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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu zaprasza do udziału
w Forum Wymiany Doświadczeń Przedsiębiorczych Rolników,

ków gospodarowania, a także przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych i doradców rolniczych.
Forum stanowi doskonałe miejsce wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji na tematy związane z produkcją zwierzęcą takich
jak: warunki chowu (dobrostan, żywienie), innowacje techniczne i organizacyjne w zarzadzaniu gospodarstwem czy możliwości finansowania działalności, m.in. z wykorzystaniem środków
finansowych w ramach WPR.

które odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 roku
w ramach Międzynarodowych Targów Bydła, Świń i Drobiu FERMA 2019 w Łodzi
W trakcie Forum poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• Jak zarządzać stadem podstawowym krów mlecznych aby
obniżyć koszty? /Sala B/
• Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – zasady wsparcia, dofinansowanie inwestycji dla gospodarstw rolnych i obszarów
wiejskich. /Aula EXPO/
Punkt wyjścia do dyskusji na powyższe tematy stanowią prezentacje gospodarstw rolnych specjalizujących się w danej produkcji rolniczej.
Wydarzenie odbywa się z udziałem rolników, którzy w ramach
prowadzonej działalności rolniczej podejmują działania oraz
wdrażają innowacyjne rozwiązania, służące poprawie warun-
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Rolnicy prezentują innowacyjne rozwiązania i doświadczenia w ich wdrażaniu we własnych gospodarstwach.
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Uroczyste ogłoszenie wyników
XXVI edycji konkursu
“Najlepsze wydawnictwo WODR”
na Narodowej Wystawie Rolniczej
Narodowa Wystawa Rolnicza była pięknym świętem polskiej wsi
i rolnictwa. Głównym organizatorem wystawy było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a całe przedsięwzięcie, wpisujące
się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
odwiedziło ponad 36 tys. osób.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego.

Obok ponad 200 wystawców, swoje stoisko zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) wspólnie z jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytutami resortowymi, których przedstawiciele zaszczyceni zostali wizytą złożoną przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego zaprezentowano sesję posterową o historii doradztwa rolniczego na ziemiach Polski
oraz czasopisma i broszury tematyczne, wydawane przez ośrodki doradztwa rolniczego i CDR, w ujęciu historycznym. Eksperci
CDR udzielali fachowych porad, poczynając od tych dotyczących
technologii produkcji, a kończąc na perspektywach po 2020
roku. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się broszury
opracowane i wydane przez CDR na temat technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, energii odnawialnej, a także z zakresu
ekonomiki prowadzenia gospodarstw rolnych. Można było również degustować dobre jakościowo wędliny i sery, wytworzone
przez Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w CDR O/ Radom.
Wystawa w Poznaniu pokazała bardzo duży potencjał rozwoju
polskiego sektora rolnego z okresu ostatniego stulecia. Prezentowano tu najnowsze osiągnięcia polskiego rolnictwa zestawione
z historią i dziedzictwem kulturowym polskiej wsi. Daje to solidne podstawy do patrzenia z dużym optymizmem na perspektywy
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rozwoju polskiego rolnictwa w obszarze jakości produktów, zdobywania i utrzymania nowych rynków oraz bycia konkurencyjnym.
Program wydarzeń obejmował m.in. konferencję „1918-2018.
Stulecie Przemian Polskiej Wsi” oraz IV Kongres Polskiego
Rolnictwa, na którym dyskutowano o kierunkach rozwoju polskiego rolnictwa. W drugim dniu Narodowej Wystawy Rolniczej
odbyło się również uroczyste ogłoszenie wyników XXVI edycji
konkursu pn. “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego”, pod patronatem honorowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył laureatom konkursu
nagrody i puchary.

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism i wydawnictw
tematycznych nagrody i Puchary Ministra wręczał Jan Krzysztof
Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dobie szybkiego rozwoju myśli technicznej i wkraczania
nowych technologii, ośrodki doradztwa rolniczego pełnią
szczególną rolę w rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych.
- Periodyki, które wydajecie pełnią ważną funkcję przekazywania wiedzy, często pomagającej rolnikom w podejmowaniu
przez nich gospodarczych decyzji – podkreślił minister gratulując nagrodzonym.
Centrum Doradztwa Rolniczego, organizator konkursu, ufundowało okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz specjalne podziękowania dla laureatów i uczestników konkursu, które wręczył
Dyrektor CDR Jacek Węsierski.
Poniżej wyniki XXVI edycji konkursu.
W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”
Dwa równorzędne I miejsca:
–– „Twój Doradca Rolniczy Rynek” - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
–– „Lubelskie Aktualności Rolnicze” - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
II miejsce:
–– „Wieś Mazowiecka” - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
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Trzy równorzędne III miejsca:
–– „Wieś Kujawsko-Pomorska” - Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
–– „Wiadomości Rolnicze” - Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
–– „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”- Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Najlepsze gospodarstwo
ekologiczne
w 2018 roku - XI edycja
konkursu

Periodyki pełnią ważną funkcję przekazywania wiedzy, często pomagającej rolnikom
w podejmowaniu przez nich gospodarczych decyzji - powiedział J.K. Ardanowski gratulując laureatom.
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W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”
Dwa równorzędne I miejsca:
–– „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego” - Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
–– „Innowacyjne metody ochrony w uprawach ekologicznych” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

II miejsce:
–– „Relacje cenowe w rolnictwie w latach 2002 – 2016” - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Wyróżnienie:
–– „60 lat doradztwa rolniczego w Lubaniu” - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Organizowany przez Poznański Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się
niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.
W kolejnej edycji konkursu planujemy wprowadzić nową kategorię – wydawnictwa elektroniczne. W dobie internetu wydawnictwa elektroniczne stają się nową formą przekazu informacji.
Aby przekaz zaistniał w wirtualnej przestrzeni potrzeba nie tylko
wabiącej wzrok grafiki, ale przede wszystkim niezbędne są dobre
i zwięzłe teksty, którymi łatwiej dotrzeć do odbiorcy, aby go zainteresować zarówno treścią, jak i formą.
Mam nadzieję, że nowa kategoria konkursowa na stałe zagości w ramach konkursu pn.: „Najlepsze wydawnictwo WODR”,
a rywalizacja w tej dziedzinie spowoduje podniesienie poziomu
informacji przekazywanych na stronach internetowych instytucji uczestniczących w konkursie. Dzieląc się z Państwem naszymi planami na przyszłość, liczymy na zainteresowanie rywalizacją
w dziedzinie wydawnictw elektronicznych.
Adrianna Bolewicz-Tatka, CDR O/Poznań
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NAJLEPSZE GOSPODARSTWO
EKOLOGICZNE W 2018 ROKU
- XI edycja
Konkurs, którego organizatorami są Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ma na celu identyfikację i szerzenie
dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie
takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadzony jest przez ośrodki doradztwa rolniczego.

Wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego
po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z kategorii:
„ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe.

Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „ekologia-środowisko”.

Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw.
Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom. Komisja dokonała wyboru po 3 laureatów z każdej kategorii oraz przyznała
2 wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów krajowych
było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast CDR
O/Radom przygotowało statuetki i dyplomy dla wszystkich laureatów wojewódzkich.
Nagrody dla zwycięzców wręczyli Pan Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w MRiRW oraz Pan Jacek Węsierski – Dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
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W kategorii: ekologia – środowisko przyznano:
I miejsce: Krystynie i Robertowi Wagnerom – województwo dolnośląskie.
II miejsce: Bożenie i Markowi Bomba - województwo świętokrzyskie,
III miejsce: Lucynie Gaweł - województwo małopolskie,
Wyróżnienie: Jakubowi Konarzewskiemu - województwo zachodniopomorskie,
W kategorii: gospodarstwo towarowe przyznano:
I miejsce: Łukaszowi Gębce – województwo świętokrzyskie,
II miejsce: Cezaremu Kozak – województwo lubelskie,
III miejsce: Stanisławowi Suchorskiemu – województwo wielkopolskie,
Wyróżnienie: Sebastianowi Kniażewiczowi – województwo zachodniopomorskie,
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas pierwszego
dnia XI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VII edycji Targów Ekologicznego
Stylu Życia.

Nagrody dla ODR-ów: Wielkopolskiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Świetokrzyskiego
wręczali Pan Ryszard Zarudzki - Podsekretarza Stanu w MRiRW, Pan Jacek Węsierski –
Dyrektor CDR w Brwinowie oraz Henryk Skórnicki - Dyrektor CDR w Brwinowie Oddział
w Radomiu.

Barbara Sazońska, CDR O/Radom

Duży wkład w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz promowanie i upowszechnianie wiedzy z tego zakresu wnoszą doradcy
z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Najwięcej
gospodarstw na przestrzeni 11 lat zostało nagrodzonych z województw: wielkopolskiego - 11, lubelskiego - 8, podlaskiego - 8,
świętokrzyskiego - 8.
HORYZONT CDR
NR 4/2018
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Mieszanki zbożowo – bobowate
czy uprawy w czystym siewie?
Intensyfikacja produkcji roślinnej, uproszczenia w uprawie,
wzrost powierzchni uprawy zbóż i kukurydzy kosztem okopowych powoduje zwiększenie zużycia nawozów mineralnych
i środków ochrony roślin. Wzrasta przez to zakwaszenie gleby,
następuje zwiększona presja chwastów i czynników chorobotwórczych, zmniejsza się aktywność mikroorganizmów glebowych oraz następuje jednostronne zużycie składników pokarmowych, a w konsekwencji postępująca degradacja gleby.
Jednym ze sposobów naprawy struktury gleby, jej wzbogacenia
w składniki organiczne, polepszające właściwości odżywcze jest
wprowadzenie do zmianowania roślin bobowatych wiążących
azot. Dodatkowo, ich resztki pożniwne stanowią ważne źródło
substancji odżywczych. Udział roślin bobowatych sprzyja przełamywaniu płodozmianu zbożowego, zmniejsza nagromadzenie
patogenów w glebie. Poza tym, istnieje aspekt ekonomiczny,
zwłaszcza przy uprawie roślin na potrzeby paszowe. Uprawa
mieszana dwóch lub większej liczby gatunków roślin na jednym
polu jest biologicznie i ekonomicznie opłacalna. Rolnicy od dawna wiedzą, że uprawa mieszanek wygrywa w porównaniu z czystym siewem bobowatych lub zbóż.

Udział roślin bobowatych sprzyja przełamywaniu płodozmianu zbożowego, zmniejsza
nagromadzenie patogenów w glebie.

Warunki glebowe do uprawy mieszanek zbożowo – bobowatych
Mieszanek nie należy uprawiać na glebach bardzo żyznych oraz
podmokłych, gdyż w takich warunkach rośliny bobowate przedłużają okres wegetacji i dojrzewają później od zbóż. Można je
natomiast uprawiać na glebach słabszych o 1/2 klasy bonitacyjnej, gorszych od uznawanych za optymalne dla danego gatunku
rośliny bobowatej, uprawianej w czystym siewie. Zmniejsza się
wówczas udział w plonie nasion bobowatych, ale plon mieszanki
9
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nie ulega silnemu obniżeniu, gdyż roślina zbożowa rekompensuje ewentualne straty plonu nasion rośliny bobowatej. Po zbiorze
przedplonu, przed planowanym zasiewem mieszanki, wskazane
jest wapnowanie w dawce 2,5 – 4 t/ha najlepiej nawozu wapniowo – magnezowego.

Broker mięsny–
jasny przekaz informacji
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a Odbiorcą

Uprawa pod zasiew mieszanek zbożowo – bobowatych

Mieszanki zbożowo – strączkowe stanowią doskonałą paszę treściwą dla zwierząt
gospodarskich.

Dobór składników mieszanki
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odmianami grochu. Na glebach lżejszych uzasadniona jest uprawa mieszanki łubinu żółtego z owsem lub pszenżytem jarym.
Łubin żółty w porównaniu z grochem pastewnym charakteryzuje się niższym plonem nasion, ale znacznie większą zawartością
białka (około 40% s.m.). Łubin cechuje się także lepszą odpornością na wyleganie. Co do terminu dojrzewania, odmiany zbóż
w mieszance powinny cechować się późniejszym zbiorem, natomiast bobowate wcześniejszym.

Uprawiane w mieszankach gatunki powinny mieć podobne wymagania klimatyczno-glebowe, zbliżony termin dojrzewania,
podobną wysokość roślin oraz małą konkurencyjność względem
siebie. Przykładowo - zbliżony termin dojrzewania wykazują
jęczmień i odmiany ogólnoużytkowe grochu, natomiast na glebach słabszych należy uprawiać mieszankę owsa z pastewnymi

