
Wyjazd studyjny do Francji 

 W dniach 16-20 września br. odbył się wyjazd studyjny do Francji pn. 

„Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnieć nauki  

w wybranych krajach UE”. Zorganizowany został w ramach operacji Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu pn. 

„Rolnictwo ekologiczne - upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami 

ekologicznymi”. W wyjeździe uczestniczyła Pani Anna Czyżowicz z Zachodniopomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddział w Koszalinie. 

 

16.09.2019 

 Gospodarstwo Państwa Valerie i Bruno Cottin znajduje się w miejscowości 

Rochechinard. Gospodarstwo zajmuje się produkcją bydła mięsnego rasy oberok. Z produkcji 

roślinnej uprawiają orzecha włoskiego Grenoble. Jest to rodzinne gospodarstwo Pana Bruno 

Cottin. Żona Valerie - z wykształcenia handlowiec - w 2007 roku zdobyła wykształcenie 

rolnicze i dołączyła do męża, adaptując pomieszczenia gospodarcze na oberżę, w której 

jednorazowo można gościć 50 osób. Przygotowuje wraz z mężem spotkania okolicznościowe 

rezerwowane z  wyprzedzeniem. Zamysł był taki, by odejść od produkcji mleka, a zająć się 

tylko hodowlą bydła mięsnego i zwiększyć dochodowość poprzez przetwarzanie bydła 

hodowanego na wyroby mięsne: wędliny i mięso sprzedawane bezpośrednio z gospodarstwa 

jak i we własnej oberży. Państwo Cottin gospodarują na 60 ha (20 ha obejmuje pastwisko,                  

10 ha zboże, 12 ha orzech, a 18 ha łąki). Posiadają 25 krów i 15 cieląt. Na ubój przeznaczone 

są sztuki o wadze blisko 250 kg w wieku około 7 miesięcy. Ubój jest wykonywany usługowo 

w ubojni i wraca już w poselekcjonowanych i pakowanych próżniowo sztukach mięsa. Sztuka 

bydła (żywiec) kosztuje blisko 500-600 euro, a po przetworzeniu i sprzedaży na mięso, wędliny 

wynosi nawet 1200 euro. Orzechy są sprzedawane do Stowarzyszenia producentów orzecha te 

w lepszej klasie, pozostałe przerabiane są na olej i sprzedawane w oberży.  

17.09.2019 

 Region Drôme Provancale - miejscowość Roche 

Gospodarstwo położone jest na wysokości 500 - 600 m n.p.m. W gospodarstwie przeważają 

gleby wapienne o odczynie obojętnym. Uprawiane są tam 2 rodzaje lawendy. Pierwsza -

uprawiana na około 5 ha - jest tzw. lawendą dziką, rosnąca uprzednio w górach w południowo-



wschodniej Francji na wysokości powyżej 600 m n.p,m. Pozyskiwana była przez lekarzy                       

i aptekarzy w celach leczniczych. Posiada właściwości uspokajające i relaksujące. Na około  25 

ha uprawiany jest drugi rodzaj lawendy. Jest to uprawa już modyfikowana w celu uzyskania 

intensywniejszego zapachu. Używana jest do produkcji olejków eterycznych, stosowanych                 

w tzw. chemii użytkowej (mydła, środki czystości, proszki do prania, płyny do płukania tkanin 

itp.). Znane są 4 prawdy lawendy - jest uspokajająca, antyseptyczna, zabliźniająca rany, 

uśmierza ból. Była używana, zanim jeszcze zaczęto używać morfinę. Lawenda znana była już 

w średniowieczu, a prekursorami jej destylacji byli Arabowie, jednakże w 1910 roku wzrosło 

znacznie zainteresowanie lawendą ze względu na zmianę podejścia do higieny a co za tym idzie 

wzrosło zapotrzebowanie na środki czystości. Od tego momentu producenci rolni zaczęli 

uprawiać ją na większą skalę. Początkowo zbiory odbywały się ręcznie przy pomocy sierpa,              

a dzisiaj zbiór lawendy jest już w pełni zmechanizowany. We Francji uprawia się obecnie 

25000 ha lawendy hybrydowej (Lavondon) i 4000 ha lawendy naturalnej (Aspic). Sadzi się 

10000 szt./ha w rozstawie 2 m pomiędzy rzędami i 50-60 cm w rzędzie. Sadzonki lawendy 

kupowane są w szkółkach w cenie 1,5 euro/szt. Z 1 ha lawendy naturalnej można uzyskać około 

20 kg olejku lawendowego. Producent otrzymuje 150-200 euro za kilogram olejku, natomiast 

z lawendy hybrydowej uzyskuje się do 100-150 kg olejku eterycznego z ha w cenie 40-60 euro 

za kilogram. Plantacja może być eksploatowana przez 10 lat. Destylarnia olejku                                         

w gospodarstwie wykorzystywana jest również do świadczenia usług dla okolicznych 

producentów lawendy. Właściciele w celu zwiększenia rentowności otworzyli sklepik,                         

w którym sprzedają produkty wytworzone w gospodarstwie. Można tam nabyć m.in. mydła, 

szampony, olejki eteryczne, saszetki z lawendą itp. W gospodarstwie hoduje się 100 sztuk 

owiec. Na zimę gospodarstwo przyjmuje około 100 osłów z okolicznych gospodarstw. Posiada 

również hodowlę królika miniaturki oraz świnki morskiej. Paszę dla tych zwierząt pozyskuje 

się ze 100 ha pastwisk. 

