Wyjazd studyjny do gospodarstwa ekologicznego Brodowin i na targi Grüne Woche
w Berlinie
W dniach 18-19 stycznia 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do gospodarstwa
ekologicznego Brodowin na terenie Niemiec i na targi Grüne Woche

do Berlina,

zorganizowany przez Panią Annę Czyżowicz -głównego specjalistę z Zachodniopomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddział w Koszalinie.
Pierwszego dnia, tj. 18 stycznia 2018 r. odbyła się wizyta w gospodarstwie
biodynamicznym Brodowin. Pani Susanne Poinke już po dużej ilości wcześniejszych wizyt
przez delegacje i telewizję z różnych stron świata (m. in. Chin, Japonii , Australii) opowiedziała
rolnikom z województwa zachodniopomorskiego o historii powstania gospodarstwa,
jak i o produkcji biodynamicznej mleka krowiego i warzyw.
Ponadto o przetwórstwie mleka na sery we własnej mleczarni i wytwarzaniu oleju
lnianego i rzepakowego. Uczestnicy obejrzeli warunki chowu bydła mlecznego, dobrostan
zwierząt oraz jakość i rodzaj zadawanej paszy. Rolnicy zapoznali się również z rodzajem
dystrybucji produktów ekologicznych z gospodarstwa w Brodowin zarówno w sklepie na
terenie gospodarstwa, jak i dostarczanych bezpośrednio do klienta.

Fot.1. Uczestnicy w sklepie ekologicznym w gospodarstwie

Fot.2. Wizyta w budynku inwentarskim w gospodarstwie Brodowin

Drugiego dnia - 19 stycznia 2018 r. - uczestnicy wyjazdu odwiedzili największe
międzynarodowe Targi Grüne Woche żywności zarówno ekologicznej, jak i konwencjonalnej
rolnictwa i ogrodnictwa. Na Targach tych mieli możliwość zapoznania się z bardzo bogatą
międzynarodową ofertą artykułów spożywczych, delikatesowych, świeżych produktów:
pieczywo, mięso i wędliny, ryby i owoce morza, nabiał, piwo, wino, szampan, miody,
przyprawy, zioła, herbata. Ponadto prezentowane były również narzędzia i maszyny rolnicze,
wyposażenie i urządzenia produkcyjne dla rolnictwa i ogrodnictwa, kwiaty, nasiona, szklarnie,
bydło hodowlane, zwierzęta domowe. Część wystawy poświęcona była również sprzętowi
kuchennemu, wyposażeniu kuchni i akcesoriom technicznym dla gospodarstw domowych.
W ofercie targów znalazły się także usługi turystyczne i agroturystyczne, świadczone przez
rolników (np. wypoczynek i zakupy na wsi) oraz informacje na temat energii odnawialnych.
Od 2018 roku ruszyły również targi Hippologica - wszystko o koniach i dla koni. W 2018 r.
krajem partnerskim Grüne Woche była

Bułgaria. Każdy z uczestników Targów mógł

posmakować i porównać jakość produktów żywnościowych z różnych krajów. Rolnicy mogli

wziąć udział m. in. w warsztatach układania kwiatów, czy warsztatach garncarskich.
Zwiedzanie umilały występy różnych zespołów muzycznych z poszczególnych krajów. Każdy
mógł tam znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy wyjazdu po pobycie na Targach stwierdzili, iż
jeden dzień na odwiedzenie wszystkich pawilonów i stoisk to zdecydowanie za krótki okres
czasu.

Fot.3. Wizyta na Targach Grune Woche

Fot.4. Konsumpcja wędlin przez uczestników wyjazdu

Fot.5. Niemieckie stoisko rybne (Hamburg)

