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MODERNISATION PROCESSES

Last 20 years saw a steady increase in foreign trade/ export thanks to the
association process by the integration into the single market since 2004. The
accession triggered an unprecedented modernisation stimulus of the Polish
agriculture and agri-processing. Between January and July 2020 Poland has
exported abroad agri-food products worth EUR 19.2 billion, which accounts
for 6,4% growth compared to the same period in 2019.
According to the Central Statistical Office (GUS), over 78% of Poland’s agrifood exports in 2019 was sold on the EU/EUG/EFTA markets, while over 21%
of the production was exported to third countries. A positive balance of
foreign trade in agri-food products totalled EUR 7.1 billion. Poland is one of
the main producers of selected agricultural products in the EU – in 2019 the
country had the biggest share in the production of rye, apples and tobacco.
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The development of Polish rural areas has accelerated after the country’s
accession to the EU. Polish farmers and other rural residents have been
benefiting from European integration as numerous EU funds have been
earmarked for rural and agricultural development. Wealth growth among the
inhabitants of rural areas in Poland is more dynamic than in the case of the
urban residents – since the EU accession in 2004 the nominal income per
capita for rural residents has increased by 78%. Although there is still much to
be done in order to raise the standard of living for the inhabitants of rural
areas, reducing these disparities can be regarded as a developmental success
of the country. Therefore, it should not be surprising that data provided by
the Central Statistical Office of Poland demonstrate growing satisfaction
about Polish membership in EU among the Polish farmers (initially being the
most Eurosceptic social group in Poland before the EU enlargement in 2004).
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COOPERATIVES
An important part of Polish agricultural landscape are diverse agricultural
and rural cooperatives. After 1989, through the period of political and
economic transformation, Polish cooperative movement noted a significant
decrease concerning the number of entities and their economic potential.
However, Poland's accession to the European Union has created new
opportunities for the revival of agricultural cooperatives. In recent years, a
renewed interest in the cooperative movement in Poland has emerged,
responding to contemporary challenges of the market (primarily – market’s
liberalisation resulting in social exclusion of several groups in society).
According to the most recent reports (2016), in Poland there are 9520
officially registered cooperatives associating more than 30000 members
nationwide. Today’s cooperatives are usually modern entities, investing in
innovative technological solutions. An important player on the Polish market
are dairy cooperatives, with approx. 80% share in the purchase and
processing of milk and the production of dairy products, and further export
of these products to the EU and third countries. Such cooperatives increase
competitiveness of the producers and substantially improve their economic
efficiency.
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SMALL FARMS
Supporting micro and mid-size farms remains at the heart of CAP under
2014-20 perspective. Poland stands as one of the primary beneficiaries of
this focus, as it is characterised by the highest shares
of small farms in its agricultural sector in European Union - 73% of Poland’s
1.43 million farms fall under the “small” category (i.e. under
10 hectares)1. While small farms have a relatively insignificant role
in agricultural production and can be considered a limitation for
implementing technological innovation in the agricultural production
process, they also have an excellent potential for further development of the
market for traditional and local food products, as well as for preserving the
environmental qualities of the local landscape. Farms shall be seen not only
as
production
units,
but
also
as
the
elements
of a bigger chain – they perform ecological, social, educational, recreational
and cultural functions. This perception of the farms is an essential part of the
concept of sustainable development of rural areas, which has been
promoted in the EU through implementation of several frameworks and
strategies.

1 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/rural-development-in-poland-will-focus-on-

smallholders-poverty/
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“FARM TO FORK” STRATEGY
The “Farm to Fork” strategy for sustainable food is a key component of the
European Green Deal. The main aim of the strategy is to make food systems
fair,
healthy
and
environmentally
friendly.2
The strategy aims to facilitate the transition into a sustainable food system,
based on circular economy, neutral environmental impact of the food
processing and retail sectors, and technological innovations. Through some
specific measures, it will also encourage the farmers to shorten the supply
chain for their products – and therefore minimise their dependence on food
brokers.

This strategy has 27 concrete
actions to transform the EU's food
system by 2030, inter alia:
•
•
•
•

2 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
3 http://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1277002/

a reduction by 50% of the use
and risk of pesticides
a reduction by at least 20% of
the use of fertilizers –
including animal manure
a reduction by 50% in sales of
antimicrobials used for farmed
animals and aquaculture
reaching 25% of agricultural
land under organic farming, of
which the current level is 8%.3
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“SMART VILLAGES”

“Smart Villages” is a new project proposed by the European Commission in
order to provide a higher standard of life and public services for citizens. It is
a part of the broader thematic work of the European Network for Rural
Development (ENRD) – theme “Smart and competitive Rural Areas”. This subtheme programme was implemented in the period 2017-20.
Smart Villages have been defined as these communities in rural areas that
use innovative solutions to improve their resilience, building on local
strengths and opportunities.4 The aim of this programme was to support the
development of areas in decline by using digital technologies and
innovations, in order to develop and implement their strategy to improve
their economic, social and/or environmental conditions, in particular by
mobilising solutions offered by digital technologies. Initiatives taken under
this programme strongly rely on a participatory approach.5

4

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1551115459927smart-villages-briefing-note.pdf
5 Ibid.
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Basing on analysis of the key challenges in Polish rural areas, state authorities
have indicated the relevant needs that should be addressed within the
programme.

4

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1551115459927smart-villages-briefing-note.pdf
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LOCAL ACTION GROUPS
LEADER is a local development method which has been used since 1991 to
engage local actors in the design and delivery of strategies, decision-making
and resource allocation for the development of their rural areas. . 6
In 2018 there were around 2800 LAGs in the EU, covering 61% of its rural
population. LAGs are funded by the European Agricultural Fund for
Development. They receive financial support in the form of grants for smallscale projects, bringing together private, public and civil-society actors within a
particular area.
The LEADER approach or method is based on seven specific features and it is
crucial for all of them to be implemented in the programme:
1. Bottom-up approach
2. Area-based approach
3. The local partnership
4. An integrated and multi-sectoral strategy
5. Networking
6. Innovation
7. Cooperation.7
In Poland there are 323 LEADER LAGs operating in the rural areas. Within
these groups, the local actors develop concepts for regional development that
would match the needs of the local community. Main goals of the programme
have been defined as:
- diversity of rural areas and landscapes
- complex local identity
- high-quality natural surroundings. . 8
6

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en

7 https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_en#top
8

https://www.lag-uckermark.de/pl/czym-jest-leader/
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ORGANIC AGRICULTURE IN EU
Organic products market has enjoyed steady growth within the last decades.
This growth is notably visible in Eastern European countries – even though
organic products are still less popular there than is the case of Western
European countries, especially Germany being the leading market for organic
products in the EU. The total organic area in the EU increased by 70% in the last
ten years and organic retail sales reached EUR 34 billion in 2017. 13.4 million
hectares of land in the EU is dedicated to organic farming.1

Organic farming is a type of farming which responds to the growing societal
demands for quality food produced with high environmental, biodiversity and
animal welfare standards. It is supported by the Common Agricultural Policy
(CAP).2

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-

eu_mar2019_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1539
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On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new
European Union (EU) regulations on organic production and labelling of organic
products. New organic legislation is expected to enter into force on 1 January
2022.

The regulation covers objectives such as:
● production rules will be simplified through the phasing out of a number of
exceptions and opt outs;
● the control system will be strengthened thanks to tighter precautionary
measures and robust checks along the entire supply chain;
● producers in third countries will have to comply with the same set of rules as
those producing in the EU;
● organic rules will cover a wider list of products (e.g. salt, cork, beeswax, maté,
vine leaves, palm hearts) and will have additional production rules (e.g. deer,
rabbits and poultry);
● certification will be easier for small farmers thanks to a new system of group
certification;
● there will be a more uniform approach to reducing the risk of accidental
contamination from pesticides;
● exemptions for production in demarcated beds in greenhouses will be phased
out.3

3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_en
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ORGANIC AGRICULTURE IN POLAND

Organic agriculture sector in Poland in recent years was characterized by slow
but steady development. The major determinant of this process was the
subsidising of organic farms from rural development funds. Ten years after
Polish accession to the EU, the number of organic holdings in the country was
11 times higher than in 2003 and amounted to 24 829 thousand. The highest
number of organic farms in Poland was recorded in 2012, reaching 25 944.4
The highest share of ecological land in the total agricultural area was recorded
in Zachodniopomorskie (11,3%) and Warmińsko-Mazurskie voivodships
(11,0%), and the lowest in Opolskie and Kujawsko-Pomorskie (0,7% each).

More than a half of all organic farms were located in 4 voivodships:
Warmińsko-Mazurskie (17,7% of all organic farms), Podlaskie (15,6%),
Mazowieckie (11,9%) and Zachodniopomorskie (10,7 %). 5

4 Institute
5

of Agricultural and Food Economics (2015) Agriculture and Food Economy in Poland
Statistics Poland (2020) Agriculture in 2019
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Currently the main distribution channels for organic products are:
● direct purchase from farmers and processors
● supermarkets and hypermarkets
● specialty stores.
The holding structure, characteristic for Polish agriculture, is an important
factor favorable for development of organic farming. Historically, these
holdings have been characterized by conducting the agricultural production
with a minimal use of plant protection products and synthetic fertilizers.
Therefore, organic methods of cultivation are very well grounded in Polish
agriculture. Still, further growth of environmental awareness among modern
farmers has been supported through various European subsidies. Moreover,
the EU has been consistently investing in developing research in the field of
organic farming, and in further dissemination of scientific knowledge via
popular
science
publications.
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ORGANIC PRODUCTS MARKET
The size of the organic products market in Poland is estimated at 150-200
million euros, with an annual growth of approx. 20% per year. Within the last
seven years the value of the organic food market has increased in Poland
threefold. Taking into consideration very promising forecasts of the demand
for organic food and the planned subsidising of organic production in the next
EU budget perspective, we can expect the further growth of the market as
well
as
further
development
of
organic
farming.
While Poland is an important producer of organic food, the consumption of
these products, however growing, is still lower than in Western and Northern
European Countries. In the past years farmers, exporting organic products
abroad, were mostly exporting raw materials which were further processed in
Germany. This has been changing recently – now there are more than 550
processors of organic products in Poland. Still, these numbers are significantly
lower than in the case of Western European countries. Therefore, the organic
products market in Poland has a huge potential of further development
concerning the segment of organic food processing, in order to meet the
growing internal demand for such products.
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Latest research on Polish consumer behaviour suggests that Poles are paying
more and more attention to the quality and composition of the food products
they buy. The philosophy of healthy and ecological lifestyle has been gaining
in popularity. Four years ago, only 4% of new products introduced to the
market were labelled as “organic food”. In 2020, this number increased to
20%.
According to the report “Organic food in Poland 2018”, Polish customers
associate ecological food with lack of use of artificial fertilizers and
appropriate breeding of animals (30%), lack of preservatives and artificial
additives, flavouring, antibiotics and other substances (24%). The same report
suggests that Poles actively look for information on the origins of the
products they buy, with the Internet (65%) and the opinions of their friends
and family (32%) being the most important sources of this information. Poles
take notice of the content of labels and the product’s composition. A research
by Mintel and BNP Paribas reports that for 44% of Polish consumers, the
“natural ingredients” are the most important factor when buying food
products.
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INSTITUTIONAL SUPPORT
In order to support further growth of the organic sector in Poland, numerous
representatives of the Polish organic food industry established the Polish
Chamber for Organic Food. Currently it brings together over 100 farmers,
produces, shops and distributors. The Chamber aims to promote organic
farming and raise customer awareness on organic food and its advantages
over conventional products. The Chamber puts special emphasis on
promoting the certified food labelling system among the customers, as well as
the producers, providing information on the control procedures and specific
requirements that must be met in order to obtain respective certificates.
The Agricultural Advisory Centre in Brwinów undertakes several initiatives
aiming to promote organic farming and organic products. An example of such
initiative is the annual Best Organic Farm Contest. The centre runs an
Ecological Demonstration Farm – an experimental and development unit for
practical training in organic farming. The Advisory Centre, together with its
unit located in Radom, organises seminars, training and workshops concerning
different aspects of organic and ecological farming.6 In response to growing
demand for organic products, initiatives as those listed spread the examples of
the best practices and practical solutions amongst Polish farmers. What is
important, they also improve the cooperation between different stakeholders
– producers, farmers, environmental organizations.
In Poland there is a well-established network of scientific research centres and
farming consultancy units. Since 2004 Polish government actively supports the
research programme of scientific institutes and academic centres focusing on
the organic sector. Moreover, the government actively supports the organic
farming and organic food sector with information and marketing campaigns in
and outside Poland.

6 https://www.cdr.gov.pl/en
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CERTIFICATION
Specific requirements have been determined for a farm in order to be
officially recognized as an organic food producer. First and foremost, such
farms must undergo a conversion period. The length of this conversion
period depends on the type of organic product being produced:
● 3 years for orchards of perennial soft, top and vine fruits,
● 12 months for pig and poultry grazing,
● 2 years for land ruminant grazing annual crops.7
In each member country there is a designated certification body, which
provides the farmers with necessary information and takes control during
both the conversion period and after its completion. EU countries can decide
whether this is a public or a private body, but they all check that the
European Union’s rules on organic production are followed. During the
conversion period, the farmer also receives payments for possible difficulties
and loss of yield during the conversion period from conventional to organic
production. In addition to that, the EU offers other forms of support for
organic farmers under the Common Agricultural Policy and greening
payments.

7

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
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IMPORTANT CERTIFICATES

EU organic logo

The EU organic logo gives a coherent visual identity to European Union
produced organic products. This makes it easier for the consumers to
identify organic products and helps farmers to market them across the
entirety of the EU.
The organic logo can only be used on products that have been certified as
organic by an authorized control agency or body. This means that they have
fulfilled strict conditions on how they must be produced, processed,
transported and stored.9 Products that have been granted the certificate
must contain at least 95% of organic ingredients and additionally respect
further strict conditions for the remaining 5%. Producers are also obliged to
provide additional information on the packaging: a code number of the
body control and information on the place where the agricultural raw
materials composing the product have been farmed.

9

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en
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EU Ecolabel
Established in 1992, the EU Ecolabel is a voluntary environmental
performance certificate that is awarded to products and services meeting
high environmental standards. This certificate promotes circular economy
and controls the whole life-cycle of a product, from raw material extraction
to disposal.
The EU Ecolabel criteria provide exigent guidelines for companies looking to
lower their environmental impact and guarantee the efficiency of their
environmental actions through third party controls. Furthermore, many
companies turn to the EU Ecolabel criteria as it is designed to encourage
the producers to reduce their overall environmental impact and generate
less waste and CO2 during the manufacturing process. The criteria for each
product group are developed by experts in consultation with main
stakeholders, and they are tailored to address the unique characteristics of
each product type. Every four years on average, the criteria are revised and
changed if necessary, in order to reflect technical innovation in the
production process, such as evolution of materials or in emission reduction
and changes in the market.
Every product or service supplied for distribution, consumption or use in
the European Economic Area market (European Union plus Iceland,
Liechtenstein and Norway) and included in one of the established non-food
and non-medical product groups, is eligible for the EU Ecolabel.10

10

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
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GEOGRAPHICAL INDICATIONS
To distinguish traditional, local products, the European labeling system has
been developed. The EU Geographical indications system protects the names
of products that originate from specific regions and have specific qualities or
enjoy a reputation linked to the production territory. 11 It serves both to
promote high-quality food among customers, but also to protect producers
against unfair competitors and their counterfeit products. GI schemes play an
important role in promoting sustainable rural development, improving farm
income and opening new export potential. They also contribute to better
protection of local heritage.
There are two categories of products recognized within the European policy
of quality and protection of exceptional products:
• regional products of known origin to which the designation Protected
Designation of Origin and Protected Geographical Indication applies,
• traditional products to which the label Traditional Specialty Guaranteed
applies.
General rules concerning geographical indications do not differ between all
European Union member countries.

11 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en

Certification of Polish products in EU perspective

Available certifications:

Protected designation of origin (PDO)
Product names registered as PDO are those that have the strongest links to
the place in which they are made – every part of the production, processing
and preparation process must take place in the specific region. This
certificate is dedicated to food, agricultural products and wines.12

PGI emphasizes the relationship between the specific geographic region and
the name of the product, where a particular quality, reputation or other
characteristic is essentially attributable to its geographical origin. Here at least
one of the stages of production, processing or preparation takes place in the
region. This certificate is dedicated to food, agricultural products and wines.
Another certificate is dedicated specifically to spirit drinks and aromatized
wines - Geographical indication of spirit drinks and aromatized wines (GI) 13

12 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en

13 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Traditional Specialty Guaranteed
Traditional specialty guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects such
as the way the product is made or its composition, without being linked to a
specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG
protects it against falsification and misuse. This certificate can be granted to
food and agricultural products.14
Unit responsible for the registration process in Poland is the Polish Ministry
of Agriculture and Rural Development. The registration is a two-stage
procedure – the first phase is conducted at the member state level, the
second phase is carried out by European Commission. So far 44 Polish
products have been registered as GI – honeydew honey from Beskids region
being the once most recently added to this list. 15 Also, in order to strengthen
the support for local traditional producers, Polish Ministry of Agriculture and
regional authorities established a national List of Traditional Products.
Currently there are more than 1600 products included on this list. 16

14 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
15 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
16 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12
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BIODIVERSITY, SUSTAINABILITY, INNOVATION
SUSTAINABLE AGRICULTURE

The basic assumption of sustainable agriculture is to satisfy the human food
and fibre needs while making the most efficient use of available resources and
reducing or eliminating threads to the natural environment. Sustainable
agriculture is a key element of building a sustainable society and responding to
environmental threads. This concept aims to link economic development with
the protection of natural resources and the global balance of ecosystems.
Sustainable agriculture shall integrate three main objectives: a healthy
environment, social and economic equity and economic profitability.
Although the transition to more sustainable systems has been a goal of the EU
for several years now, food production still contributes to environmental
pollution, loss of biodiversity and climate change. Therefore, as an attempt to
find an ambitious and holistic response to environmental-related challenges,
the European Green Deal has been created. It is an inclusive growth strategy
that aims to transform the EU into a sustainable, resource-efficient modern
economy and effectively make Europe the first climate-neutral continent by
2050. Aforesaid goals have the purpose of improving the health and quality of
life of EU citizens.
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Farmers, agri-food businesses, foresters, and rural communities have an
essential role to play in several of the Green Deal’s key policy areas, including:
● building a sustainable food system through the Farm to Fork strategy;
● adding to the new biodiversity strategy by protecting and enhancing the
variety of plants and animals in the rural ecosystem;
● contributing to the climate action of the Green Deal to achieve the goal of
net-zero emissions in the EU by 2050;
● supporting the updated forestry strategy, to be announced in 2020, by
maintaining healthy forests;
● contributing to a zero-pollution action plan, to be set out in 2021, by
safeguarding natural resources such as water, air and soil.1

1 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_en
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COMMON AGRICULTURAL POLICY

The EU’s common agricultural policy (CAP) is a partnership between
agriculture and society, and between Europe and its farmers. It aims to:
● support farmers and improve agricultural productivity, ensuring a stable
supply
of
affordable
food;
● safeguard European Union farmers to make a reasonable living;
● help tackle climate change and the sustainable management of natural
resources;
●
maintain
rural
areas
and
landscapes
across
the
EU;
● keep the rural economy alive by promoting jobs in farming, agri-foods
industries
and
associated
sectors.2
Polish farmers are obliged to comply with the provisions of the Common
Agricultural Policy, which, inter alia, regulates the issues relating to the
protection of the agricultural environment used in the agricultural production
process. CAP combines social, economic, and environmental approaches that
shall lead the EU to achieving a sustainable system of agriculture.

2 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
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Previous CAP was in the period 2014-2020. Legislative proposals on the new
CAP for the period 2021-27 were presented by the European Commission in
June 2018. They ensure that the CAP still aims to provide support for European
farming, enabling prosperous rural areas and the production of high-quality
food.

In particular, the Commission's proposals focus on:
● securing a fair deal and a stable economic future for farmers;
● setting higher ambitions for environmental and climate action;
● safeguarding agriculture’s position at the heart of Europe’s society.3
The new common agricultural policy is meant to be built around nine key
objectives, that will serve as the basis upon which EU countries will design
their CAP strategic plans.
3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
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BIODIVERSITY

According to the FAO definition, agricultural biodiversity includes the
components of biological diversity that are essential for feeding human
populations and improving the quality of life. It is built on the variety and
variability of ecosystems, animals, plants and microorganisms, at the genetic,
species and ecosystem levels, which are necessary to sustain human life as
well
as
the
key
functions
of
the
ecosystem.4

Biodiversity conservation is an important element of EU agricultural strategies
and one of the priorities of the new Green Deal. Therefore, the 2030
Biodiversity strategy was created as an effort to strengthen biodiversity
conservation and stop biodiversity loss in European Union.
The key commitments that were included in the strategy to reach by 2030:
1. Legally protect a minimum of 30% of the EU’s land area and 30% of the EU’s
sea area and integrate ecological corridors, as part of a true Trans-European
Nature
Network.
2. Strictly protect at least a third of the EU’s protected areas, including all
remaining
EU
primary
and
old-growth
forests
3. Effectively manage all protected areas, defining clear conservation
objectives and measures, and monitoring them appropriately.5

4 http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/compendium/tools-guidelines/what-is-agricultural-biodiversity/en/
5 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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At least EUR 20 billion a year will be unlocked to meet the objectives of this
strategy, including investments priorities for Natura 2000 and green
infrastructure. Moreover, as nature restoration will make a major contribution
to climate objectives, a significant proportion of the 25% of the EU budget
dedicated to climate action will be invested on biodiversity and nature-based
solutions.
In order to strengthen the sustainable management of natural resources,
Poland has developed the Rural Development Programme. Total budget of the
programme for the period 2014-2020 was EUR 13.5 billion and it was cofounded by the EU. New RDP for the period 2021-27 will also put a great
emphasis on the protection of the environment and biodiversity. Other RDP
measures, such as organic farming, participation of farmers in food quality
systems, as well as educating farmers and shaping environmental awareness
through appropriately selected training programs, can also contribute to
maintaining
and
increasing
biodiversity.
Current agricultural policy instruments supporting biodiversity in Poland
include:
• Strategy for the protection of biodiversity until 2020.
• Program for the protection and sustainable use of biological diversity with
the
Action
Plan
for
2015-2020.
• Poland's Sustainable Development Strategy until 2025 (1999).
• European Union Directives: »Birds Directive» Habitats Directive.
•
Natura
2000
network.
• Common Agricultural Policy: »cross-compliance standards and
requirements»
greening.
• Rural Development Program: »Agro-environment-climate measure »Organic
farming.
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It is important to emphasize that up to this day Polish agriculture is to a large
extent characterized by a disintegration into a large number of small farms,
where traditional farming methods are still in use. These farms are often
separated by numerous strips of heterogeneous natural vegetation. Therefore,
the biological diversity of polish rural areas is among the richest in the whole
Europe.
Another unique characteristic of Polish agriculture is the broad existence of
local breeds of livestock (e.g. Polish red cattle, heather sheep, Polish horse,
green legged hens). Old breed animals have managed to survive due to
extensive farming being widespread. These are the animals that, even though
less productive in many cases, are usually better adapted to local conditions.
Also, old varieties of crop plants are becoming more and more popular, as they
are highly resistant to diseases and have modest requirements as to the soil.
It’s worth mentioning that a great amount of old apple varieties is still present
on the market and gaining in popularity. Most of these plant varieties can be
successfully grown in low-cost technologies and ecological production systems.
Poland promotes cultivation of old varieties as a part of support for
biodiversity.
The agri-environmental and climate action, implemented under the Rural
Development Program (RDP) promotes restoring old species and local varieties
of plants to cultivation as well as their wider use by society. An appropriate
approach to conservation of plants and animal genetic resources is their
conservation in the natural environment in regions closely related to their
origin. This type of protection helps in preserving a given form at its place of
origin and continues to implement the traditional method of cultivation and
selection
that
led
to
its
creation.
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INNOVATION / RESEARCH CENTRES

Agricultural development through innovation is essential to achieve
economic growth and sustainability. Technological modernization of Polish
agriculture became rapid after joining the EU in 2004. The market offers
many innovative solutions to the farmers, so that their work can be
improved. New technologies and new active substances are available to the
farmers.
However, innovation in agriculture can be understood in a broader sense.
Therefore, new breeds and varieties are being introduced on the market,
more efficient and economical to cultivate (a new variety may be registered
only when it is better than those already registered).

In Poland, there are several modern research and academic centres dealing
with the topic of agriculture and developing innovative agricultural solutions.
Most important are: The Institute of Soil Science and Plant Cultivation
(IUNG), The Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR), Institute of
Technology and Life Sciences (ITP) and Institute of Plant Protection. All
aforementioned are actively involved in scientific and research activities on
national and international level. They develop projects implemented under
the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020.
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“Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils (20202025)”, “Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network”,
“New Strategies on Bio-Economy in Poland”, “Improving the stability of highquality traits of berry in different environments and cultivation systems for
the benefit of European farmers and consumers“ – these are the most recent
ones that were awarded the research grant under the programme.7

Although Poland has great research potential - excellent agricultural
universities and strong research centres, operating in such areas of science as
veterinary, food and environmental protection - only around 1% of GDP is
spent on scientific research. Improving the competitiveness of the agri-food
sector in particular processing and adapting it to the growing market demands
is a necessary course Polish agriculture shall pursue in order to remain one of
the leading food suppliers in the European Union. Technological level will
determine the competitiveness of Polish agriculture in the coming years. It is
especially important for Polish farming sector with its large share of
fragmented farms - most definitely it could benefit from modernizing its upand downstream industries through smart specialization strategies.

7 http://www.inhort.pl/projety-badawcze/horyzont-2020
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RURAL AREAS –
CURRENT TRENDS AND
SOCIAL CHANGE
POST-1989 TRANSFORMATION

Unlike in the case of Soviet Union, Polish agriculture was mostly private in nature
throughout the whole period of communism. Individually owned farms
represented 76% of the total area of agricultural land in the late 1980.
Nationalized farms – cooperatives or State Farms – were less common and
established mostly in western Poland, on the formerly-German land estates (the
“Recovered Territories”). The situation changed after 1989 in consequence to
the
political
and
economic
transformation.
Nationalized farms were acquired by individual owners or commercial-law
companies. In Central and Eastern Poland, where private agriculture was more
prevalent, the changes were very limited, concerning only the transfer of land
between
private
farms.1
Polish economy was developing fast during the period of post-1989
transformation. However, many regions did not benefit from this transformation;
especially rural areas suffered stagnation and decline. Accession to the EU in
2004 resulted in substantial changes in agriculture. Polish farmers benefited by
implementing innovations and technology, and also by getting access to EU
markets to export their products. Ever since Poland is a net exporter of food with
the surplus growing constantly.

1 Bański Jerzy (2011) Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agric. Econ. – Czech, 57(2)
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FACTS AND TRENDS
On average, Polish farmers have two to five hectares of land at their disposal.
The average size of the area of agricultural land per farm in 2020 stands at
11,04 ha. The spatial distribution of small and big farms reflects the setting
constituted under communism – the biggest agricultural holdings are located
in the same regions where former State Farm had been created and then
privatized after the introduction of capitalism.
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INNOVATION / RESEARCH CENTRES

Agriculture is the main source of income for almost 10% of the rural
population. However, the non-farming activities are gaining in importance –
many residents of Polish rural areas find employment in hired work and selfemployment. The process of de-agrarianisation in Poland has accelerated in
recent decades: fewer and fewer people find work in agriculture, and
agriculture itself is a source of livelihood for fewer and fewer families
(households). At the same time, social benefits still play a significant role in the
structure
of
household
budgets.