 

 Gospodarstwo państwa Nadia&Serge Bompard &Melanie Bernadet w miejscowości 

Roussas Drôme (region) Provancale  

Gospodarstwo posiada 500 rodzin pszczelich. Żeby mieć różne rodzaje miodu, rodziny pszczele 

przewożone są na pożytki w różne części regionu. Aby być jeszcze bardziej konkurencyjnym 

na rynku - oprócz miodów produkowane są jeszcze wyroby takie jak: nugat, pierniczki na 

miodzie, dżemy, lody i sorbety. Ojciec rodzeństwa prowadzącego gospodarstwo rozpoczął 

swoją działalność w wieku 14 lat (czyli około 40 lat temu). Rodzeństwo początkowo nie 



planowało związania swojej przyszłości z gospodarstwem - ale jak to w życiu bywa - „nigdy 

nie mów nigdy”. Po kilkunastu latach powrócili, by kontynuować rodzinną tradycję. Córka 

właściciela zajęła się działalnością edukacyjną. W gospodarstwie otworzono salę wykładową, 

w której uczniowie mogą zapoznać się z pracą rodziny pszczelej, słuchając wykładu                                   

i obserwując pszczoły w przeszklonych ulach. Przez przeszkloną ścianę pomieszczenia mogą 

oglądać technologię pozyskiwania miodu. Aby zwiększyć rentowność gospodarstwa 

otworzono sklepik do sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa. W tym roku gospodarstwo 

poniosło ogromne straty ze względu na panującą suszę. Straciło 70% produkcji. 

 

18.09.2019 

 Gospodarstwo Clos Fougeres Państwa Roch w miejscowości Chateauneuf 

Gospodarstwo rodzinne, w którym uprawy prowadzone są częściowo ekologicznie,                                 

a częściowo konwencjonalnie. W gospodarstwie o powierzchni 65 ha uprawia się 8 ha 

brzoskwiń, 10 ha czereśni, 6 ha winnicy, warzywa (m.in. bakłażany, cukinie, dynie hokkaido, 

kapustę pak choi, paprykę, pomidory), a także maliny, orzechy, migdały, jabłka, gruszki, pigwę, 

kiwi, kaki, porzeczki, agrest, truskawki, winogrona deserowe oraz melony.  

W części konwencjonalnej stosowana jest integrowana uprawa roślin. Dzięki dużej 

różnorodności upraw gospodarstwo posiada duży asortyment produktów, które sprzedawane są 

w okolicznych sklepach. Prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia we własnym sklepie.                           

Z winorośli produkowane jest wino we własnej winiarni. Z owoców produkowane są soki,                

a z warzyw sosy leczo. Owoce i warzywa można również nabywać w stanie nieprzetworzonym. 

W sezonie gospodarstwo zatrudnia do 30 osób, a poza sezonem 5. Oprócz upraw                                       

w gospodarstwie znajduje się sala wynajmowana na wesela i bankiety, a także prowadzona jest 

działalność agroturystyczna. Dla chętnych do skorzystania z tej formy wypoczynku 

wybudowano 3 domki, mogące w sumie pomieścić około 25 osób. 

W gospodarstwie produkowane są dwa rodzaje wina - białe i czerwone. Aby wino białe miało 

wyjątkowy bukiet, powinno być produkowane w niskich temperaturach (w przeciwieństwie do 

czerwonego, które produkowane jest w temperaturze przynajmniej 300C). Rocznie produkuje 

się tam 20 000 litrów wina (w większości białego). 

We Francji wyższe dotacje są do produkcji zbóż niż warzyw. W przypadku opisywanego 

gospodarstwa dotacje unijne mają znikome znaczenie. W przypadku gdy plantacja wieloletnia 



ulegnie np. porażeniu chorobami i plantację należy zlikwidować wówczas dotacja unijna nie 

przysługuje. 

 

19.09.2019 

 La Roche-Sur-Grane 

Gospodarstwo prosperuje na powierzchni 55 ha (w tym są pola uprawne, łąki i lasy).                             

