
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

                 Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

 „Produkt ekologiczny na rynek – warzywa, owoce, zioła” 

Działanie wspierające konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Rolnicy, przedstawiciele mediów i innych instytucji, których uczestnictwo jest uzasadnione 

zakresem merytorycznym przedsięwzięcia. 

 

Koszty uczestnictwa? 

Organizator zapewnia nieodpłatnie transport oraz poczęstunek w dniu spotkania, jak również 

nadzór merytoryczny eksperta podczas spotkania. 

 

Miejsce i terminy. 

Miejscem warsztatów będą wybrane gospodarstwa ekologiczne, które reprezentują wysoki 

poziom produkcji rolniczej, wykorzystują nowoczesne technologie, są dobrze zorganizowane 

i mają dobre wyniki ekonomiczne. 

 

Lp. Termin Gospodarstwo ekologiczne Tematy 

1 Lipiec – 

sierpień- 

wrzesień 

Joanny i Franka Dublerów, 

Miniewicze, gm. 

Zabłudów, pow. 

białostocki 

Pozyskanie nasion (produkcja w gospodarstwie, 

źródła zakupu). Przygotowanie rozsady. 

Płodozmian i nawożenie.  

Pielęgnacja i ochrona roślin w polu i w tunelach. 

 Zbiór i przechowywanie. 

Przygotowanie do sprzedaży i wprowadzanie 

produktu na rynek. 

2 Lipiec –

sierpień- 

wrzesień 

Heleny i Mikołaja 

Rydzewskich, Jemieliste 

gm. Filipow, pow. 

suwalski 

Pozyskanie nasion (produkcja w gospodarstwie, 

źródła zakupu). Przygotowanie rozsady. 

Płodozmian i nawożenie.  

Pielęgnacja i ochrona roślin w polu i w szklarni. 

 Zbiór i przechowywanie (suszarnia, 

przechowalnia, przetwórstwo). 

Przygotowanie do sprzedaży i wprowadzanie 

produktu na rynek. 

3 Lipiec- 

sierpień- 

wrzesień 

Aliny i Mirosława 

Romaniuków, 

Nowokornino, gm. 

Hajnówka, pow. 

hajnowski 

Zapotrzebowanie rynku na zioła.  

Organizacja gospodarstwa: sprzęt do uprawy  

pielęgnacji upraw i zbioru, suszarnie, 

przygotowanie do sprzedaży, magazynowanie. 

Uprawa poszczególnych ziół. 
 

 

Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony po wpłynięciu kart zgłoszeniowych. 

Uczestnicy o terminie spotkania zostaną powiadomienie indywidualnie przez organizatora. 

Przewiduje się realizację spotkań nie później niż do października 2014 r. 



Grupa szkoleniowa 10 - 15 osób 

Czas pobytu w gospodarstwie: 5 godzin 

 

Rekrutacja. 

Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie na podstawie złożonych dokumentów (karta zgłoszeniowa).  

Zgłoszenia zgodnie z załączonym formularzem proszę przesyłać na e-mail: 

mwroblewska@odr-szepietowo.pl lub pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.  

Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie. 
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