Another current trend is the process of re-ruralisation – more and more
people are moving from urban areas to the countryside. Contrary to the global
trend of urbanization, Polish rural areas have come to be regarded as attractive
places to live. While in 1998, among all Poles surveyed, 30% of respondents
indicated the will to live in the countryside (if there was a choice), in 2006 it
was already 42%, and in 2015 slightly less, i.e. 40%. There is also a growing
interest in the village of its current inhabitants. Among people living and
coming from the countryside, the desire to continue living in 1998 was
declared by 61% of respondents, in 2006 by 71%, and in 2015 by 76%.
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Countryside is usually associated with a slower pace of life, harmony and
stabilization (50%), as well as with nature (41%), silence (23%) and privacy
(18%). Therefore, the re-ruralisation trend is not necessarily connected with an
interest in agriculture – many the new residents of rural areas will not take a
job
in
farming.
Material changes such as the ever-increasing ease of working remotely from
home facilitated this shift. The key development gaps between rural and urban
areas are decreasing; this includes both ‘hard’ factors such as infrastructure,
household appliances or income, and those related to human capital. The
educational gap and the scale of digital divide are also narrowing.
Nevertheless, this trend is not evenly distributed in space. The biggest inflow of
population can be observed in Mazowieckie, Wielkopolskie and Małopolskie
Voivodeships, while Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships had a negative
net migration in 2018.
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THE SOCIETY
A comparison of the findings from 2015 and 2017 shows an interesting
change: a slight decrease of activity in NGOs in large-city and workers’
communities (as a total of all activities) and a distinct increase of activity in
the farmers’ community and slightly lower – in rural communities. Currently
there are approximately 25 thousand NGOs and foundations operating in the
rural areas in Poland.
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WOMEN
In rural areas, women constitute 50.2% of the whole population. Rural areas
in Poland are characterized by lower feminization ratio than in the case of
urban areas – one hundred and one woman per one hundred men (111.2 in
urban
areas).
Women in the rural areas are heavily engaged in agricultural business. Every
fifth Polish agricultural holding is managed by a woman. 56.5% of women
living in the countryside are professionally active. Then, women often look for
employment beyond agriculture or try to establish their own companies.
Examples of entrepreneurship conducted by women are manifold:
handcrafting, crafting, agritourism, processing and sale of agricultural
products.
Social and civil participation of women is very diverse. The Rural Women’s
Associations remain the main women’s organization in rural areas. However,
more and more women engage in the activities of other associations or
foundations operating in the countryside. Likewise, women’s participation in
the local agricultural government has been constantly growing within the last
30 years. The percentage of women among councilors of rural communes
increased from 9,2% in 1990 to 25,4% in 2010. At the moment, approximately
30% of village administrators are women. Women in the rural areas perform
diverse roles, which gives them particular predispositions to significantly
contribute to the progress and innovation.
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DIGITALISATION

In 2018, 84,2% of Polish households enjoyed the internet access. The
difference in the digitalization between rural and urban areas has been
continually decreasing and at the moment it stands at 3,3 percentage points,
while in 2005 internet availability in the cities was twice as high as in the case
of countryside – 36% compared to 19%. The situation still differs between
regions, however. The best developed internet infrastructure, except for the
biggest cities and areas around, can be found in Western Poland, while in
south-eastern and central Poland the internet is accessible to a lesser extent.
In the period 2014-20, Digital Poland 2014-2020 Operational Programme was
implemented. Its goal was to strengthen digital foundations for national
development, also through the development of internet infrastructure in
rural areas. By February 2020, under the framework of this programme,
contracts for tasks of about EUR 3 billion were signed. The programme’s
implementation plan assumes that about 37% of the total allocation will
directly cover rural areas.2

2 Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Smart Villages: Where Can They Happen? Land, 9
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RURAL TOURISM

Rural areas account for 93% of Polish territory. 30% or arable land in Poland
displays high environmental qualities. Polish rural areas are an attractive
place to live, work and rest. Diverse local landscape: mountains, lakes, sea or
forests, adds to the great potential of further development of rural tourism
in
Poland.
Agritourist operations in Poland are currently conducted by more than 8000
agricultural holdings, and they offer 84,5 thousand accommodation places.
Agritourism is the most present in six Polish regions: Podkarpackie,
Małopolskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie and
Podlaskie region. Almost 40% of the operating agritourism farms in Poland
are located in the following provinces: Małopolskie, Podkarpackie and
Warmińsko-mazurskie. The lowest number of agritourist apartments is in the
Łódzkie, Opolskie and Lubuskie Provinces. However, such facilities can be
found across the whole country. They are characterized by a diversity of
tourist offers, suited to the visitors' demand yet at the same time building on
local traditions, unique regional products and natural landscape. Areas with a
high potential for future tourism development are mountainous regions
(Carpathians, Świętokrzyskie Mountains, Sudetes), coastal regions and the
great lakes (Suwałki lake district, Warmia-Masuria.
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Agrotourism creates new opportunities for farmers operating in the rural
areas with less favorable soil and climate conditions. There are several other
important factors that influence the development of rural tourism in Poland:
activity of the society and local government; natural and cultural assets;
development of tourist facilities; and infrastructural conditions.3
Rural tourism is also beneficial for the residents of rural areas and is
undoubtedly in line with the principles of sustainable multifunctional
development. It leads to implementation of innovative products in the
development of tourist services. It creates new opportunities regarding the
use of land and also new job opportunities. It contributes to the
development of entrepreneurship, competitiveness, as well as to economic
stimulation of rural areas. It makes it possible to use production resources in
the countryside and constitutes an additional source of income for both
farmers and the local community - it allows for stimulating activation of
communities and cooperation, using values associated with the specific
social, cultural and environmental character of the countryside.

3 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222576
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1. Support of modern solutions in the
area of new technologies for the agri-food
sector
On the Polish market, an increasing number of startups can be observed
every year, which is caused by the continuous increase in demand for modern
and unique technological solutions in many industries. In the early stages of
development, most of them face obstacles to success due to a lack of
sufficient
resources
and
market
experience.
AgriTech Hub is a Venture Capital Fund with investment interests in modern
solutions within the scope of high-tech for the agriculture and food sector.
It’s goal is to support the process of commercialization of technologies
dedicated to the agri-food sector, coming from research units and the
enterprise sector, including by making funding available to them. They put
R&D projects with the most potential to commercial use during Proof of
Concept (PoC) and Proof of Principle (PoP) stages and invest in solutions and
technology within the scope of the entire value-added chain in agriculture
and agricultural practice. AgriTech Hub constitutes an amalgamation of
knowledge in terms of high-tech and ICT with the investment experience of a
team of experts. Its mission is to support innovation, applicable at the
growing, production and distribution stages, all the way to the commercial
end customer. AgriTech is particularly interested in investing in smart fieldsprecision agriculture, food e-commerce – farm-to-consumer, foodtech,
bioenergy, bio-based materials, new plant varieties, waste – tech, and
advanced
sensors.
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The appearance of the Agri-tech path shows that the dynamically developing
agri-food industry needs innovative solutions that will improve agricultural
production in Poland. Cooperation with the AgriTech Hub fund allow for the
development of young Polish startups creating modern and unique
technological solutions for this sector - participants in the program receive
comprehensive support from the AgriTech Hub fund throughout the entire
acceleration
period.
Hub searches and supports innovative technological solutions, present in the
comprehensive process of delivering food products to consumers, from the
preparation of the field and seeds, to the packaging of products. New
projects are supported due to increase the efficiency of field work and
reduce their costs, for example through autonomous agricultural machines
that replace farmers and workers in this sector, and at the same time,
minimize the risk of contact with plant protection products, and solutions
that will effectively allow to carry out uninterrupted, all-day field work when
they
are
most
needed.
Hub is a bridge between the world of science and business, which is why
from the beginning of its operation it focuses on close cooperation with the
scientific community. Thanks to the support provided, startups are able to
develop innovative solutions in the field of Automation and IT, improving the
operation of the machine and monitoring of all its functions, which
contribute to extending the available options for the customers.
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2. Commercialization of the Local Action
Group Kitchen incubator: Gościniec 4
Żywiołów
The LAG (Local Action Group) "Gościniec 4 Żywiołów" operates in the four
municipalities of the Wadowice county Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona,
Mucharz and Stryszów. The concept of the incubator kitchen is little known
in Poland and anywhere in the country has not a proposed solution in such a
scale as in this project. A kitchen incubator is a facility with equipment
designed for small processors of agricultural products, caterers or farmers,
who can prepare and process their products in a well-equipped and
prepared for this purpose, in accordance with the health and safety rules.
The creation of an incubator kitchen causes the emergence of new local
products from the area of the LAG “Gościniec 4 Żywiołów” and its
surroundings, which will contribute to the economic development of whole
area of the LAG “Gościniec 4 Żywiołów” based on local resources.
As part of the project implemented in 2011-2017, titled: "Local product of
Małopolska - development of local entrepreneurship and processing based
on a partnership initiative of economic education of residents and the
regional system of marketing products from Małopolska", the LAG “Gościniec
4 Żywiołów” Association was responsible for the creation of the first
Incubator Kitchen in Poland. The project was co-financed under the SwissPolish Cooperation Program, and the implementing institution was the
Partnership for the Environment Foundation from Krakow. The kitchen
incubator was built on the site of the former school in Zakrzów (in Stryszów
commune); the decaying building has been completely modernized,
expanded (first floor and staircase) and equipped with an elevator as well as
equipment and devices for food processing. Thanks to comprehensive
equipment, companies planning to start their prowess in the food industry
and catering services do not have to incur significant investment costs when
"starting" the company - by renting a kitchen incubator they significantly
reduce their costs. In addition, they are not at risk of business failure.
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The building uses ecological solutions - a heat pump with recuperation and a
gas boiler room. The value of the completed project is almost 2 million PLN
(around 450k EUR). In addition to the Swiss fund, the Gościniec 4 Żywiołów
association's own resources and financial support were also provided by the
Stryszów commune by handing over the school building in Zakrzów along
with the land for a 10-year lease period. It is also a place for running the
activities of local catering companies and the created social cooperative
"Smaki
Gościniec".
The "Smaki Gościniec" social cooperative was established in 2015 by the
ecological and cultural association "Na Bursztynowym Szklaku" and the
association "Gościniec 4 Żywiołów". It hires unemployed people, brings
together individual and small food producers from the Wadowice poviat. The
main area of activity of the Cooperative are the following industries: catering
and tourism. The cooperative deals with the production of ready meals and
dishes, the production of, among other juices, bread and confectionery.
These products are full of flavors and fragrances of local cuisine and do not
contain
preservatives
and
taste
enhancers.
The cooperative gives the possibility to new workplaces of the unemployed,
including farmers, especially female, employment of disabled people,
possibility of training in food production, work on professional equipment,
participation in competitions, fairs, special events. Cooperative activities,
among others, include sale of products at various cultural events and fairs,
organization of permanent points of sale of cooperative products as well as
cooperating farmers and producers catering services, support for training,
conferences, seminars, and business meetings and production of ready
meals and dishes, food production incl. juices, bread and confectionery.
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3. Successful European program for
supporting rural development: LEADER
LEADER is a European program aiming support rural development, in which
local initiatives are implemented in cooperation with voivodship
governments, thanks to funding from the European Union. The most
important subject of the program is the local community, which participates
in it through Local Action Groups (LAGs), composed of representatives of
residents, local social partners, and public authorities. Local Groups prepare
local development strategies (LDS), indicating what the local community is
particularly interested in and what needs to be done within the planned
budget, to achieve the goal.
Leader is primarily focused at supporting the development of rural areas,
stimulating the activity of local communities and their involvement in the
creation and implementation of local strategies development of rural areas
and improving their competitiveness as a place to live and run a business.
The Leader approach encourages rural areas to search new ways to become
or remain competitive, to make the most of your strengths and to overcome
potential challenges such as an aging population, poor service provision and
no employability. The program takes a holistic approach to solving rural
problems. Recognizes, for example, that being competitive in food
production, having an attractive natural environment and creating job
opportunities for the local population are mutually supportive aspects of
rural life, requiring specific skills, appropriate technologies and services to be
considered as a coherent package along with the specially adapted policy
measures.
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Actions under Leader can, for example, activate and mobilize local resources
by supporting pre-development projects (such as studies diagnostics and
feasibility studies or local capacity building), which increase the ability of
these areas to access and use not only Leader funds, but also other sources
of development financing (e.g. wider EU programs and national rural
development and regional development programs) . The Leader approach
also helps those sectors and categories of recipients who receive no support
or only limited support from other programs implemented in rural areas,
such as cultural activities, improvement of the natural environment,
restoration of architectural and historic buildings, rural tourism, improving
the
relationship
between
producers
and
consumers
etc.
A site-based approach means that as the target area of policy
implementation is a small, homogeneous, and socially coherent territory,
often with common traditions, local identity, a sense of belonging, and
common needs and waiting. That facilitates the recognition of local
strengths, weaknesses, threats and opportunities, endogenous potential,
and to identify the more important bottlenecks for sustainable development.
Territory targeting essentially means that it is a local approach. The main
concept behind the Leader approach is that, given the diversity of rural areas
in Europe, development strategies are more effective and efficient when
consulted and implemented locally by local partners with clear and
transparent procedures, along with the support of the relevant public
administration and the necessary technical assistance for transfer of good
practices.
Each feature complements and interacts positively with the others
throughout the implementation period, bringing lasting effects under in
relation to the dynamics of rural development and their ability to solve own
problems. Local Action Groups have been delegated to take over a large
proportion of management responsibilities (e.g. project selection, payment,
monitoring, control and evaluation) of individual activities. Local authorities,
non-governmental organizations, entrepreneurs, people who want to start
their own business receive assistance in connection with the proposed rural
development
projects.
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4.

Shortening local food supply chains: boost
for micro farmers. Processing Incubator in
Dwikozy

The Centre for Business Promotion and Entrepreneurship in Sandomierz,
acting in a partnership with the Commune of Dwikozy, intends to establish
and operate a processing incubator, also referred to as a kitchen incubator in
Dwikozy. The Project is implemented under the “Świętokrzyskie Mountains
Our Future” Programme co-financed by the Swiss-Polish Cooperation
Programme.
The Center for Business Promotion and Entrepreneurship in Sandomierz,
Poland is a non-profit foundation founded in 1991 by the Senator of the
Republic of Poland Zbigniew Romaszewski and TechnoServe, an American,
non-profit organization supporting the development of entrepreneurship in
many agricultural regions of the world.
The Center for Business Promotion and Entrepreneurship aim is to lead and
accelerate the economic transition in rural Southeastern Poland. Its early
programs concentrated on agribusiness development. In recent years, its
efforts expanded into general business development as well as into public
sector economic and development planning and non-governmental
organizations.
The Processing Incubator is a place where a farmer, agritourism farm or
other owners of plant raw materials can start processing them, using the
incubator's infrastructure, machinery and equipment and consultancy
offered by the incubator operator.
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For a food producer, using an incubator infrastructure can be the first step in
setting up their own processing facility. Instead of starting with the costly
investment of building a new plant, an unprocessed food producer can test
his processing skills and marketability (packaging, labeling, distribution and
sale) of his own original product in accordance with sanitary regulations.
Processing and introducing new products to the food market entails certain
health safety requirements. These requirements in Poland are particularly
high. The requirements related to the packaging of products and the
information that should be on the packaging are also important. Fulfillment
of these requirements by a novice manufacturer, in a situation of uncertainty
as to the market success of the offered product, don’t encourage him to start
business. Introducing a new product to the market often requires a trial
period in order to select the best production technology and the best
devices before their final purchase. Also, the adaptation or construction of
suitable premises and the purchase of equipment for small production
batches may not be profitable at all. A processing incubator is created for
such needs, to verify the demand and the profitability of the production of a
new product. Its task is incubation, helping to produce and launch a new
product on the market, as well as testing the success of a new idea.
The prime objective of the project is to activate, incubate and provide
assistance to farms in the production process and marketing of local
products by providing them with access to full technical infrastructure, which
meets the sanitary and hygienic requirements necessary for the production.
Following the establishment of the incubator, it will be possible to place new
local products on the market based on the region's rich fruit and vegetable
resources, which will contribute to boosting its potential with regard to the
supply of local products available in the territory concerned. It will allow the
local population, and most importantly, the tourists, to develop a taste for
both fresh and processed fruit and vegetables which Sandomierz Land is
famous for. Economic benefits will be experienced by those farms which
engage in the production and sale of products processed on the basis of
their own fruit and vegetables.
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5. New narratives in agriculture: the
phenomenon of wine from Poland
Family-run organic vineyards are becoming more and more popular. The
wine market, as well as the awareness and expectations of customers, are
changing. People are looking for more ecologically friendly products, despite
the fact that it means a higher price. The other side of the coin is that green
productions are not efficient. Wine production is limited when ecology is
kept in mind and would require factory level of production to cross that
extent.
Striving to eliminate artificial fertilizers and the maximum limitation of plant
protection products and chemicals in the production process means that the
vine, as well as wine, require constant supervision and care. It takes a lot of
effort to grow vines and then produce wine, which, depending on the variety,
takes from several months to a year.
The Rzeczyca Vineyard is located in the village of Rzeczyca in the Kazimierz
Dolny commune, by the tourist bicycle trail leading from Kazimierz Dolny to
Rąblów. Polish winemakers started producing wine in extreme climatic
conditions, instead of importing it from sunny Italy or Spain. Today, vineyards
are growing not only in the south of Poland, but also in the areas of the
Sandomierz region (South-Eastern Poland), where loess soils give them the
opportunity to grow vine and produce interesting wines.
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The cultivated varieties are hibernal, solaris, seyval blanc, traminer, dawn,
regent, roundabout and cabernet cortis. These are hybrid varieties that are
resistant to difficult weather conditions in this part of Europe. The range of
wines produced from these varieties is quite classic - apart from blended
wines, single-strain wines such as Hibernal, Traminer or Regent are
produced. The main varieties for white wines are: chardonnay, traminer red,
hibernal, solaris, seyval blanc and bianca. The cultivated varieties for red
wines are: zweigelt, st laurent, cabernet cortis, regent and rondo.
Rafał Adamczyk, together with his wife, runs the Rzeczyca Vineyard near
Kazimierz Dolny. They started with raspberry, apple and pear wines, and over
time decided to make their first wine from grapes. They cultivate vines
through 100% ecological methods, without the use of artificial fertilizers.
Grapevine is grown without the use of artificial fertilizers, and the natural
vinification and maturation processes allow for the rich taste and aroma of
white and red wines. \
Well-ripening grapes on the south-west and west facing slopes are
handpicked and pre-selected. The noble grape varieties are much more
sensitive and less resistant to frost. Therefore, it is much more difficult to
breed them compared to mixed species, but the quality of the wine is
incomparable. In 2012, the Rzeczyca Vineyard won a silver medal in the
"Polish Wine Competition" at the international fair "ENOEXPO 2012" for the
red wine Regent 2011.
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6.

Organic farming combined with tourism

Biodynamic agriculture is associated with cultural and agrarian development,
aimed at restoring soil fertility in the context of social trespass. This is the
keynote of the Rural Project run in three villages Juchowo, Radacz and
Kądzielna. Juchowo Farm has been pursuing above goals since 2000. In the
future, the project will create a model research and development farm for
Central and Eastern Europe, dealing mainly with research and all issues
related to biodynamic and ecological farming. It also will provide education
and training for people working on biodynamic farms and in the field of
natural environment.
In the area of Juchowo Farm, soil structure that has been neglected for
several years was rebuild, moreover, on fields and meadows, thanks to
biodynamic cultivation, it was possible to create conditions that allow
healthy development of organisms in the soil and the restoration of the
humus layer, what makes possible to rebuild the necessary fertility of the
soil. For this purpose, the is a focus on preparing compost and distributing it
on the fields. Green fertilizers, cover and catch crops, as well as the crop
rotation practiced by us, give the organisms living in the soil the necessary
nutrients. Activities of this type performed as part of minimal soil treatment
support the formation of good soil structure. As a result, good food products
for humans and animals can grow on it. Due to that, biodiversity is
maintained, which is a significant contribution to the sustainable protection
of natural resources.
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Biodynamic agriculture in Juchowo operates in a closed cycle: cows receive
feed produced on farm. Manure is composted, and the compost fertilizes
their fields. This type of economy operating in a closed system is the base of
active life in the soil and maintains soil fertility. The cultivation of legumes,
diversified crop rotation, careful treatment of the soil and the renewal and
maintenance of water infrastructure (drainage system) are also important
elements of a well-functioning circulation on the farm.

Horticultural crops are grown in the small village Kądzielnia, on the edge of a
large forest complex and wide peat meadows. Several varieties of vegetables
and herbs are grown here throughout the whole year. Carrots, lettuce,
beans, onions, red beets, and cabbage are grown in long patches. Together
with flowers and herbs, thanks to their full color and various shapes, they
enrich the diverse landscape of the frontal moraine. In the foil tunnels there
are veggies growing which require both warm soil and high temperatures,
like tomatoes, auberges and cucumbers.
There are also domestic and international visits organized, which are an
alternative and innovative form of both formal and informal teaching that
complements traditional school teaching. During the visits, children and
young people participate in practical classes of an interactive nature. The
knowledge gained on the farm can be used in biology, geography,
environment, ecology or economics lessons.
Visits to the farm are particularly suitable for pupils who are troubled to
participate in traditional school activities. Teaching in a different environment
can therefore benefit groups of children and young people with special
educational needs, at risk of exclusion or with learning difficulties and
organic farming, as a thriving economic sector, needs motivated young
people to work.
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Cows play an important role on the farm. They process low-value protein for
high-quality milk, meat, and manure. Cows feed primarily on grass. As a rule,
grazing of animals takes place during the summer. Only when it is too hot,
they remain in the stables and are fed with fresh fodder from the fields.
During the winter, the cows receive hay made from grasses, clovers and
lucerne, which after a slight drying in the meadows is dried in the hay halls
with preheated air (solar energy or wood-fired stoves). Thanks to this, fragile
and brittle leaf of legume plants and herbs are preserved. The hay hall is
large, its capacity allows for gathering hay collected from the area of 100 ha.
The fields are covered with green cover all the time, which prevents soil
drying and erosion. This is very important for soil protection. In the meadows
there are sown, among others, nitrogen-binding plants (legumes), which are
a source of protein for animals and nutrients for soil, because legumes can
bind nitrogen from the air and thus build a soil layer. Farm’s mixtures of grass
with clovers always contain 2% of various herb species to cover the need of
animals for plant minerals. Two or three swaths of hay during the season
from own and rented meadows provide feed for a herd of cows in the winter.
There are also domestic and international visits organized, which are an
alternative and innovative form of both formal and informal teaching that
complements traditional school teaching. During the visits, children and
young people participate in practical classes of an interactive nature. The
knowledge gained on the farm can be used in biology, geography,
environment, ecology or economics lessons.
Visits to the farm are particularly suitable for pupils who are troubled to
participate in traditional school activities. Teaching in a different environment
can therefore benefit groups of children and young people with special
educational needs, at risk of exclusion or with learning difficulties and
organic farming, as a thriving economic sector, needs motivated young
people to work.
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7.

Potential of organic herbs, cosmetic and
medicinal plants production

Poland ranks third in the production of herbs in Europe. About 80 percent of
the herbal raw material goes to Western markets. It means that the
cultivation of herbs in Poland offers good prospects for the future. Moreover,
even people who have a small area can invest in the production of herbs.
Currently, about 20% of the herbal raw material comes from natural sites and
the rest comes from plantations. The demand for herbs is constantly
increasing and theoretically there are no problems with the sale of raw
materials. The recipients of herbs are usually companies specializing in
pharmaceutical, food or cosmetic products. The price for the raw material
depends on the sales and the economic situation for a given herb species.
The assortment of herb purchased by a given company changes depending
on the demand.
The parents of Artur Kisiel, a farmer from Nieszków, in the Miechów poviat,
until the late 90s ran a traditional farm and grew beetroot, wheat, had a few
cows, some pigs, but eventually suffered losses due to bad weather:
purchase prices of milk and meat fell, or the pigs and cows got sick.
Eventually, Ms. Kisiel mother came up with the idea of growing herbs. One
day he went to Herbapol (Polish big-size company dealing with the
processing of herbs for production of food, medicinal and cosmetic*) and
came back with motherwort seeds. He sewed them on 17 acres and nothing,
but weeds grew. His father wanted to plow this piece of the field, but his wife
did not give up and through their perseverance, when it was time to harvest,
26 kg of seeds were harvested. Almost 17.5 million zlotys went into the
Kisiels' pockets, and the cultivation of this herb took only 17 acres. For
comparison, they received PLN 6 million for beetroots from 2 ha. Today they
plant 11 hectares with herbs, another 3 hectares are cereals, but also for
medicinal purposes. Very fertile soils, classes I-III, allow them to obtain high
yields.
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In 2005, the Kisiels transferred the farm to their son, Artur who decided to
apply for EU funds from the aid program for young farmers. He was the last
farmer in Lesser Poland Voivodeship (woj. Małopolskie) to sign a contract
when additional funds came from relocation to support young farmers. The
first purchase was a Karcher cleaning machine. Immediately afterwards, they
paved the maneuvering area so that the machines and vans would not sink
into the mud. They applied for support for semi-subsistence farms and
decided to transform the conventional farm to ecological. They have been in
the agri-environmental program since 2005. Earlier, his mother built one of
the drying rooms with the funds from the pre-accession SAPARD. Today there
are already two of them, and there are plans for a third.The total area of the
farm is currently almost 14 ha, including 11 ha of arable land under herbs.
The Kisiels prepare annually over 70 tons of dried herbs from herbs such as
peppermint, lemon balm, plantain, St. John's wort, yarrow, lovage, nettle,
sage, fennel and purple echinacea. For example, from 2 ha sown with mint or
lemon balm, 6 tons of raw material are harvested, and plantain from the
same acreage up to 12 tons.
It all depends on weather conditions, drought or frost - as in any crop - can
decimate the yield. Every few years, a grub appears, which leaves behind
itself havoc in the form of seedlings falling out, thinning of emergence, and
worst of all, wilt and dieback of plants. They have to cut 1.5 ha of lemon
balm with them, and the purchase of sickles is a real challenge, a scarce
commodity. The Kisiel family has learned to overcome these and other
problems. During the April frosts, they heated plastic tunnels with inserts for
candles.
The cultivation of herbs is largely based on the work of human hands. Thanks
to this, 10-15 people are employed by the Kisiels in the season, and 2-3
people work for them in the off-season. In 2012, the Kisiel family began to
take part in competitions and exhibitions - then new sales markets and new
business opportunities have opened up. In 2012, they won the competition
for the best commercial organic farm in the Lesser Poland Voivodeship, then
in Łódź, they took first place in the national competition, what was a great
form of promotion. Furthermore, the awards were followed by money that
could be spent on further marketing activities.
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8.

Carp Valley: Successful transformation
of fishponds

The beginnings of fish farming in Poland date back to the Middle Ages initially, it was a wild economy, consisting of breeding fish in one tank. A
fishpond is an artificial lake or reservoir stocked with fish and used in
aquaculture for fish farming. By creating a fishpond, there is small ecosystem
is created that can serve different purposes: it could be used for fishing, but
for recreational purposes too.

The Carp Valley (Dolina Karpia) is historically a fish-farming area that spreads
on hundreds of hectares and is a part of seven communes in Poland. The
area is attractive from several points of view: naturalistic, touristic, and
cultural. Nature-wise, the area is very much attractive. Numerous fauna and
flora species that can be observed in this area are endangered on the scale
of the country and Europe. The area is close to the route connecting some of
the important cities of Poland, including Katowice and Kraków. The Valley has
a large network of cycling trials, so it is also perfect for tourism. Carp ponds,
mainly characteristic of Central and Eastern Europe, are a very specific
environment, created and maintained by man. Built for fish farming, they are
shallow (about 1.5 m deep), their bottom is level and slightly sloping towards
the drain monk, so that they can be drained by gravity. Within the fishing
farm there are several types of ponds that differ surface, depth and function
from each other, so as to ensure appropriate conditions life of individual
years of carp. Water is supplied and discharged from the ponds by a system
of ditches. The functioning of the pond is associated with periodic water
drainage and renovation, during which excess vegetation and bottom
sediments are removed.
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The ponds in the Carp Valley are characterized by high fertility and high fish
density. Vast water surfaces, an abundance of fish and over 700 years of
existence make that it is one of the most important bird and plant refuges in
the country. The pond complexes in the vicinity of Zator are among the
oldest and one of the largest carp breeding centers in our country. The total
area of the ponds is approximately 2,000 hectares. The most interesting
complexes are: Przeręb, Spytkowice, Bugaj and Rudze. The largest reservoir,
with an area of 78 ha, is Pilawa located in the Przeręb fishing farm. However,
this is an exception, because the water surface area of most local ponds does
not exceed 40 ha. From one hectare of pond, fishermen obtain from 300 to
1000 kg of commercial carps. Apart from carp, other species are also kept in
the ponds, which can constitute up to 40% of the weight of all fish in the
pond, mainly: crucian carp, tench, pikes, grass carp, silver carp, catfish, weirs
and perches. Almost all complexes belong to the Fisheries Experimental
Station in Zator, which is one of the two centers in Poland that maintains and
reproduces pure carp breeding lines. The famous Zator carp comes from this
area. In the area of Dolina Karpia fish farming has been carried out in a
traditional way for centuries, only wooden carts and horses have been
replaced by a tractor.
The establishment of the Carp Valley has resulted from many years of activity
of local communities, especially local governments, businesses, and people
from the social sector (including inland fisheries sector). Carp breeding
tradition has been cherished for generations, which, combined with the
unique properties of the natural environment, makes it possible to obtain
carp characterized by specific properties. Fishing in the Carp Valley is not
only an important field of local economy, but also a kind of cultural heritage
that’s cherished by the Carp Valley Association thanks to the Rural
Development Programme for 2014-2020 and Operational Programme for
Fisheries and the Sea for 2014-2020. Local Action Group activates the Carp
Valley residents in the use of EU funds, as well as cultivating local fishing and
culinary traditions, and handicraft through events, meetings and training.
Moreover, the Carp Valley Association realizes the Carp Valley Local Brand
Programme, giving a promotional emblem to products and services
distinguished by their high quality, guaranteed origin and environmental
friendliness.
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9. Current insights from HORECA:
Changing consumer preferences emerging
sectoral trends
The hotel, restaurant and catering sector (HORECA) is an important service
sector in the European economy and has grown strongly in recent years.
According to Grzegorz Bukato owner of a fruit and vegetable wholesaler
"BUKAT" established in 2003, the recipe of success in this sector is ‘Hard
work, good knowledge of the market’. For several years, it was conducted in
a rented warehouse with an area of 600 m2. The continuous increase in the
number of customers and the dynamic development of the company meant
that in 2010 a decision was made to build a modern warehouse and office
facility.
The opportunity to implement this investment was possible by funds coming
from the European Union fund. Thanks to this, for a year Mr. Bukato can
enjoy his own warehouse located in town near Warsaw. International
standards have enabled to import vegetables and fruit from all over the
world from the best producers.
In HORECA, keeping up with the customers is one of the most important
factors of success. There have been changes in the market requirements over
the past 10 years and fruit suppliers had to adapt to the requirements of
retail chains. The adaptation applies to both the species and varieties, and
the way they are prepared for sale, was not necessarily beneficial to the
consumer.