Biorąc pod uwagę ogólny brak zarejestrowanych chemicznych
środków do zwalczania chwastów, uprawiając rolę pod mieszanki
roślin bobowatych ze zbożami powinno się dążyć do zniszczenia
jak największej liczby chwastów jesienią oraz umożliwić wczesny
wysiew nasion mieszanek wiosną. Po zbiorze zbóż wykonuje się
podorywkę lub kultywatorowanie, a następnie w zależności od
potrzeb jedno- lub dwukrotne bronowanie. Jesienią wykonuje
się średnio głęboką orkę przedzimową. Po przedplonach późno
schodzących z pola zabiegi jesienne ogranicza się do kultywatorowania (po okopowych) lub talerzowania (po kukurydzy) i wykonania orki przedzimowej. Wiosną uprawę roli można wykonać nieco
płycej, gdyż mieszanki wysiewane są płycej, niż rośliny bobowate
uprawiane w siewie czystym. Powinna być natomiast wykonana
możliwie wcześnie. Powierzchnia pola musi być staranie wyrównana, aby zespoły tnące maszyn zbierających mogły ścinać mieszanki nisko, zwłaszcza to z gatunkami o wiotkich łodygach (groch
lub wyka).
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Mieszanki bobowato - zbożowe nawozimy mniejszymi dawkami
azotu niż zboża, gdyż zbyt duża ilość azotu jest niewskazana dla
roślin bobowatych. Prowadzone na ten temat badania w IUNG–
PIB wykazały, że dla mieszanki grochu z jęczmieniem i grochu
z pszenicą optymalna dawka wynosi 30 kg/ha.
Siew
Siew należy wykonywać możliwie wcześnie, jak tylko warunki
wilgotnościowe pozwolą na doprawienie gleby. Im gleba lżejsza,
tym termin siewu powinien być wcześniejszy. Wpływa to korzystnie na wielkość plonu i na zharmonizowanie dojrzewania roślin
uprawianych w mieszance. Liczba wysiewu poszczególnych składników mieszanki jest jednym z elementów decydujących o wielkości plonu ogólnego i udziale w nim roślin bobowatych. Masę
wysiewu nasion ustala się oddzielnie dla każdego składnika.
Przykładowe ilości wysiewu mieszanek
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Liczba wysiewu

Zboża

Bobowate Odmiana zboża Odmiana grochu

Pszenica

groch

Banti, Bryza

Tarchalska, Terno

Jęczmień

groch

Rataj, Natasia

Tarchalska, Terno,
105 + 65
Wiato

Jęczmień,
groch
owies

Poldek, Chwat

Model, Turnia

(kg/ha)
155 + 65

O – 80, J – 30,
G – 65

Rośliny bobowate korzystnie wpływają na strukturę i zasobność gleby.

Ochrona mieszanek
W początkowym okresie zboża rozwijają się szybciej niż rośliny bobowate, co sprzyja przykryciu powierzchni gleby. Dzięki
temu mieszanki ulegają mniejszemu zachwaszczeniu, niż rośliny bobowate w czystym siewie. Zaleca się zwalczanie chwastów
za pomocą zabiegów mechanicznych i chemicznych. Podstawowym zabiegiem niszczenia chwastów jest bronowanie zasiewów. Wpływa ono korzystnie na przewietrzanie gleby oraz
stwarza korzystniejsze warunki do wytwarzania brodawek korzeniowych przez rośliny bobowate. Pierwsze bronowanie na11
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leży wykonać po siewie nasion, drugie w początkowych fazach
wzrostu roślin (zboża 4 liście, wysokość roślin strączkowych około
5 cm). Po wschodach roślin zabieg należy przeprowadzić ostrożnie przede wszystkim po południu, gdy powierzchnia gleby jest
dostatecznie sucha, a rośliny bobowate mają mniejszy turgor.
Mieszanki roślin bobowatych ze zbożami na ogół są uważane za
uprawy mało porażane przez choroby. Na roślinach bobowatych
najczęściej występuje: zgorzel siewek, askochytoza i mączniaki
(prawdziwy i rzekomy), a w ostatnich latach na łubinach antraknoza, natomiast na zbożach mączniaki i rdze. W uprawach takich znacznie ograniczone jest rozpowszechnianie się chorób,
gdyż wykorzystuje się biologiczne mechanizmy walki z patogenami. Stosowanie środków chemicznych w takich uprawach
jest uzasadnione jedynie w razie dużego nasilenia (w latach wilgotnych). Występowanie szkodników na roślinach bobowatych
i zbożach uprawianych w mieszankach jest na ogół mniejsze. Na
roślinach bobowatych mogą występować: oprzędziki, strąkowce, pachówka strąkóweczka oraz mszyce, natomiast na zbożach
mszyce i skrzypionki. Po przekroczeniu wartości progowej uzasadnione jest zastosowanie insektycydów.

jest również występowanie chorób i szkodników w porównaniu
z uprawami w tzw. czystym siewie. Zebrane nasiona mieszanek
zbożowo – bobowatych stanowią doskonała paszę treściwą dla
zwierząt gospodarskich.
Leszek Ciemniak, CDR O/Radom

Uzasadnienie uprawy mieszanek zbożowo – bobowatych

HORYZONT CDR
NR 4/2018

Mieszanki plonują zazwyczaj zdecydowanie lepiej, niż uprawy
w czystym siewie. Obecność komponentu bobowatych wpływa
korzystnie na strukturę i zasobność gleby oraz zmniejsza poziom
nawożenia azotem uprawy mieszanej. Zwiększone pokrycie pola
roślinami ogranicza ekspansję chwastów na plantacji. Obniżone
12
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BROKER mięsny – jasny
przekaz informacji między
Producentem a Odbiorcą
Organizacja krajowa GS1 Polska* nadzorująca reguły sprzedaży
produktów, odpowiedzialna na poziomie krajowym za administrowanie systemem GS1 w Polsce, wyszła naprzeciw wyzwaniom branży mięsnej, zgłaszanym przez jej przedstawicieli i zaprojektowała dedykowane, innowacyjne narzędzie pod nazwą
„Broker mięsny”. Broker mięsny został powołany przez Instytut
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (ILiM) na zlecenie Fundacji GS1 Polska. Celem projektu jest stworzenie prostego narzędzia: platformy wymiany informacji, która w znaczny sposób
ułatwi producentom branży mięsnej przekazywanie danych
o produktach do swoich odbiorców końcowych, tj.: sklepów czy
sieci sprzedaży hurtowej.
*GS1 Polska – organizacja odpowiedzialna za administrowanie systemem GS1 w Polsce,
której najbardziej znanym standardem jest kod kreskowy. Fundamentem systemu GS1
są uzgodnione zasady międzynarodowej identyfikacji, które doprowadziły do opracowania zbioru unikalnych tzw. globalnych identyfikatorów GS1. Identyfikatory te umożliwiają
rozróżnienie towarów, lokalizacji i wszelkich innych obiektów występujących w łańcuchu
dostaw na całym świecie. Pełnią podstawową funkcję w systemie GS1, stanowiąc klucze
do baz danych oraz swoisty alfabet systemu.

