
Międzynarodowe webinarium nt. innowacji w rolnictwie w ramach projektu INNOSETA 

 

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zrealizowane zostało międzynarodowe webinarium 

konferencja związana z innowacjami w rolnictwie w ramach projektu INNOSETA. Platforma 

INNOSETA: innowacyjne i praktyczne narzędzie on-line, które usprawnia wdrażanie nowych 

technologii w instalacji opryskiwaczy rolniczych. W projekcie od początku uczestniczy 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Podczas konferencji 

online przedstawione zostały badania i wdrożenie nauki do praktyki poprzez tematy takie jak :  

- Nowe możliwości podnoszenia umiejętności edukacyjnych i ich związku z ograniczaniem 

ryzyka 

- Projekt INNOSETA - Ogólny przegląd i główne cele 

- Baza danych INNOSETA - Duża lista materiałów gotowych do użycia 

- Platforma INNOSETA - Podstawowe zasady i korzyści dla użytkowników 

- Jak przesyłać innowacje? Praktyczna demonstracja 

- Platforma INNOSETA i strategia „od pola do stołu” - korzyści dla rolników 

- COPA-COGECA 

Prezenterami spotkania byli :  

Mr. Eric Liégeois - DG SANTE (European Commission) 

Prof. Emilio Gil - UPC - Project Coordinator 

Dr. David Nuyttens – ILVO 

Mr. Eric Mozzanini – UNITO 

Mrs. Paula de Vera – COPA-COGECA 

Prof. Emilio Gil – UPC – Project coordinator 

Projekt dostępny dla rolników z Europy dzięki tłumaczeniu symultanicznemu na język polski, 

angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i rumuński. 

Europejscy rolnicy coraz częściej stają w obliczu nowych przeciwności związanych ze 

skutkami zmian klimatycznych, ale jednocześnie muszą zagwarantować wysoki poziom 

produkcji i jakości, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dlatego rolnictwo musi dążyć 

do większej wydajności z jakościowego i ilościowego punktu widzenia, biorąc pod uwagę 

zrównoważenie środowiskowe, aby zachować zgodność z dyrektywami europejskimi. W tym 

zakresie spodziewane jest znaczne ograniczenie nakładów chemicznych w rolnictwie. Aby 

osiągnąć ten cel, podstawą jest przyjęcie strategii ochrony roślin opartych na rolnictwie 

precyzyjnym i optymalizacji sprzętu do opryskiwania w celu dystrybucji środków ochrony 

roślin (PPP). Technologie opryskiwania ulegają znacznej poprawie pod względem wydajności 

i bezpieczeństwa w wyniku najnowszych postępów w elektronice, zarządzaniu danymi 

i aspektach bezpieczeństwa. Mimo to nadal istnieje znaczna luka między nowymi wynikami 

badań, innowacjami przemysłowymi i rolnikami. Aby wzmocnić zrównoważony rozwój 

rolnictwa europejskiego, konieczne jest udostępnienie nowatorskich informacji odpowiednim 

zainteresowanym stronom w rolnictwie. Celem projektu H2020 INNOSETA 

(https://www.innoseta.eu/) jest utworzenie innowacyjnej, samowystarczalnej sieci tematycznej 

dotyczącej sprzętu do opryskiwania, szkoleń i doradztwa (SETA), aby zlikwidować lukę 

między dostępnymi nowatorskimi rozwiązania w zakresie ochrony roślin końcowych  

i europejskim rolnictwem. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.innoseta.eu%2F&h=AT1HTp-xr_5l1aUlRzeaZ6O6I_8dGKMrSG-zFrQ5wPqcBQaQQ-HLnjKCv3LM_iPTnzbAFzXI0fcCSHqs3gjU1CoQ1sPz5OLqCNF1nBDpTo71cxdwBocuc3mJw9qbZri5dknQnpgWQ6DXcYlfy6mY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0s6jEM1FDurjAeOitdFn-e-AbS3OA3_i61Y5cb3U3AziqPByge3IKsTVFHQJxMeGRQMeFFu6CfqBZOQKczIRn5OMImWs0lFxzAjq_-AhM0eGeqMRpJ-U61sQRxFJIMdCa-8n2RtcT-198qAGSP8tNrpQbSJbDKUjwqFswdJrnyhz5E7SyddM9p4Be3g8rRFW9Q


Z tego powodu partnerzy projektu przeprowadzili dokładną inwentaryzację 

ogólnounijnych wyników badań, odpowiednich projektów dotyczących konkretnych 

tematycznych, innowacyjnych produktów przemysłowych (maszyn i komponentów) oraz 

dostępnych materiałów szkoleniowych, które posłużyły jako dane wejściowe do narzędzia ICT 

reprezentowanego przez interaktywną platformę wielojęzyczną online z otwartym dostępem 

dla wszystkich zainteresowanych stron. Platforma została uruchomiona online w maju 2019 

roku i jest dostępna pod adresem https://platform.innoseta.eu/. 

SETA publikowane online są wynikiem dokładnej wewnętrznej operacji przesiewowej 

opartej na kryteriach akceptacji i wykluczenia uzgodnionych przez partnerów. 

Obecnie platforma obejmuje prawie 1000 SETA ( czyli innowacyjnych przykładów podpartych 

badaniami naukowymi ): łącznie 190 artykułów naukowych i technicznych, 76 projektów, 321 

rozwiązań branżowych i 394 materiały szkoleniowe są dostępne bezpłatnie dla użytkowników 

końcowych w ośmiu językach (angielski, włoski, francuski, holenderski, grecki, polski, 

hiszpański, szwedzki). Konsorcjum projektu Partners. Słowa kluczowe i inne dostępne filtry 

pozwalają użytkownikom skupić się na wyszukiwaniu produktów, którymi są zainteresowani. 

Od 2020 roku również użytkownicy zewnętrzni (np. Producenci maszyn i komponentów, 

sprzedawcy detaliczni i rolnicy) mają możliwość zgłaszania swoich danych, aby Platforma 

INNOSETA była zawsze aktualna. W tym zakresie samouczki wideo (po jednym na każdy 

język partnera projektu) są dostępne bezpłatnie, aby poprowadzić użytkowników przez proces 

przesyłania SETA w ich języku ojczystym. 

Nowe przykłady i przekazy kolejnych doświadczeń bardzo dobrze wpisują się w nowy 

Europejski Ład mówią zgodnie dyrektorzy Dariusz Kłos i Adam Kalinowski, uczestniczący  

w webinarium z ramienia Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Barzkowicach.  

 

 
Fot.1. Plakat informacyjny dot. międzynarodowej konferencji INNOSETA 
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Fot.2. Slajd z prezentacji podczas międzynarodowej konferencji INNOSETA 

 

Fot.3. Slajd z prezentacji podczas międzynarodowej konferencji INNOSETA 

 



 

Fot.4. Prelegenci podczas międzynarodowej konferencji INNOSETA  

 