Case Studies:
15 examples

When it comes to changes in consumer preferences, it is seen that people
have learned to eat fresh vegetables and fruits all year round. The society is
becoming more and more prosperous and wants to live better and healthier,
so there will be more and more fruit and vegetables in the consumers'
shopping basket. The consumers moved away from "heavy" vegetables to
"light" ones, such as salads. The pace of change is surprising, and it is
important for manufacturers and distributors to keep pace. The market is
constantly growing dynamically, which creates opportunities for the
development of companies operating in this sector. The number of
establishments is growing, especially restaurants, which also have more and
more customers, at least in big cities - more and more people eat outside,
instead of at home. On the other hand, restaurateurs take processed
products so that the product can be prepared faster. The situation on the
labor market is such that it is more and more difficult to find an employee,
which is why restaurateurs save themselves by limiting the time of products.
One of the suggestions from Mr. Bukato is to pick a good location for the
company as it mostly facilitates the success. It is important that the product
goes from the field to the consumer in the shortest possible time. Peeled
vegetables have an increasing share in the market and consumers want a
pre-prepared product. This, as well as packed goods have been demanded
nowadays. In order to keep up with the times, many retail chains now offer
online shopping (it is not always profitable, but this is the trend). In the case
of fresh fruit and vegetables, this is a big challenge for the product supplier
(distribution). The customer assumes that the quality and preparation of the
product, reflect what they will receive when ordering goods electronically.
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Polish successful companies providing
solutions in precision agriculture - examples

Polish on-farm innovations and solutions, which are easy to apply, directly
benefit farmer entrepreneurs and favor development of rural areas in general.
Profitable, beneficial and useful adjustments for farms can significantly
support increase of production. These may be, as provided below: innovative,
smart farming techniques, like precision agriculture tools and efficient agritech methods.

Case Studies:
15 examples

10. Modern technologies in agriculture:
Satellite data use

Every season, farmers face decisions regarding amounts of fertilizer and plant
production products needed for their fields. Traditionally, each field has been
treated as a single area, with no distinction made regarding soil quality
response or mineral richness. Modern agriculture takes account of variations
within fields and matches fertilizing strategies to local conditions.

Farms consume large amounts of fertilizers and plant protection products.
Satellite surveillance of farmland developed by Polish start-up ‘SatAgro’
means significant savings for farmers. A desktop control panel allows them to
monitor productivity of cultivated land and analyze historical data, including
meteorological data, on an ongoing basis. They can then optimize
agrochemical doses, which also minimizes environmental impact.
The SatAgro application processes satellite data to help farmers monitor crop
changes. The data is then used for mapping to show farmers where fertilizers
and protection products need to be applied. This saves money and is a more
environmentally friendly way of increasing crop yield.
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The SatAgro application enables the use of automatically processed satellite
data in the monitoring of arable fields. Its purpose is to provide up-to-date
information on the condition of cultivation and its diversity in space and
time, so that customers - farms, can implement precision farming
techniques. This type of agriculture assumes that agronomic treatments,
including the dosing of agrochemicals, should be better adapted to the local
properties of plants and their habitat. This allows for better production
results while optimizing the measures used.
The SatAgro application is based on several modern technologies: satellite
observations (from NASA, the European Space Agency and private
operators, including the American company Planet, which is revolutionizing
the satellite monitoring sector), internet technologies providing geographic
data or computer algorithms for data processing. Thanks to GPS geolocation
on mobile devices application not only shows the users current location in
the field, but also local map values.
Maps and table data can be easily exported to other applications, using
popular file formats. With satellite data, it is easier to monitor the state of
the crop in each field. Highlight the variabilities in plant growth and plan
appropriate, tailored agronomy, from establishment to harvest.
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11.

LED technologies used in horticulture

‘Plantalux’ is family-owned Lublin-based start-up dealing with technology
supporting plant growth under greenhouse crops. Company’s experts designed
and then created a COB LED lamp with a selected light spectrum, necessary for
the proper course of photosynthesis. Combined with high energy efficiency,
this causes almost all electricity to be converted into light absorbed by plants.
The company's project involves the commencement of production and the
introduction to the market of lighting fixtures for lighting plants (vegetables,
fruit, flowers) in greenhouses. Ultimately, the lamp will work with an
application supporting its operation and a number of external sensors
(humidity, temperature, carbon dioxide, sunlight) in order to optimize plant
growth. The company has built an application that works with a number of
sensors, which in combination with lamps creates a coherent system, allowing
for efficient planning and management of greenhouse production, while
reducing electricity consumption.

Three types of high-performance LEDs in COB technology (the so-called multijunction diode) were used as light sources. The combination of highperformance and energy-saving COB LEDs along with the application and
external sensors will allow for optimal selection of parameters for plant
breeding. This helps to take control overgrowth time, harvest planning and
process automation while minimizing electricity consumption and human labor.
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In combination with high energy efficiency, this causes almost all electricity to
be converted into light absorbed by plants. The LED COB solution allows
adjustment to the light of a specific plant growth phase and the individual
conditions of a given species. This enables the creation of an optimal climate
for crops, even in winter, significantly minimizing the costs of plant lighting
(three times savings compared to traditional lighting).
LED technologies used in horticulture respond to growing needs and
expectations from producers in this sector. The market expects solutions that
reduce costs and ensure plant safety, while guaranteeing the success of
production. Installations based on LED technology is a new possibility that
allows to adjust the greenhouse lighting to the individual requirements of the
cultivated plants, as well as to changing weather conditions. The benefits of
this progress are also gaining more and more support among producers of the
greenhouse horticulture industry in Poland.
It is believed, that the use of LED lighting in the horticulture industry is
increasing due to the multitude of benefits of using this technology, as it is
predicted that the lighting industry has good growth prospects and may be a
tangible alternative to the increasingly demanding greenhouse horticulture
industry.
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12.

Polish wheat bran tableware

‘Biotrem’ is a Polish technology company developing an
innovative
production process of bio-based tableware and packaging. Biotrem’s
wheat bran tableware production process was invented by Mr. Jerzy Wysocki,
whose family’s milling traditions date back to the beginning of the twentieth
century. Biotrem’s modern and booming production facility offers a wide range
of fully biodegradable tableware and cutlery produced from natural and edible
wheat bran. Their technologies are protected by numerous international
patents.
Clean, environmentally friendly technological process of manufacturing of
disposable wheat bran tableware is based on natural raw materials – wheat
bran and small amounts of water. The rest is done by high pressure and high
temperature. Biotrem’s disposable products, made from wheat bran, are an
excellent alternative to any disposable tableware, e.g. made from paper or
plastic, which production is burdensome to the environment. Production
process does not require significant amounts of water, mineral resources, or
chemical compounds.
From 1 ton of pure, edible wheat bran there 10,000 units of plates or bowls
can be produced. What’s more important, Biotrems products are fully
biodegradable – through composting – in just 30 days. Biotrem’s disposable
wheat bran tableware is suitable for serving hot and cold meals. It can be used
in classic ovens or microwave ovens. Biotrem products are robust, stable and
can be comfortably and safely used at home, on a picnic, in the bar, during the
open-air even or in the restaurant. Moreover, once their plates and bowls are
made from clean edible wheat bran, they are also edible!
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‘Biotrem’s current production line’s performance is estimated at approx. 15
million pieces of biodegradable disposable plates or bowls a year. Production
in placed in Zambrow – located in an ecologically clean, traditionally
agricultural region of Poland, which have a permanent access to high quality
raw material.
Standardization and reproducibility of the production process guarantees an
easy and rapid reaction to the growing market demands. The patented
technology allows the company to manufacture a biodegradable
disposable tableware from sustainable organic raw materials, such
as wheat bran, corn bran, cassava by-products, seaweed, algae, and
also from bio-based polymers. With own production facility and state-ofthe-art machine park (developed internally and patent-protected),
Biotrem delivers its products to mass-market clients including selected
restaurant chains and premium retailers, either directly or through
independent distributors.
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13. Collection of agri-data for crops monitoring
Agricultural production is burdened with many risks, well-defined, however,
unpredictable, which, if they occur, destroy all production and financial plans.
The industry lacks the tools to control and predict unwanted phenomena.
Preventive treatments generate enormous costs and have a negative impact on
the environment and product quality, without giving any guarantee.
Mission of polish start-up ‘Digital Crops’ is to develop a platform that will equip
farmers, producers, insurance and consulting companies, research units with a
tool for monitoring crops, predicting threats, reliable calculations and
maintaining the quality parameters of cultivation. It allows to monitor the crop
from planning to harvest, from soil research to satellite photos. The basis of
Digital Crops' activities are research and development projects that will enable
recipients to increase the profitability of crops, cost analysis and optimization of
agricultural production. Digital Crops are currently working on numerous of
solutions: biological hazard prediction system, counteracting drought - precise
irrigation, Increasing the efficiency of agricultural production through the
analysis of environmental conditions and an automatic decision support
system, Automatic loss estimation based on satellite and drone images for the
insurance industry and agri-food producers, optimizing the preparation of crops
for wintering, Development of algorithms for estimating the dose of a plant
protection product depending on weather conditions, plant development
phase.
Recipients of solutions of Digital Crops are from agricultural and food industry,
insurance industry: farmers, fruit growers, producers of agricultural chemicals,
agricultural consulting companies, state and scientific institutions, moreover,
company invites manufacturers of equipment and chemicals, research
institutes and contracting companies willing to cooperate what enriches
research and development sector in agriculture sector. By producing its own
sensors and software, company can adapt the products to particular needs and
unique requirements.

Case Studies:
15 examples

One of Digital Crops' adjustments is optimization of phosphorus fertilization:
phosphorus is found in the plant in mineral and organic form. Mineral
phosphorus, occurring mainly as orthophosphates and to a lesser extent as
pyrophosphates, acts as a cell juice buffer system, preventing major changes in
pH. It is necessary for the formation of organic compounds, the most important
of which are: esters, phytic acid and its salts, phospholipids, deoxyribonucleic
acid and coenzymes.
Yet another innovative solution is usage of electromagnetic soil scanning is the
basis of precision farming, as the knowledge of the variability of the soil
structure within a given field is the basis of modern, modern agriculture allowing to reduce the use of production resources, e.g. thanks to the precise
adjustment of nutrient and water doses to the actual needs of a given crop.
The knowledge of the variability of the soil structure within a given field is the
basis of modern, modern agriculture - allowing to reduce the use of production
resources, e.g. thanks to the precise adjustment of nutrient and water doses to
the actual needs of a given crop. One of the most reliable, non-invasive
methods used to identify the soil variability of the production field is the
measurement of the electrical conductivity.
With a large variety of soil conditions within a given field, there may be a
significant discrepancy in the fertilization needs of plants. The use of the same,
determined for the entire crop dose of fertilizer is associated with inadequate
supplying the plants with nutrients - in this case, some of the crops may suffer
from nutrient deficiencies (lower yield of plants, negative impact on health),
where in other parts of the field too much fertilizer is delivered will be washed
into surface water or groundwater, posing a threat to the natural environment.
Adjusted to the actual needs of a given crop, fertilizer doses will not only reduce
their negative impact on the environment, but also reduce the number of
financial outlays.

Case Studies:
15 examples

14. Vertical farming: alternative to modern
plant breeding

Vertical farming is a method developing quite strongly in the world but is still
mostly focused on consumer use. Polish start-up 'Vertigo Farms' was the first in
Europe that managed to obtain pure extracts from plants grown with this
technique. At Vertigo Farms, the plants are not only cultivated in a completely
ecological way, but also thanks to supercritical extraction with carbon dioxide,
they obtain maximum nutritional value.

Firstly, plants are dried, then carbon dioxide is passed through dried plants in a
gaseous, which allows to extract oily substances from plants and to obtain
essential oils for further processing or as the end product. Carbon dioxide
reaches a supercritical state at a temperature of 31.1 degrees C. When a
molecule is in a supercritical state, it has the properties of both a liquid and a
gas. The carbon dioxide can then escape into the small spaces but can also act
as a liquid solvent. The physical properties of supercritical carbon dioxide can be
easily manipulated, allowing it to bind to any molecule. Moreover, the
extraction of supercritical carbon dioxide removes pollutants and is
environmentally friendly. In the case of Vertigo Farms, plants are free of
chemicals thanks to breeding and extraction, resulting in a completely clean and
ecological product.
This method is primarily the health of consumers but is also good for the
environment. There is no need to transport extracts or entire raw materials
from the other side of the world, what contributes to carbon dioxide emissions;
moreover, chemicals are not used, and farmland is degraded. Additionally,
solution leads to saving water, as the technology uses 90 to 95% less water than
comparable cultivation in traditional agricultural methods.
Vertigo Farms wants the crops from which it is possible to make extracts, which
go to food, cosmetics and medicines, which have the highest quality, free from
microplastics, heavy metals, and contaminants that negatively affect our health.

Case Studies:
15 examples

15.

Smart climate change adjusted vineyard
support tool

Tool proposed by ‘Vinum40’, polish agri-tech start-up is the response for effect
of climate changes on the agriculture - visible especially in European viticulture,
as weather anomalies, droughts, hailstorms, that vine-growers have to face
them every year. Around 60% of global wine production is performed in Europe.
Traditional wine regions in Europe are the ones that will be negatively affected
by climate changes in the nearest future. As the remedy for this problem,
scientists recommend vineyard relocation or cultivation of other grape varieties,
more suitable to extreme environmental conditions.

In order to determine the factors affecting the terroir, there are comprehensive
environmental conditions analysis provided: Vinum 4.0 uses satellite data
regarding land topography, climate, vegetation cover. Furthermore, there is
defined the type of the soil according to European Soil Database and investigate
for potential sources of pollution.
According to historic climate data, Vinum 4.0 calculates: Winkler Index, duration
of growing season, to determine winds, average rainfall, average solar
irradiation, and the occurrence of weather anomalies. All this information
enables to find the most suitable locations for the vineyard.

Case Studies:
15 examples

Firstly, there is soil analysis performed, which includes inter alia pH
measurement, plant nutrients concentration, clayey soil particles content, soil
dry matter density, soil water holding capacity and soil contamination.
Additionally, there is also the air pollution analyzed, what includes
measurements of nitrogen oxides, sulphur dioxide, fine particles PM10 and
PM2,5, and ozone.
Sensors used by Vinum 4.0 are long-lasting wireless devices, which do not need
any external power sources or battery replacement to operate due to the usage
of photovoltaic cell. Sensors are energy-efficient thanks to ultra-low power
communication protocol, and low-power electronic components. Vinum 4.0
provides with an information regarding temperature, insolation, air and soil
humidity, precipitation and wind.
What is more, system provides reliable weather forecast, and notifications
regarding an occurrence of adverse weather conditions or anomalies. User is
notified of possible adverse weather conditions and a need of irrigation or
fertilization, moreover, there is provided with historic data and statistical
information about particular vineyard. All the weather parameters data are
collected – that makes them accessible anytime when needed.
Authors of system claim that growing vineyard is a long-term investment and
process full of hard work, and it is how tool supports vine-growers and vineyard
owners. Vinum 4.0 is a system for vineyards site selection, vineyard monitoring
and management, which is based on satellite and wireless sensors data. The
user - vine-grower or vineyard owner is provided with a mobile application and
a set of wireless sensors to monitor environmental conditions in the vineyard system helps to find the most suitable site and to manage the vineyard.
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PROCES MODERNIZACIJE
Poslednjih 20 godina zabeležen je stalan rast spoljne trgovine / izvoza
zahvaljujući procesu pridruživanja i integracijom u jedinstveno tržište od
2004. godine. Pristupanje je pokrenulo jedinstven podsticaj za modernizaciju
poljske poljoprivrede i poljoprivredne prerade. Između januara i jula 2020.
godine Poljska je izvezla u inostranstvo poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda u vrednosti od 19,2 milijardi EUR, što predstavlja rast od 6,4% u
odnosu
na
isti
period
2019.
godine.
Prema Centralnom zavodu za statistiku (GUS), preko 78% poljskog
poljoprivrednog izvoza hrane u 2019. godini prodato je na tržišta EU / EUG /
EFTA, dok je preko 21% proizvodnje izvezeno u treće zemlje. Pozitivan saldo
spoljne trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima iznosio je 7,1
milijardu EUR. Poljska je jedan od glavnih proizvođača odabranih
poljoprivrednih proizvoda u EU - država je 2019. imala najveći udeo u
proizvodnji raži, jabuka i duvana.

Poljska poljoprivreda kao profitabilna i tehnoloski moderna
Slika 1. Proizvodnja i spoljna trgovina poljoprivrednih proizvoda u 2019

Izvor: Statistika Poljska (2020)

Razvoj poljskih ruralnih područja ubrzao se nakon pristupanja EU. Poljski
poljoprivrednici i ostali stanovnici ruralnih područja imali su koristi od
evropskih integracija jer su brojni fondovi EU namenjeni za ruralni i
poljoprivredni razvoj. Rast bogatstva među stanovnicima ruralnih područja u
Poljskoj je dinamičniji nego u slučaju urbanih stanovnika - od pristupanja EU
2004. nominalni prihod po glavi stanovnika za ruralne stanovnike povećan je
za 78%. Iako još uvek treba mnogo toga učiniti kako bi se podigao životni
standard stanovnika ruralnih područja, smanjenje ovih razlika može se
smatrati razvojnim uspehom zemlje. Stoga ne bi trebalo da čudi da podaci
koje je dostavio Centralni zavod za statistiku Poljske pokazuju rastuće
zadovoljstvo poljskim članstvom u EU među poljskim poljoprivrednicima (u
početku su bili najskeptičnija društvena grupa u Poljskoj pre proširenja EU
2004. godine).

Poljska poljoprivreda kao profitabilna i tehnoloski moderna
Slika 2. Proizvodnja i spoljna trgovina poljoprivrednih proizvoda u 2019

Izvor: Statistika Poljska (2020)
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Slika 3. Dinamika i odnosi nominalnih prihoda po glavi stanovnika seoskih i urbanih stanovnika
u 2004-2016 (u%)

Izvor: Ruralna Poljska 2018. Izveštaj o stanju ruralnih područja

Slika 4 Odnos ruralnih stanovnika i poljoprivrednika prema integraciji u EU (u %)

Izvor: CBOS (2018)
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ZADRUGE
Važan deo poljskog poljoprivrednog pejzaža su različite poljoprivredne i
seoske zadruge. Posle 1989. godine, tokom perioda političke i ekonomske
transformacije, poljski zadružni pokret zabeležio je značajan pad u pogledu
broja entiteta i njihovog ekonomskog potencijala. Međutim, pristupanje
Poljske Evropskoj uniji stvorilo je nove mogućnosti za oživljavanje
poljoprivrednih zadruga. Poslednjih godina pojavilo se obnovljeno
interesovanje za zadružni pokret u Poljskoj, odgovarajući na savremene
izazove tržišta (pre svega - liberalizacija tržišta koja je rezultirala socijalnom
isključenošću
nekoliko
grupa
u
društvu).
Prema najnovijim izveštajima (2016), u Poljskoj postoji 9520 zvanično
registrovanih zadruga koje udružuju više od 30000 članova širom zemlje.
Današnje zadruge su obično moderni entiteti koji ulažu u inovativna
tehnološka rešenja. Važan igrač na poljskom tržištu su mlekarske zadruge, sa
oko 80% učešća u otkupu i preradi mleka i proizvodnji mlečnih proizvoda i
daljem izvozu ovih proizvoda u EU i treće zemlje. Takve zadruge povećavaju
konkurentnost proizvođača i značajno poboljšavaju njihovu ekonomsku
efikasnost.
Slika 5. Vrste ruralnih I poljoprivrednih zadruga u Poljskoj

Izvor: Nacionalno zadružno veće Poljske (2016)
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MALE FARME

Podržavanje mikro i srednjih farmi ostaje u središtu ZPP-a u perspektivi 201420. Poljska je jedan od primarnih korisnika ovog fokusa, jer je karakteriše
najveći udeo malih farmi u njenom poljoprivrednom sektoru u Evropskoj uniji
- 73% od 1,43 miliona poljskih farmi spada u kategoriju „mali“ (tj. ispod 10
hektara) . Iako male farme imaju relativno beznačajnu ulogu u
poljoprivrednoj proizvodnji i mogu se smatrati ograničenjem za primenu
tehnoloških inovacija u procesu poljoprivredne proizvodnje, one takođe
imaju odličan potencijal za dalji razvoj tržišta tradicionalnih i lokalnih
prehrambenih proizvoda, kao i za očuvanje ekoloških kvaliteta lokalnog
pejzaža. Farme će se posmatrati ne samo kao proizvodne jedinice, već i kao
elementi većeg lanca - oni obavljaju ekološke, socijalne, obrazovne,
rekreativne i kulturne funkcije. Ova percepcija farmi je suštinski deo koncepta
održivog razvoja ruralnih područja, koji je promovisan u EU primenom
nekoliko okvira i strategija.

1 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/rural-development-in-poland-will-focus-on-

smallholders-poverty/
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STRATEGIJA „OD FARME DO VILJUŠKE“
Strategija „Od farme do viljuške“ za održivu hranu ključna je komponenta
evropskog zelenog plana. Glavni cilj strategije je učiniti prehrambene sisteme
poštenim,
zdravim
i
ekološkim.2
Strategija ima za cilj da olakša tranziciju u održivi prehrambeni sistem
zasnovan na kružnoj ekonomiji, neutralnom uticaju na životnu sredinu
sektora prerade hrane i maloprodaje i tehnološkim inovacijama. Kroz neke
specifične mere, takođe će podstaći poljoprivrednike da skrate lanac
snabdevanja za svoje proizvode - i na taj način umanje svoju zavisnost od
prodavaca hrane.

Slika 6: Strategija “Od farme do viljuške”

Izvor: Evropska komisija

Ova strategija ima 27 konkretnih akcija
za transformaciju prehrambenog
sistema EU do 2030, između ostalog:
● smanjenje upotrebe i rizika pesticida
za 50%
● smanjenje za najmanje 20%
upotrebe đubriva - uključujući stajsko
đubrivo
● smanjenje prodaje antimikrobnih
sredstava za uzgajanje životinja i
akvakulture za 50%
● dostizanje 25% poljoprivrednog
zemljišta pod organskom
poljoprivredom, od čega je trenutni
nivo 8%.

2 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
3 http://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1277002/
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„PAMETNA SELA“

„Pametna sela“ je novi projekat koji je predložila Evropska komisija kako bi
građanima obezbedila viši životni standard i javne usluge. Deo je šireg
tematskog rada Evropske mreže za ruralni razvoj (ENRD) - tema „Pametna i
konkurentna ruralna područja“. Ovaj podtematski program realizovan je u
periodu
2017-20.

Pametna sela su definisana kao zajednice u ruralnim oblastima koje koriste
inovativna rešenja za poboljšanje svoje otpornosti, nadovezujući se na
lokalne snage i mogućnosti. Cilj ovog programa je bio da se podrži razvoj
područja koja propadaju korišćenjem digitalnih tehnologija i inovacija, kako bi
se razvila i primenila njihova strategija za poboljšanje njihovih ekonomskih,
socijalnih i/ili ekoloških uslova, posebno mobilizacijom rešenja koja nude
digitalne tehnologije. Inicijative preduzete u okviru ovog programa snažno se
oslanjaju
na
participativni
pristup.

4

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf
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Na osnovu analize ključnih izazova u poljskim ruralnim oblastima, državne
vlasti su ukazale na relevantne potrebe kojima bi trebalo pozabaviti u okviru
programa.

Slika 7. Pametna sela – ključni elementi

Izvor: Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Pametna sela: Gde se mogu osnovati?

4

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1551115459927-smartvillages-briefing-note.pdf
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LOKALNE AKCIONE GRUPE
LEADER je metoda lokalnog razvoja koja se koristi od 1991. godine za
angažovanje lokalnih aktera u dizajniranju i sprovođenju strategija, donošenju
odluka i raspodeli resursa za razvoj njihovih ruralnih područja. U 2018. godini
u EU je bilo oko 2800 LAG-ova, koji su pokrivali 61% ruralnog stanovništva.
LAG-ove finansira Evropski poljoprivredni fond za razvoj. Oni dobijaju
finansijsku podršku u obliku grantova za male projekte, okupljajući privatne,
javne i aktere civilnog društva u određenoj oblasti.
Pristup ili metoda LEADER zasniva se na sedam specifičnih karakteristika i
presudno je da se sve one primene u programu:
1. Pristup odozdo prema gore
2. Pristup zasnovan na teritoriji
3. Lokalno partnerstvo
4. Integrisana i multisektorska strategija
5. Umrežavanje
6. Inovacija
7. Saradnja.

U Poljskoj postoje 323 LEADER LAG-a koji rade u ruralnim oblastima. Unutar
ovih grupa lokalni akteri razvijaju koncepte za regionalni razvoj koji bi
odgovarali potrebama lokalne zajednice. Glavni ciljevi programa definisani su
kao:
- raznolikost ruralnih područja i pejzaža
- složeni lokalni identitet
- visokokvalitetno prirodno okruženje.

6

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_en#top
8 https://www.lag-uckermark.de/pl/czym-jest-leader/
7
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ORGANSKA POLJOPRIVREDA U EU
Tržište organskih proizvoda beleži stalan rast tokom poslednjih decenija. Ovaj rast je
posebno vidljiv u istočnoevropskim zemljama - iako su organski proizvodi tamo i dalje
manje popularni nego što je to slučaj u zapadnoevropskim zemljama, posebno u
Nemačkoj kao vodećem tržištu organskih proizvoda u EU. Ukupna organska površina u
EU porasla je za 70% u posljednjih deset godina, a prodaja organske maloprodaje
dostigla je 34 milijarde EUR u 2017. 13,4 miliona hektara zemlje u EU posvećeno je
organskoj
poljoprivredi.1
Organska poljoprivreda je vrsta poljoprivrede koja odgovara rastućim društvenim
zahtevima za kvalitetnom hranom proizvedenom uz visoke standarde zaštite životne
sredine, biodiverziteta i dobrobiti životinja. Podržava ga Zajednička poljoprivredna
politika
(CAP).2

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-

in-the-eu_mar2019_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1539
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Dana 30. maja 2018. godine, Evropski parlament i Savet usvojili su nove propise
Evropske unije (EU) o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda.
Očekuje se da će novi zakoni o organskoj proizvodnji stupiti na snagu 1. januara
2022.
Uredba

pokriva

ciljeve

kao

što

su:

● proizvodna pravila će biti pojednostavljena postupnim ukidanjem niza
izuzetaka
i
isključenja;
● kontrolni sistem će biti ojačan zahvaljujući strožim merama predostrožnosti i
strogim
kontrolama
duž
čitavog
lanca
snabdevanja;
● proizvođači u trećim zemljama moraće da se pridržavaju istog skupa pravila
kao
i
oni
koji
proizvode
u
EU;
● organska pravila pokrivaće širu listu proizvoda (npr. so, plutnjak hrast, pčelinji
vosak, mate, lišće vinove loze, palmino srce) i imaće dodatna pravila proizvodnje
(npr.
jeleni,
zečevi
i
živina);
● sertifikacija će biti lakša za male poljoprivrednike zahvaljujući novom sistemu
grupne
sertifikacije;
● postojaće jedinstveniji pristup smanjenju rizika od slučajne kontaminacije
pesticidima;
● izuzeća za proizvodnju u razgraničenim krevetima u plastenicima će se
ukidati.3

3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_en
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ORGANSKA POLJOPRIVREDA U POLJSKOJ
Sektor organske poljoprivrede u Poljskoj poslednjih godina odlikovao se
sporim, ali stalnim razvojem. Glavna odrednica ovog procesa bilo je
subvencionisanje organskih farmi iz fondova za ruralni razvoj. Deset godina
nakon pristupanja Poljske EU, broj organskih gazdinstava u zemlji bio je 11
puta veći nego 2003. godine i iznosio je 24 829. Najveći broj organskih farmi u
Poljskoj zabeležen je 2012. godine, dostigavši 25 944.4
Najveći udeo ekološkog zemljišta u ukupnoj poljoprivrednoj površini zabeležen
je u Zachodniopomorskie (11,3%) i Warmińsko-Mazurskie vojvodstvu (11,0%),
a najniži u Opolskie i Kujawsko-Pomorskie (po 0,7%).
Više od polovine svih organskih farmi bilo je smešteno u 4 vojvodstva:
Warmińsko-Mazurskie (17,7% svih organskih farmi), Podlaskie (15,6%),
Mazowieckie (11,9%) i Zachodniopomorskie (10,7%) ).5

4 Institute
5Statistics

of Agricultural and Food Economics (2015) Agriculture and Food Economy in Poland
Poland (2020) Agriculture in 2019

Certification of Polish products in EU perspective

Slika 1. Organske farme u Poljskoj

Izvor: Statistika Poljska (2020) Poljoprivreda u 2019
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Glavni kanali distribucije organskih proizvoda su trenutno:
● direktna kupovina od poljoprivrednika i prerađivača
● supermarketi i hipermarketi
● specijalizovane prodavnice.