HORYZONT CDR
NR 4/2018

Ważną cechą tego narzędzia jest to, że dane produktowe zamieszczone przez producenta będą widoczne tylko dla wskazanych przez firmę odbiorców (sklepy, hurtownie). Nie ma więc
możliwości, aby konkurencja uzyskała tą drogą informację o jakichkolwiek produktach (chyba że producent wyrazi taką wolę).
Natomiast ostateczny odbiorca ma dostęp do innego zestawu
danych od producenta.
Założeniem projektu jest włączenie wszystkich możliwych producentów branży mięsnej (w pierwszej fazie projektu) i stopnio-

Broker mięsny – proste narzędzie wymiany informacji o produktach.
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we włączanie producentów innych branż, tj. np.: producentów
owoców i warzyw.
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Na stworzonej platformie będą zamieszczone kompletne informacje dotyczące poszczególnych produktów z całego rynku, tj.:
numer GTIN - (Global Trade Item Number), nazwa i skład produktu, dane logistyczne, alergeny i wszystkie inne dane, które
producent będzie chciał na niej umieścić.
Dzięki tej platformie skróci się czas
obsługi wymiany danych i ich aktualizacji. Pozwoli to, nie tylko na wysyłanie danych do wszystkich odbiorców
jednocześnie, ale również wpłynie na
oszczędność czasu poświęcanego na ich zbieranie, jak i na obniżenie kosztów.

kiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR).
Broker mięsny odpowiada na zgłoszoną potrzebę stworzenia
jednego miejsca, umożliwiającego sprawne wprowadzanie oraz
późniejszą ekspozycję potrzebnych danych między partnerami
i daje gwarancję jednego wzorca karty produktowej. Jednocześnie skraca czas obsługi wymiany danych, co pozwala obniżyć
koszty i zaoszczędzić pieniądze.
Przemysław Lecyk, CDR O/Poznań

W praktyce wygląda to tak, iż nadal duża grupa sprzedawców
przekazuje informacje w formie kart produktowych wykładanych na ladach, głównie z uwagi na wymogi prawne. Nadzór
nad tymi wymaganiami pełnią: Państwowa Inspekcja Sanitarna
(Sanepid) i Państwowa Inspekcja Handlowa (PIH).
W ramach współpracy Instytutu Logistyki i Magazynowania
w Poznaniu z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR) zostały wyłonione zakłady zajmujące się
przetwórstwem i produkcją mięsną, które wezmą udział w pilotażu projektu „Broker mięsny”. Producenci i przetwórcy mięsa
zostali wybrani we współpracy z Kujawsko-Pomorskim OśrodHORYZONT CDR
NR 4/2018
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W lecie tego roku ukazało się rozporządzenie w sprawie tzw. „programu azotanowego”(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2018 r. Poz.1339).
Nakłada on na większość gospodarstw w kraju dodatkowe obowiązki. Już od lata trwają kontrole jego przestrzegania. Niestety większość rolników nie zaznajomiła się dostatecznie ze zmianami, co może skutkować dotkliwymi sankcjami. Szczególnie
istotne obowiązki nałożone programem, dotyczą dokumentacji:
ewidencji nawożenia, umów przekazywania nawozów naturalnych, obliczeń maksymalnych dawek nawożenia lub planów nawozowych. Nie wszystkie nowe reguły dotyczą ogółu rolników.
Gospodarstwa poniżej 10 ha lub i posiadające do 10 DJP nie
muszą dokumentować czynności nawożenia.
Pełna nazwa nowego prawa to „Rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wynika to ze
zobowiązań Polski, jako członka UE. Rada Wspólnoty Europejskiej przyjęła jeszcze w 1991 roku dyrektywę (Dyrektywa Rady
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.), dotyczącą ochrony wód

przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywa azotanowa). Zgodnie z jej
zapisami wszystkie państwa członkowskie UE miały do wyboru
dwa sposoby wdrażania jej postanowień.
Pierwszy, wybrany początkowo przez Polskę, polegał na sporządzeniu wykazu wód zanieczyszczonych azotanami oraz ustanowieniu wykazu obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Obszary Szczególnie Narażone - OSN). Obszar OSN wyznaczano tam, gdzie zawartość szkodliwych azotanów w wodach przekraczała dopuszczalną normę (50

Na terenie całego kraju, należy zapobiegać zanieczyszczeniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
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mg N/l lub nieco mniej, ale z tendencją wzrostową). Obszary OSN
zajmowały 4,6% powierzchni Polski. W wyniku niekorzystnego
dla nas wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (listopad 2014)
uznano, że państwo polskie nie wyznaczyło w wystarczający
sposób wód i obszarów, które mogą zostać zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego.
W konsekwencji wyroku przyjęto drugi sposób ochrony wód
polegający na ustanowieniu i wdrożeniu „Programu działań” na
terenie całego kraju, państwo członkowskie jest wtedy zwolnione z obowiązku wyznaczania wód wrażliwych i OSN (dlatego nie
można mówić, że obecnie mamy „OSN w całym kraju”). O ile jednak pierwszy sposób dotyczył ograniczonej liczby gospodarstw,
o tyle drugi dotyczy całego terytorium i wszystkich rolników.
W zależności od potencjalnego zagrożenia, obowiązki właścicieli gospodarstw rosną wraz z poziomem intensywności i wielkości produkcji. Jednak zgodnie z ustawą Prawo Wodne wszystkie
podmioty wymienione w artykule 102. ust. 1, czyli prowadzące „Produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej
oraz działalność w ramach, której są przechowywane odchody
zwierzęce lub stosowane nawozy”, mają prowadzić tą działalność w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie.
Wszystkie gospodarstwa obowiązuje więc dostosowanie się do
wymogów dotyczących:
1) okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozu jest niewłaściwe;

2) rolniczego wykorzystania nawozów w terenie o dużym nachyleniu;
3) rolniczego wykorzystania nawozów na gruntach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem;
4) warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu
cieków naturalnych, zbiorników wodnych, kanałów i rowów;
5) pojemności i konstrukcji miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz odcieków z przechowywanych
materiałów roślinnych, takich jak kiszonki;
6) procedur rolniczego wykorzystania, w tym dawek i rów-

Gospodarstwa powyżej 100 ha UR lub powyżej 60 DJP mają obowiązek prowadzenia
ewidencji nawozów azotowych oraz posiadania planu nawożenia azotem, sporządzanego corocznie.
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nomierności rozprowadzania nawozów, które zapewniają
utrzymanie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym poziomie.
Można umownie podzielić gospodarstwa na cztery grupy:
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Gospodarstwa do 10 ha i posiadające do 10 DJP: obowiązuje
przestrzeganie wymienionych powyżej wymogów. Wymogi te
wchodzą w skład zasady wzajemnej zgodności.
Gospodarstwa posiadające powyżej 10 ha, 10 DJP zwierząt: gospodarstwo ma obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot, przestrzegania maksymalnych dawek
azotu dla upraw (oraz wykazania się stosownymi obliczeniami).

