
  
 
 

Seminarium dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach projektu  

„Rolnictwo ekologiczne produkcja z przyszło ścią”. 
 
 

 

Kluczem do rozwoju ekologicznego rolnictwa i przemysłu spożywczego produktów  

ekologicznych na Dolnym Śląsku i w Polsce, a także dla utrzymania i ochrony 

środowiska bioróżnorodności na dużych obszarach jest systematyczne i ciągłe 

przekazywanie fachowej wiedzy i wsparcie ze strony praktycznej. Dlatego, przez ostatni 

rok, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizował projekt 

„Rolnictwo ekologiczne produkcja z przyszłością” dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

Rolnictwo ekologiczne pielęgnuje i stale rozwija alternatywne sposoby gospodarowania, 

które mogą być wykorzystywane również w rolnictwie konwencjonalnym. Zachęca również 

do podejmowania wysiłku w celu ochrony środowiska. To także wzór zrównoważonego 

ekonomicznie i ekologicznie systemu użytkowania ziemi oraz rozwoju obszarów wiejskich.  

Wielu rolników przestawia swoje gospodarstwo na metody ekologiczne bez ugruntowanej 

fachowej wiedzy i bez możliwości zbytu dla swoich eko-produktów. Niesie to za sobą ryzyko 

powrotu do konwencjonalnych metod produkcji po skończeniu się okresu subwencji oraz 

mylnego deklarowania eko-produktów, co może prowadzić do spadku zaufania konsumentów 

do wiarygodności rolnictwa ekologicznego. Praktyki takie mogłyby zaszkodzić 

dotychczasowym osiągnięciom rolnictwa ekologicznego oraz związanym z nim korzyści dla 

środowiska i przyrody.  

 

Wiele konwencjonalnych gospodarstw otwiera się na możliwość przestawiania produkcji na 

ekologiczną i ma do tego dogodne warunki, jednakże nie otrzymują one wystarczającego 

wsparcia (wiedzy i informacji), by poczynić ten krok. Kluczem do dalszego rozwoju 

ekologicznego rolnictwa i przemysłu spożywczego produktów ekologicznych na Dolnym 

Śląsku i w Polsce, a także dla utrzymania i ochrony środowiska bioróżnorodności na dużych 

obszarach jest systematyczne i ciągłe przekazywanie fachowej wiedzy, jak również wsparcie 

ze strony praktycznej. Dlatego, przez ostatni rok Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 



we Wrocławiu realizował projekt „Rolnictwo ekologiczne produkcja z przyszłością” 

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. Projekt miał charakter szkoleniowo-edukacyjny. Jego głównymi 

celami były: 

• podniesienie świadomości edukacyjnej mieszkańców Dolnego Śląska, 

• trwały rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcji eko-żywności na Dolnym Śląsku 

wraz z pozytywnym oddziaływaniem na ochronę wód, gleby, zasobów naturalnych, 

różnorodności biologicznej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

 

Projekt był skierowany do rolników ekologicznych oraz rolników konwencjonalnych 

zainteresowanych przestawianiem gospodarstw na produkcję ekologiczną, do 

samorządowców oraz konsumentów żywności ekologicznej. Podczas realizacji projektu 

zostało przeprowadzonych 5 seminariów: 

• Produkcja towarowa warzyw metodą ekologiczną – 04.11.2010, 

• Agrotechniczne aspekty uprawy roślin sadowniczych w rolnictwie 

ekologicznym – 09.03.2011, 

• Chów drobiu w gospodarstwach ekologicznych ˗ 25.03.2011, 

• Uprawa zbóż metodą ekologiczną – 05.10.2011, 

• Rośliny zielarskie w rolnictwie ekologicznym – agrotechnika, przetwórstwo  

  i wykorzystanie – 19.10.2011. 

 

Materiały seminaryjne otrzymali uczestnicy seminarium, Powiatowe Zespoły Doradców oraz 

inni zainteresowani rolnicy. Ponadto, w trakcie realizacji projektu zostało wydanych 7 

kwartalników „Ekorolnictwo” w łącznym nakładzie 15 400 szt.: 

• nr 01/2010 jesień w nakładzie 2200 szt., 

• nr 02/2010 zima w nakładzie 2200 szt., 

• nr 01/2011 wiosna w nakładzie 2200 szt., 

• nr 02/2011 lato w nakładzie 2200 szt., 

• nr 03/2011 jesień w nakładzie 2200 szt., 

• nr 04/2011 zima w nakładzie 2200 szt., 

• nr 01/2012 wiosna w nakładzie 2200 szt. 

 

Kwartalniki adresowane były do rolników ekologicznych, rolników zainteresowanych 

podjęciem produkcji metodą ekologiczną w swoich gospodarstwach oraz organizacji 

pozarządowych. Publikowane w nich artykuły przedstawiały zasady produkcji ekologicznej, 

korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego dla środowiska, producentów i konsumentów, 



praktyczne rozwiązania pozwalające na prowadzenie produkcji rolniczej w gospodarstwie 

ekologicznym połączone z myślą o ochronie środowiska. Zaprezentowane zostały także 

przykłady gospodarstw prowadzących ekoturystyką, przetwórstwo, sprzedaż i promocję 

produktów w gospodarstwie, regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa 

ekologicznego. W każdym kwartalniku znalazło się 4-5 artykułów merytorycznych. Autorami 

artykułów zamieszczonych w kwartalniku byli specjaliści z zakresu rolnictwa ekologicznego 

˗ pracownicy naukowi Państwowych Instytutów Badawczych (Instytutu Ogrodnictwa w 

Skierniewicach, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytutu 

Zootechniki w Krakowie), a także organizacji pozarządowych.  

 

Kwartalniki załączono jako wkładkę do miesięcznika Twój Doradca – Rolniczy Rynek na 

terenie byłych województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Ponadto, bezpośrednio do 

beneficjentów kwartalnik dostarczali doradcy rolni pracujący w Powiatowych Zespołach 

Doradców. Część nakładu została dostarczona do organizacji pozarządowych (Ekoland, 

ProNatura, ECEAT Polska) oraz rozdana zainteresowanym rolnikom podczas szkoleń 

związanych z rolnictwem ekologicznym. 

 

Wiosną została wydana broszura „Regulacja zachwaszczenia w rolnictwie ekologicznym” 

w nakładzie 1000 szt. Broszurę otrzymali doradcy rolni pracujący w Powiatowych Zespołach 

Doradców, którzy dostarczyli wydanie bezpośrednio do beneficjentów. Część nakładu została 

dostarczona do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, organizacji pozarządowych 

(Ekoland, ProNatura, ECEAT Polska) oraz rozdana zainteresowanym rolnikom podczas 

jarmarków ekologicznych. 

 

Zakładany efekt ekologiczny projektu to podniesienie świadomości ekologicznej 

producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz konsumentów, podniesienie 

poziomu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz zdrowego i aktywnego stylu życia, 

zwiększenie zainteresowania rolników konwencjonalnych przestawieniem produkcji na 

metodę ekologiczną oraz zwiększenie zainteresowania rolników ekologicznych uprawa 

gatunków roślin warzywniczych i sadowniczych. 

 

Marta Gardyna-Ciosek DODR we Wrocławiu 

 

 



Galeria zdjęć 

 

 

 

 