Struktura imanja, karakteristična za poljsku poljoprivredu, važan je faktor
povoljan za razvoj organske poljoprivrede. Istorijski gledano, ova gazdinstva su
se odlikovala obavljanjem poljoprivredne proizvodnje uz minimalnu upotrebu
sredstava za zaštitu bilja i sintetičkih đubriva. Stoga su organske metode uzgoja
vrlo dobro utemeljene u poljskoj poljoprivredi. Ipak, dalji rast ekološke svesti
među modernim poljoprivrednicima podržan je kroz razne evropske subvencije.
Štaviše, EU dosledno ulaže u razvoj istraživanja u oblasti organske poljoprivrede
i u dalje širenje naučnog znanja putem naučno-popularnih publikacija.
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TRŽIŠTE ORGANSKIH PROIZVODA
Veličina tržišta organskih proizvoda u Poljskoj procenjuje se na 150-200 miliona
evra, sa godišnjim rastom od oko 20% godišnje. U posljednjih sedam godina
vrednost tržišta organske hrane povećala se u Poljskoj trostruko. Uzimajući u
obzir vrlo obećavajuće prognoze potražnje za organskom hranom i planirano
subvencionisanje organske proizvodnje u narednoj perspektivi budžeta EU,
možemo očekivati dalji rast tržišta kao i dalji razvoj organske poljoprivrede.
Iako je Poljska važan proizvođač organske hrane, potrošnja ovih proizvoda, iako
raste, i dalje je niža nego u zemljama zapadne i severne Evrope. Poslednjih
godina poljoprivrednici, koji su izvozili organske proizvode u inostranstvo,
uglavnom su izvozili sirovine koje su dalje prerađivane u Nemačkoj. To se
nedavno promenilo - sada u Poljskoj postoji više od 550 prerađivača organskih
proizvoda. Ipak, ovi brojevi su znatno niži nego u slučaju zapadnoevropskih
zemalja. Stoga tržište organskih proizvoda u Poljskoj ima ogroman potencijal za
dalji razvoj u pogledu segmenta organske prerade hrane, kako bi se zadovoljila
rastuća unutrašnja potražnja za takvim proizvodima.
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Najnovije istraživanje o ponašanju poljskih potrošača sugeriše da Poljaci sve
više obraćaju pažnju na kvalitet i sastav prehrambenih proizvoda koje kupuju.
Filozofija zdravog i ekološkog načina života dobija na popularnosti. Pre četiri
godine samo 4% novih proizvoda predstavljenih na tržištu označeno je kao
„organska hrana“. U 2020. godini ovaj broj se povećao na 20%. Prema izveštaju
„Organska hrana u Poljskoj 2018“, poljski kupci ekološku hranu povezuju sa
nedostatkom upotrebe veštačkih đubriva i odgovarajućim uzgojem životinja
(30%), nedostatkom konzervansa i veštačkih aditiva, aromama, antibioticima i
drugim
supstancama
(24%
).
Isti izveštaj sugeriše da Poljaci aktivno traže informacije o poreklu proizvoda
koje kupuju, a internet (65%) i mišljenja njihovih prijatelja i porodice (32%) su
najvažniji izvori tih informacija. Poljaci obraćaju pažnju na sadržaj etiketa i
sastav proizvoda. Istraživanje Mintela i BNP Paribas izveštava da su za 44%
poljskih potrošača „prirodni sastojci“ najvažniji faktor prilikom kupovine
prehrambenih
proizvoda.

Slika 2. Svest o logo-u EU organske hrane među Poljacima

Izvor: Organska hrana u Poljskoj (2018)
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Slika 3. Glavne asocijacije organske hrane među Poljacima

Izvor: Organska hrana u Poljskoj (2018)
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INSTITUCIONALNA PODRŠKA
Da bi podržali dalji rast organskog sektora u Poljskoj, brojni predstavnici poljske
industrije organske hrane osnovali su Poljsku komoru za organsku hranu. Ona
trenutno okuplja preko 100 poljoprivrednika, proizvođača, prodavnica i
distributera. Komora ima za cilj promociju organskog uzgoja i podizanje svesti
kupaca o organskoj hrani i njenim prednostima u odnosu na konvencionalne
proizvode. Komora stavlja poseban naglasak na promociju sertifikovanog sistema
označavanja hrane među kupcima, kao i među proizvođačima, pružajući
informacije o kontrolnim postupcima i specifičnim zahtevima koji moraju biti
ispunjeni da bi se dobili odgovarajući sertifikati.
Poljoprivredni savetodavni centar u Brwinów-u preduzima nekoliko inicijativa s
ciljem promocije organske poljoprivrede i organskih proizvoda. Primer takve
inicijative je godišnje takmičenje za najbolju organsku farmu. U centru postoji
Ekološka ogledna farma - eksperimentalna i razvojna jedinica za praktičnu obuku
u organskoj poljoprivredi.6 Savetodavni centar, zajedno sa svojom jedinicom koja
se nalazi u Radomu, organizuje seminare, obuke i radionice iz različitih aspekata
organske i ekološke poljoprivrede. Kao odgovor na rastuću potražnju za
organskim proizvodima, nabrojane inicijative šire primere najbolje prakse i
praktična rešenja među poljskim poljoprivrednicima. Ono što je važno, oni
takođe poboljšavaju saradnju među različitim akterima - proizvođači,
poljoprivrednici, ekološke organizacije.
U Poljskoj postoji dobro uspostavljena mreža naučno-istraživačkih centara i
poljoprivrednih konsultantskih jedinica. Od 2004. poljska vlada aktivno podržava
istraživački program naučnih instituta i akademskih centara fokusirajući se na
organski sektor. Štaviše, vlada aktivno podržava sektor organskog uzgoja i
organske hrane informativnim i marketinškim kampanjama u Poljskoj i izvan nje.

6 https://www.cdr.gov.pl/en
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SERTIFIKACIJA
Određeni su posebni zahtevi za farmu kako bi bila zvanično priznata kao
proizvođač organske hrane. Prvo i najvažnije, takve farme moraju proći period
konverzije. Dužina ovog perioda konverzije zavisi od vrste organskog proizvoda
koji se proizvodi:
● 3 godine za voćnjake višegodišnjeg voća koje raste u žbunovima, drveću ili
kao loza.
● 12 meseci za ispašu svinja i živine,

● 2 godine za zemljište jednogodišnjih useva za ispašu preživara7
U svakoj zemlji članici postoji određeno telo za sertifikaciju, koje farmerima
pruža potrebne informacije i preuzima kontrolu tokom perioda konverzije i
nakon njegovog završetka. Zemlje EU mogu da odluče da li je ovo javno ili
privatno telo, ali sve one proveravaju da li se poštuju pravila Evropske unije o
organskoj proizvodnji. Tokom perioda konverzije, poljoprivrednik takođe prima
isplate za moguće poteškoće i gubitak prinosa tokom perioda konverzije iz
konvencionalne u organsku proizvodnju. Pored toga, EU nudi i druge oblike
podrške organskim poljoprivrednicima u okviru Zajedničke poljoprivredne
politike i plaćanja za ozelenjavanje.

7

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
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VAŽNI SERTIFIKATI

EU logo organske proizvodnje

EU logo organske proizvodnje daje koherentan vizuelni identitet organskim
proizvodima proizvedenim u Evropskoj uniji. To potrošačima olakšava
prepoznavanje organskih proizvoda i pomaže poljoprivrednicima da ih
plasiraju na tržište širom EU.
Logo organske proizvodnje se može koristiti samo na proizvodima koje je
ovlašćena kontrolna agencija ili telo sertifikovala kao organske. To znači da su
ispunili stroge uslove kako se moraju proizvoditi, prerađivati, transportovati i
skladištiti.9 Proizvodi kojima je dodeljen sertifikat moraju da sadrže najmanje
95% organskih sastojaka, a dodatno poštuju dalje stroge uslove za preostalih
5%. Proizvođači su takođe dužni da daju dodatne informacije na ambalaži:
kodni broj tela za kontrolu i informacije o mestu na kojem su uzgajane
poljoprivredne sirovine koje čine proizvod.

9

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organicsglance_en
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EU Ekolabel (ekološka oznaka)
Osnovan 1992. godine, EU Ecolabel je dobrovoljna oznaka o ekološkim
performansama koja se dodeljuje proizvodima i uslugama koji ispunjavaju
visoke ekološke standarde. Ovaj sertifikat promoviše kružnu ekonomiju i
kontroliše čitav životni ciklus proizvoda, od ekstrakcije sirovine do odlaganja.
Kriterijumi ekološke oznake EU pružaju hitne smernice kompanijama koje žele
da smanje svoj uticaj na životnu sredinu i garantuju efikasnost svojih ekoloških
akcija kroz kontrolu nezavisnih kompanija. Štaviše, mnoge kompanije se
okreću kriterijumima ekološke oznake EU jer je on osmišljen da podstakne
proizvođače da smanje njihov ukupni uticaj na životnu sredinu i stvore manje
otpada i CO2 tokom proizvodnog procesa. Kriterijume za svaku grupu
proizvoda razvijaju stručnjaci uz konsultacije sa glavnim zainteresovanim
stranama i oni su prilagođeni jedinstvenim karakteristikama svake vrste
proizvoda. Kriterijumi se u proseku revidiraju i menjaju po potrebi, kako bi se
primenile tehničke inovacije u proizvodnom procesu, poput evolucije
materijala ili smanjenja emisije i promena na tržištu.
Svaki proizvod ili usluga isporučena za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na
tržištu Evropskog ekonomskog prostora (Evropska unija plus Island, Lihtenštajn
i Norveška) i uključena u jednu od utvrđenih grupa neprehrambenih i
nemedicinskih proizvoda, ispunjava uslove za ekološke oznake EU.10

10

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
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Slika 4. Ukupan broj izdatih ekoloških oznaka oznaka EU po državi

Izvor: Evropska Komisija (2020)
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GEOGRAFSKE INDIKACIJE
Da bi se razlikovali tradicionalni, lokalni proizvodi, razvijen je evropski sistem
označavanja. Sistem geografskih oznaka EU štiti imena proizvoda koji potiču
iz određenih regiona i imaju određene kvalitete ili uživaju reputaciju
povezanu sa teritorijom proizvodnje. Služi i za promociju visokokvalitetne
hrane među kupcima, ali i za zaštitu proizvođača od nelojalnih konkurenata i
njihovih falsifikovanih proizvoda. GO (GI) šeme igraju važnu ulogu u
promovisanju održivog ruralnog razvoja, poboljšanju prihoda farmi i
otvaranju novih izvoznih potencijala. One takođe doprinose boljoj zaštiti
lokalnog nasleđa.
U okviru evropske politike kvaliteta i zaštite izuzetnih proizvoda prepoznate
su dve kategorije proizvoda:
• regionalni proizvodi poznatog porekla na koje se odnosi Zaštićena oznaka
porekla i Zaštićena oznaka geografskog porekla,
• tradicionalni proizvodi na koje se odnosi oznaka Tradicionalni specijalitet
zagarantovan.
Opšta pravila koja se odnose na geografske oznake ne razlikuju se među svim
zemljama članicama Evropske unije.

11 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Dostupni sertifikati:

Zaštićena oznaka porekla (ZOP/PDO-engl)
Imena proizvoda registrovana kao ZOP su ona koja imaju najjače veze sa
mestom u kome su napravljena - svaki deo proizvodnje, prerade i pripreme
mora se odvijati u određenom regionu. Ovaj sertifikat je posvećen hrani,
poljoprivrednim proizvodima i vinu.12

Zaštićena geografska oznaka (ZOGP/PGI-engl)

ZOGP naglašava vezu između određenog geografskog regiona i naziva
proizvoda, gde se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike u osnovi
mogu pripisati njegovom geografskom poreklu. Ovde se bar jedna od faza
proizvodnje, prerade ili pripreme odvija u regionu. Ovaj sertifikat je posvećen
hrani, poljoprivrednim proizvodima i vinu. Još jedan sertifikat posvećen je
posebno alkoholnim pićima i aromatizovanim vinima - Geografska oznaka
alkoholnih pića i aromatizovanim vinima (GO). 13

12 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
13 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Garantovano tradionalni specijalitet (GTS/TSG-engl)

Garantovano tradicionalni specijalitet (GTS) ističe tradicionalne aspekte kao
što je način na koji je proizvod napravljen ili njegov sastav, a da nije povezan
sa određenim geografskim područjem. Naziv proizvoda koji je registrovan kao
TSG štiti ga od falsifikovanja i zloupotrebe. Ovaj sertifikat se može dodeliti
prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima. 14
Jedinica odgovorna za proces registracije u Poljskoj je poljsko Ministarstvo
poljoprivrede i ruralnog razvoja. Registracija je dvostepeni postupak - prva
faza se sprovodi na nivou država članica, drugu fazu sprovodi Evropska
komisija. Do sada su 44 poljska proizvoda registrovano kao GO - med od
medene rose iz regiona Beskids, koji je nedavno dodat na ovu listu. 15
Takođe, u cilju jačanja podrške lokalnim tradicionalnim proizvođačima, poljsko
Ministarstvo poljoprivrede i regionalne vlasti uspostavile su nacionalnu Listu
tradicionalnih proizvoda. Trenutno je na ovoj listi više od 1600 proizvoda.16

14 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
15 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowanetradycyjne-specjalnosci
16 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12
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BIODIVERZITET, ODRŽIVOST, INOVATIVNOST
ODRŽIVA POLJOPRIVREDA

Osnovna pretpostavka održive poljoprivrede je zadovoljenje ljudskih potreba
za hranom, uz najefikasnije korišćenje dostupnih resursa i smanjenje ili
uklanjanje zagađenja u prirodnom okruženju. Održiva poljoprivreda je ključni
element izgradnje održivog društva i reagovanja na ekološke potrebe. Ovaj
koncept ima za cilj da poveže ekonomski razvoj sa zaštitom prirodnih resursa i
globalnom ravnotežom ekosistema. Održiva poljoprivreda integrisaće tri glavna
cilja: zdravu životnu sredinu, socijalnu i ekonomsku pravičnost i ekonomsku
isplativost.
Iako je prelazak na održivije sisteme cilj EU već nekoliko godina, proizvodnja
hrane i dalje doprinosi zagađenju životne sredine, gubitku biodiverziteta i
klimatskim promenama. Stoga je kao pokušaj pronalaska ambicioznog i
holističkog odgovora na izazove povezane sa životnom sredinom stvoren
Evropski zeleni dogovor. To je inkluzivna strategija rasta koja za cilj ima da
transformiše EU u održivu, modernu ekonomiju sa efikasnim resursima i da
Evropu efikasno učini prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050.
godine. Cilj ovih mera je poboljšanje zdravlja i kvaliteta života građana EU.

Poljska inovativna poljoprivreda
Poljoprivrednici, poljoprivredno-prehrambena preduzeća, šumari i seoske
zajednice moraju da odigraju ključnu ulogu u nekoliko ključnih oblasti
politike Zelenog dogovora, uključujući:
● izgradnju održivog sistema hrane kroz strategiju Od Farme do Viljuške
(From Farm to Fork Strategy);
● dodavanje nove strategije biodiverziteta zaštitom i unapređivanjem
raznovrsnosti biljaka i životinja u ruralnom ekosistemu;
● doprinos klimatskim akcijama Zelenog dogovora za postizanje cilja nulte
emisije u EU do 2050;
● podržavanje ažurirane šumarske strategije koja će biti objavljena 2020.
godine, održavanjem zdravih šuma;
● doprinos akcionom planu sa nultim zagađenjem, koji će biti objavljen
2021. godine, zaštitom prirodnih resursa kao što su voda, vazduh i zemljište.
1

Slika 1. Evropski zeleni dogovor-globalni ciljevi

Izvor: Evropska Komisija
1 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_en
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ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA

Zajednička poljoprivredna politika EU - ZPP (CAP) predstavlja partnerstvo između
poljoprivrede i društva, kao i Evrope i njenih poljoprivrednika. Njen cilj je:
● podržati poljoprivrednike i poboljšati poljoprivrednu produktivnost,
osiguravajući
stabilno
snabdevanje
pristupačnom
hranom;
● zaštititi poljoprivrednike Evropske unije da razumno zarađuju za život;
● pomoći u suočavanju sa klimatskim promenama i održivom upravljanju
prirodnim
resursima;
●
održavati
ruralna
područja
i
pejzaže
širom
EU;
● održavanje seoske ekonomije promovisanjem radnih mesta u poljoprivredi,
poljoprivredno-prehrambenoj
industriji
i
povezanim
sektorima.2
Poljski poljoprivrednici su dužni da se pridržavaju odredbi Zajedničke
poljoprivredne politike, koja, između ostalog, reguliše pitanja koja se odnose na
zaštitu poljoprivrednog okruženja koje se koristi u procesu poljoprivredne
proizvodnje. ZPP kombinuje socijalni, ekonomski i ekološki pristup koji će dovesti
EU do postizanja održivog poljoprivrednog sistema.

2 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
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Slika 2.Tri elementa održive poljoprivrede

Izvor: Evropska komisija

Prethodna ZPP bila je u periodu 2014-2020. Zakonske predloge o novom ZPP za
period 2021-2027. predstavila je Evropska komisija u junu 2018. Oni osiguravaju
da ZPP i dalje ima za cilj pružanje podrške evropskoj poljoprivredi, omogućavanje
prosperiteta ruralnih područja i proizvodnju visokokvalitetne hrane.
Predlozi Komisije posebno se fokusiraju na:
● obezbeđivanje poštenog posla i stabilne ekonomske budućnosti za
poljoprivrednike;
● postavljanje većih ambicija za ekološku i klimatsku akciju;
● očuvanje položaja poljoprivrede u srcu evropskog društva. 3
Nova zajednička poljoprivredna politika trebalo bi da se gradi na devet ključnih
ciljeva, koji će poslužiti kao osnova na kojoj će zemlje EU dizajnirati svoje
strateške planove ZPP.
3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
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Slika 3. ZPP posebni ciljevi za 2021 - 2027

Izvor: Evropska komisija
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BIODIVERSITY

Prema FAO definiciji, poljoprivredni biodiverzitet uključuje komponente biološke
raznolikosti koje su od suštinskog značaja za ishranu ljudske populacije i
poboljšanje kvaliteta života. Zasnovan je na raznolikosti i promenljivosti
ekosistema, životinja, biljaka i mikroorganizama, na genetskom nivou, nivou vrsta
i nivoima ekosistema, koji su neophodni za održavanje čovekovog života kao i
ključnih
funkcija
ekosistema.4
Očuvanje biodiverziteta važan je element poljoprivrednih strategija EU i jedan od
prioriteta novog Zelenog dogovora. Stoga je strategija za biodiverzitet do 2030.
godine stvorena kao napor da se ojača očuvanje biodiverziteta i zaustavi gubitak
biodiverziteta
u
Evropskoj
uniji.
Ključne obaveze koje su uključene u strategiju koje treba dostići do 2030. Godine
su:

1. Pravno zaštititi najmanje 30% kopnene površine EU i 30% morskog područja
EU i integrisati ekološke koridore, kao deo istinske transevropske mreže prirode.
2. Strogo zaštititi najmanje trećinu zaštićenih područja EU, uključujući sve
preostale
primarne
i
stare
šume
EU
3. Efikasno upravljati svim zaštićenim područjima, definišući jasne ciljeve i mere
zaštite i na odgovarajući način ih nadgledati. 5

4 http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/compendium/tools-guidelines/what-is-agricultural-biodiversity/en/

5 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Najmanje 20 milijardi evra godišnje biće dostupno kako bi se ispunili ciljevi ove
strategije, uključujući prioritete ulaganja za Naturu 2000 i zelenu infrastrukturu.
Štaviše, kako će obnova prirode dati glavni doprinos klimatskim ciljevima, značajan
deo od 25% budžeta EU namenjenog klimatskim akcijama biće uložen u
biodiverzitet
i
rešenja
zasnovana
na
prirodi.
Da bi se poboljšalo održivo upravljanje prirodnim resursima, Poljska je razvila
Program ruralnog razvoja. Ukupan budžet programa za period 2014-2020. iznosio
je 13,5 milijardi EUR, a osnovala ga je EU. Novi PRR (RDP-engl) za period 2021-27
takođe će staviti veliki naglasak na zaštitu životne sredine i biodiverziteta. Ostale
mere PRR-a, poput organske poljoprivrede, učešća farmera u sistemima kvaliteta
hrane, kao i obrazovanje poljoprivrednika i oblikovanje ekološke svesti kroz
odgovarajuće odabrane programe obuke, takođe mogu doprineti održavanju i
povećanju
biodiverziteta.
Trenutni instrumenti poljoprivredne politike koji podržavaju biodiverzitet u
Poljskoj
su:

•
Strategija
zaštite
biodiverziteta
do
2020.
• Program zaštite i održivog korišćenja biološke raznovrsnosti sa Akcionim planom
za
2015-2020.
• Strategija održivog razvoja Poljske do 2025. godine (1999).
• Direktive Evropske unije: »Direktiva o pticama» Direktiva o staništima.
•
Natura
2000
mreža.
• Zajednička poljoprivredna politika: »standardi i zahtevi za unakrsnu
usklađenost»
ozelenjavanje.
• Program ruralnog razvoja: »Agro-ekološko-klimatske mere» Organska
poljoprivreda.

Poljska inovativna poljoprivreda

Važno je naglasiti da se do danas poljska poljoprivreda u velikoj meri odlikuje
raspadom na veliki broj malih farmi, na kojima se još uvek koriste tradicionalni
načini poljoprivrede. Ove farme su često odvojene brojnim trakama heterogene
prirodne vegetacije. Stoga je biološka raznovrsnost poljskih ruralnih područja
među
najbogatijim
u
celoj
Evropi.
Druga jedinstvena karakteristika poljske poljoprivrede je postojanje lokalnih rasa
stoke (npr. poljsko crveno goveče, poljska ovca, poljski konj, kokoši zelenih nogu).
Životinje starih rasa uspele su da prežive zahvaljujući širokoj rasprostranjenosti.
To su životinje koje su, iako u mnogim slučajevima manje produktivne, obično
bolje
prilagođene
lokalnim
uslovima.
Takođe stare sorte useva postaju sve popularnije, jer su vrlo otporne na bolesti i
imaju skromne zahteve u pogledu tla. Vredi napomenuti da je velika količina
starih sorti jabuka i dalje prisutna na tržištu i dobija na popularnosti. Većina ovih
biljnih sorti može se uspešno uzgajati u jeftinim tehnologijama i ekološkim
sistemima proizvodnje. Poljska promoviše gajenje starih sorti kao deo podrške
biodiverzitetu.
Poljoprivredno-ekološka i klimatska akcija, sprovedena u okviru Programa
ruralnog razvoja (RDP), promoviše vraćanje starih vrsta i lokalnih sorti biljaka u
uzgoj, kao i njihovu širu upotrebu u društvu. Odgovarajući pristup očuvanju
biljaka i životinjskih genetičkih resursa usko povezuje njihovo očuvanje u
prirodnom okruženju u regionima sa njihovim poreklom. Ova vrsta zaštite
pomaže u očuvanju datog oblika na mestu porekla i nastavlja da primjenjuje
tradicionalni metod uzgoja i selekcije koji je doveo do njegovog stvaranja.

Poljska inovativna poljoprivreda

INOVACIJE / ISTRAŽIVAČKI CENTRI

Razvoj poljoprivrede kroz inovacije je od suštinskog značaja za postizanje
ekonomskog rasta i održivosti. Tehnološka modernizacija poljske poljoprivrede
postala je brza nakon ulaska u EU 2004. Tržište nudi poljoprivrednicima mnoga
inovativna rešenja kako bi njihov rad mogao da se poboljša. Poljoprivrednicima
su na raspolaganju nove tehnologije i nove aktivne supstance.
Međutim, inovacije u poljoprivredi mogu se shvatiti u širem smislu. Stoga se na
tržište uvode nove rase i sorte, efikasnije i ekonomičnije za uzgoj (nova sorta se
može registrovati samo kada je bolja od već registrovanih).
U Poljskoj postoji nekoliko modernih istraživačkih i akademskih centara koji se
bave temom poljoprivrede i razvijaju inovativna poljoprivredna rešenja. Najvažniji
su: Institut za nauku o zemlji i uzgoju biljaka (IUNG), Institut za uzgoj i
aklimatizaciju biljaka (IHAR), Institut za tehnologiju i nauke o životu (ITP) i Institut
za zaštitu bilja. Svi pomenuti su aktivno uključeni u naučne i istraživačke
aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Razvijaju projekte koji se
sprovode u okviru Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizont
2020.

Poljska inovativna poljoprivreda

„Ka klimatski pametnom održivom upravljanju poljoprivrednim zemljištima
(2020.-2025.)“, „Tematska mreža upravljanja hranljivim sastojcima i oporavak
hranljivih sastojaka“, „Nove strategije o bio-ekonomiji u Poljskoj “,„ Poboljšanje
stabilnosti visokokvalitetnih osobina jagodičastog voća u različitim okruženjima i
sistemima gajenja u korist evropskih farmera i potrošača “- ovo su najnoviji
kojima je dodeljen grant za istraživanje u okviru programa.7
Iako Poljska ima veliki istraživački potencijal - izvrsne poljoprivredne univerzitete i
jake istraživačke centre, koji deluju u oblastima nauke kao što su veterina, zaštita
hrane i zaštita životne sredine - samo oko 1% BDP-a se troši na naučna
istraživanja. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora,
posebno prerade, i njegovo prilagođavanje rastućim zahtevima tržišta
neophodan je put koji će poljska poljoprivreda voditi kako bi ostala jedan od
vodećih
dobavljača
hrane
u
Evropskoj
uniji.
Tehnološki nivo odrediće konkurentnost poljske poljoprivrede u narednim
godinama. To je posebno važno za poljski poljoprivredni sektor sa velikim udelom
izdeljenih farmi - definitivno bi moglo imati koristi od modernizacije svojih ranijih
i kasnijih faza industrije putem pametnih strategija specijalizacije.