Inspekcja Ochrony Środowiska (u rolników kontroli dokonują pracownicy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska,
w skrócie WIOŚ). Do tej pory inspektorzy kontrolowali głównie
największe gospodarstwa rolne, które miały wydane pozwolenia wodnoprawne lub zintegrowane, obecnie będą pojawiać
się także w mniejszych gospodarstwach. Za brak przestrzegania przepisów mogą dokonać pouczenia lub nałożyć określone
w ustawie „Prawo wodne” kary. Oprócz poniesienia kary rolnicy
będą zobowiązani do usunięcia uchybień.
Podobnie jak dotychczas, kontroli dokonują także pracownicy

Gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha UR lub powyżej
50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP zwierząt: gospodarstwo ma obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania
nawozów zawierających azot oraz jest zobowiązane do posiadania, opracowanego corocznie planu nawożenia azotem (zamiast
przestrzegania maksymalnych dawek nawożenia).
Gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń
o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior: gospodarstwo oprócz prowadzenia ewidencji ma obowiązek sporządzenia
planu nawożenia wszystkimi makroskładnikami, opracowanego
na podstawie wyników analizy gleby i zatwierdzonego w OSChR.
Kontrolą przestrzegania programu azotanowego zajmuje się
HORYZONT CDR
NR 4/2018

Przestrzeganie wymogów programu azotanowego jest elementem zasady
cross-compliance.
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ARiMR. Sprawdzają oni przestrzeganie zasady wzajemnej zgodności (znanej też jako cross-compliance), która jest warunkiem
wypłacenia w całości płatności obszarowych. Przestrzeganie
spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem
wzajemnej zgodności (wymogi i normy SMR1, GAEC1 i 2). Nie
przestrzeganie ich, skutkuje potrąceniem płatności obszarowych. Obok precyzyjnego celu - ograniczenia ucieczki azotu z pól
do wód (co jest zrozumiałe i ekonomicznie uzasadnione) rolnicy
będą zmuszeni do prowadzenia dodatkowej dokumentacji poświadczającej jego realizację – obok ewidencji stosowania nawozów (co dotyczy blisko 760 tys. gospodarstw), także każdy fakt
przekazania/przyjęcia nawozu naturalnego do i z gospodarstwa.
Ponieważ trwają kontrole WIOŚ i ARiMR rolnik powinien posiadać:
–– ewidencję stosowania nawozów (azotowych), przy czym
należy sprawdzić, że nie przekroczona została dawka 170 kg
azotu z nawozów naturalnych na hektar;
–– wyliczenia maksymalnych dawek nawozów azotowych pod
uprawy w gospodarstwie lub plan nawozowy (od 1 stycznia
2019);
–– umowy przekazania nawozów naturalnych;
–– potwierdzenie, że posiadane w gospodarstwie nawozy
naturalne mogą być bezpiecznie składowane, co najmniej
przez 4 miesiące
Marek Krysztoforski, CDR O/Radom

HORYZONT CDR
NR 4/2018

GRUPY PRODUCENTÓW
ROLNYCH – zasady
funkcjonowania i wsparcie
finansowe w ramach PROW 2014-2020
Organizowanie się rolników to proces, który w nowych warunkach gospodarki rynkowej Polski trwa od 2001 roku. Zaczynamy odbudowywać to, czego nie udało się uratować w czasie
zmian, jakie miały miejsce w końcu lat 90-tych. Polscy rolnicy,
mimo znaczącego majątku, zgromadzonego w gminnych spółdzielniach „Samopomoc Chłopska”, spółdzielniach ogrodniczych, spółdzielniach kółek rolniczych, pozostali praktycznie
tylko z tym, co mieli w swoich gospodarstwach. Uwzględniając
zmiany jakie zaszły, wynikające z naszego otwarcia i trwającego
procesu integracji z Unią Europejską, można było wnioskować,
iż sytuacja rynkowa naszych rolników będzie bardzo trudna.
Proces organizowania się rolników zintensyfikował się dopiero po wprowadzeniu w 2004 roku instrumentów wspierających grupy producenckie z udziałem środków unijnych. Mimo
szybkiego wzrostu liczby funkcjonujących „grup” w latach 2004
– 2013, w ostatnich latach, na skutek wprowadzonych zmian
18

prawnych odnotowujemy zahamowanie tego procesu, a wręcz
regres. To zjawisko niekorzystne, które stawia naszych rolników
w bardzo trudnej pozycji rynkowej.

Wykres 2 - Liczba grup producentów rolnych w poszczególnych
województwach Polski

Wykres 1 - Liczba grup producentów rolnych w Polsce
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Źródło – dane ARiMR.
Źródło – dane ARiMR.

Ponadto, obserwujemy w naszym kraju bardzo duże zróżnicowanie w zakresie liczby funkcjonujących „grup”. Ich lokalizacja nie potwierdza zasady, iż łączą się mniejsi producenci, aby
dostosować się do potrzeb dzisiejszego rynku. Taką potrzebę
w pierwszej kolejności widzą obecnie producenci dysponujący
większym potencjałem produkcyjnym, a ich gospodarstwa są
zlokalizowane w północnej i zachodniej części Polski. Ilość funkcjonujących „grup” w poszczególnych województwach obrazuje
poniższe zestawienie.
HORYZONT CDR
NR 4/2018

Proces organizowania się rolników, mogą poprawić uruchamiane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
działania w ramach PROW 2014-2020 („Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”).
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O WSPARCIE:
1) Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów
rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, uznanych nie wcześniej, niż w dniu 1 stycznia 2014 r.
na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).
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2) Grupy muszą spełnić dodatkowe warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup
producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1284 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 1151).
3) Grupy producentów rolnych mogą być tworzone ze względu na produkt lub grupę produktów, które zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej
oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577). Pamiętajmy jednak, iż
w wykazie tym nie ujęto kategorii owoców i warzyw.
4) Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać grupy producentów
utworzone w kategorii produktu: drób żywy (bez względu
na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże,
chłodzone, mrożone).
JAKIE DODATKOWE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ GRUPA:
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Pomoc będzie przyznana grupie producentów, która:
–– składa się wyłącznie z osób fizycznych,
–– została uznana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie

planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15
września 2000 r. o grupach producentów rolnych (...),
–– posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR,
–– działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR,
–– której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
–– której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub
grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana,
–– zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia
jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia,
–– składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów,
wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub
produkt tożsamy).
Wsparcie może uzyskać grupa producentów, której:
–– każdemu z członków grupy, będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych,
z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne
produkcji rolnej, lub
20
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–– każdy z członków tej grupy będący producentem, był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych
i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania
grupy, lub
–– każdy z członków tej grupy będący producentem, prowadził
działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach
działu specjalnego produkcji rolnej, lub
–– każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził
produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na
które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy
produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej,
przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy.

