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Wyjazd »Doradztwo ekologiczne w Polsce« & »Organic 
Marketing Forum«  

w dniach 17-18.06.2013 do Radomia & Warszawy / Polska

 
 

Radom - Chwałowice 
 
Podczas wyjazdu organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu (DODR) w dniach 17.-18.06.2013 pierwszego dnia zwiedzano Centrum Doradzt-
wa Rolniczego w Radomiu, a drugiego dnia uczestnicy brali udział w »Organic Marketing 
Forum« w Warszawie. W wyjeździe udział wzięli uczestnicy z Saksonii i Polski, ok. 30 rol-
ników, doradców, przedstawiciele administracji gminnej i partnerzy projektu.  
 
CDR w Radomiu (Centrum Doradztwa Rolniczego - państwowy Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego) jest od roku 2003 krajową placówką koordynacyjną w zakresie doradztwa  ekolo-
gicznego w Polsce. Oferowane są seminaria, szkolenia, z możliwością noclegu w pokojach 
gościnnych należących do Centrum. Do Centrum należy również gospodarstwo demonst-
racyjne, w oddalonych o ok. 30 km Chwałowicach.  
 
W Chwałowicach można wiele zobaczyć - zarówno na poletkach doświadczalnych, jak i w 
samym gospodarstwie. Przyjeżdża tu wiele grup. W gospodarstwie przeprowadzanych jest 
wiele prób odmianowych z wykorzystaniem owsa oraz doświadczenia uprawowe z różnymi 
zbożami i wsiewkami koniczyn. Przy doświadczeniu z nawadnianiem wykorzystywane są 
opracowane przez studentów maty filcowe. Często przeprowadzane są tu projekty i doświ-
adczenia znajdującego się w pobliżu Uniwersytetu Przyrodniczego. 
 
Oprócz kilku sztuk bydła oraz wielu niefrasobliwych czarnych kur mięsnych, w gospodarstwie 
można także zobaczyć mały demonstracyjny młyn. W stodole stoją liczne worki wypełnione 
ziarnem orkiszu. Przeprowadzane jest tu doświadczenie mające na celu przetestowanie 
różnych warunków przechowywania. Trawnik przyozdobiony jest różnymi sprzętami rol-
niczymi, na przykład dużym, czerwonym, lśniącym wertykulatorem ciągnikowym. 
 
Oprócz doświadczeń polowych i zaleceń 
odmianowych, Centrum Doradztwa w Ra-
domiu zajmuje się również prezentacją 
różnych metod przetwórczych, np. linii   
technologicznej do produkcji wędlin wraz     
z wędzarnią oraz tłoczni do soków (patrz 
zdjęcie po prawej).  
Rolnicy mogą tu przywieźć swoje owoce i 
testowo wycisnąć   z nich sok, spasteryzo-
wać go i zapakować  w hermetyczne 
opakowania. Liczne jabłonie rosnące na 
terenie gospodarstwa ostarczają surowca  
do prezentacji oraz do degustacji.  
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Organic Marketing Forum 
 
Także drugiego dnia wyjazdu można było spróbować różnych produktów.   
 
Organic Marketing Forum w Warszawie odbywa się już po raz ósmy i jest centralnym spot-
kaniem branżowym dla przedstawicieli rolnictwa ekologicznego i ekologicznej żywności w 
Europie Środkowej i Wschodniej. Na wystawie fachowej prezentują się nie tylko producenci 
żywności ekologicznej, ale także przetwórcy, handlowcy, zrzeszenia, firmy doradcze i 
kontrolne. W szerokiej ofercie programowej były również: konferencja, warsztaty i wyjazdy 
studyjne. Dla wielu zwiedzających zaskakujące i interesujące były z całą pewnością nowe 
formy networkingu i prezentacji, takie jak »Speed Networking Sessions« oraz błyskawiczne 
prezentacje firm. Oprócz tego można było zasięgnąć porady u fachowców lub w spokojnym 
miejscu porozmawiać z potencjalnymi partnerami handlowymi. Szeroka oferta możliwości, na 
które każda ilość czasu może okazać się niewystarczająca.  
 

 
Teilnehmer der Exkursion          Stand auf dem Organic Markting Forum    
(Fotos: A. Rybarska)      (Foto: J. Szadkowski) 
 

 

Więcej informacji pod: www.organic-marketing-forum.org/  
 
 

http://www.organic-marketing-forum.org/

