
 
  

Wizyta studyjna Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w terminie  
5 – 9 lipca 2021 r. w ramach operacji pn.: Innowacje w uprawie, przetwórstwie 

i dystrybucji lubelskich ziół oraz dobre praktyki mazowieckich pszczelarzy 

 

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ   

 
1 dzień PONIEDZIAŁEK (05.07.2021 r.) 
05:00 - wyjazd spod siedziby LODR Kalsk 
05:00 – 12:00 Przejazd do Gospodarstwa Ewy i Petera Stratenwerthów w Grzybowie 
12:00 - 13:00 Obiad  
13:00 - 16:00 Wizyta w Gospodarstwie Ewy i Petera Stratenwerthów w Grzybowie  

W trakcie wizyty poczęstunek z produktów regionalnych z gospodarstwa 

15:00 – 18:00 Przejazd do hotelu Pajero, Horbów-Kolonia 29C, 21-512 Zalesie 

19:00 Kolacja  
 

2 dzień WTOREK (06.07.2021 r.) 
7:00 – 8:00 Śniadanie  
8:00 Wyjazd z miejsca zakwaterowania do Gospodarstwa Rolnego Barbary Baj-
Wójtowicz w Dolinie Zielawy, Sosnówka 122, 21-518 Sosnówka. 
9:00 przyjazd do gospodarstwa Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce 

9:00 – 11:30 praktyczne warsztaty polowe część I na plantacjach agroleśnych 
założonych w ramach projektu badawczo – wdrożeniowego „Innowacyjny model 
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” (prezentacja rezultatów 
projektu, innowacyjne uprawy w systemie agroleśnym, nowe technologie uprawy, 
podstawowe zasady prowadzenia upraw alejowych, metody zatrzymania wody w 
glebie i maksymalizacji efektywności nawożenia, metody zapobiegania erozji 
wietrznej i wodnej oraz łagodzenia zmian klimatu, podstawy agroekologii w praktyce) 
prowadzący dr Barbara Baj-Wójtowicz 

11:30 – 13:00 poczęstunek produktami z gospodarstwa oraz z wykorzystaniem ziół i 
mieszanek opracowanych w ramach projektu w/w badawczo – wdrożeniowego 
(herbatki ziołowe i owocowe, sery, chleby razowe i ciasta regionalne wytwarzane z 
użyciem przypraw opracowanych w ramach projektu, powidła, soki, syropy, pasty, 
przekąski itd.) 
13:00 – 14:30 praktyczne warsztaty polowe część II na plantacjach agroleśnych 
założonych w ramach projektu badawczo – wdrożeniowego „Innowacyjny model 
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” (prezentacja rezultatów 
projektu w tym nowe technologie upraw agroleśnych wybranych gatunków, 
wykorzystanie oprogramowania smart farming do produkcji oraz prezentacja 
aparatury agroklimatycznej wykorzystywanej w gospodarstwie, opracowywanie i 
wdrażanie innowacji rolniczych w praktyce, prezentacja wyników badań w terenie), 
prowadzący dr Barbara Baj-Wójtowicz 

14:30 – 15:30 powrót do hotelu 

15:30 Obiad  
16:30 – 18:00 wykład (w hotelu) „Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w 
rolnictwie”, dr Barbara Baj-Wójtowicz (omówienie systemów agroleśnych wraz z 
przykładami ich zastosowania w produkcji rolniczej oraz innowacyjności zastosowania 
agroleśnictwa w świetle założeń Europejskiego Nowego Ładu oraz zmian preferencji 
konsumentów, w tym przewaga konkurencyjna produktów agroleśnictwa). 
18:00 – 18:05 przerwa 

18:05 -19:35 wykład (w hotelu) „Zasady projektowania agroleśnego systemu alejowego 
w celu zmaksymalizowania korzyści ekonomicznych i ekologicznych” , dr Barbara Baj 
Wójtowicz (w tym: metody rolnictwa regeneratywnego,  dobór gatunków, 



 
przygotowanie stanowiska glebowego, zwiększenie pojemności wodnej pola oraz ilości 
węgla w glebie, zasady projektowania upraw alejowych, zakładanie uprawy tj. kiedy 
i jak, zastosowanie oprogramowania do zarządzania produkcją w gospodarstwie – 
uczestnicy otrzymają możliwość zarejestrowania się na platformie wykorzystującej 
oprogramowanie opracowane w oparciu o projekt „Innowacyjny model produkcji, 
przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”)  
Przerwy kawowe w trakcie wykładów. 
20:00 Kolacja 
 

 3 dzień ŚRODA (07.07.2021 r.) 
07:00 – 08:00  Śniadanie 

08:30 – 10:00  Przejazd do Krainy Rumianku  
10:00 – 12:00 Wizyta w Krainie Rumianku, Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia 
Lubelskiego; Hołowno 66, 21-222 Podedwórze 

13:00 – 14:00 Obiad  
14: 00 – 15:30 Powrót do hotelu 

15:30 – 16:30 wykład (w hotelu) dr Barbara Baj-Wójtowicz „Zasady tworzenia grup 
operacyjnych oraz opracowywania i wdrażania innowacji w ramach Współpraca na 
przykładzie doświadczeń Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”. 

16:30 – 19:45 warsztaty praktyczne (w hotelu) metodą Google smart thinking 
„Projektowanie systemu agroleśnego na wybranych działkach rolnych”, dr Barbara 
Baj-Wójtowicz (na podstawie zdobytej wiedzy uczestnicy podzieleni w 4 – osobowe 
grupy zaprojektują na materiale graficznym system agroleśny alejowy dla wybranych 
działek rolnych: dobiorą gatunki do warunków agro-klimatycznych, zaprojektują układ 
nasadzeń i alei, sposób zatrzymania wody w glebie, ochrony przed wiatrem i 
nadmiarem nasłonecznienia, opracują opłacalność ekonomiczną i ekologiczną; każda 
z grup zaprezentuje swój projekt, który zostanie następnie omówiony).  
Przerwy kawowe w trakcie wykładów. 
20:00 Kolacja 
 

4 dzień CZWARTEK (08.07.2021 r.) 
07:00 – 08:00 Śniadanie 

08:00 – 09:30 Przejazd do Ziołowego Zakątka 

10:00 – 14:00 wyjazd do Darów Natury - Ziołowy Zakątek Mirosława Angielczyka 
w Korycinach, gm. Grodzisk 

Realizacja programu - konieczność podziału na mniejsze podgrupy.  
Program obejmuje: 
Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem / Warsztaty Herbaciane  
Warsztaty herbaciane / Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem  
Warsztaty nalewkowe / czas wolny; Czas wolny / Warsztaty nalewkowe  
14:00 – 15:00 Obiad w Karczmie Ziołowego Zakątka (menu zgodnie z SWZ)  
15:00 – 18:00 Przejazd do hotelu 

18:00 Zakwaterowanie Hotel Sangate Warszawa, ul. Komitetu Obrony 
Robotników 32, 02-148 Warszawa 

19:00 Kolacja 

 
5 dzień PIĄTEK (09.07.2021 r.) 
08:00 Śniadanie 

09:00 – 11:00 Wizyta w Gospodarstwie pasiecznym “Kondziowe pszczółki” Konrad 
Ładnowski Celinów ul. Miodowa 43 (dawniej Celinów 79) 05-300 Mińsk Mazowiecki 
14:00 Obiad tranzytowy 

19:00 Przyjazd do Kalska – ZAKOŃCZENIE WYJAZDU 

 