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
Pomoc będzie realizowana:
1) w formie rocznych płatności;
2) przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie,
w której grupa została uznana;
3) będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom
niebędącym członkami grupy.
Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie
swojej działalności.
Wsparcie wynosi:
–– w pierwszym roku - 10% przychodów netto,
–– w drugim roku - 8% przychodów netto,
–– w trzecim roku - 6% przychodów netto,
–– w czwartym roku - 5% przychodów netto,
–– w piątym roku - 4% przychodów netto.
Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez
ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.
Grupy producentów rolnych, w pierwszym roku działalności
mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli
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grupa złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale
regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna.
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Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa
niż 50 000 zł.
KRYTERIA WYBORU OPERACJI:
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.
Szczegółowe kryteria wyboru określono w rozporządzeniu
MRiRW.
Zachęcam do zapoznania się z tymi zagadnieniami, to szansa
na poprawę konkurencyjności naszych produktów oraz korzystniejszego ich ulokowania na coraz bardziej wymagającym rynku
krajowym, europejskim i światowym.
Bolesław Pieczyński, CDR O/Radom
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Prezentacja wybranych laureatów konkursu „Sposób na
Sukces” – dobre praktyki
Osiemnaście edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na
Sukces” zrealizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie dowodzi, że sukcesy na obszarach wiejskich są
osiągane ciągle i to na wiele sposobów. Spośród blisko 940 zgłoszonych dotychczas przedsięwzięć, nagrodzonych zostało 244
laureatów, a 41 przedsięwzięć uhonorowano wyróżnieniem.

Spośród wielu tegorocznych laureatów i wyróżnionych wybraliśmy do zaprezentowania kilka przedsięwzięć naszym zdaniem
bardzo ciekawych i godnych miana „Dobrego przykładu”.
Gospodarstwo agroturystyczne i ekologiczne „7 Ogrodów”,
w Łowiczu Wałeckim, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, prowadzone przez Panią Grażynę Kugiel wraz z mężem, laureatkę w kategorii indywidualnej.
Nagrodzone przedsięwzięcie to: utworzenie gospodarstwa agro-

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych działań kreujących
przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich.
Działaniom tym przyświecają idee: innowacyjnych rozwiązań
w zakresie podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich,
ochrony środowiska, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, transferu wiedzy, włączenia społecznego oraz zmniejszenia
ubóstwa, a także korzystanie ze wsparcia Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i innych funduszy pomocowych.
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W tegorocznej, XVIII edycji konkursu, wyłoniono 15 finalistów
w obszarze produkcji, handlu i usług, w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej oraz inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Gospodarstwo „7 Ogrodów” stanowi bazę szkoleniową i należy do sieci Zagród
Edukacyjnych.
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Projekt „7 Ogrodów”, zakładał utworzenie 7 autonomicznych
i różnorodnych domków, otoczonych ogrodami w gospodarstwie Pani Grażyny. W ramach gospodarstwa agroturystycznego
oferowane są - noclegi, wyżywienie, organizacja przyjęć i imprez
okolicznościowych, a w ramach Szkoły Twórczości warsztaty:
malarski, rzeźbiarski, decoupage, ceramika, zdobienie tkanin,
witraż, robótki ręczne, gotowanie. Laureatka oferuje pomoc w
organizacji spływów kajakowych, żeglowania, kursów jazdy konnej. Gospodarstwo stanowi bazę szkoleniową, jest gospodarstwem demonstracyjnym, należy do sieci Zagród Edukacyjnych.
Jest także miejscem ślubów plenerowych. Na terenie gospodarstwa znajduje się również mini zoo. Realizacja przedsięwzięcia
przyczyniła się do aktywizacji gospodarczej lokalnej społeczności poprzez utworzenie oryginalnego produktu turystycznego,
a także umożliwiła utworzenie 3 stałych oraz 10 sezonowych
miejsc pracy.
Program edukacyjny w Ciborzu, powiat działdowski, województwo warmińsko – mazurskie, prowadzony przez Państwa Bożenę
i Andrzeja Daniluk, laureatów w kategorii rodzinnej, właścicieli
obiektu „Welski - Health&Happiness Center, ALOHA Spółka z o.o.
Nagrodzone przedsięwzięcie to wprowadzenie programu o charakterze edukacyjnym i profilaktyczno-zdrowotnym pod nazwą
„Welska droga do zdrowia” ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania konopii.
Poprzez przeprowadzenie tego programu realizowane są cele:

edukacyjny – popularyzacja konopii przemysłowych, zdrowotny
- popularyzacja produktów z konopii, ekonomiczny – przetwórstwo konopii, społeczny – popularyzacja wiedzy o rozróżnianiu
konopii przemysłowych i indyjskich. Program „Welska droga do
zdrowia” wykorzystuje 20 lat pracy i doświadczeń właścicieli,
których pasją są terapie naturalne i profilaktyka. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta i obiecuje powrót do równowagi psychofizycznej. W firmie obecnie zatrudnionych jest 6 osób.

Przedsięwzięcie „Welska droga do zdrowia” ma charakter edukacyjny i profilaktyczno-zdrowotny.

Obserwatorium Astronomiczne w Przywidzu powiat gdański,
województwo pomorskie, Państwa Barbary i Bartosza Idczak,
laureatów w kategorii rodzinnej, właścicieli ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego „Lawendowa Osada”.
Nagrodzone przedsięwzięcie to „Utworzenie Obserwatorium
Astronomicznego w Przywidzu na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Lawendowa Osada”.
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„Lawendowa Osada” jest ekologicznym gospodarstwem agroturystycznym, w którym uprawiane jest jedno z największch w Polsce, ciągle powiększane - pole lawendy. W ramach agroturystyki,
gościom „Lawendowej Osady” oferuje się noclegi w 4-ech całorocznych „Lawendowych Chatkach” oraz obiekty i urządzenia
przeznaczone do rekreacji, bogato wyposażone: Wioska SPA oraz
AQUA Kompleks z basenem, dostęp do pola lawendy i do produktów oraz posiłków na bazie lawendy. Gospodarstwo wpisane jest do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Organizuje
warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu ekologii, uprawy i wykorzystania lawendy, a także warsztaty kulinarne.
Kompletne Obserwatorium Astronomiczne do obserwacji nieba jest kolejną niebanalną atrakcją gospodarstwa „Lawendowa
Osada”. Poprzez odpowiedni dobór przyrządów obserwatorium
przeznaczone jest zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów.