7 http://www.inhort.pl/projety-badawcze/horyzont-2020
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RURALNA PODRUČJA - TRENUTNI TRENDOVI
I SOCIJALNE PROMENE
PROMENE NASTALE NAKON 1989 godine

Za razliku od Sovjetskog Saveza, poljska poljoprivreda je uglavnom bila privatne
prirode tokom čitavog perioda komunizma. Farme u pojedinačnom vlasništvu
predstavljale su 76% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta krajem
1980.godine. Nacionalizovane farme - zadruge ili državne farme - bile su ređe i
osnovane su uglavnom u zapadnoj Poljskoj, na bivšim nemačkim zemljišnim
posedima („Oporavljene teritorije“). Situacija se promenila nakon 1989.godine,
kao posledica političkih i ekonomskih promena. Nacionalizovane farme su prešle
u vlasništvo pojedinačnih vlasnika ili privredno-pravnih preduzeća. U centralnoj i
istočnoj Poljskoj, gde je privatna poljoprivreda bila rasprostranjenija, promene su
bile vrlo ograničene, a odnosile su se samo na prenos zemlje između privatnih
farmi.1
Poljska ekonomija se brzo razvijala tokom perioda promena nakon 1989. godine.
Međutim, mnogi regioni nisu imali koristi od ove promene; posebno su seoska
područja pretrpela stagnaciju i pad. Pristupanje EU 2004. godine rezultiralo je
značajnim promenama u poljoprivredi. Poljski poljoprivrednici imali su koristi od
primene inovacija i tehnologije, kao i od pristupa tržištima EU za izvoz svojih
proizvoda. Od tad je Poljska neto izvoznik hrane sa viškom koji neprestano raste.
1 Bański Jerzy (2011) Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agric.
Econ. – Czech, 57(2)
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ČINJENICE I TRENDOVI
Poljski poljoprivrednici na raspolaganju imaju u proseku dva do pet hektara
zemlje. Prosečna veličina površine poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu u
2020. godini iznosi 11,04 ha. Prostorna distribucija malih i velikih farmi odražava
postavku uspostavljenu u komunizmu - najveća poljoprivredna gazdinstva nalaze
se u istim regionima u kojima je stvorena bivša državna farma, a zatim
privatizovana nakon uvođenja kapitalizma.
Slika 1. Prosečna veličina farmi (u ha)

Izvor: Agencija za restriktuiranje i modernizaciju poljoprivrede
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INOVACIONO / ISTRAŽIVAČKI CENTRI
Poljoprivreda je glavni izvor prihoda za skoro 10% seoskog stanovništva.
Međutim, nepoljoprivredne aktivnosti dobijaju na značaju - mnogi stanovnici
poljskih ruralnih područja posao pronalaze tako što ih neko unajmi i
samozapošljavanju. Proces deagrarizacije u Poljskoj ubrzao se poslednjih
decenija: sve manje ljudi pronalazi posao u poljoprivredi, a sama poljoprivreda
je izvor sredstava za život sve manje porodica (domaćinstava). Istovremeno,
socijalna davanja i dalje igraju značajnu ulogu u strukturi budžeta
domaćinstava.
Još jedan trenutni trend je proces ponovne ruralnosti - sve više ljudi se seli iz
urbanih područja na selo. Suprotno globalnom trendu urbanizacije, poljska
ruralna područja se smatraju atraktivnim mestima za život. Dok je 1998.
godine među svim anketiranim Poljacima 30% ispitanika ukazalo na volju za
životom na selu (ako je postojao izbor), 2006. je to već bilo 42%, a 2015. nešto
manje, tj. 40%. Takođe raste interesovanje za selo stanovnika koji sada žive na
selu. Među ljudima koji žive i dolaze sa sela, želju da nastave da žive 1998.
godine izjavilo je 61% ispitanika, 2006. 71%, a 2015. 76%.
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Slika 2. Prihod po stanovniku u 2018. godini

Izvor: Statistika Poljska (2018)
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Selo je obično povezano sa sporijim tempom života, harmonijom i
stabilizacijom (50%), kao i sa prirodom (41%), tišinom (23%) i privatnošću
(18%). Stoga trend ponovne ruralnosti nije nužno povezan sa interesovanjem
za poljoprivredu - veliki broj novih stanovnika ruralnih područja neće se
zaposliti
u
poljoprivredi.
Materijalne promene kao što je sve veća mogućnost rada od kuće omogućile
su ovu promenu. Ključni razvojni jazovi između ruralnih i urbanih područja se
smanjuju; ovo uključuje i „teške“ faktore poput infrastrukture, kućnih aparata
ili prihoda, kao i one koji se odnose na ljudski kapital. Obrazovni jaz i razmere
digitalne
podele
se
takođe
sužavaju.
Ipak, ovaj trend nije ravnomerno prostorno raspoređen. Najveći priliv
stanovništva može se primetiti u Mazowieckie, Wielkopolskie i Małopolskie
vojvodstva, dok su Lubelskie I Podkarpackie vojvodstva imala negativnu neto
migraciju
u
2018.
godini.
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Slika 3. Promena ruralnog stanovništva u periodu 2005–2018

Izvor: Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Smart Villages: Where Can They Happen?
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Slika 4. Priliv i odliv stanovništva u ruralnim područjima (2018)

Izvor: Statistika Poljska (2018)
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DRUŠTVO
Poređenje podataka iz 2015. i 2017. godine pokazuje zanimljivu promenu: blagi
pad aktivnosti NVO-a u velikim gradovima i radničkim zajednicama (kao ukupan
broj svih aktivnosti) i izrazit porast aktivnosti u zajednici poljoprivrednika i blago
manju aktivnost - u seoskim zajednicama. Trenutno postoji oko 25 hiljada NVO i
fondacija koje rade u ruralnim oblastima u Poljskoj.
Slika 5. Neprofitni subjekti u ruralnim područjima

Izvor: 1 Statistika Poljske/ REGON / KRS
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Pored sve većeg prisustva nevladinih organizacija, dve institucije su ključne za
razvoj civilnog društva u ruralnim oblastima. Jedna je dobrovoljna vatrogasna
služba, druga - seoska ženska udruženja. Obe su decenijama prisutni na selu, obe
sprovode višestruke kulturne, obrazovne i građanske aktivnosti i uživaju
institucionalnu podršku poljske vlade.
Slika 6. Prostorna rasprostranjenost NVO-a (2016))

Izvor: Fondacija za Razvoj Poljske Poljoprivrede (2018)
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Slika 7. Prostorna rasprostranjenost volonterskih vatrogasnih jedinica

Izvor: Fondacija za Razvoj Poljske Poljoprivrede (2018)

Odrzivi razvoj ruralnih podrucja

ŽENE

U ruralnim područjima žene čine 50,2% celokupne populacije. Ruralna područja
u Poljskoj karakteriše niži odnos feminizacije nego u slučaju urbanih područja sto jedna žena na sto muškaraca (111,2 u urbanim sredinama).
Žene u ruralnim oblastima su u velikoj meri uključene u poljoprivredne poslove.
Svakim petim poljskim poljoprivrednim gazdinstvom upravlja žena. 56,5% žena
koje žive na selu profesionalno su aktivne. Žene često traže posao izvan
poljoprivrede ili pokušavaju da osnuju sopstvene kompanije. Primeri
preduzetništva koje žene sprovode su višestruki: ručni rad, zanatstvo,
agroturizam,
prerada
i
prodaja
poljoprivrednih
proizvoda.
Socijalno i građansko učešće žena je veoma raznoliko. Udruženja seoskih žena
ostaju glavna ženska organizacija u ruralnim oblastima. Međutim, sve više žena
učestvuje u aktivnostima drugih udruženja ili fondacija koje rade na selu. Isto
tako, učešće žena u lokalnoj poljoprivrednoj vladi neprestano raste u poslednjih
30 godina. Procenat žena među odbornicima seoskih opština povećao se sa 9,2%
u 1990. na 25,4% u 2010. Trenutno je oko 30% seoskih administratora žena.
Žene u ruralnim područjima obavljaju različite uloge, što im daje posebne
predispozicije da značajno doprinesu napretku i inovacijama.
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Slika 8. Učešće žena radnika u neformalnom zaposlenju, poljoprivreda

Izvor: Evropski Parlament (2019)
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Slika 9. Puno radno vreme za ukupnu i žensku populaciju u poljoprivredi

Izvor: Evropski Parlament (2019)
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DIGITALIZACIJA

U 2018. godini 84,2% poljskih domaćinstava uživalo je pristup internetu. Razlika
u digitalizaciji između ruralnih i urbanih područja kontinuirano se smanjuje i
trenutno iznosi 3,3 procentna poena, dok je 2005. dostupnost interneta u
gradovima bila dvostruko veća nego u ruralnim delovima - 36% u poređenju sa
19%. Međutim, situacija se i dalje razlikuje među regionima. Najbolje razvijena
internet infrastruktura, izuzev najvećih gradova i područja u okolini, može se naći
u zapadnoj Poljskoj, dok je u jugoistočnoj i centralnoj Poljskoj internet dostupan
u
manjoj
meri.
U periodu 2014-20. godine sproveden je Operativni program Digitalna Poljska
2014-2020. Cilj mu je bio ojačati digitalne temelje za nacionalni razvoj, takođe
kroz razvoj internet infrastrukture u ruralnim područjima. Do februara 2020.
godine, u okviru ovog programa, potpisani su ugovori za aktivnosti od oko 3
milijarde EUR. Plan implementacije programa pretpostavlja da će oko 37%
ukupne alokacije direktno pokriti ruralna područja.2

2 Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Smart Villages: Where Can They Happen? Land, 9
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Slika 10: Kompjuteri, tableti i laptopo-ovi u domaćinstvima

Izvor: CBOS (2017)

Slika 11. Redovni korisnici interneta prema situaciji zaposlenosti

Izvor: Statistika Poljska (2019)
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RURALNI TURIZAM

Ruralna područja čine 93% poljske teritorije. 30% ili obradivo zemljište u Poljskoj
pokazuje visoke ekološke kvalitete. Poljska ruralna područja su atraktivno mesto
za život, rad i odmor. Raznovrsni lokalni pejzaž: planine, jezera, more ili šume,
dodaje veliki potencijal daljeg razvoja ruralnog turizma u Poljskoj.
Agroturističke aktivnosti u Poljskoj trenutno sprovodi više od 8000
poljoprivrednih gazdinstava i nude 84,5 hiljada smještajnih mesta. Agroturizam je
najprisutniji u šest poljskih regija: Podkarpackie, Małopolskie, Pomorskie,
Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie. Gotovo 40% operativnih
agroturističkih farmi u Poljskoj nalazi se u sledećim provincijama: Małopolskie,
Podkarpackie and Warmińsko-mazurskie. Najmanji broj agroturističkih kapaciteta
je u provinciji Łódzkie, Opolskie i Lubuskie. Međutim, takvi objekti mogu se naći
širom zemlje. Karakteriše ih raznovrsnost turističke ponude, prilagođena
potražnji posetilaca, ali istovremeno nadograđujući se na lokalne tradicije,
jedinstvene regionalne proizvode i prirodni pejzaž. Područja sa velikim
potencijalom za budući razvoj turizma su: planinski regioni (Karpati, planine
Świętokrzyskie, Sudetes), priobalni krajevi i velika jezera (jezero Suwałki, WarmiaMasuria).

Sustainable development of rural areas
Slika 12. Turističke smeštajne jedinice prema tipu i njihovoj popunjenosti u 2019. godini

Izvor: Statistika Poljska (2019)
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Ruralni turizam stvara nove mogućnosti za poljoprivrednike koji rade u ruralnim
područjima sa nepovoljnijim zemljišnim i klimatskim uslovima. Postoji još
nekoliko važnih faktora koji utiču na razvoj seoskog turizma u Poljskoj: aktivnost
društva i lokalne vlasti; prirodna i kulturna dobra; razvoj turističkih objekata i
infrastrukturni
uslovi.3
Ruralni turizam je takođe koristan za stanovnike ruralnih područja i nesumnjivo je
u skladu sa principima održivog multifunkcionalnog razvoja. To dovodi do
primene inovativnih proizvoda u razvoju turističkih usluga. Stvara nove
mogućnosti u pogledu korišćenja zemljišta i takođe nove mogućnosti za posao.
Doprinosi razvoju preduzetništva, konkurentnosti, kao i ekonomskoj stimulaciji
ruralnih područja. Omogućava upotrebu proizvodnih resursa na selu i predstavlja
dodatni izvor prihoda kako za poljoprivrednike, tako i za lokalnu zajednicu omogućava stimulisanje aktiviranja zajednica i saradnje, koristeći vrednosti
povezane sa specifičnim socijalnim, kulturnim i ekološkim karakterom sela.

3 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222576
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1. Podrška modernim rešenjima u području
novih tehnologija za poljoprivrednoprehrambeni sektor

Na poljskom tržištu se svake godine može primetiti sve veći broj startap-ova,
što je uzrokovano stalnim porastom potražnje za modernim i jedinstvenim
tehnološkim rešenjima u mnogim industrijama. U ranim fazama razvoja
većina od njih se suočava s preprekama za uspeh zbog nedostatka dovoljnih
resursa
i
tržišnog
iskustva.
AgriTech Hub je fond kapitala s investicionim interesima u moderna rešenja u
okviru visoke tehnologije za poljoprivredni i prehrambeni sektor. Cilj mu je da
podrži proces komercijalizacije tehnologija posvećenih poljoprivrednoprehrambenom sektoru, koje dolaze iz istraživačkih jedinica i preduzetničkog
sektora, uključujući davanje sredstava na raspolaganje. Projekte istraživanja i
razvoja s najvećim potencijalom stavljaju u komercijalnu upotrebu tokom faza
Proof of Concept (PoC) i Proof of Principle (PoP) te ulažu u rešenja i
tehnologiju unutar opsega celog lanca dodatne vrednosti u poljoprivredi i
poljoprivrednoj praksi. AgriTech Hub predstavlja spoj znanja u smislu visoke
tehnologije i ICT-a s investicionim iskustvom tima stručnjaka. Njegova je
misija da podrži inovacije, primenjive u fazama rasta, proizvodnje i
distribucije, sve do komercijalnog krajnjeg kupca. AgriTech je posebno
zainteresovan za ulaganje u pametna polja: preciznu poljoprivredu, etrgovinu hranom - od farme do potrošača, foodtech, bioenergiju, materijale
na biološkoj osnovi, nove biljne sorte, otpadnu tehnologiju i napredne
senzore.
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Pojava poljoprivredno-tehnološkog puta pokazuje da su poljoprivrednoprehrambenoj industriji koja se dinamično razvija potrebna inovativna
rešenja koja će poboljšati poljoprivrednu proizvodnju u Poljskoj. Saradnja s
AgriTech Hub fondom omogućava razvoj mladih poljskih startap-ova
stvarajući moderna i jedinstvena tehnološka rešenja za ovaj sektor - učesnici
programa dobijaju sveobuhvatnu podršku iz fonda AgriTech Hub tokom celog
razdoblja
ubrzanja.
Hub pretražuje i podržava inovativna tehnološka rešenja, prisutna u
sveobuhvatnom procesu isporuke prehrambenih proizvoda potrošačima, od
pripreme polja i semena do pakovanja proizvoda. Podržavaju se novi projekti
zbog povećanja efikasnosti rada na terenu i smanjenja njihovih troškova, na
primer putem autonomnih poljoprivrednih mašina koje menjaju
poljoprivrednike i radnike u ovom sektoru, a istovremeno smanjuju rizik
kontakta sa sredstvima za zaštitu bilja i rešenjima koji će efikasno omogućiti
nesmetani
celodnevni
terenski
rad
kad
su
najpotrebniji.
Hub je most između sveta nauke i poslovanja, zbog čega se od početka svog
rada usredsređuje na blisku saradnju sa naučnom zajednicom. Zahvaljujući
pruženoj podršci, startap-ovi su u mogućnosti da razviju inovativna rešenja
na polju automatizacije i informatike, poboljšavajući rad mašine i nadgledanje
svih njenih funkcija, što doprinosi proširenju dostupnih opcija za kupce.
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2. Komercijalizacija kuhinjskog inkubatora
lokalne akcione grupe: Gościniec 4 Żywiołów
LAG (Lokalna akciona grupa) "Gościniec 4 Żywiołów" deluje u četiri opštine
okruga Wadowice Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz i Stryszów.
Koncept kuhinje inkubatora u Poljskoj je malo poznat i nigde u zemlji nije
predloženo rešenje u takvom obimu kao u ovom projektu. Kuhinjski
inkubator je objekat s opremom namenjenoj malim prerađivačima
poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljima ili poljoprivrednicima, koji svoje
proizvode mogu pripremiti i preraditi na dobro opremljen i za to pripremljen
način, u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim pravilima. Stvaranje kuhinje
inkubatora uzrokuje pojavu novih lokalnih proizvoda s područja LAG-a
„Gościniec 4 Żywiołów“ i okoline, što će doprineti ekonomskom razvoju celog
područja LAG-a „Gościniec 4 Żywiołów“ na osnovu lokalnih resursa.
Kao deo projekta sprovedenog u periodu 2011-2017, pod nazivom: „Lokalni
proizvod Malopoljske - razvoj lokalnog preduzetništva i prerade zasnovan na
partnerskoj inicijativi za ekonomsko obrazovanje stanovnika i regionalni
sistem marketinga proizvoda iz Malopoljske“, LAG „Gosciniec 4 Udruženje
Ziviołov” je bila odgovorna za stvaranje prve kuhinje inkubatora u Poljskoj.
Projekat je sufinansiran u okviru Švajcarsko-poljskog programa saradnje, a
institucija koja ga je sprovela bila je Fondacija Partnerstvo za životnu sredinu
iz Krakova. Kuhinjski inkubator izgrađen je na mestu nekadašnje škole u
Zakrzovu (u opštini Striszov); propadajuća zgrada je u potpunosti
modernizovana, proširena (sprat i stepenište) i opremljena liftom kao i
opremom i uređajima za preradu hrane. Zahvaljujući sveobuhvatnoj opremi,
kompanije koje planiraju da započnu svoj napredak u prehrambenoj industriji
i ugostiteljskim uslugama ne moraju da prave značajne investicione troškove
prilikom „pokretanja“ kompanije - iznajmljivanjem kuhinjskog inkubatora
značajno smanjuju svoje troškove. Pored toga, nisu u riziku od poslovnog
neuspeha.
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Zgrada koristi ekološka rešenja - toplotnu pumpu sa rekuperacijom i kotlaru
na gas. Vrednost završenog projekta je skoro 2 miliona PLN (oko 450.000
EUR). Pored švajcarskog fonda, sopstvenih resursa udruženja Gościniec 4
Żywiołów, finansijsku podršku pružila je i opština Stryszów predajom školske
zgrade u Zakrzów-u zajedno sa zemljištem na period zakupa od 10 godina. To
je takođe i mesto za vođenje aktivnosti lokalnih ugostiteljskih preduzeća i
socijalne
zadruge
„Smaki
Gościniec“.
Socijalnu zadrugu „Smaki Gościniec“ osnovali su 2015. godine ekološko i
kulturno udruženje „Na Bursztynowym Szklaku“ i udruženje „Gościniec 4
Żywiołów“. Zapošljava nezaposlene ljude, okuplja pojedinačne i male
proizvođače hrane iz pokrajineWadowice. Osnovno područje delovanja
Zadruge su sljedeće industrije: ugostiteljstvo i turizam. Zadruga se bavi
proizvodnjom gotovih jela i obroka, proizvodnjom, između ostalog sokova,
hleba i poslastica. Ovi proizvodi su puni ukusa i mirisa lokalne kuhinje i ne
sadrže
konzervanse
i
pojačivače
ukusa.
Zadruga daje mogućnost da se otvore nova radna mesta za nezaposlene,
uključujući poljoprivrednike, posebno žene, zapošljavanje osoba sa
invaliditetom, mogućnost obuke u proizvodnji hrane, rad na profesionalnoj
opremi, učešće na takmičenjima, sajmovima, posebnim događajima.
Kooperativne aktivnosti, između ostalog, uključuju: prodaju proizvoda na
raznim kulturnim manifestacijama i sajmovima, organizaciju stalnih prodajnih
mesta zadružnih proizvoda kao i ugostiteljske usluge poljoprivrednika i
proizvođača, podršku u obuci, konferencijama, seminarima i poslovnim
sastancima i proizvodnjom gotovih jela i obroka, proizvodnju hrane uklučujući
sokove, hleb i poslastice.
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3. Uspešan evropski program za podršku
ruralnom razvoju: LEADER

LEADER je evropski program čiji je cilj podrška ruralnom razvoju, u kome se
lokalne inicijative sprovode u saradnji sa pokrajinskim vladama, zahvaljujući
finansiranju iz Evropske unije. Najvažnija tema programa je lokalna zajednica
koja u njemu učestvuje kroz Lokalne akcione grupe (LAG), sastavljene od
predstavnika stanovnika, lokalnih socijalnih partnera i javnih vlasti. Lokalne
grupe pripremaju lokalne razvojne strategije (LDS), ukazujući na to za šta je
lokalna zajednica posebno zainteresovana i šta treba uraditi u okviru
planiranog budžeta da bi se postigao cilj.
Leader je prvenstveno usmeren na podršku razvoju ruralnih područja,
podsticanja aktivnosti lokalnih zajednica i njihovo uključivanje u kreiranje i
sprovođenje lokalnih strategija razvoja ruralnih područja i poboljšanja njihove
konkurentnosti kao mesta za život i poslovanje. Pristup Leader-u podstiče
ruralna područja da traže nove načine da postanu ili ostanu konkurentni, da
iskoriste svoje prednosti i prevaziđu potencijalne izazove kao što su starenje
stanovništva, loše pružanje usluga i nezaposlenost. Program zauzima
holistički pristup rešavanju ruralnih problema. Prepoznaje, na primer, da su
konkurentnost u proizvodnji hrane, privlačno prirodno okruženje i stvaranje
prilika za zaposlenje lokalnom stanovništvu uzajamno podržavajući aspekti
ruralnog života, zahtevajući da se specifične veštine, odgovarajuće
tehnologije i usluge smatraju koherentnim paketom, zajedno sa posebno
prilagođenim merama politike.
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Akcije pod Leader-om mogu, na primer, aktivirati i mobilizovati lokalne
resurse podržavanjem projekata pre razvoja (poput studija analize i studija
izvodljivosti ili izgradnje lokalnih kapaciteta), koji povećavaju sposobnost ovih
područja da pristupe i koriste ne samo Leader fondove, već i takođe i druge
izvore finansiranja razvoja (npr. širi programi EU i nacionalni programi
ruralnog razvoja i regionalnog razvoja). Pristup Leader-u takođe pomaže
onim sektorima i kategorijama primalaca koji ne dobijaju podršku ili imaju
samo ograničenu podršku od drugih programa koji se sprovode u ruralnim
područjima, kao što su kulturne aktivnosti, poboljšanje prirodnog okruženja,
restauracija arhitektonskih i istorijskih zgrada, seoski turizam, poboljšanje
odnosa
između
proizvođača
i
potrošača
itd.
Pristup zasnovan na teritoriji znači da je ciljno područje primene politike
mala, homogena i socijalno koherentna teritorija, često sa zajedničkim
tradicijama, lokalnim identitetom, osećajem pripadnosti i zajedničkim
potrebama i čekanjem. To olakšava prepoznavanje lokalnih snaga, slabosti,
pretnji i prilika, endogenih potencijala i identifikovanje važnijih uskih grla za
održivi razvoj. Ciljanje teritorija u suštini znači da je to lokalni pristup. Glavni
koncept koji stoji iza Leader pristupa je da su, s obzirom na raznolikost
ruralnih područja u Evropi, razvojne strategije efektinije i efikasnije kada ih
lokalni partneri konsultuju i sprovode na mestu uz jasne i transparentne
procedure, uz podršku relevantne javne uprave i neophodne tehničke
pomoći
za
prenos
dobrih
praksi.
Svi partneri se dopunjuje i pozitivno komuniciraju sa drugima tokom čitavog
perioda primene, donoseći trajne efekte u vezi sa dinamikom ruralnog
razvoja i njihovom sposobnošću da reše sopstvene probleme. Lokalne
akcione grupe su delegirane da preuzmu veliki deo upravljačkih odgovornosti
(npr. Odabir projekata, plaćanje, praćenje, kontrola i procena) pojedinačnih
aktivnosti. Lokalne vlasti, nevladine organizacije, preduzetnici, ljudi koji žele
da započnu sopstveni posao dobijaju pomoć u vezi sa predloženim
projektima ruralnog razvoja.
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4. Skraćivanje lokalnih lanaca snabdevanja
hranom: podsticaj za mikro poljoprivrednike.
Inkubator za preradu u Dwikozyju
Centar za promociju poslovanja i preduzetništvo u Sandomierzu, delujući u
partnerstvu s Komunom Dwikozy, je uspostavio i upravlja inkubatorom za
preradu, koji se naziva i kuhinjskim inkubatorom u Dwikozyju. Projekat se
sprovodi u okviru programa „Świętokrzyskie planine, naša budućnost“ koji
sufinansira Švajcarsko-poljski program saradnje.

Centar za promociju poslovanja i preduzetništvo u Sandomierzu u Poljskoj
neprofitna je fondacija koju su 1991. godine osnovali senator Republike
Poljske Zbigniew Romaszewski i TechnoServe, američka, neprofitna
organizacija koja podržava razvoj preduzetništva u mnogim poljoprivrednim
regijama sveta.
Cilj Centra za promociju poslovanja i preduzetništvo je da vodi i ubrza
ekonomsku tranziciju u ruralnoj jugoistočnoj Poljskoj. Njeni rani programi
koncentrisani su na razvoj agrobiznisa. Posljednjih godina njeni su se napori
proširili na opšti poslovni razvoj kao i na ekonomsko planiranje i razvojno
planiranje javnog sektora i nevladine organizacije.
Inkubator za preradu je mesto na kom poljoprivrednik, agroturistička farma ili
drugi vlasnici biljnih sirovina mogu početi s njihovom preradom, koristeći
infrastrukturu inkubatora, mašine i opremu i savetovanje koje nudi operator
inkubatora.
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Za proizvođača hrane korišćenje infrastrukture inkubatora može biti prvi
korak u postavljanju sopstvenog pogona za preradu. Umesto da započne sa
skupim ulaganjem u izgradnju novog pogona, proizvođač neprerađene hrane
može testirati svoje prerađivačke sposobnosti i tržišnu sposobnost
(pakovanje, označavanje, distribucija i prodaja) sopstvenog izvornog
proizvoda u skladu sa sanitarnim propisima.
Prerada i uvođenje novih proizvoda na tržište hrane podrazumeva određene
zdravstvene zaheve. Ti su zahtevi u Poljskoj posebno visoki. Važni su i zahtevi
vezani za pakovanje proizvoda i podaci koji bi trebali biti na ambalaži.
Ispunjavanje ovih zahteva od strane početnika, u situaciji neizvesnosti u
pogledu tržišnog uspeha ponuđenog proizvoda, ne podstiče ga na pokretanje
posla. Uvođenje novog proizvoda na tržište često zahteva probni period kako
bi se odabrala najbolja proizvodna tehnologija i najbolji uređaji pre njihove
konačne kupovine. Takođe, prilagođavanje ili izgradnja prikladnih prostora i
kupovina opreme za male proizvodne serije možda uopšte neće biti isplativa.
Za takve potrebe stvoren je inkubator za preradu kako bi se proverila
potražnja i isplativost proizvodnje novog proizvoda. Njegov zadatak je
inkubacija, pomoć u proizvodnji i lansiranju novog proizvoda na tržište, kao i
testiranje uspeha nove ideje.
Primarni cilj projekta je aktivacija, inkubacija i pružanje pomoći
poljoprivrednim domaćinstvima u proizvodnom procesu i marketingu
lokalnih proizvoda pružajući im pristup punoj tehničkoj infrastrukturi koja
ispunjava sanitarne i higijenske zahteve neophodne za proizvodnju. Nakon
uspostavljanja inkubatora, na tržište će biti moguće plasirati nove lokalne
proizvode bazirane na bogatim resursima voća i povrća u regiji, što će
doprineti povećanju njegovog potencijala u pogledu ponude lokalnih
proizvoda dostupnih na dotičnoj teritoriji. Omogućiće lokalnom stanovništvu,
i što je najvažnije, turistima, da razviju ukus i za sveže i za prerađeno voće i
povrće po kom je zemlja Sandomierz poznata. Ekonomske koristi imaće farme
koje se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda prerađenih na osnovu
sopstvenog voća i povrća.
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5. Nove priče u poljoprivredi: fenomen vina
iz Poljske

Porodični organski vinogradi postaju sve popularniji. Tržište vina, kao i svest i
očekivanja kupaca, menjaju se. Ljudi traže ekološki prihvatljivije proizvode,
uprkos činjenici da to znači veću cenu. Druga strana medalje je da zelene
proizvodnje nisu efikasne. Proizvodnja vina ograničena je kad se ima na umu
ekologija i zahtevaće fabrički nivo proizvodnje da pređe taj opseg. Nastojanje
da se eliminišu veštačka đubriva i maksimalno ograničenje sredstava za
zaštitu bilja i hemikalija u procesu proizvodnje znači da vinova loza, kao i vino,
zahtevaju stalni nadzor i negu. Potrebno je puno truda za uzgoj vinove loze i
potom proizvodnju vina, što, zavisno od sorte, traje od nekoliko meseci do
godine.

