
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2020-2021 

zaprasza do udziału w webinarium, które odbędzie się w ramach operacji pn.: 

 

NOWOCZESNA i BEZPIECZNA HODOWLA ZIEMNIAKA  

w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Webinarium zorganizowane zostanie w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 10.00 przez                             

ZODR w Barzkowicach 

Podczas webinarium przedstawione zostaną założenia „Programu dla polskiego Ziemniaka", 

zasady bioasekuracji będące podstawą w walce z bakteriozą pierścieniową w hodowli ziemniaka 

(WIORiN), tematyka systemów nawodnieniowych, ekonomiki produkcji, przechowalnictwa 

(IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie), rewitalizacji odmian ziemniaka (CN Sp z o.o. w Nidzicy), 

formy organizacji producentów i sprzedaży bezpośredniej (CDR w Brwinowie Oddział  

w Poznaniu). 

Webinarium skierowane jest do producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaków, rolników zamierzających podjąć taką 

produkcję w celu zwiększenia rentowności swoich gospodarstw rolnych, doradców i specjalistów rolniczych, producentów mogących 

być prekursorami technik nawodnieniowych w województwie zachodniopomorskim. 

Celem operacji jest dokładne przedstawienie założeń „Programu dla polskiego Ziemniaka", który ma na celu gruntowną 

restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również wsparcie producentów 

poprzez promocję polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski. Webinarium ma charakter 

szkolenia innowacyjno-edukacyjnego.  

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WEBINARIUM 26 listopada – do pobrania 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA 26 listopada – do pobrania 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać skanem na adres poczty 

elektronicznej: barzkowice@home.pl lub faxem na nr: (91)561 37 91 

  Link aktywacyjny otrzymają Państwo na podany w karcie zgłoszenia e-mail. 

   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
  

Informacji udzielają: 

Lilianna Mierzejewska tel.:  (91) 479 40 24   tel. kom.: 511 691 478  

e-mail: l.mierzejewska@zodr.pl 

Jaromir Palusiński tel.:  (91) 479 40 54  e-mail: j.palusinski@zodr.pl  

 

Operacja opracowana przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zgodnie z Planem Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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