„Lawendowa Osada” jest ekologicznym gospodarstwem agroturystycznym, w którym
wybudowano Obserwatorium Astronomiczne.

To ciekawe i absorbujące uwagę obserwatorium kosmosu, o wysokiej, profesjonalnej jakości sprzętu, posiada również zaplecze
multimedialne, umożliwiające dostęp do oglądania większym
grupom. Udostępnione jest zarówno dla gości, jak i grup z zewnątrz, co stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną miejscowości Przywidz. Przy budowie obserwatorium korzystano z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z Działania 19.2 – Wsparcie na wdrożenie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego
przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER. W „Lawendowej Osadzie” zaangażowane są trzy pokolenia – rodzice, państwo Idczak i ich dzieci.
Środowiskowy Domy Samopomocy w Brzozowcu, powiat gorzowski, województwo lubuskie uruchomiony przez Panią Magdalenę Słomińską, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Deszcznie, wraz z wójtem Gminy Deszczno Panem Pawłem
Tymszanem.
Inicjatorami powstania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Brzozowcu byli: wójt Gminy Deszczno Pan Paweł Tymszan oraz
pracownicy i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie. Środowiskowy Dom Samopomocy został laureatem w kategorii inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu powstał w zmodernizowanym budynku zamkniętej szkoły, ze środków budżetu
państwa i samorządu.
Każda z sal ośrodka dostosowana jest do potrzeb osób z daną
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jednostką chorobową. Dzięki funkcjonowaniu tej placówki osoby niepełnosprawne z terenu gminy uzyskują większą wiarę we
własne możliwości, pozwalają przekonać się o swoich kompetencjach i zdobywać nowe. Instytucja ma oddziaływanie gminne, aczkolwiek z powodzeniem może również objąć gminy sąsiednie. Ośrodek został oceniony jako modelowy przez Panią
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbietę Rafalską.
Gospodarstwo rybackie „Pstrąg ojcowski” w Ojcowie, powiat
krakowski, województwo małopolskie, wyróżnione w konkursie
Sposób na Sukces prowadzone jest przez Panią Magdalenę Węgiel wraz córką Agnieszką Sendor.
Wyróżnione przedsięwzięcie to odtworzenie tarła pstrąga ojcowskiego potokowego w gospodarstwie rybackim „Pstrąg ojcowski”.
W 2016 roku z inicjatywy Pani Magdaleny Węgiel (która od
2014 r. dzierżawi stawy pstrągowe w Ojcowskim Parku Narodowym) po kilkunastu latach przerwy i ponownym uruchomieniu
wylęgarni, przeprowadzono proces tarła pstrągów. Tradycja hodowli pstrągów, w tym jednym z najpiękniejszych parków narodowych w Polsce sięga 1935 r., kiedy to na gruntach księżnej
Ludwiki Czartoryskiej powstała jedna z pierwsztych pstrągarni
w rejonie. Pani Magdalena wraz z córką Agnieszką są pasjonatkami hodowli pstrąga. Celem ich działań jest odtworzenie hodowli pstrąga potokowego, propagowanie świadomego i etycznego chowu oraz edukacja społeczności w zakresie historii
regionu i tradycji kulinarnych.
Do tarła wykorzystano pstrągi potokowe pochodzące z włas-

Gospodarstwo rybackie „Pstrąg ojcowski” ma na celu propagowanie świadomego
i etycznego chowu pstrąga.

nego stada macierzystego. Pstrąg potokowy ze względu na wymagający i dłuższy, niż w przypadku pstrąga tęczowego proces
hodowli, stanowi zaledwie ok. 2% wszystkich hodowli w Polsce,
a pstrągarnia w Ojcowie jest prawdopodobnie jedyną w Polsce
hodowlą pstrąga potokowego.
Należy podkreślić, że konkurs „Sposób na Sukces”, promujący
ciekawe przedsięwzięcia, jest efektem wspólnych działań Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wielu partnerów i współorganizatorów. Znaczący udział w wyborze zgłaszanych przedsięwzięć
mają doradcy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Ich duże zaangażowanie, od wielu lat, pozwala na wyszukanie
najlepszych, najbardziej godnych naśladowania przedsięwzięć
na obszarach wiejskich.
Beata Filipiak, CDR O/Brwinów
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Mianem przedsiębiorczości określa się zarówno ogół działań lub
podmiotów, firm działających na określonym rynku, jak również
określenie pewnych predyspozycji osób podejmujących działania gospodarcze, do odnajdywania swojej „drogi” na tym rynku,
to znaczy własnego rodzaju i sposobu działania, gwarantującego powodzenie ekonomiczne podejmowanych przedsięwzięć.
Poznawanie takich postaw, sposobów działania, jak i samych
przedsiębiorców prowadzących konkretne przedsięwzięcia,
może stać się inspiracją dla innych osób, planujących wypróbowanie sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Inspiracje płynące z poznawania przykładów działalności, odnoszących sukces na rynku, stają się często podstawą zarówno
do kopiowania przedsięwzięć, ale także pomagają wykorzystać
pewne elementy jednego działania, jako czynniki rozwojowe
w zupełnie innych sferach gospodarczych.
W ostatnich latach Poznański Oddział CDR realizował szkolenia
wyjazdowe z zakresu pozarolniczych działań gospodarczych na
terenach wiejskich, objęte wspólnym tytułem „Przedsiębiorczość w praktyce”. Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego,
a także osoby prowadzące firmy, gospodarstwa rolne lub agroturystyczne, jak i mieszkańcy wsi, uczestniczyli w serii szkoleń do-

HORYZONT CDR
NR 4/2018

tyczących zróżnicowanej tematyki, powiązanej z przedsiębiorczością. W ramach cyklu zrealizowano między innymi szkolenia:
„Chleb i miód”, „Turystyka i Gastronomia” czy „Przetwórstwo na
obszarach wiejskich”. Założenia poszczególnych modułów były
podobne – dać uczestnikom szanse poznania przedsięwzięć
z danej branży „od środka”. Dzięki rozmowom z właścicielami
firm, gospodarstw, uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań,
dotyczących funkcjonowania przykładowych firm, poznania słabych i silnych stron danej branży, zrozumienia istoty działania
danego podmiotu i filozofii jaka towarzyszy danemu przedsiębiorcy. Jest to bardzo cenne doświadczenie, bez którego ocena
możliwości działania w podobnej sferze jest często mylna.