Vinograd Rzeczyca nalazi se u selu Rzeczyca u opštini Kazimierz Dolny, uz
turističku biciklističku stazu koja vodi od Kazimierz Dolny do Rąblówa. Poljski
vinari počeli su proizvoditi vino u ekstremnim klimatskim uslovima, umesto
da ga uvoze iz sunčane Italije ili Španije. Danas vinogradi rastu ne samo na
jugu Poljske, već i na područjima regije Sandomierz (Jugoistočna Poljska),
gdje im lesna zemljišta daju mogućnost uzgajanja vinove loze i proizvodnje
zanimljivih vina.
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Uzgajane sorte su Hibernal, Solaris, Seyval Blanc, Traminer, Dawn,Regent,
Roundabout i Cabernet Cortis. To su hibridne sorte koje su otporne na teške
vremenske uslove u ovom delu Evrope. Paleta vina proizvedenih od ovih sorti
prilično je klasična - osim mešanih vina proizvode se i jednosortna vina kao
što su Hibernal, Traminer ili Regent. Glavne sorte za bela vina su:
Chardonnay, Traminer, Hibernal, Solaris, Seyval Blanc i Bianca. Uzgajane sorte
za crvena vina su: Zweigelt, St. Laurent, Cabernet Cortis, Regent i Rondo.
Rafał Adamczyk, zajedno sa suprugom, vodi vinograd Rzeczyca u blizini
Kazimierz Dolny. Počeli su s vinima od maline, jabuke i kruške, a s vremenom
su odlučili da naprave prvo vino od grožđa. Lozu obrađuju 100% ekološkim
metodama, bez upotrebe veštačkih đubriva. Loza se uzgaja bez upotrebe
veštačkih đubriva, a prirodni postupci vinifikacije i sazrevanja omogućuju
bogat ukus i aromu belih i crvenih vina. Dobro sazrelo grožđe na padinama
okrenutim prema jugozapadu i zapadu ručno je obrađeno i prethodno
odabrano. Plemenite sorte grožđa puno su osetljivije i manje otporne na
mraz. Stoga ih je puno teže uzgajati u poređenju sa mešanim vrstama, ali
kvalitet vina je neuporediv. Vinograd Rzeczyca je 2012. godine osvojio
srebrnu medalju na „Poljskom takmičenju vina“ na međunarodnom sajmu
„ENOEXPO 2012“ za crveno vino Regent 2011.
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6. Organska poljoprivreda u kombinaciji s
turizmom

Biodinamička poljoprivreda povezana je s kulturnim i agrarnim razvojem, s
ciljem vraćanja plodnosti zemljišta u kontekstu društvenog pristupa. Ovo je
glavna tema Ruralnog projekta koji se izvodio u tri sela Juchowo, Radacz i
Kądzielna. Farma Juchowo sledi gore navedene ciljeve od 2000. godine. U
budućnosti će se projektom stvoriti model farme za istraživanje i razvoj za
srednju i istočnu Evropu koja će se uglavnom baviti istraživanjima i svim
pitanjima vezanim za biodinamički i ekološki uzgoj. Takođe će pružiti
obrazovanje i obuku ljudima koji rade na biodinamičkim farmama i u
području zaštite životne sredine.
Na području farme Juchowo obnovljena je struktura zemljišta koje je nekoliko
godina bila zanemarivano, štaviše, na poljima i livadama, zahvaljujući
biodinamičkom uzgoju, bilo je moguće stvoriti uslove koji omogućuju zdrav
razvoj organizama u tlu i obnavljanje sloja humusa, što omogućava obnovu
potrebne plodnosti zemljišta. U tu svrhu fokus je na pripremi komposta i
distribuciji na poljima. Zelena đubriva, pokrovni i lovni usevi, kao i plodored
koji mi praktikujemo, daju organizmima koji žive u tlu potrebne hranjive
sastojke. Aktivnosti ove vrste izvedene u sklopu minimalne obrade doprinose
stvaranje dobre strukture zemljišta. Kao rezultat, na njemu mogu rasti dobri
prehrambeni proizvodi za ljude i životinje. Zahvaljujući tome, održava se
biološka raznovrsnost, što je značajan doprinos održivoj zaštiti prirodnih
resursa.
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Biodinamička poljoprivreda u Juchowou deluje u zatvorenom ciklusu: krave
dobijaju hranu proizvedenu na farmi. Stajsko đubrivo se kompostira, a
kompost gnoji njihova polja. Ova vrsta privrede koja deluje u zatvorenom
sistemu osnova je aktivnog života u tlu i održava plodnost zemljišta. Uzgoj
mahunarki, raznolik plodored, pažljiv tretman zemljišta te obnova i
održavanje vodene infrastrukture (sastem odvodnjavanja) takođe su važni
elementi cirkulacije na farmi koja dobro funkcioniše.

Horti-kulture se uzgajaju u malom selu Kądzielnia, na rubu velikog šumskog
kompleksa i širokim livadama treseta. Tokom cele godine ovde se uzgaja
nekoliko vrsta povrća i začinskog bilja. Šargarepa, zelena salata, grašak, luk,
crvena repa i kupus uzgajaju se u dugim redovima. Zajedno s cvećem i
biljem, zahvaljujući svojoj punoj boji i raznim oblicima, obogaćuju pejzaž
ovog područja. U folijskim plastenicima raste povrće koje zahteva i toplo
zemljište i visoke temperature, poput paradajiza, semenki i krastavca.
Krave igraju važnu ulogu na farmi. Oni prerađuju belančevine male
vrednosti u visokokvalitetno mleko, meso i stajsko đubrivo. Krave se hrane
prvenstveno travom. Ispaša životinja uglavnom se odvija tokom leta. Tek
kad je prevruće, ostaju u stajama i hrane se svežom stočnom hranom s
polja. Tokom zime krave dobijaju seno od trave, deteline i lucerke, koje se
nakon laganog sušenja na livadama suše u salama za seno prethodno
zagrijanim vazduhom (solarna energija ili peći na drva). Zahvaljujući tome,
čuvaju se krhki i lomljivi listovi biljaka. Sala za seno je velika, svojim
kapacitetom omogućava sakupljanje sena prikupljenog sa površine od 100
ha.
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Polja su sve vreme prekrivena zelenim pokrivačem, koji sprečava isušivanje i
eroziju zemljišta. To je vrlo važno za zaštitu zemljišta. Na livadama su zasijane,
između ostalog, biljke koje vežu azot (mahunarke), koje su izvor belančevina
za životinje i hranjivih tvari za zemljište, jer mahunarke mogu vezati azot iz
vazduha i tako izgraditi sloj zemljišta. Mešavine trave sa detelinom na farmi
uvek sadrže 2% različitih biljnih vrsta kako bi se pokrile potrebe životinja za
biljnim mineralima. Dva ili tri otkosa sena tokom sezone sa sopstevnih i
iznajmljenih livada zimi osiguravaju hranu za stado krava.
Takođe se organizuju domaće i inostrane posete, koje su alternativni i
inovativni oblici formalne i neformalne nastave koji nadopunjuju
tradicionalnu školsku nastavu. Tokom posete deca i mladi učestvuju u
praktičnoj nastavi interaktivne prirode. Znanja stečena na farmi mogu se
koristiti u nastavi biologije, geografije, ekologije ili ekonomije. Posete farmi
posebno su prikladne za učenike koji ne mogu učestvovati u tradicionalnim
školskim aktivnostima. Stoga učenje u drugačijem okruženju može doneti
korist deci i mladima s posebnim obrazovnim potrebama, koji imaju
poteškoća sa učenjem, a organska poljoprivreda, kao uspešan ekonomski
sektor, treba da motiviše mlade ljude za rad.
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7. Potencijal proizvodnje organskog bilja,
kozmetičkih i lekovitih biljaka
Poljska je na trećem mestu u proizvodnji bilja u Evropi. Oko 80 posto biljnih
sirovina odlazi na zapadna tržišta. To znači da uzgoj bilja u Poljskoj nudi dobre
izglede za budućnost. Štaviše, čak i ljudi koji imaju malu površinu mogu
ulagati u proizvodnju lekovitog bilja. Trenutno oko 20% biljnih sirovina dolazi
s prirodnih nalazišta, a ostatak dolazi s plantaža. Potražnja za biljem
neprestano se povećava i teoretski nema problema s prodajom sirovina.
Kupci lekovitog bilja su obično firme specijalizovane za farmaceutske,
prehrambene ili kozmetičke proizvode. Cena sirovine zavisi od ponude i
ekonomske situacije za određenu biljnu vrstu. Asortiman bilja menja se
zavisno od potražnje.
Roditelji Artura Kisiela, poljoprivrednika iz Nieszkówa, u pokrajini Miechów,
do kasnih 90-ih vodili su tradicionalnu farmu i uzgajali cveklu, pšenicu, imali
nekoliko krava, nešto svinja, ali su na kraju pretrpeli gubitke zbog lošeg
vremena: otkupne cene mleka i mesa su padale ili su se svinje i krave
razboljevale. Na kraju je majka gospođe Kisiel došla na ideju o uzgoju bilja.
Jednog dana otišao je u Herbapol (poljska velika kompanija koja se bavi
preradom bilja za proizvodnju prehrambenih, lekovitih i kozmetičkih
proizvoda*) i vratio se sa semenkama matičnjaka. Zasadio ih je na 17 hektara
i ništa osim korova nije izraslo. Njegov otac želeo je da preore ovaj zasad, ali
supruga se nije predala i njihovom istrajnošću, kada je došlo vreme žetve,
ubrano je 26 kg semena. Gotovo 17,5 miliona zlota otišlo je u Kisielove
džepove, a uzgoj ove biljke zauzeo je samo 17 hektara. Za poređenje, za 2 ha
cvekle dobili su 6 miliona zlota. Danas obrađuju 11 hektara pod biljem i još 3
hektara su žitarice, ali i za lekovite svrhe. Vrlo plodno tlo, klase I-III,
omogućuje im postizanje visokih prinosa.
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2005. godine Kisielovi su farmu preneli na svog sina Artura koji je odlučio da
se prijavi za sredstva EU iz programa pomoći mladim poljoprivrednicima. Bio
je poslednji poljoprivrednik u Malopoljskom vojvodstvu (woj. Małopolskie)
koji je potpisao ugovor kad su dodatna sredstva došla od preusmeravanja za
podršku mladim poljoprivrednicima. Prva kupovina bila je Karcher mašina za
čišćenje.
Odmah potom popločali su manevarsko područje kako mašine i kombi vozila
ne bi tonuli u blato. Podneli su zahtev za podršku nekomercijalnim farmama i
odlučili transformisati konvencionalnu farmu u ekološku. U poljoprivrednoekološkom programu su od 2005. godine. Pre toga, njegova je majka
sredstvima iz pretpristupnog SAPARD-a izgradila jednu od sušionica. Danas su
već dve, a u planu je i treća. Ukupna površina farme trenutno iznosi gotovo
14 ha, uključujući 11 ha oranica pod biljem. Kisielovi godišnje pripreme preko
70 tona suvog bilja kao što su nana, matičnjak, bokvica, kantarion, hajdučka
trava, selen, kopriva, žalfija, komorač i ljubičasta ehinaceja. Na primer, s 2 ha
zasijanih nanom ili matičnjakom ubere se 6 tona sirovine, a bokvice sa istih
površina i do 12 tona.
Sve zavisi od vremenskih uslova, suša ili mraz - kao u bilo kojoj kulturi - mogu
umanjiti prinos. Svakih nekoliko godina pojavljuje se larva koja iza sebe
ostavlja pustoš u obliku ispadanja sadnica, proređivanja nicanja i, što je
najgore, uvenuća i odumiranja biljaka. Kada se pojavi moraju rezati 1,5 ha
matičnjaka, a kupovina srpova pravi je izazov, oskudna roba. Porodica Kisiel
naučila je prevladati ove i druge probleme. Tokom aprilskih mrazeva grejali su
plastične tunele sa svećama. Uzgoj lekovitog bilja uglavnom se bazira na radu
ljudskih ruku. Zahvaljujući tome, Kisiels zapošljava 10-15 ljudi u sezoni, a 2-3
osobe rade za njih van sezone. 2012 godine porodica Kisiel počela je
učestvovati na takmičenjima i izložbama - tada su se otvorila nova prodajna
tržišta i nove poslovne mogućnosti. 2012 godine pobedili su na takmičenju za
najbolju komercijalnu organsku farmu u Malopoljskom vojvodstvu, zatim su u
Lodzu zauzeli prvo mesto na nacionalnom takmičenju, što je bio izvrstan oblik
promocije. Nadalje, nakon nagrada usledio je novac koji se mogao potrošiti
na dalje marketinške aktivnosti.
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8. Dolina šarana: Uspešna transformacija
ribnjaka

Počeci uzgoja ribe u Poljskoj datiraju iz srednjeg veka - u početku je to bila
divlja ekonomija koja se sastojala od uzgoja ribe u jednom rezervoaru.
Ribnjak je veštačko jezero ili rezervoar sa ribom i koristi se u akvakulturi za
uzgoj ribe. Stvaranjem ribnjaka stvara se mali ekosistem koji može služiti u
različite svrhe: mogao bi se koristiti za ribolov, ali i u rekreativne svrhe.
Dolina šarana (Dolina Karpia) je istorijsko uzgajilište riba koje se prostire na
stotinama hektara i deo je sedam opština u Poljskoj. Područje je atraktivno sa
nekoliko stanovišta: naturalističkog, turističkog i kulturnog. Brojne vrste faune
i flore koje se mogu posmatrati na ovom području su ugrožene u razmerama
zemlje i Evrope. Područje je blizu rute koja povezuje neke od važnih poljskih
gradova, uključujući Katowice i Kraków. Dolina ima veliku mrežu biciklističkih
staza, pa je savršena i za turizam. Ribnjaci sa šaranom, uglavnom
karakteristični za Centralnu i Istočnu Evropu, vrlo su specifično okruženje,
koje je čovek stvorio i održavao. Izgrađeni za uzgoj ribe, plitki su (oko 1,5 m
dubina), dno im je ravno i blago nagnuto prema odvodu, tako da se mogu
drenirati gravitacijom. U okviru ribolovnog imanja postoji nekoliko vrsta
ribnjaka koji se međusobno razlikuju po površini, dubini i funkciji, kako bi se
obezbedili odgovarajući uslovi za život šarana različitog uzrasta. Voda se
doprema i ispušta iz bara sistemom kanala. Funkcionisanje ribnjaka povezano
je sa periodičnim odvođenjem i obnavljanjem vode tokom kog se uklanja
višak vegetacije i sedimenata na dnu.
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Jezera u Dolini šarana odlikuju se velikom plodnošću i velikom gustinom ribe.
Ogromne vodene površine, obilje ribe i preko 700 godina postojanja čine ga
jednim od najvažnijih utočišta za ptice i biljke u zemlji. Kompleksi jezera u
okolini Zatora spadaju u najstarije i jedan je od najvećih centara za uzgajanje
šarana u Poljskoj. Ukupna površina ribnjaka je približno 2.000 hektara.
Najzanimljiviji kompleksi su: Przeręb, Spytkowice, Bugaj i Rudze. Najveći
rezervoar, površine 78 ha, je Pilawa koji se nalazi na ribolovnom imanju
Przereb. Međutim, ovo je izuzetak, jer površina vode većine lokalnih jezera ne
prelazi 40 ha.

Sa jednog hektara ribnjaka ribari dobijaju od 300 do 1000 kg komercijalnih
šarana. Osim šarana, u jezerima se drže i druge vrste, koje mogu činiti i do
40% težine svih riba u ribnjaku, uglavnom: karaš, linjak, štuka, beli amur,
srebrni šarani, somovi i grgeč. Gotovo svi kompleksi pripadaju
Eksperimentalnoj stanici za ribarstvo u Zatoru, koja je jedan od dva centra u
Poljskoj koji održava i reprodukuje čiste linije za uzgajanje šarana. Iz ovog
kraja potiče čuveni zatorski šaran. Na području Doline šarana uzgoj ribe
vekovima se odvija na tradicionalan način, samo su drvena kola i konji
zamenjeni traktorom.
Osnivanje Doline šarana rezultat je dugogodišnjeg delovanja lokalnih
zajednica, posebno lokalnih samouprava, preduzeća i ljudi iz javnog sektora
(uključujući sektor unutrašnjeg ribarstva). Tradicija uzgajanja šarana neguje
se generacijama, što u kombinaciji sa jedinstvenim svojstvima prirodnog
okruženja omogućava dobijanje šarana koji se odlikuje specifičnim
svojstvima. Ribolov u dolini šarana nije samo važan segment lokalne
ekonomije, već i vrsta kulturne baštine koju neguje Udruženje dolina šarana
zahvaljujući Programu ruralnog razvoja za 2014-2020 i Operativnom
programu za ribarstvo i more za 2014- 2020. Lokalna akciona grupa aktivira
stanovnike Doline šarana u korišćenju fondova EU, kao i u negovanju lokalnog
ribolova i kulinarskih tradicija i rukotvorina kroz događaje, sastanke i obuku.
Štaviše, Udruženje Carp Valley realizuje Program lokalnog brenda Carp Valley,
dajući promotivni amblem proizvodima i uslugama koji se odlikuju visokim
kvalitetom, zagarantovanim poreklom i ekološkom prihvatljivošću.
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9. Trenutni uvidi iz HORECA-e: Promena
potrošačkih prioriteta u nastajanju
sektorskih trendova

Sektor hotela, restorana i ugostiteljstva (HORECA) važan je sektor usluga u
evropskoj ekonomiji i snažno je porastao poslednjih godina. Prema rečima
Grzegorza Bukatoa, vlasnika trgovine na veliko voćem i povrćem „BUKAT“
osnovane 2003. godine, recept uspeha u ovom sektoru je „Naporan rad i
dobro poznavanje tržišta“. Nekoliko godina je vodio posao u iznajmljenom
skladištu površine 600 m2. Stalni porast broja kupaca i dinamičan razvoj
kompanije značili su da je 2010. godine doneta odluka o izgradnji modernog
skladišta i kancelarijskog objekta. Prilika za realizaciju ove investicije bila je
moguća sredstvima koja su dolazila iz fonda Evropske unije. Zahvaljujući
tome, već godinu dana gospodin Bukato može uživati u sopstvenom skladištu
koje se nalazi u gradu blizu Varšave. Međunarodni standardi omogućili su
uvoz povrća i voća iz celog svijeta od najboljih proizvođača.

U HORECI je držanje koraka sa kupcima jedan od najvažnijih faktora uspeha.
Tokom poslednjih 10 godina došlo je do promena u zahtevima tržišta i
dobavljači voća morali su da se prilagode zahtevima maloprodajnih lanaca.
Prilagođavanje se odnosi i na vrste i sorte, a način na koji se pripremaju za
prodaju nije nužno bio koristan za potrošača.
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Kada je reč o promenama u zahtevima potrošača, vidi se da su ljudi naučili da
jedu sveže povrće i voće tokom cele godine. Društvo postaje sve
prosperitetnije i želi da živi bolje i zdravije, pa će u potrošačkoj korpi biti sve
više voća i povrća. Potrošači su se prebacili sa „teškog“ povrća na „lagano“,
poput salata. Tempo promena je iznenađujući, a proizvođačima i
distributerima je važno da prate korak. Tržište konstantno dinamično raste,
što stvara mogućnosti za razvoj kompanija koje posluju u ovom sektoru. Broj
objekata raste, posebno restorani, koji takođe imaju sve više kupaca, bar u
velikim gradovima - sve više ljudi jede napolju, umesto kod kuće. S druge
strane, ugostitelji uzimaju prerađene proizvode kako bi se proizvod mogao
brže pripremiti. Situacija na tržištu rada je takva da je sve teže naći
zaposlenog, zbog čega ugostitelji štede ograničavanjem vremena proizvoda.
Jedan od predloga gospodina Bukatoa je da odaberete dobru lokaciju za
kompaniju, jer to uglavnom olakšava uspeh. Važno je da proizvod u
najkraćem mogućem roku pređe sa polja na potrošača. Oljušteno povrće ima
sve veći udio na tržištu i potrošači žele unapred pripremljeni proizvod. Ovo,
kao i pakovana roba danas se traži. Da bi išli u korak sa vremenom, mnogi
trgovinski lanci sada nude kupovinu putem Interneta (nije uvek isplativo, ali
to je trend). U slučaju svežeg voća i povrća, ovo je veliki izazov za dobavljača
proizvoda (distribucija). Kupac pretpostavlja da kvalitet i priprema proizvoda
odražavaju ono što će dobiti prilikom naručivanja robe elektronskim putem.
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Uspešne poljske kompanije koje nude
rešenja u preciznoj poljoprivredi - primeri

Poljske inovacije i rešenja na farmama, koja se lako primenjuju, direktno koriste
poljoprivrednim preduzetnicima i favorizuju razvoj ruralnih područja uopšte.
Profitabilna i korisna prilagođavanja za farme mogu značajno podržati
povećanje proizvodnje. To mogu biti, kako je navedeno u nastavku: inovativne,
pametne poljoprivredne tehnike, poput preciznih poljoprivrednih alata i
efikasnih agrotehničkih metoda.
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10. Savremene tehnologije u poljoprivredi:
Korišćenje satelitskih podataka

Svake sezone poljoprivrednici se suočavaju sa odlukama u pogledu količina
đubriva i proizvoda biljne proizvodnje potrebnih za svoja polja. Tradicionalno
se svako polje tretira kao jedno područje, bez razlike u pogledu kvaliteta tla ili
bogatstva mineralima. Savremena poljoprivreda uzima u obzir varijacije
unutar polja i usklađuje strategije prihrane sa lokalnim uslovima.
Farme troše velike količine đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Satelitski
nadzor poljoprivrednog zemljišta koji je razvio poljski startap „SatAgro“ znači
značajnu uštedu za poljoprivrednike. Desktop kontrolna tabla omogućava im
da kontinuirano nadgledaju produktivnost obrađenog zemljišta i analiziraju
istorijske podatke, uključujući meteorološke podatke. Tada mogu da
optimizuju agrohemijske doze, što takođe minimalizuje uticaj na životnu
sredinu.
Aplikacija SatAgro obrađuje satelitske podatke kako bi poljoprivrednicima
pomogla u praćenju promena useva. Podaci se zatim koriste za mapiranje
kako bi se farmerima pokazalo gdje treba primeniti đubriva i proizvode za
zaštitu. Ovo štedi novac i ekološki je prihvatljiviji način povećanja prinosa.
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Aplikacija SatAgro omogućava upotrebu automatski obrađenih satelitskih
podataka u nadgledanju obradivih polja. Njena svrha je pružanje najnovijih
informacija o stanju uzgoja i njegovoj raznolikosti u prostoru i vremenu, tako
da kupci - farme mogu da primene tehnike precizne poljoprivrede. Ova vrsta
poljoprivrede pretpostavlja da bi agronomski tretmani, uključujući doziranje
agrohemikalija, trebali biti bolje prilagođeni lokalnim svojstvima biljaka i
njihovom staništu. Ovo omogućava bolje proizvodne rezultate uz optimizaciju
korišćenih mera.
Aplikacija SatAgro zasniva se na velikom broju savremenih tehnologija:
satelitskim posmatranjima (NASA-e, Evropske svemirske agencije i privatnih
operatera, uključujući američku kompaniju Planet, koja pravi revoluciju u
sektoru satelitskog nadzora), internet tehnologijama koje pružaju geografske
podatke ili računarskim algoritmima za obradu podataka.
Zahvaljujući GPS geolokaciji na mobilnim uređajima aplikacija ne prikazuje
samo trenutnu lokaciju korisnika na terenu, već i lokalne vrednosti mape.
Podaci mapa i tabela mogu se lako izvesti u druge aplikacije, koristeći
popularne formate datoteka. Sa satelitskim podacima je lakše nadgledati
stanje useva na svakom polju. Istaknite varijabilnosti u rastu biljaka i planirajte
odgovarajuću, prilagođenu agronomiju, od osnivanja do žetve.
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11. LED tehnologije koje se koriste u hortikulturi

„Plantalux“ je porodično preduzeće iz Lublina koje se bavi tehnologijom koja
podržava rast biljaka pod stakleničkim kulturama. Stručnjaci kompanije su
dizajnirali, a zatim kreirali COB LED lampu sa odabranim spektrom svetlosti,
neophodnim za pravilan tok fotosinteze. U kombinaciji sa visokom
energetskom efikasnošću, ovo dovodi do pretvaranja gotovo sve električne
energije u svetlost koju biljke apsorbuju. Projekat kompanije uključuje početak
proizvodnje i uvođenje na tržište rasvetnih tela za osvetljenje biljaka (povrće,
voće, cveće) u plastenicima. Na kraju, lampa će raditi sa aplikacijom koja
podržava njen rad i nizom spoljnih senzora (vlaga, temperatura, ugljen-dioksid,
sunčeva svetlost) kako bi se optimizovao rast biljaka. Kompanija je izgradila
aplikaciju koja radi sa brojnim senzorima, što u kombinaciji sa lampama stvara
koherentan sistem, omogućavajući efikasno planiranje i upravljanje
stakleničkom proizvodnjom, istovremeno smanjujući potrošnju električne
energije.
Tri vrste LED visokih performansi u COB tehnologiji (tzv. multi-junction diode)
korišćene su kao izvori svetlosti. Kombinacija COB LED-a visokih performansi i
uštede energije, zajedno sa aplikacijom i spoljnim senzorima, omogućiće
optimalan izbor parametara za oplemenjivanje biljaka. Ovo pomaže da se
preuzme kontrola nad vremenom rasta, planiranjem žetve i automatizacijom
procesa, istovremeno smanjujući potrošnju električne energije i ljudski rad.
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U kombinaciji sa visokom energetskom efikasnošću, ovo dovodi do pretvaranja
gotovo sve električne energije u svetlost koju biljke apsorbuju. Rešenje LED
COB omogućava prilagođavanje svetlosti određenoj fazi rasta biljaka i
individualnim uslovima date vrste. To omogućava stvaranje optimalne klime za
useve, čak i zimi, značajno smanjujući troškove osvetljenja biljaka (trostruke
uštede u poređenju sa tradicionalnim osvetljenjem).
LED tehnologije koje se koriste u hortikulturi odgovaraju na rastuće potrebe i
očekivanja proizvođača u ovom sektoru. Tržište očekuje rešenja koja smanjuju
troškove i osiguravaju sigurnost postrojenja, a istovremeno garantuju uspeh
proizvodnje. Instalacije zasnovane na LED tehnologiji nova su mogućnost koja
omogućava prilagođavanje osvetljenja plastenika individualnim zahtevima
gajenih biljaka, kao i promenljivim vremenskim uslovima. Prednosti ovog
napretka takođe stiču sve veću podršku među proizvođačima hortikulturne
industrije plastenika u Poljskoj. Veruje se da se upotreba LED osvetljenja u
hortikulturnoj industriji povećava zbog mnoštva koristi od upotrebe ove
tehnologije, jer se predviđa da svetlosna industrija ima dobre izglede za rast i
može biti opipljiva alternativa sve zahtevnijoj industriji plasteničke hortikulture.
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12. Poljsko posuđe od pšeničnih mekinja

‘Biotrem’ je poljska tehnološka kompanija koja razvija inovativni postupak
proizvodnje posuđa i ambalaže na biološkoj osnovi. Postupak proizvodnje
posuđa od pšeničnih mekinja kompanije Biotrem izumeo je gospodin Jerzy
Wysocki, čija porodična tradicija mlevenja datira s početka dvadesetog veka.
Moderno i brzorastuće proizvodno postrojenje kompanije Biotrem nudi široku
paletu potpuno biorazgradivog posuđa i pribora za jelo proizvedenog od
prirodnih i jestivih pšeničnih mekinja. Njihove tehnologije zaštićene su brojnim
međunarodnim patentima.
Čisti, ekološki prihvatljiv tehnološki postupak proizvodnje posuđa od pšeničnih
mekinja za jednokratnu upotrebu temelji se na prirodnim sirovinama pšeničnim mekinjama i malim količinama vode. Ostalo se vrši visokim pritiskom
i visokom temperaturom. Jednokratni proizvodi kompanije Biotrem, napravljeni
od pšeničnih mekinja, izvrsna su alternativa bilo kom jednokratnom posuđu, tj.
izrađenom od papira ili plastike, čija proizvodnja opterećuje životnu sredinu. Za
proizvodni postupak nisu potrebne značajne količine vode, mineralnih resursa
ili hemijskih spojeva.
Od 1 tone čistih, jestivih pšeničnih mekinja može se proizvesti 10.000 jedinica
tanjira ili zdela. Što je još važnije, proizvodi Biotrems potpuno su biorazgradivi kompostiranjem - u samo 30 dana. Jednokratno posuđe od pšeničnih mekinja
kompanije Biotrem pogodno je za posluživanje toplih i hladnih obroka. Može se
koristiti u klasičnim pećnicama ili mikrotalasnim pećnicama. Proizvodi Biotrem
robusni su, stabilni i mogu se ugodno i sigurno koristiti kod kuće, na pikniku, u
baru, na otvorenom ili u restoranu. Štaviše, kako su njihovi tanjiri i činije
napravljeni od čistih jestivih pšeničnih mekinja, oni su i jestivi!
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Trenutne performanse Biotremove proizvodne linije procenjuju se na
približno 15 miliona komada biorazgradivih jednokratnih pločica ili činija
godišnje. Proizvodnja je smeštena u Zambrowu –koji se nalazi u ekološki
čistoj, tradicionalno poljoprivrednoj regiji Poljske, koja ima stalni pristup
visokokvalitetnim sirovinama.
Standardizacija i ponovljivost proizvodnog procesa garantuje laku i brzu
reakciju na rastuće zahteve tržišta. Patentirana tehnologija omogućuje
kompaniji proizvodnju biorazgradivog jednokratnog posuđa od održivih
organskih sirovina, poput pšeničnih mekinja, kukuruznih mekinja,
nusproizvoda tapioke, morskih algi, algi, a takođe i od polimera na biološkoj
osnovi. Sa vlastitim proizvodnim pogonom i vrhunskim mašinama (interno
razvijenim i zaštićenim patentom), Biotrem isporučuje svoje proizvode
klijentima na masovnom tržištu, uključujući odabrane lance restorana i
premium prodavače, bilo direktno ili putem nezavisnih distributera.
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13. Prikupljanje poljoprivrednih podataka za
praćenje useva

Poljoprivredna proizvodnja je opterećena mnogim rizicima, dobro definisanim,
međutim, nepredvidivim, koji ako se pojave unište sve proizvodne i finansijske
planove. Industriji nedostaju alati za kontrolu i predviđanje neželjenih pojava.
Preventivni tretmani generišu ogromne troškove i negativno utiču na životnu
sredinu i kvalitet proizvoda, bez davanja bilo kakvih garancija.

