
Innowacje w rolnictwie ekologicznym  

W  dniach 20-22 września 2017 roku odbył się wyjazd studyjny do gospodarstw 

województwa zachodniopomorskiego i lubelskiego pn. „Towarowe gospodarstwa 

ekologiczne – przykładem innowacyjnych rozwiązań technologicznych”.  

Wyjazd studyjny organizowany był w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-

2020 Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji  

w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR). 

Celem wyjazdu była wymiana wiedzy fachowej, dobrych praktyk rolniczych  

i  doświadczeń pomiędzy rolnikami z województwa  zachodniopomorskiego i lubelskiego  

z zakresu rozwiązań technologicznych w rolnictwie ekologicznym. Transfer, a zarazem 

popularyzacja wiedzy w zakresie produkcji ekologicznej na skalę towarową pośród 

uczestników projektu, a także informacji o możliwości wsparcia finansowego poprzez 

działanie  Rolnictwo Ekologiczne to tematy głownie poruszane. 

 Program obejmował: 

 Dzień pierwszy: wizyta w gospodarstwie z produkcją nasienną zbóż – Pani Jadwiga 

Galaś – woj. Zachodniopomorskie, prezentacja gospodarstwa połączona z udziałem  

w wykładzie pn. „Ekologiczna produkcja nasienna zbóż”. 

 Dzień drugi: wizyta w gospodarstwie Państwa Piotra i Urszuli Osik, a w nim Dni 

Pola w gospodarstwie z ekologiczną  produkcją warzywniczą (46 ha), wyposażonym 

w nowoczesny sprzęt mechaniczny, pomagający chronić plantacje przed chwastami, 

precyzyjne stosowanie nawożenia i środków ochrony roślin dopuszczonych                             

w rolnictwie ekologicznym, a także kombajn do zbioru warzyw oraz sadzarkę do 

rozsady. Wykład na temat „Organizacji produkcji warzywniczej w gospodarstwie 

ekologicznym i innowacyjne rozwiązania technologiczne” przeprowadziła  

Pani dr Beata Studzińska. Ponadto w godzinach popołudniowych odbyła się wizyta  

w gospodarstwie Państwa Krzysztofa i Izabelli Soska, a w nim prezentacja 

gospodarstwa z uprawą borówki wysokiej metodą ekologiczną. Gospodarstwo to 

wyposażone jest w nowoczesną linię technologiczną do sortowania, ważenia  

i pakowania w pojedyncze opakowania przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz 

działo przeciwgradowe. Od 2013 roku w gospodarstwie tym prowadzona jest 

produkcja naturalnych soków z borówki. 



 Dzień trzeci: wykład pn. „Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym” 

przeprowadzony przez profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

Pana Jerzego Szymona. 

W ramach wyjazdu uczestnicy oprócz dużej ilości zdobytej fachowej wiedzy mieli okazję 

zobaczyć również uroki ziemi lubelskiej. 

 

Fot.1. Uczestnicy wyjazdu studyjnego, w tym Pani Mirosława Przybylska z PZDR w Choszcznie 

 


