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W dniach 25 – 27 września 2017 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Gryficach zorganizował wyjazd studyjny połączony z seminarium nt. „Transfer najnowszych
wyników doświadczeń w chowie i hodowli królików do gospodarstw rodzinnych” do Instytutu
Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach oraz jednostek podległych.
Zadanie to zrealizowane zostało w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017
w zakresie SIR.
W trakcie wyjazdu uczestnicy seminarium zapoznali się ze szczegółowymi zasadami,
warunkami i trybem przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działania ,,współpraca”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podczas wykładów przedstawione zostały szczegółowe wymagania, jakie muszą
spełniać beneficjenci działania, sposób wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, zasady
kwalifikowalności wydatków oraz sposoby rozliczania inwestycji. Słuchacze poznali zasady
tworzenia oraz funkcjonowania grup operacyjnych - formy prawne, role poszczególnych
partnerów w grupie oraz odpowiedzialności prawne i finansowe poszczególnych partnerów.
Wykłady te przeprowadzone zostały przez Panią Agnieszkę Wilk i Panią Ewę Deskiewicz
z PZDR w Gryficach.
W trakcie seminarium przedstawione zostały także innowacyjne rozwiązania w chowie
i hodowli królików, zasady właściwego dobrostanu na fermie, zasady żywienia i jego wpływ
na mięso królicze oraz ekologiczne metody chowu.
W trakcie wyjazdu studyjnego połączonego z seminarium odbyły się nie tylko wykłady
teoretyczne, ale i również uczestnicy mieli okazję praktycznego zapoznania się z zasadami
pracy na fermie doświadczalnej w Aleksandrowicach, gdzie prowadzona jest hodowla królików
rasy zachowawczej Popielniański Biały.
W ostatni dzień wyjazdu, podczas wizyty w

Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB

w Chorzelowie dr Leszek Gacek zapoznał uczestników z organizacją pracy na fermie
wielkotowarowej królików. Słuchacze mieli okazję do zapoznania się praktycznymi
zagadnieniami dotyczącymi żywienia zwierząt czy warunkami jakie należy zapewnić
zwierzętom, ale mieli także okazję sprawdzić kotność samic metodą palpacyjną. Dr Leszek
Gacek omówił również zagadnienia związane z sprzedażą bezpośrednią tuszek króliczych oraz
wymogi jakie należy spełnić przy rejestracji „przydomowej” ubojni udostępniając uczestnikom
przykładowy projekt wraz z księgą HACCP.

Organizacja wyjazdu studyjnego umożliwiła stworzenie odpowiednich warunków do
transferu wiedzy pomiędzy hodowcami królików, doradcami, a także Instytutem Zootechniki
Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach, do stworzenia kontaktów pomiędzy nimi,
a
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zachodniopomorskiego. Dzięki panelowi dyskusyjnemu przewidzianemu w trakcie wyjazdu
studyjnego, uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, poglądów, a także możliwości
wypracowania wspólnych działań w zakresie utworzenia grup operacyjnych.

Fot.1. Dyrektor Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński podczas powitania uczestników

Fot.2. Pani Agnieszka Wilk w trakcie wykładu

Fot.3. Prof. dr hab. Paweł Bielański podczas wykładu nt. Chowu królików szansą
dla gospodarstw rodzinnych

Fot.4. Dr hab. Dorota Kowalska prof. nadzw. IZ PIB

Fot.5. Dr hab. Jacek Walczak - Zastępca Dyrektora ds. nauki

Fot.6. Prof. dr hab. Paweł Bielański w trakcie pokazywania różnic pomiędzy rasami
Popielniańskim Białym i Nowozelandzkim Białym

Fot. 7. Ewa Deskiewicz - doradca PZDR w Gryficach podczas sprawdzania
kotności samic