Misija poljskog startap preduzeća „Digital Crops“ je da razvije platformu koja će
poljoprivrednike, proizvođače, osiguravajuće i konsultantske kompanije,
istraživačke jedinice opremiti alatom za praćenje useva, predviđanja pretnji,
pouzdanih proračuna i održavanja parametara kvaliteta uzgoja. Omogućava
praćenje useva od planiranja do žetve, od istraživanja zemljišta do satelitskih
fotografija. Osnova aktivnosti Digital Crops-a su istraživački i razvojni projekti
koji će omogućiti primaocima da povećaju profitabilnost useva, analizu troškova
i optimizaciju poljoprivredne proizvodnje. Digital Crops trenutno rade na
brojnim rešenjima: sistem za predviđanje biološke opasnosti, suzbijanje suše precizno navodnjavanje, povećanje efikasnosti poljoprivredne proizvodnje
analizom uslova okoline i sistem automatske podrške odlučivanju, automatska
procena gubitaka na osnovu satelitskih i bespilotnih snimaka za industrije
osiguranja i poljoprivredno-prehrambene proizvođače, optimizacija pripreme
useva za zimovanje, razvoj algoritama za procenu doze sredstva za zaštitu bilja u
zavisnosti od vremenskih uslova, faza razvoja biljaka.
Primaoci rešenja Digital Crops su iz poljoprivredne i prehrambene industrije,
industrije osiguranja: poljoprivrednici, voćari, proizvođači poljoprivrednih
hemikalija, poljoprivredne konsultantske kompanije, državne i naučne
institucije, štaviše, kompanija poziva proizvođače opreme i hemikalija,
istraživačke institute i ugovorne kompanije voljne da sarađuju u onome što
obogaćuje sektor istraživanja i razvoja u poljoprivrednom sektoru. Proizvodeći
sopstvene senzore i softver, kompanija može prilagoditi proizvode posebnim
potrebama i jedinstvenim zahtevima.
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Jedno od prilagođavanja Digital Crops-a je optimizacija oplodnje fosforom:
fosfor se nalazi u biljci u mineralnom i organskom obliku. Mineralni fosfor, koji se
uglavnom javlja kao ortofosfati, a u manjoj meri kao pirofosfati, deluje kao
puferski sistem ćelijskog soka, sprečavajući velike promene pH. Neophodan je za
stvaranje organskih jedinjenja, od kojih su najvažnija: estri, fitinska kiselina i
njene soli, fosfolipidi, deoksiribonukleinska kiselina i koenzimi.
Još jedno inovativno rešenje je upotreba elektromagnetnog skeniranja zemljišta
koji je osnova precizne poljoprivrede, jer je znanje o promenljivosti strukture
zemljišta u datom polju osnova moderne poljoprivrede - što omogućava
smanjenje upotrebe proizvodnih resursa, npr. zahvaljujući preciznom
prilagođavanju doza hranljivih sastojaka i vode stvarnim potrebama datog
useva.
Znanje o promenljivosti strukture zemljišta unutar datog polja osnova je
moderne, savremene poljoprivrede - omogućavajući smanjenje upotrebe
proizvodnih resursa, npr. zahvaljujući preciznom prilagođavanju doza hranljivih
sastojaka i vode stvarnim potrebama datog useva. Jedna od najpouzdanijih,
neinvazivnih metoda koja se koristi za identifikovanje varijabilnosti zemljišta na
proizvodnom polju je merenje električne provodljivosti. Sa velikom
raznovrsnošću stanja zemljišta unutar datog polja, može doći do značajnih
razlika u potrebama biljaka za oplodnjom.
Upotreba istog, određenog za celokupnu dozu đubriva, povezana je sa
neadekvatnim snabdevanjem biljaka hranljivim materijama - u ovom slučaju
neki od useva mogu patiti od nedostatka hranljivih sastojaka (niži prinos biljaka,
negativan uticaj na zdravlje), pri čemu se u ostalim delovima polja isporučuje
previše đubriva koja će se isprati u površinske vode ili podzemne vode, što
predstavlja pretnju po prirodnu sredinu. Prilagođene stvarnim potrebama datih
useva, doze đubriva ne samo da će smanjiti njihov negativan uticaj na životnu
sredinu, već će smanjiti i finansijske izdatke.
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14. Vertikalni uzgoj: alternativa modernom
uzgoju biljaka

Vertikalna poljoprivreda je metoda koja se prilično snažno razvija u svetu, ali je i
dalje uglavnom usredsređena na potrošačku upotrebu. Poljski startap „Vertigo
Farms“ prvi je u Evropi uspeo da dobije čiste ekstrakte iz biljaka uzgajanih ovom
tehnikom. Na Vertigo Farms biljke se ne gaje samo na potpuno ekološki način,
već i zahvaljujući nadkritičnoj ekstrakciji ugljen-dioksida dobijaju maksimalnu
hranljivu vrednost.
Prvo se biljke suše, a zatim se ugljen-dioksid kroz osušene biljke propušta u
gasovitom stanju, što omogućava izdvajanje masnih materija iz biljaka i
dobijanje esencijalnih ulja za dalju preradu ili kao krajnji proizvod. Ugljendioksid dostiže nadkritično stanje na temperaturi od 31,1 stepeni C. Kada je
molekul u nadkritičnom stanju, ima svojstva i tečnosti i gasa. Ugljen-dioksid
tada može da iscuri u male prostore, ali može da deluje i kao tečni rastvarač.
Fizičkim svojstvima nadkritičnog ugljen-dioksida može se lako manipulisati,
omogućavajući mu da se veže za bilo koji molekul. Štaviše, ekstrakcija
nadkritičnog ugljen-dioksida uklanja zagađivače i ekološki je prihvatljiva. U
slučaju Vertigo Farms, biljke su bez hemikalija zahvaljujući uzgoju i ekstrakciji,
što rezultira potpuno čistim i ekološkim proizvodom.
Ova metoda je prvenstveno dobra za zdravlje potrošača, ali je dobra i za životnu
sredinu. Nije potrebno transportovati ekstrakte ili cele sirovine sa drugog kraja
sveta, što doprinosi emisiji ugljen-dioksida; štaviše, hemikalije se ne koriste, a
poljoprivredno zemljište je degradirano. Pored toga, rešenje dovodi do uštede
vode, jer tehnologija koristi 90 do 95% manje vode od uporedivog uzgajanja
tradicionalnim poljoprivrednim metodama.
Vertigo Farms želi useve od kojih je moguće napraviti ekstrakte koji odlaze u
hranu, kozmetiku i lekove koji su najkvalitetniji, bez mikroplastike, teških metala
i zagađivača koji negativno utiču na naše zdravlje.
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15. Pametni alat za podršku vinogradima
prilagođen klimatskim promenama

Alat koji je predložio „Vinum40“, poljski agrotehnički startap, odgovor je na
uticaj klimatskih promena na poljoprivredu - vidljiv posebno u evropskom
vinogradarstvu, kao što su vremenske anomalije, suše, grad, s kojima se
vinogradari moraju suočiti svake godine. Oko 60% svetske proizvodnje vina
obavlja se u Evropi. Tradicionalna vinska regija u Evropi je ona na koju će
klimatske promene u bliskoj budućnosti negativno uticati. Kao lek za ovaj
problem, naučnici preporučuju preseljenje vinograda ili uzgoj drugih sorti
grožđa, pogodnijih za ekstremne uslove okoline.
Da bi se utvrdili faktori koji utiču na terroir, obezbjeđena je sveobuhvatna
analiza uslova životne sredine: Vinum 4.0 koristi satelitske podatke u vezi sa
topografijom zemljišta, klimom i vegetacijskim pokrivačem. Dalje, definisan je
tip zemljišta prema Evropskoj bazi podataka o zemljištu i istražuju se potencijalni
izvori zagađenja. Prema istorijskim podacima o klimi, Vinum 4.0 izračunava:
Vinklerov indeks, trajanje vegetacione sezone, da bi odredio vetrove, prosečne
padavine, prosečno sunčevo zračenje i pojavu vremenskih anomalija. Sve ove
informacije omogućavaju pronalaženje najpogodnijih lokacija za vinograd.
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Prvo, izvršena je analiza tla koja uključuje, između ostalog, merenje pH,
koncentraciju hranljivih sastojaka u biljkama, sadržaj glinovitih čestica tla,
gustinu suve materije tla, kapacitet zadržavanja vode u zemljištu i zagađenje tla.
Pored toga, postoji i analizirano zagađenje vazduha, što uključuje merenja
azotnih oksida, sumpor-dioksida, finih čestica PM10 i PM2,5 i ozona.
Senzori koje koristi Vinum 4.0 su dugotrajni bežični uređaji kojima nije potreban
spoljni izvor napajanja ili zamena baterije zbog upotrebe fotonaponske ćelije.
Senzori su energetski efikasni zahvaljujući komunikacionom protokolu ultra male
snage i elektronskim komponentama male snage. Vinum 4.0 pruža informacije
o temperaturi, insolaciji, vlažnosti vazduha i tla, padavinama i vetru. Štaviše,
sistem pruža pouzdanu vremensku prognozu i obaveštenja u vezi sa pojavom
nepovoljnih vremenskih uslova ili anomalija. Korisnik je obavešten o mogućim
nepovoljnim vremenskim uslovima i potrebi navodnjavanja ili đubrenja, štaviše,
tu su i istorijski podaci i statistički podaci o određenom vinogradu. Prikupljaju se
svi podaci o vremenskim parametrima - što ih čini dostupnim bilo kada i kada je
to potrebno. Autori sistema tvrde da je uzgoj vinograda dugoročna investicija i
proces pun napora, a to je način na koji alat podržava vinogradare i vlasnike
vinograda.
Vinum 4.0 je sistem za izbor lokacije vinograda, nadzor i upravljanje
vinogradima, koji se zasniva na podacima satelitskih i bežičnih senzora. Korisnik
- vinogradar ili vlasnik vinograda ima mobilnu aplikaciju i set bežičnih senzora za
nadgledanje uslova okoline u vinogradu - sistem pomaže u pronalaženju
najpogodnijeg mesta i upravljanju vinogradom.
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PROCES MODERNIZACIJE
Posljednjih 20 godina zabilježen je stalan porast spoljne trgovine / izvoza
zahvaljujući procesu pridruživanja integracijom u jedinstveno tržište od 2004.
Pristupanje je pokrenulo jedinstven podsticaj za modernizaciju poljske
poljoprivrede i poljoprivredne prerade. Između januara i jula 2020. godine
Poljska je izvezla u inostranstvo poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u
vrijednosti od 19,2 milijarde EUR, što predstavlja rast od 6,4% u odnosu na
isti
period
2019.
godine.
Prema Centralnom zavodu za statistiku (GUS), preko 78% poljskog
poljoprivrednog izvoza hrane u 2019. godini prodato je na tržišta EU / EUG /
EFTA, dok je preko 21% proizvodnje izvezeno u treće zemlje. Pozitivan saldo
spoljne trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima iznosio je 7,1
milijardu EUR. Poljska je jedan od glavnih proizvođača odabranih
poljoprivrednih proizvoda u EU - država je 2019. imala najveći udio u
proizvodnji raži, jabuka i duvana.
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Slika 1. Proizvodnja i spoljna trgovina poljoprivrednih proizvoda u 2019

Izvor: Statistika Poljska (2020)

Razvoj poljskih ruralnih područja ubrzao se nakon pristupanja EU. Poljski
poljoprivrednici i ostali stanovnici ruralnih područja imali su koristi od
evropskih integracija jer su brojni fondovi EU namjenjeni za ruralni i
poljoprivredni razvoj. Rast bogatstva među stanovnicima ruralnih područja u
Poljskoj je dinamičniji nego u slučaju urbanih stanovnika - od pristupanja EU
2004. nominalni prihod po glavi stanovnika za ruralne stanovnike povećan je
za 78%. Iako još uvijek treba mnogo toga učiniti kako bi se podigao životni
standard stanovnika ruralnih područja, smanjenje ovih razlika može se
smatrati razvojnim uspjehom zemlje. Stoga ne bi trebalo da čudi da podaci
koje je dostavio Centralni zavod za statistiku Poljske pokazuju rastuće
zadovoljstvo poljskim članstvom u EU među poljskim poljoprivrednicima (u
početku su bili najskeptičnija društvena grupa u Poljskoj prije proširenja EU
2004. godine).
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Slika 2. Proizvodnja i spoljna trgovina poljoprivrednih proizvoda u 2019

Izvor: Statistika Poljska (2020)
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Slika 3. Dinamika i odnosi nominalnih prihoda po glavi stanovnika seoskih i urbanih stanovnika
u 2004-2016 (u%)

Izvor: Ruralna Poljska 2018. Izvještaj o stanju ruralnih područja
Figure 4 Attitude of rural residents and farmers towards the EU integration (in %)

Izvor: CBOS (2018)
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ZADRUGE
Važan dio poljskog poljoprivrednog pejzaža su raznolike poljoprivredne i seoske
zadruge. Poslije 1989. godine, tokom perioda političke i ekonomske
transformacije, poljski zadružni pokret zabilježio je značajan pad u pogledu broja
entiteta i njihovog ekonomskog potencijala. Međutim, pristupanje Poljske
Evropskoj uniji stvorilo je nove mogućnosti za oživljavanje poljoprivrednih
zadruga. Posljednjih godina pojavilo se obnovljeno interesovanje za zadružni
pokret u Poljskoj, odgovarajući na savremene izazove tržišta (prije svega liberalizacija tržišta koja je rezultirala socijalnom isključenošću nekoliko grupa u
društvu).
Prema najnovijim izvještajima (2016), u Poljskoj postoji 9520 zvanično
registrovanih zadruga koje udružuju više od 30000 članova širom zemlje.
Današnje zadruge su obično moderni entiteti koji ulažu u inovativna tehnološka
rješenja. Važan igrač na poljskom tržištu su mljekarske zadruge, sa oko 80%
učešća u otkupu i preradi mlijeka i proizvodnji mlječnih proizvoda i daljem izvozu
ovih proizvoda u EU i treće zemlje. Takve zadruge povećavaju konkurentnost
proizvođača i značajno poboljšavaju njihovu ekonomsku efikasnost.

Slika 5. Vrste ruralnih I poljoprivrednih zadruga u Poljskoj

Izvor: Nacionalno zadružno veće Poljske (2016)
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MALE FARME

Podržavanje mikro i srednjih farmi ostaje u središtu ZPP-a u perspektivi 201420. Poljska je jedan od primarnih korisnika ovog fokusa, jer je karakteriše
najveći udio malih farmi u njenom poljoprivrednom sektoru u Evropskoj uniji
- 73% od 1,43 miliona poljskih farmi spada u kategoriju „mali“ (tj. ispod 10
hektara). Iako male farme imaju relativno beznačajnu ulogu u poljoprivrednoj
proizvodnji i mogu se smatrati ograničenjem za primjenu tehnoloških
inovacija u procesu poljoprivredne proizvodnje, one takođe imaju odličan
potencijal za dalji razvoj tržišta tradicionalnih i lokalnih prehrambenih
proizvoda, kao i za očuvanje ekoloških kvaliteta lokalnog pejzaža. Farme će se
posmatrati ne samo kao proizvodne jedinice, već i kao elementi većeg lanca oni obavljaju ekološke, socijalne, obrazovne, rekreativne i kulturne funkcije.
Ova percepcija farmi je suštinski dio koncepta održivog razvoja ruralnih
područja, koji je promovisan u EU primjenom nekoliko okvira i strategija.

1 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/rural-development-in-poland-will-focus-on-

smallholders-poverty/
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STRATEGIJA „OD FARME DO VILJUŠKE“
Strategija „Od farme do viljuške“ za održivu hranu ključna je komponenta
evropskog zelenog plana. Glavni cilj strategije je učiniti prehrambene sisteme
poštenim,
zdravim
i
ekološkim2.
Strategija ima za cilj da olakša tranziciju u održivi prehrambeni sistem
zasnovan na kružnoj ekonomiji, neutralnom uticaju na životnu sredinu
sektora prerade hrane i maloprodaje i tehnološkim inovacijama. Kroz neke
specifične mjere, takođe će podstaći poljoprivrednike da skrate lanac
snabdevanja za svoje proizvode - i na taj način umanje svoju zavisnost od
prodavaca hrane.

Slika 6: Strategija “Od farme do viljuške”

Izvor: Evropska komisija

Ova strategija ima 27 konkretnih akcija
za transformaciju prehrambenog
sistema EU do 2030, između ostalog:
● smanjenje upotrebe i rizika pesticida
za 50%
● smanjenje za najmanje 20%
upotrebe đubriva - uključujući stajsko
đubrivo
● smanjenje prodaje antimikrobnih
sredstava za uzgajanje životinja i
akvakulture za 50%
● dostizanje 25% poljoprivrednog
zemljišta pod organskom
poljoprivredom, od čega je trenutni
nivo 8%3.

2 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
3 http://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1277002/
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„PAMETNA SELA“

„Pametna sela“ je novi projekat koji je predložila Evropska komisija kako bi građanima
obezbijedila viši životni standard i javne usluge. Dio je šireg tematskog rada Evropske
mreže za ruralni razvoj (ENRD) - tema „Pametna i konkurentna ruralna područja“. Ovaj
podtematski
program
realizovan
je
u
periodu
2017-20.
Pametna sela su definisana kao ove zajednice u ruralnim oblastima koje koriste
inovativna rješenja za poboljšanje svoje otpornosti, nadovezujući se na lokalne snage i
mogućnosti. Cilj ovog programa bio je podržati razvoj područja koja propadaju
korišćenjem digitalnih tehnologija i inovacija, kako bi se razvila i primjenila njihova
strategija zapoboljšanje njihovih ekonomskih, socijalnih i/ili ekoloških uslova, posebno
mobilizacijom rješenja koja nude digitalne tehnologije. Inicijative preduzete u okviru
ovog
programa
snažno
se
oslanjaju
na
participativni
pristup.

4

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf
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Na osnovu analize ključnih izazova u poljskim ruralnim oblastima, državne
vlasti su ukazale na relevantne potrebe kojima bi trebalo pozabaviti u okviru
programa.

Slika 7. Paametna sela – ključni elementi

Izvor: Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Pametna sela: Gde se mogu
osnovati?

4

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf
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LOKALNE AKCIONE GRUPE

LEADER je metoda lokalnog razvoja koja se koristi od 1991. godine za angažovanje
lokalnih aktera u dizajniranju i sprovođenju strategija, donošenju odluka i raspodeli
resursa za razvoj njihovih ruralnih područja6.
U 2018. godini u EU je bilo oko 2800 LAG-ova, koji su pokrivali 61% ruralnog
stanovništva. LAG-ove finansira Evropski poljoprivredni fond za razvoj. Oni dobijaju
finansijsku podršku u obliku grantova za male projekte, okupljajući privatne, javne i
aktere civilnog društva u određenoj oblasti.
Pristup ili metoda LEADER zasniva se na sedam specifičnih karakteristika i presudno je da
se sve one primene u programu:

1. Pristup odozdo prema gore
2. Pristup zasnovan na teritoriji
3. Lokalno partnerstvo
4. Integrisana i multisektorska strategija
5. Umrežavanje
6. Inovacija
7. Saradnja7.

U Poljskoj postoje 323 LEADER LAG-a koji rade u ruralnim oblastima. Unutar
ovih grupa lokalni akteri razvijaju koncepte za regionalni razvoj koji bi
odgovarali potrebama lokalne zajednice. Glavni ciljevi programa definisani su
kao:
- raznolikost ruralnih područja i pejzaža
- složeni lokalni identitet
- visokokvalitetno prirodno okruženje8.

6

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_en#top
8 https://www.lag-uckermark.de/pl/czym-jest-leader/
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ORGANSKA POLJOPRIVREDA U EU

Tržište organskih proizvoda bilježi stalan rast tokom posljednjih decenija. Ovaj
rast je posebno vidljiv u istočnoevropskim zemljama - iako su organski
proizvodi tamo i dalje manje popularni nego što je to slučaj u
zapadnoevropskim zemljama, posebno u Njemačkoj kao vodećem tržištu
organskih proizvoda u EU. Ukupna organska površina u EU porasla je za 70%
u posljednjih deset godina, a prodaja organske maloprodaje dostigla je 34
milijarde EUR u 2017. 13,4 miliona hektara zemlje u EU posvećeno je
organskoj poljoprivredi1.
Organska poljoprivreda je vrsta poljoprivrede koja odgovara rastućim
društvenim zahtjevima za kvalitetnom hranom proizvedenom uz visoke
standarde zaštite životne sredine, biodiverziteta i dobrobiti životinja.
Podržava ga Zajednička poljoprivredna politika (CAP)2.

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-

in-the-eu_mar2019_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1539
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Dana 30. maja 2018. godine, Evropski parlament i Savjet usvojili su nove propise
Evropske unije (EU) o organskoj proizvodnji i obilježavanju organskih proizvoda.
Očekuje se da će novi zakoni o organskoj proizvodnji stupiti na snagu 1. januara
2022.
Uredba pokriva ciljeve kao što su:
● proizvodna pravila će biti pojednostavljena postupnim ukidanjem niza
izuzetaka i isključenja;
● kontrolni sistem će biti ojačan zahvaljujući strožim mjerama predostrožnosti i
robusnim kontrolama duž čitavog lanca snabdevanja;
● proizvođači u trećim zemljama moraće da se pridržavaju istog skupa pravila
kao i oni koji proizvode u EU;
● organska pravila pokrivaće širu listu proizvoda (npr. so, plutnjak hrast, pčelinji
vosak, mate, lišće vinove loze, palmino srce) i imaće dodatna pravila proizvodnje
(npr. jeleni, zečevi i živina);
● sertifikacija će biti lakša za male poljoprivrednike zahvaljujući novom sistemu
grupne sertifikacije;
● postojaće jedinstveniji pristup smanjenju rizika od slučajne kontaminacije
pesticidima;
● izuzeća za proizvodnju u razgraničenim krevetima u plastenicima će se
ukidati3.

3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_en
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ORGANSKA POLJOPRIVREDA U POLJSKOJ
Sektor organske poljoprivrede u Poljskoj posljednjih godina odlikovao se
sporim, ali stalnim razvojem. Glavna odrednica ovog procesa bilo je
subvencionisanje organskih farmi iz fondova za ruralni razvoj. Deset godina
nakon pristupanja Poljske EU, broj organskih gazdinstava u zemlji bio je 11 puta
veći nego 2003. godine i iznosio je 24 829 hiljada. Najveći broj organskih farmi
u Poljskoj zabilježen je 2012. godine, dostigavši 25 9444.
Najveći udio ekološkog zemljišta u ukupnoj poljoprivrednoj površini zabilježen
je u Zachodniopomorskie (11,3%) i Warmińsko-Mazurskie vojvodstvu (11,0%),
a najniža u Opolskie i Kujawsko-Pomorskie (po 0,7%).
Više od polovine svih organskih farmi bilo je smješteno u 4 vojvodstva:
Warmińsko-Mazurskie (17,7% svih organskih farmi), Podlaskie (15,6%),
Mazowieckie (11,9%) i Zachodniopomorskie (10,7%) )5.

4 Institute
5Statistics

of Agricultural and Food Economics (2015) Agriculture and Food Economy in Poland
Poland (2020) Agriculture in 2019
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Slika. 1 Organske farme u Poljskoj

Izvor: Statistika Poljska (2020) Poljoprivreda u 2019
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Glavni kanali distribucije organskih proizvoda su trenutno:
● direktna kupovina od poljoprivrednika i prerađivača
● supermarketi i hipermarketi
● specijalizovane prodavnice.

Struktura imanja, karakteristična za poljsku poljoprivredu, važan je faktor
povoljan za razvoj organske poljoprivrede. Istorijski gledano, ova gazdinstva su
se odlikovala obavljanjem poljoprivredne proizvodnje uz minimalnu upotrebu
sredstava za zaštitu bilja i sintetičkih đubriva. Stoga su organske metode uzgoja
vrlo dobro utemeljene u poljskoj poljoprivredi. Ipak, dalji rast ekološke svijesti
među modernim poljoprivrednicima podržan je kroz razne evropske subvencije.
Štaviše, EU dosljedno ulaže u razvoj istraživanja u oblasti organske poljoprivrede
i u dalje širenje naučnog znanja putem naučno-popularnih publikacija.
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TRŽIŠTE ORGANSKIH PROIZVODA
Veličina tržišta organskih proizvoda u Poljskoj procjenjuje se na 150-200 miliona
evra, sa godišnjim rastom od oko 20% godišnje. U posljednjih sedam godina
vrijednost tržišta organske hrane povećala se u Poljskoj trostruko. Uzimajući u
obzir vrlo obećavajuće prognoze potražnje za organskom hranom i planirano
subvencionisanje organske proizvodnje u narednoj perspektivi budžeta EU,
možemo očekivati dalji rast tržišta kao i dalji razvoj organske poljoprivrede.

Iako je Poljska važan proizvođač organske hrane, potrošnja ovih proizvoda, iako
raste, i dalje je niža nego u zemljama zapadne i severne Evrope. Posljednjih
godina poljoprivrednici, koji su izvozili organske proizvode u inostranstvo,
uglavnom su izvozili sirovine koje su dalje prerađivane u Nemačkoj. To se
nedavno promijenilo - sada u Poljskoj postoji više od 550 prerađivača organskih
proizvoda. Ipak, ovi brojevi su znatno niži nego u slučaju zapadnoevropskih
zemalja. Stoga tržište organskih proizvoda u Poljskoj ima ogroman potencijal za
dalji razvoj u pogledu segmenta organske prerade hrane, kako bi se zadovoljila
rastuća
unutrašnja
potražnja
za
takvim
proizvodima.
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Najnovije istraživanje o ponašanju poljskih potrošača sugeriše da Poljaci sve više
obraćaju pažnju na kvalitet i sastav prehrambenih proizvoda koje kupuju. Filozofija
zdravog i ekološkog načina života dobija na popularnosti. Prije četiri godine samo 4%
novih proizvoda predstavljenih na tržištu označeno je kao „organska hrana“. U 2020.
godini ovaj broj se povećao na 20%. Prema izvještaju „Organska hrana u Poljskoj
2018“, poljski kupci ekološku hranu povezuju sa nedostatkom upotrebe vještačkih
đubriva i odgovarajućim uzgojem životinja (30%), nedostatkom konzervansa i
vještačkih aditiva, aromama, antibioticima i drugim supstancama (24% ).
Isti izvještaj sugeriše da Poljaci aktivno traže informacije o porjeklu proizvoda koje
kupuju, a internet (65%) i mišljenja njihovih prijatelja i porodice (32%) su najvažniji
izvori tih informacija. Poljaci primjećuju sadržaj etiketa i sastav proizvoda. Istraživanje
Mintela i BNP Paribas izvještava da su za 44% poljskih potrošača „prirodni sastojci“
najvažniji faktor prilikom kupovine prehrambenih proizvoda.

Slika 2. Svijest o logou EU organske hrane među Poljacima

.