W gospodarstwie uprawiane są warzywa na powierzchni około 1,5 ha przeznaczone na 

potrzeby stołówki zapewniającej wyżywienie dzieci uczęszczających do szkoły pracowników 

(pracujących w gospodarstwie i szkole), jak i osób odwiedzających gospodarstwo w celach 

edukacyjnych i agroturystycznych. Inicjatorem powstania takiego gospodarstwa był rolnik -

filozof Pierre Ravie oraz dobrze prosperujący lokalny przedsiębiorca - Michael Valentine, 

których myślą przewodnią było „co po nas zostanie” tzn. co przekażemy dzieciom, a one z kolei 

swoim. W tym celu funkcjonują obok siebie: szkoła, która uczy życia w integracji ze 

szczególnym ukierunkowaniem na ekologię w szeroko rozumianym pojęciu (zarówno żywienie 

jak i ochrona środowiska a także odnawialne źródła energii itp.) i gospodarstwo hodujące owce 

metodą ekologiczną (mięso, mleko, sery), świnie, uprawiające zboża oraz uprawiające 

warzywa. Gospodarstwo posiada własny młyn oraz piec chlebowy, w którym dwa razy                          

w tygodniu wypieka się od 50 kg do 100 kg chleba. Wszelkie produkty wytworzone                                 

w gospodarstwie są też w tym gospodarstwie przetwarzane. Funkcjonuje tam jeszcze 

stowarzyszenie, które sprawuje pieczę nad funkcjonowaniem zarówno gospodarstwa, jak                      

i szkoły. Nadmienić należy, że nauczyciele opłacani są przez Ministerstwo Edukacji. Rodzice 

uczniów płacą czesne w wysokości 115 Euro/miesiąc poza tym odpracowują 10 dni w ciągu 

roku w gospodarstwie. W związku z powyższym rodzice czują się współtwórcami tego 

pomysłu. Stowarzyszenie pozyskuje środki niezbędne do funkcjonowania zarówno szkoły, jak 

i gospodarstwa. Jest ono również właścicielem nieruchomości, które wydzierżawia 

gospodarstwu. W gospodarstwie wykorzystywane są odnawialne źródła energii (np. ogniwa 

fotowoltaiczne). Świnie karmione są odpadkami ze stołówki, a ścieki oczyszczane są                                 

w oczyszczalni ekologicznej. 

 

  

 



 Wizyta  na targach Tech-Bio 

Odbyło się tutaj spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa, który opowiadał o tym, 

że działania ministerialne prowadzone są w kierunku podnoszenia świadomości społeczeństwa 

jak ważne jest czyste środowisko oraz zdrowa żywność. Są we Francji regiony, które posiadają 

status „czystego regionu” - a co za tym idzie - są obwarowane przepisami, w obrębie których 

rolnicy muszą się poruszać aby nie zanieczyszczać środowiska. W przeciągu 10 lat we Francji 

zanotowano wzrost liczby gospodarstw ekologicznych o 12% a w ostatnich 3 latach Francja 

znalazła się w czołówce państw o największej liczbie gospodarstw decydujących się na 

prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi. 

Na targach można było oglądać wiele rodzajów narzędzi i maszyn do uprawy i pielęgnacji 

warzyw, owoców, ziół czyli głównych upraw tego regionu. Stworzone były poletka                                 

z konkretnymi uprawami na których odbywały się pokazy. Można było zobaczyć zarówno 

narzędzia konne używane do dnia dzisiejszego w trudno dostępnych rejonach górskich, jak 

również najnowocześniejsze technologie np. drony wykorzystywane do oprysków lub 

komputerowo sterowane maszyny do wyrywania chwastów. 

 

20.09.2019 

 Lucie Renculer 

Gospodarstwo produkujące sery kozie, przepięknie  położone jest ponad 1100 m .n.p.m.                        

w parku narodowym. Jest własnością Pani Lucie Renculer, gdzie gospodaruje wraz z mężem 

Go na 15 ha użytków rolnych (łąki i pastwiska), z czego posiadają tylko 2 ha na własność. Jak 

powiedział współwłaściciel gospodarstwa - realizuje ono dwa cele. Po pierwsze: „chronimy 

środowisko, zachowując bioróżnorodność”, a po drugie realizujemy cel ekonomiczny. Te dwa 

cele mogą być nie kompatybilne. Zasadniczo celem parku jest tylko ochrona środowiska oraz 

wynik ekonomiczny. Gospodarze hodują kozę alpejską (dla produkcji mleka koziego, które 

następnie  jest przetwarzane we własnej małej przetwórni na sery kozie). Stado liczy 35 sztuk. 

Ponadto posiadają dwa konie, które wyjadają na pastwisku pozostałości po kozach. Koźlarnia 

zbudowana jest z naturalnych surowców pozyskiwanych w regionie, głównie z drewna                           

i kamienia. Kozy stoją na drewnie, a nie na betonie. Od zadaszenia naturalną izolacją jest siano. 

Jedna koza alpejska daje średnio 800 l mleka rocznie. Wydajność kozy zależy od genetyki                          



i paszy, którą zjada. W gospodarstwie produkuje się wiele różnych gatunków sera. Gospodarze 

korzystają z wielu dotacji. 

 Wyjazdy studyjne umożliwiają zdobycie nowej wiedzy. Ta forma zdobywania wiedzy 

cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników wyjazdu. 

 

 

Fot.1. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

 

 

 



Fot.2. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

Fot.3. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

 



Fot.4. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

Fot.5. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

 



Fot.6. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

Fot.7. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

 



Fot.8. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

Fot.9. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji 

 



Fot.10. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji  

 

Fot.11. Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Francji  


