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Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie uczniom szkół kształcących przyszłych 

producentów rolnych zagadnień związanych 
z wdrażaniem nowości w dziedzinie produkcji roślinnej oraz odnawialnych źródeł energii 

w gospodarstwach rolnych. 
 

W związku z tym tegoroczna edycja imprezy oferuje uczestnikom dwa dni pokazów polowych 
podzielonych tematycznie na prezentacje 

związane z Integrowaną Ochroną Roślin oraz Postępem Odmianowym i Nawożeniem. 

Miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Prezentacja multimedialna aplikacji, zakres
funkcjonalności, przykłady zastosowania 

Zakres i zasady gospodarowania wodami,
melioracje wodne, zgody wodnoprawne, kontrole
wód oraz system opłat w świetle przepisów
Ustawy Prawo Wodne - 45 min
Pokaz pracy opryskiwacza polowego na torze

Stosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w
produkcji roślinnej (m.in. monitoring pracy
maszyn w czasie rzeczywistym) - 45 min
Prezentacja oferty kształcenia Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko
Mazurskiego w Olsztynie - 45 min

21.06.2022 r. (wtorek)
„Integrowana Ochrona Roślin i rolnictwo

precyzyjne 
- ważnym elementem ochrony bioróżnorodności

środowiska rolniczego”

       w produkcji roślinnej - 45 min

        - 45 min

Znaczenie badań gleb pod kątem zawartości 
podstawowych składników pokarmowych. 
Metodyka pobierania prób. Pokaz Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku - 45 min
Prezentacja poletek doświadczalnych.

Pokaz elementów konstrukcyjnych instalacji 
fotowoltaicznej – istota działania farmy - 45 min
Nowoczesne metody oceny jakości produktów 
rolno spożywczych Warsztaty- Uniwersytet 
Morski w Gdyni - 45 min

22.06.2022 r. (środa)
„Wykorzystanie postępu odmianowego, 

zrównoważonego nawożenia i odnawialnych 
źródeł energii – nowa strategia na rzecz zielonego 

rolnictwa”

       Ekspozycja maszyn i urządzeń
       doświadczalnictwa odmianowego - 45 min



Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych

Listy Odmian Zalecanych

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Materiały pomocnicze:

Seria Co w Polu Piszczy?

Uprawa pasowa Strip – Till

Technologia uprawy ziemniaka jadalnego

Opryskiwacz dalekosiężny - wsparcie w walce z omacnicą 

prosowianką

Metody poprawy jakości cieczy roboczej w ochronie roślin

Metody polowej oceny progu ekonomicznej szkodliwości 

zagęszczenia chwastów i porażenia przez choroby

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Husarya SCS-100 - Maszyna do zbierania kamieni

Produkcja roślinna

Podgląd on-line instalacji Odnawialnych 

Źródeł Energi w PODR w Lubaniu

Odnawialne Źródła Energii

Europejski Zielony Ład – broszura 

informacyjna

Europejski Zielony Ład

Internetowa Platforma Doradztwa 

Projekt e-DWIN

         i Wspomagania Decyzji w Integrowanej

         Ochronie Roślin

https://www.youtube.com/c/PODRPomorskiO%C5%9BrodekDoradztwaRolniczego
https://podr.pl/technologia_wpisy/porejstrowe-doswiadczalnictwo-odmianowe/
https://podr.pl/technologia_wpisy/porejstrowe-doswiadczalnictwo-odmianowe/
https://podr.pl/technologia_wpisy/porejstrowe-doswiadczalnictwo-odmianowe/
https://podr.pl/technologia_wpisy/porejstrowe-doswiadczalnictwo-odmianowe/
https://podr.pl/oze/
https://www.pois.gov.pl/media/98573/zielony_lad_broszura_wersja_dostepna.pdf
https://podr.pl/technologia_wpisy/porejstrowe-doswiadczalnictwo-odmianowe/
https://podr.pl/projekty_wpisy/internetowa-platforma-doradztwa-i-wspomagania-decyzji-w-integrowanej-ochronie-roslin/