Warsztaty wypieku tradycyjnego Chleba Sycyńskiego w ramach szkolenia „Chleb
i miód”. Gospodarstwo „Sycyn Pod Lipą”, gmina Oborniki.
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Ostatnie ze zrealizowanych szkoleń, skierowane do uczestników
z województwa zachodniopomorskiego, zostało zrealizowane w październiku br., we współpracy z ZODR w Barzkowicach.
Celem szkolenia było tym razem poznanie zróżnicowanych tematycznie podmiotów, których działalność została doceniona w konkursie „Sposób na Sukces” realizowanym przez CDR.
Uczestnicy odwiedzili podmioty, których właściciele (lub osoby
je prowadzące) są laureatami ostatniej edycji konkursu. Były to
między innymi podmioty turystyczne, agroturystyczne, jak również samorządowy dzienny ośrodek opieki.
Pierwszym odwiedzonym przez grupę obiektem był Folwark
Wąsowo, którego działalność jest kontynuacją rodzinnego gospodarstwa ekologicznego. Dawne zabudowania folwarczne
zmieniane są tu stopniowo w kompleks służący organizacji imprez okolicznościowych i tematycznych. Zorganizowanie własnego wesela w wielkiej stodole dało właścicielom impuls do nowej
działalności. Obecnie oprócz organizacji wesel, mają tu miejsce także targi, podczas których wystawcy wskazują najnowsze
trendy na rynku organizacji imprez tego typu. Folwark Wąsowo
zyskał dzięki tym targom miano centrum alternatywnych usług
weselnych, a jego nazwa jest rozpoznawana nie tylko w kraju,
ale także daleko poza granicami Polski. Ofertę folwarku uzupełnia szeroka gama własnych produktów ekologicznych, serwowanych gościom, a także sprzedawanych w lokalnym sklepie.
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Folwark Wąsowo (Laureat w konkursie „Sposób na Sukces”) – uczestnicy wyjazdu studyjnego oglądają zabudowania zaadaptowane na cele organizacji imprez.

Kolejnym punktem programu szkolenia było gospodarstwo
agroturystyczne „Rancho Colorado”, położone koło Trzciela,
łączące usługi jazdy konnej, organizacji imprez, zielonych szkół,
a także w ostatnim czasie mini spa złożonego z kompleksu saun
i krytego basenu. To chętnie odwiedzane miejsce oferuje gościom wiele możliwości odpoczynku i form spędzania wolnego
czasu. Jest także celem odwiedzin grzybiarzy, ze względu na położenie na skraju rozległych kompleksów leśnych. „Rancho” jest
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doskonałym przykładem rozwijania zakresu działalności pod
wpływem potrzeb zgłaszanych przez gości. Właścicielka gospodarstwa, pani Anna Agaciak, jest typem przedsiębiorcy, który
nieustannie wyszukuje możliwości realizowania nowych pomysłów, a jednocześnie skutecznie pozyskuje dofinansowanie na
realizację wielu z nich.

wyjątkowość – zarówno pod kątem swej oferty, jak i sposobu
zarządzania. Kadra prowadząca ośrodek to osoby o wielkim sercu i energii, która emanuje na każdym kroku. Ma to przełożenie
na ilość podejmowanych w ośrodku działań, a także na estetykę
placówki oraz zróżnicowanie jej wyposażenia, a więc atrakcyjność. Dość powiedzieć, że podopieczni ośrodka nie zawsze chcą
wracać do swych domów po zakończeniu zajęć.

Przedsiębiorczość
w
yce –cykl
wyjazdów studyjnych

Uczestnicy szkolenia poznają ofertę i kulisy prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego „Rancho Colorado”, Trzciel.

Wspomniany wcześniej samorządowy dzienny ośrodek opieki, który odwiedziła grupa uczestników szkolenia, mieści się
w Brzozowcu, gmina Deszczno, w województwie lubuskim.
Placówka została dostrzeżona w konkursie „Sposób na Sukces”
i stała się również przedmiotem szkolenia ze względu na swoją
HORYZONT CDR
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Uczestnicy szkolenia zwiedzają „salę doznań” w domu opieki w Brzozowcu, gmina Deszczno.

Ośrodek jest wyposażony w sale do zajęć plastycznych, ruchowych, a także w specjalne pomieszczenie do terapii bodźcami dźwiękowymi i wzrokowymi. Osoby objęte dzienną opieką
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znajdują tu wiele możliwości rozwoju i samorealizacji, co jest
głównie efektem intensywnej pracy kierownictwa. Podopieczni
korzystają także z wielu form zewnętrznych, uatrakcyjniających
im pobyt – w formie wycieczek, ale także odwiedzin ciekawych
osób. Dzienny ośrodek opieki w Brzozowcu jest miejscem promieniującym przykładem, zarówno w sferze inspiracji co do form
opieki nad potrzebującymi jej osobami niepełnosprawnymi, jak
i pod kątem przedsiębiorczości, której nie brakuje tutejszemu
kierownictwu.
Doświadczenie w realizacji podobnych szkoleń wskazuje, że istotą poznania funkcjonowania przedsięwzięć gospodarczych nie
jest kierunek działania, stąd celowym jest pokazywanie przykładów z różnych branż w ramach jednego wyjazdu studyjnego
dające lepsze efekty poznawcze. Uczestnicy poznają bowiem
nie tylko funkcjonowanie podmiotu na rynku danej usługi, bądź
produktu, ale porównując podmioty dostrzegają uniwersalne
zasady i sposoby działania, takie jak: rodzaje działań marketingowych, rozwiązania logistyczne, kwestie zatrudniania, rozwiązywania bieżących problemów z zaopatrzeniem, zbytem itp. Są
to zagadnienia i umiejętności niezbędne w każdej branży, a doświadczenia zdobyte podczas szkolenia okazują się cenne i możliwe do zastosowania w każdym innym „biznesie”.
Duże zainteresowanie uczestników jest potwierdzeniem dobrej
kondycji przedsiębiorczości wiejskiej. Jest to także potwierdzenie doświadczeń płynących z realizowanego przez CDR konkursu „Sposób na Sukces”. Ułatwianie przepływu zarówno wiedzy

jak i praktyki polskich przedsiębiorców do kolejnych osób zainteresowanych otwieraniem, bądź rozwojem i dywersyfikacją
swojej działalności jest zatem jak najbardziej celowe. Dlatego
też CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu, realizuje kolejne
szkolenia z cyklu „Przedsiębiorczość w praktyce”. Tematyka poszczególnych modułów jest zawarta w ofercie szkoleniowej CDR,
jednakże w przypadku zainteresowania danej grupy odbiorców
konkretną tematyką, możliwe jest również zorganizowanie szkolenia związanego z daną branżą. Mamy nadzieję, że w następnych latach, szkolenia dotyczące przedsiębiorczości na obszarach wiejskich znajdą uznanie kolejnych uczestników.
Grzegorz Cetner, CDR O/Poznań
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