
Podlaskie skarby – wyjazd szkoleniowy 

Kiedy dzieje się coś ważnego, coś szczególnego i unikatowego w skali kraju, staramy 

się tam być. Tak i tym razem przedstawiciele ZODR w Barzkowicach wraz z Polską Federacją 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zachodniopomorskim Uniwersytetem 

Technologicznym oraz przy kooperacji Związku Rolników Uecker-Randow udali się na wyjazd 

szkoleniowy, który obejmował zwiedzanie XXVIII Regionalnej Wystawy Hodowlanej i Dni  

z Doradztwem Rolniczym zorganizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Szepietowie. Są to największe w północno-wschodniej Polsce targi rolnicze objęte 

patronatem wojewody podlaskiego. Podczas tego wydarzenia wielu hodowców zaprezentowało 

swoje gospodarstwa i zwierzęta, spośród których prym wiodły krowy mleczne. Rozdano 

nagrody dla młodych hodowców, przyznano wyróżnienia w kategorii „Hit Wystawy”, 

„Najatrakcyjniejsze Stoisko” oraz „Hit Publiczności”. Podczas tych dwudniowych targów 

zwiedzający mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi  

w produkcji zwierzęcej i innowacyjnymi technologiami w zakresie prowadzenia gospodarstw 

rolnych i branży agro.  

Poza udziałem w podlaskich targach rolnych w Szepietowie uczestnicy wyjazdu 

szkoleniowego zorganizowanego przez ZODR w Barzkowicach w ramach Planu Operacyjnego 

KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR, odwiedzili gospodarstwa rolne zajmujące się 

produkcją mleczarską. I tak uczestnicy odwiedzili rodzinne gospodarstwo rolne Państwa 

Kuleszów w Zegadłach koło Kołaków Kościelnych, które posiada dwie nowoczesne obory na 

500 sztuk bydła i dojarnię tzw. „rybią ość” firmy De Laval. Hala udojowa „rybia ość” spełnia 

wszystkie wymagania człowieka i zwierzęcia. Nowoczesne gospodarstwa, w których odbywa 

się produkcja mleka, wymagają sprawdzonych i praktycznych koncepcji. Należy do nich m.in. 

wygodne stanowisko udojowe, dostosowane do budowy anatomicznej zwierzęcia czy koryta 

stanowiskowe pozwalające na zadawanie paszy treściwej w hali udojowej. To zalety 

nowoczesnych rozwiązań potwierdzone praktyką. 

W drugim gospodarstwie rolnym w Otylinie koło Białośliwia Prezes Pan Bartłomiej 

Bociański oprowadzał po terenie prezentując obory na 300 krów mlecznych, 5 robotów 

udojowych marki LELY oraz całą infrastrukturę gospodarstwa.  

Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość zapoznać się z ofertą laboratorium 

prowadzonego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział 

w Minikowie. Tutaj przewodnikiem po laboratorium był Dyrektor Regionalny PFHBiPM  



Pan Janusz Nalewski. Była to okazja do zapoznania się z pracą nad próbami mleka 

od samego początku czyli od momentu dostarczenia prób do laboratorium aż do chwili 

opuszczenia jego progów tj. wykonania wyników badań.  

W programie wyjazdu szkoleniowego znalazło się również zwiedzanie gospodarstwa 

agroturystycznego „Ziołowy Zakątek” w Korycinach. Na terenie gospodarstwa usytuowany 

jest Podlaski Ogród Botaniczny, a produkcja zielarska prowadzona jest od przysłowiowego 

pola do stołu. Uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni po Ogrodzie Botanicznym 

meandrującym pomiędzy łąkami i lasami, wzięli udział w warsztatach zielarskich, na których 

poznali tajniki tworzenia nalewek ziołowych a także zapoznali się z szeroką ofertą 

agroturystyczną oferowaną przez właściciela gospodarstwa Pana Mirosława Angielczyka.  
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Fot.1. XXVIII Regionalna Wystawa Hodowlana i Dni z Doradztwem Rolniczym zorganizowana 

przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 



Fot.2. XXVIII Regionalna Wystawa Hodowlana i Dni z Doradztwem Rolniczym zorganizowana 

przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 



 
Fot.3. XXVIII Regionalna Wystawa Hodowlana i Dni z Doradztwem Rolniczym zorganizowana 

przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 
Fot.4. Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego w gospodarstwie rolnym w Otylinie koło Białośliwia 



Fot.5. Nowoczesna obora dla krów mlecznych w gospodarstwie rolnym w Otylinie koło Białośliwia 



 

Fot.6. Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego w gospodarstwie agroturystycznym „Ziołowy Zakątek”  

w Korycinach

 
Fot.7. Prelekcja nt. przetwarzania ziół w gospodarstwie agroturystycznym „Ziołowy Zakątek”  

w Korycinach 



Fot.8. Tajniki tworzenia nalewek ziołowych w gospodarstwie agroturystycznym „Ziołowy Zakątek”  

w Korycinach 



Fot.9. Laboratorium prowadzone przez Regionalną Polską Federację Hodowców Bydła  

i Producentów Mleka w Minikowie. 