Izvor: Organska hrana u Poljskoj (2018)
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Slika 3. Glavne asocijacije organske hrane među Poljacima

Izvor: Organska hrana u Poljskoj (2018)
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INSTITUCIONALNA PODRŠKA
Da bi podržali dalji rast organskog sektora u Poljskoj, brojni predstavnici poljske
industrije organske hrane osnovali su Poljsku komoru za organsku hranu. Ona
trenutno okuplja preko 100 poljoprivrednika, proizvođača, prodavnica i
distributera. Komora ima za cilj promociju organskog uzgoja i podizanje svijesti
kupaca o organskoj hrani i njenim prednostima u odnosu na konvencionalne
proizvode. Komora stavlja poseban naglasak na promociju sertifikovanog sistema
označavanja hrane među kupcima, kao i među proizvođačima, pružajući
informacije o kontrolnim postupcima i specifičnim zahtjevima koji moraju biti
ispunjeni da bi se dobili odgovarajući sertifikati.
Poljoprivredni savjetodavni centar u Brwinów-u preduzima nekoliko inicijativa s
ciljem promocije organske poljoprivrede i organskih proizvoda. Primjer takve
inicijative je godišnje takmičenje za najbolju organsku farmu. U centru se vodi
Ekološka ogledna farma - eksperimentalna i razvojna jedinica za praktičnu obuku
u organskoj poljoprivredi6. Savjetodavni centar, zajedno sa svojom jedinicom
koja se nalazi u Radomu, organizuje seminare, obuke i radionice iz različitih
aspekata organske i ekološke poljoprivrede. Kao odgovor na rastuću potražnju za
organskim proizvodima, nabrojane inicijative šire primjere najbolje prakse i
praktična rješenja među poljskim poljoprivrednicima. Ono što je važno, oni
takođe poboljšavaju saradnju između različitih aktera - proizvođača,
poljoprivrednika, ekoloških organizacija.
U Poljskoj postoji dobro uspostavljena mreža naučno-istraživačkih centara i
poljoprivrednih konsultantskih jedinica. Od 2004. poljska vlada aktivno podržava
istraživački program naučnih instituta i akademskih centara fokusirajući se na
organski sektor. Štaviše, vlada aktivno podržava sektor organskog uzgoja i
organske hrane informativnim i marketinškim kampanjama u Poljskoj i izvan nje.

6 https://www.cdr.gov.pl/en

Sertifikacija poljskih proizvoda u perspektivi EU

SERTIFIKACIJA
Određeni su posebni zahtevi za farmu kako bi bila zvanično priznata kao
proizvođač organske hrane. Prvo i najvažnije, takve farme moraju proći period
konverzije. Dužina ovog perioda konverzije zavisi od vrste organskog proizvoda
koji se proizvodi:
● 3 godine za voćnjake višegodišnjeg voća koje raste u žbunovima, drveću ili
kao loza.
● 12 meseci za ispašu svinja i živine,

● 2 godine za zemljište jednogodišnjih usjeva za ispašu preživara
U svakoj zemlji članici postoji određeno tijelo za sertifikaciju, koje farmerima
pruža potrebne informacije i preuzima kontrolu tokom perioda konverzije i
nakon njegovog završetka. Zemlje EU mogu da odluče da li je ovo javno ili
privatno tijelo, ali sve one provjeravaju da li se poštuju pravila Evropske unije o
organskoj proizvodnji. Tokom perioda konverzije, poljoprivrednik takođe prima
isplate za moguće poteškoće i gubitak prinosa tokom perioda konverzije iz
konvencionalne u organsku proizvodnju. Pored toga, EU nudi i druge oblike
podrške organskim poljoprivrednicima u okviru Zajedničke poljoprivredne
politike i plaćanja za ozelenjavanje.

7

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
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VAŽNI SERTIFIKATI

EU logo organske proizvodnje

EU logo organske proizvodnje daje koherentan vizuelni identitet organskim
proizvodima proizvedenim u Evropskoj uniji. To potrošačima olakšava
prepoznavanje organskih proizvoda i pomaže poljoprivrednicima da ih
plasiraju na tržište širom EU.
Logo organske proizvodnje se može koristiti samo na proizvodima koje je
ovlašćena kontrolna agencija ili tijelo sertifikovala kao organske. To znači da su
ispunili stroge uslove kako se moraju proizvoditi, prerađivati, transportovati i
skladištiti9. Proizvodi kojima je dodjeljen sertifikat moraju da sadrže najmanje
95% organskih sastojaka, a dodatno poštuju dalje stroge uslove za preostalih
5%. Proizvođači su takođe dužni da daju dodatne informacije na ambalaži:
kodni broj tijela za kontrolu i informacije o mjestu na kojem su uzgajane
poljoprivredne sirovine koje čine proizvod.

9

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organicsglance_en
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EU Ekolabel (ekološka oznaka):
Osnovan 1992. godine, EU Ecolabel je dobrovoljna oznaka o ekološkim
performansama koji se dodjeljuje proizvodima i uslugama koji ispunjavaju
visoke ekološke standarde. Ovaj sertifikat promoviše kružnu ekonomiju i
kontroliše čitav životni ciklus proizvoda, od ekstrakcije sirovine do odlaganja.
Kriterijumi ekološke oznake EU pružaju hitne smjernice kompanijama koje žele
da smanje svoj uticaj na životnu sredinu i garantuju efikasnost svojih ekoloških
akcija kroz kontrolu nezavisnih kompanija. Štaviše, mnoge kompanije se
okreću kriterijumima ekološke oznake EU jer je on osmišljen da podstakne
proizvođače da smanje njihov ukupni uticaj na životnu sredinu i stvore manje
otpada i CO2 tokom proizvodnog procesa. Kriterijume za svaku grupu
proizvoda razvijaju stručnjaci uz konsultacije sa glavnim zainteresovanim
stranama i oni su prilagođeni jedinstvenim karakteristikama svake vrste
proizvoda. Kriterijumi se u prosjeku revidiraju i mijenjaju po potrebi, kako bi se
odrazile tehničke inovacije u proizvodnom procesu, poput evolucije materijala
ili smanjenja emisije i promjena na tržištu.
Svaki proizvod ili usluga isporučena za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na
tržištu Evropskog ekonomskog prostora (Evropska unija plus Island, Lihtenštajn
i Norveška) i uključena u jednu od utvrđenih grupa neprehrambenih i
nemedicinskih proizvoda, ispunjava uslove za ekološke oznake EU10.

10

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
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Slika 4. Ukupan broj izdatih ekoloških oznaka oznaka EU po državi

Izvor: Evropska Komisija (2020)
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GEOGRAFSKE INDIKACIJE
Da bi se razlikovali tradicionalni, lokalni proizvodi, razvijen je evropski sistem
označavanja. Sistem geografskih oznaka EU štiti imena proizvoda koji potiču
iz određenih regiona i imaju određene kvalitete ili uživaju reputaciju
povezanu sa teritorijom proizvodnje11. Služi i za promociju visokokvalitetne
hrane među kupcima, ali i za zaštitu proizvođača od nelojalnih konkurenata i
njihovih falsifikovanih proizvoda. GO (GI) šeme igraju važnu ulogu u
promovisanju održivog ruralnog razvoja, poboljšanju prihoda farmi i
otvaranju novih izvoznih potencijala. One takođe doprinose boljoj zaštiti
lokalnog nasljeđa.
U okviru evropske politike kvaliteta i zaštite izuzetnih proizvoda prepoznate
su dvije kategorije proizvoda:
• regionalni proizvodi poznatog porijekla na koje se odnosi oznaka Zaštićena
oznaka porijekla i Zaštićena oznaka geografskog porijekla,
• tradicionalni proizvodi na koje se odnosi oznaka Tradicionalni specijalitet
zagarantovan.
Opšta pravila koja se odnose na geografske oznake ne razlikuju se među svim
zemljama članicama Evropske unije.

11 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Dostupni sertifikati:

Zaštićena oznaka porijekla (ZOP/PDO-engl)
Imena proizvoda registrovana kao ZOP su ona koja imaju najjače veze sa
mjestom u kome su napravljena - svaki dio proizvodnje, prerade i pripreme
mora se odvijati u određenom regionu. Ovaj sertifikat je posvećen hrani,
poljoprivrednim proizvodima i vinu12.

Zaštićena geografska oznaka (ZOGP/PGI-engl)

ZOGP naglašava vezu između određenog geografskog regiona i naziva
proizvoda, gdje se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike u osnovi
mogu pripisati njegovom geografskom porijeklu. Ovde se bar jedna od faza
proizvodnje, prerade ili pripreme odvija u regionu. Ovaj sertifikat je posvećen
hrani, poljoprivrednim proizvodima i vinu. Još jedan sertifikat posvećen je
posebno alkoholnim pićima i aromatizovanim vinima - Geografska oznaka
alkoholnih pića i aromatizovanim vinima (GO)13.

12 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
13 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Garantovano tradionalni specijalitet (GTS/TSG-engl)
Garantovano tradicionalni specijalitet (GTS) ističe tradicionalne aspekte kao
što je način na koji je proizvod napravljen ili njegov sastav, a da nije povezan
sa određenim geografskim područjem. Naziv proizvoda koji je registrovan kao
TSG štiti ga od falsifikovanja i zloupotrebe. Ovaj sertifikat se može dodijeliti
prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima.14
Jedinica odgovorna za proces registracije u Poljskoj je poljsko Ministarstvo
poljoprivrede i ruralnog razvoja. Registracija je dvostepeni postupak - prva
faza se sprovodi na nivou država članica, drugu fazu sprovodi Evropska
komisija. Do sada je 44 poljska proizvoda registrovano kao GO - med od
medene rose iz regiona Beskids, koji je nedavno dodat na ovu listu.15

Takođe, u cilju jačanja podrške lokalnim tradicionalnim proizvođačima,
poljsko Ministarstvo poljoprivrede i regionalne vlasti uspostavile su
nacionalnu Listu tradicionalnih proizvoda. Trenutno je na ovoj listi više od
1600 proizvoda. 16

14 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
15 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowanetradycyjne-specjalnosci
16 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12
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Poljska inovativna poljoprivreda

BIODIVERZITET, ODRŽIVOST, INOVATIVNOST
ODRŽIVA POLJOPRIVREDA

Osnovna pretpostavka održive poljoprivrede je zadovoljenje ljudskih potreba
za hranom i vlaknima, uz najefikasnije korišćenje dostupnih resursa i
smanjenje ili uklanjanje niti u prirodnom okruženju. Održiva poljoprivreda je
ključni element izgradnje održivog društva i reagovanja na ekološke niti. Ovaj
koncept ima za cilj da poveže ekonomski razvoj sa zaštitom prirodnih resursa i
globalnom ravnotežom ekosistema. Održiva poljoprivreda integrisaće tri glavna
cilja: zdravu životnu sredinu, socijalnu i ekonomsku pravičnost i ekonomsku
isplativost.
Iako je prelazak na održivije sisteme cilj EU već nekoliko godina, proizvodnja
hrane i dalje doprinosi zagađenju životne sredine, gubitku biodiverziteta i
klimatskim promjenama. Stoga je kao pokušaj pronalaska ambicioznog i
holističkog odgovora na izazove povezane sa životnom sredinom stvoren
Evropski zeleni dogovor. To je inkluzivna strategija rasta koja za cilj ima da
transformiše EU u održivu, modernu ekonomiju sa efikasnim resursima i da
Evropu efikasno učini prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050.
godine. Cilj ovih ciljeva je poboljšanje zdravlja i kvaliteta života građana EU .
.
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Poljoprivrednici, poljoprivredno-prehrambena preduzeća, šumari i seoske
zajednice moraju da odigraju ključnu ulogu u nekoliko ključnih oblasti politike
Zelenog dogovora, uključujući:
● izgradnju održivog sistema hrane kroz strategiju Od Farme fo Viljuške (From
Farm to Fork Strategy);
● dodavanje nove strategije biodiverziteta zaštitom i unapređivanjem raznolikosti
biljaka i životinja u ruralnom ekosistemu;
● doprinos klimatskim akcijama Zelenog dogovora za postizanje cilja nulte emisije
u EU do 2050;
● podržavanje ažurirane šumarske strategije koja će biti objavljena 2020. godine,
održavanjem zdravih šuma;
● doprinos akcionom planu sa nultim zagađenjem, koji će biti postavljen 2021.
godine, zaštitom prirodnih resursa kao što su voda, vazduh i zemljište1.
Slika 1. Evropski zeleni dogovor-globalni ciljevi

Izvor: Evropska Komisija
1 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_en
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ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA

Zajednička poljoprivredna politika EU- ZPP (CAP) predstavlja partnerstvo između
poljoprivrede i društva, kao i Evrope i njenih poljoprivrednika. Cilj joj je:
● podržati poljoprivrednike i poboljšati poljoprivrednu produktivnost,
osiguravajući
stabilno
snabdijevanje
pristupačnom
hranom;
● zaštititi poljoprivrednike Evropske unije da razumno zarađuju za život;
● pomoći u suočavanju sa klimatskim promjenama i održivom upravljanju
prirodnim
resursima;
●
održavati
ruralna
područja
i
pejzaže
širom
EU;
● održavanje seoske ekonomije promovisanjem radnih mjesta u poljoprivredi,
poljoprivredno-prehrambenoj
industriji
i
povezanim
sektorima2.
Poljski poljoprivrednici su dužni da se pridržavaju odredbi Zajedničke
poljoprivredne politike, koja, između ostalog, reguliše pitanja koja se odnose na
zaštitu poljoprivrednog okruženja koje se koristi u procesu poljoprivredne
proizvodnje. ZPP kombinuje socijalni, ekonomski i ekološki pristup koji će dovesti
EU
do
postizanja
održivog
poljoprivrednog
sistema.

2 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
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Slika 2.Tri elementa održive poljoprivrede

Izvor: Evropska komisija

Prethodna ZPP bila je u periodu 2014-2020. Zakonske prijedloge o novom ZPP za
period 2021-2027. predstavila je Evropska komisija u junu 2018. Oni osiguravaju
da ZPP i dalje ima za cilj pružanje podrške evropskoj poljoprivredi, omogućavanje
prosperitetnih ruralnih područja i proizvodnju visokokvalitetne hrane.
Predlozi Komisije posebno se fokusiraju na:
● obezbjeđivanje poštenog posla i stabilne ekonomske budućnosti za
poljoprivrednike;
● postavljanje većih ambicija za ekološku i klimatsku akciju;
● očuvanje položaja poljoprivrede u srcu evropskog društva.3
Nova zajednička poljoprivredna politika trebalo bi da se gradi na devet ključnih
ciljeva, koji će poslužiti kao osnova na kojoj će zemlje EU dizajnirati svoje
strateške planove ZPP.

3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
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Slika 3. ZPP posebni ciljevi za 2021 - 2027

Izvor: Evropska komisija
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BIODIVERZITET

Prema FAO definiciji, poljoprivredni biodiverzitet uključuje komponente biološke
raznolikosti koje su od suštinskog značaja za ishranu ljudske populacije i
poboljšanje kvaliteta života. Zasnovan je na raznolikosti i promenljivosti
ekosistema, životinja, biljaka i mikroorganizama, na genetskom nivou, nivou vrsta
i nivoima ekosistema, koji su neophodni za održavanje čovjekovog života kao i
ključnih
funkcija
ekosistema.4
Očuvanje biodiverziteta važan je element poljoprivrednih strategija EU i jedan od
prioriteta novog Zelenog dogovora. Stoga je strategija za biodiverzitet do 2030.
godine stvorena kao napor da se ojača očuvanje biodiverziteta i zaustavi gubitak
biodiverziteta
u
Evropskoj
uniji.
Ključne obaveze koje su uključene u strategiju koje treba dostići do 2030. godine:
1. Pravno zaštititi najmanje 30% kopnene površine EU i 30% morskog područja
EU i integrisati ekološke koridore, kao dio istinske transevropske mreže prirode.
2. Strogo zaštititi najmanje trećinu zaštićenih područja EU, uključujući sve
preostale
primarne
i
stare
šume
EU
3. Efikasno upravljati svim zaštićenim područjima, definišući jasne ciljeve i mjere
zaštite i na odgovarajući način ih nadgledati5.

4 http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/compendium/tools-guidelines/what-is-agricultural-biodiversity/en/

5 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Najmanje 20 milijardi evra godišnje biće otključano kako bi se ispunili ciljevi ove
strategije, uključujući prioritete ulaganja za Naturu 2000 i zelenu infrastrukturu.
Štaviše, kako će obnova prirode dati glavni doprinos klimatskim ciljevima, značajan
dio od 25% budžeta EU namjenjenog klimatskim akcijama biće uložen u
biodiverzitet
i
rješenja
zasnovana
na
prirodi.
Da bi ojačala održivo upravljanje prirodnim resursima, Poljska je razvila Program
ruralnog razvoja. Ukupan budžet programa za period 2014-2020. iznosio je 13,5
milijardi EUR, a osnovala ga je EU. Novi PRP (RDP-engl) za period 2021-27 takođe će
staviti veliki naglasak na zaštitu životne sredine i biodiverziteta. Ostale mjere PRP-a,
poput organske poljoprivrede, učešća farmera u sistemima kvaliteta hrane, kao i
obrazovanje poljoprivrednika i oblikovanje ekološke svijesti kroz odgovarajuće
odabrane programe obuke, takođe mogu doprinjeti održavanju i povećanju
biodiverziteta.
Trenutni instrumenti poljoprivredne politike koji podržavaju biodiverzitet u Poljskoj
uključuju:

• Strategija zaštite biodiverziteta do 2020.
• Program zaštite i održivog korišćenja biološke raznolikosti sa
Akcionim planom za 2015-2020.
• Strategija održivog razvoja Poljske do 2025. godine (1999).
• Direktive Evropske unije: »Direktiva o pticama» Direktiva o
staništima.
• Natura 2000 mreža.
• Zajednička poljoprivredna politika: »standardi i zahtevi za unakrsnu
usklađenost» ozelenjavanje.
• Program ruralnog razvoja: »Agro-ekološko-klimatske mjere»
Organska poljoprivreda.
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Važno je naglasiti da se do danas poljska poljoprivreda u velikoj meri odlikuje
raspadom na veliki broj malih farmi, na kojima se još uvijek koriste tradicionalni
načini poljoprivrede. Ove farme su često odvojene brojnim trakama heterogene
prirodne vegetacije. Stoga je biološka raznolikost poljskih ruralnih područja
među
najbogatijim
u
cijeloj
Evropi.
Druga jedinstvena karakteristika poljske poljoprivrede je postojanje lokalnih rasa
stoke (npr. Poljska crvena goveda, poljska ovca, poljski konj, kokoši zelenih nogu).
Životinje starih rasa uspjele su da prežive zahvaljujući širokoj rasprostranjenosti.
To su životinje koje su, iako u mnogim slučajevima manje produktivne, obično
bolje
prilagođene
lokalnim
uslovima.
Takođe stare sorte usjeva postaju sve popularnije, jer su vrlo otporne na bolesti i
imaju skromne zahtjeve u pogledu tla. Vrijedi napomenuti da je velika količina
starih sorti jabuka i dalje prisutna na tržištu i dobija na popularnosti. Većina ovih
biljnih sorti može se uspješno uzgajati u jeftinim tehnologijama i ekološkim
sistemima proizvodnje. Poljska promoviše gajenje starih sorti kao dio podrške
biodiverzitetu.
Poljoprivredno-ekološka i klimatska akcija, sprovedena u okviru Programa
ruralnog razvoja (RDP), promoviše vraćanje starih vrsta i lokalnih sorti biljaka u
uzgoj, kao i njihovu širu upotrebu u društvu. Odgovarajući pristup očuvanju
biljaka i životinjskih genetičkih resursa usko povezuje njihovo očuvanje u
prirodnom okruženju u regionima sa njihovim porijeklom. Ova vrsta zaštite
pomaže u očuvanju datog oblika na mjestu porijekla i nastavlja da primjenjuje
tradicionalni metod uzgoja i selekcije koji je doveo do njegovog stvaranja.
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INOVACIJE / ISTRAŽIVAČKI CENTRI

Razvoj poljoprivrede kroz inovacije je od suštinskog značaja za postizanje
ekonomskog rasta i održivosti. Tehnološka modernizacija poljske poljoprivrede
postala je brza nakon ulaska u EU 2004. Tržište nudi poljoprivrednicima mnoga
inovativna rješenja kako bi njihov rad mogao da se poboljša. Poljoprivrednicima
su na raspolaganju nove tehnologije i nove aktivne supstance.
Međutim, inovacije u poljoprivredi mogu se shvatiti u širem smislu. Stoga se na
tržište uvode nove rase i sorte, efikasnije i ekonomičnije za uzgoj (nova sorta se
može registrovati samo kada je bolja od već registrovanih).
U Poljskoj postoji nekoliko modernih istraživačkih i akademskih centara koji se
bave temom poljoprivrede i razvijaju inovativna poljoprivredna rješenja.
Najvažniji su: Institut za nauku o zemlji i uzgoju biljaka (IUNG), Institut za uzgoj i
aklimatizaciju biljaka (IHAR), Institut za tehnologiju i nauke o životu (ITP) i Institut
za zaštitu bilja. Svi pomenuti su aktivno uključeni u naučne i istraživačke
aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Razvijaju projekte koji se
sprovode u okviru Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizont
2020.
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„Ka klimatski pametnom održivom upravljanju poljoprivrednim zemljištima
(2020.-2025.)“, „Tematska mreža upravljanja hranjivim sastojcima i oporavak
hranljivih sastojaka“, „Nove strategije o bio-ekonomiji u Poljskoj “, „ Poboljšanje
stabilnosti visokokvalitetnih osobina jagodičastog voća u različitim okruženjima i
sistemima gajenja u korist evropskih farmera i potrošača “- ovo su najnoviji
kojima je dodeljen grant za istraživanje u okviru programa.7
Iako Poljska ima veliki istraživački potencijal - izvrsne poljoprivredne univerzitete i
jake istraživačke centre, koji djeluju u oblastima nauke kao što su veterina, zaštita
hrane i zaštita životne sredine - samo oko 1% BDP-a se troši na naučna
istraživanja. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora,
posebno prerade, i njegovo prilagođavanje rastućim zahtjevima tržišta
neophodan je put koji će poljska poljoprivreda voditi kako bi ostala jedan od
vodećih
dobavljača
hrane
u
Evropskoj
uniji.
Tehnološki nivo odrediće
godinama. To je posebno
udjelom izdjeljenih farmi svojih ranijih i kasnijih faza

konkurentnost poljske poljoprivrede u narednim
važno za poljski poljoprivredni sektor sa velikim
definitivno bi moglo imati koristi od modernizacije
industrije putem pametnih strategija specijalizacije.

7 http://www.inhort.pl/projety-badawcze/horyzont-2020
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RURALNA PODRUČJA - TRENUTNI TRENDOVI I
SOCIJALNE PROMENE
PROMENE NASTALE NAKON 1989 g

Za razliku od Sovjetskog Saveza, poljska poljoprivreda je uglavnom bila privatne
prirode tokom čitavog perioda komunizma. Farme u pojedinačnom vlasništvu
predstavljale su 76% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta krajem
1980.godine. Nacionalizovane farme - zadruge ili državne farme - bile su ređe i
osnovane su uglavnom u zapadnoj Poljskoj, na bivšim njemačkim zemljišnim
posedima („Oporavljene teritorije“). Situacija se promenila nakon 1989.godine,
kao posledica političkih i ekonomskih promena. Nacionalizovane farme su prešle
u vlasništvo pojedinačnih vlasnika ili privredno-pravnih preduzeća. U centralnoj i
istočnoj Poljskoj, gdje je privatna poljoprivreda bila rasprostranjenija, promene
su bile vrlo ograničene, a odnosile su se samo na prenos zemlje između privatnih
farmi.1
Poljska ekonomija se brzo razvijala tokom perioda promena nakon 1989. godine.
Međutim, mnogi regioni nisu imali koristi od ove promjene; posebno su seoska
područja pretrpjela stagnaciju i pad. Pristupanje EU 2004. godine rezultiralo je
značajnim promjenama u poljoprivredi. Poljski poljoprivrednici imali su koristi od
primjene inovacija i tehnologije, kao i od pristupa tržištima EU za izvoz svojih
proizvoda. Od tad je Poljska neto izvoznik hrane sa viškom koji neprestano raste.

1 Bański Jerzy (2011) Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agric.
Econ. – Czech, 57(2)
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ČINJENICE I TRENDOVI
Poljski poljoprivrednici na raspolaganju imaju u prosjeku dva do pet hektara
zemlje. Prosječna veličina površine poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu u
2020. godini iznosi 11,04 ha. Prostorna distribucija malih i velikih farmi odražava
postavku uspostavljenu u komunizmu - najveća poljoprivredna gazdinstva nalaze
se u istim regionima u kojima je stvorena bivša državna farma, a zatim
privatizovana
nakon
uvođenja
kapitalizma.

Slika 1. Prosječna veličina farmi (u ha)

Izvor: Agencija za restrukturisanje i modernizaciju poljoprivrede
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INOVACIONO / ISTRAŽIVAČKI CENTRI

Poljoprivreda je glavni izvor prihoda za skoro 10% seoskog stanovništva.
Međutim, nepoljoprivredne aktivnosti dobijaju na značaju - mnogi stanovnici
poljskih ruralnih područja posao pronalaze tako što ih neko unajmi i
samozapošljavanju. Proces deagrarizacije u Poljskoj ubrzao se poslednjih
decenija: sve manje ljudi pronalazi posao u poljoprivredi, a sama poljoprivreda
je izvor sredstava za život sve manje porodica (domaćinstava). Istovremeno,
socijalna davanja i dalje igraju značajnu ulogu u strukturi budžeta
domaćinstava.
Još jedan trenutni trend je proces ponovne ruralnosti - sve više ljudi se seli iz
urbanih područja na selo. Suprotno globalnom trendu urbanizacije, poljska
ruralna područja se smatraju atraktivnim mjestima za život. Dok je 1998.
godine među svim anketiranim Poljacima 30% ispitanika ukazalo na volju za
životom na selu (ako je postojao izbor), 2006. je to već bilo 42%, a 2015. nešto
manje, tj. 40%. Takođe raste interesovanje za selo njegovih sadašnjih
stanovnika. Među ljudima koji žive i dolaze sa sela, želju da nastave da žive
1998. godine izjavilo je 61% ispitanika, 2006. 71%, a 2015. 76%.
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Slika 2. Prihod po stanovniku u 2018. godini

Izvor: Statistika Poljska (2018)
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Selo je obično povezano sa sporijim tempom života, harmonijom i
stabilizacijom (50%), kao i sa prirodom (41%), tišinom (23%) i privatnošću
(18%). Stoga trend ponovne ruralnosti nije nužno povezan sa interesovanjem
za poljoprivredu - veliki broj novih stanovnika ruralnih područja neće se
zaposliti
u
poljoprivredi.
Materijalne promjene kao što je sve veća lakoća rada od kuće olakšale su ovu
promjenu. Ključni razvojni jazovi između ruralnih i urbanih područja se
smanjuju; ovo uključuje i „teške“ faktore poput infrastrukture, kućnih aparata
ili prihoda, kao i one koji se odnose na ljudski kapital. Obrazovni jaz i razmjere
digitalne
podjele
se
takođe
sužavaju.
Ipak, ovaj trend nije ravnomjerno prostorno raspoređen. Najveći priliv
stanovništva može se primjetiti u Mazowieckie, Wielkopolskie i Małopolskie
vojvodstva, dok su Lubelskie I Podkarpackie vojvodstva imala negativnu neto
migraciju
u
2018.
godini.
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Slika 3. Promjena ruralnog stanovništva u periodu 2005–2018

Izvor: Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Smart Villages: Where Can They Happen?
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Slika 4. Priliv i odliv stanovništva u ruralnim područjima (2018)

Izvor: Statistika Poljska (2018)
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DRUŠTVO
Poređenje podataka iz 2015. i 2017. godine pokazuje zanimljivu promjenu: blagi
pad aktivnosti NVO-a u velikim gradovima i radničkim zajednicama (kao ukupan
broj svih aktivnosti) i izrazit porast aktivnosti u zajednici poljoprivrednika i blago
manju aktivnost - u seoskim zajednicama. Trenutno postoji oko 25 hiljada NVO i
fondacija koje rade u ruralnim oblastima u Poljskoj.
Slika 5. Neprofitni subjekti u ruralnim područjima

Izvor: 1 Statistika Poljske/ REGON / KRS
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Pored sve većeg prisustva nevladinih organizacija, dvije institucije su ključne za
razvoj civilnog društva u ruralnim oblastima. Jedna je dobrovoljna vatrogasna
služba, druga - seoska ženska udruženja. Obe su decenijama prisutni na selu, obe
sprovode višestruke kulturne, obrazovne i građanske aktivnosti i uživaju
institucionalnu podršku poljske vlade.
Slika 6. Prostorna rasprostranjenost NVO-a (2016))

Izvor: Fondacija za Razvoj Poljske Poljoprivrede (2018)

Održivi razvoj ruralnih područja

Slika 7. Prostorna rasprostranjenost volonterskih vatrogasnih jedinica

Izvor: Fondacija za Razvoj Poljske Poljoprivrede (2018)
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ŽENE
U ruralnim područjima žene čine 50,2% cjelokupne populacije. Ruralna područja
u Poljskoj karakteriše niži odnos feminizacije nego u slučaju urbanih područja sto jedna žena na sto muškaraca. (111,2 u urbanim sredinama).
Žene u ruralnim oblastima su u velikoj mjeri uključene u poljoprivredne poslove.
Svakim petim poljskim poljoprivrednim gazdinstvom upravlja žena. 56,5% žena
koje žive na selu profesionalno su aktivne. Tada žene često traže posao izvan
poljoprivrede ili pokušavaju da osnuju sopstvene kompanije. Primjeri
preduzetništva koje žene sprovode su višestruki: ručni rad, zanatstvo,
agroturizam,
prerada
i
prodaja
poljoprivrednih
proizvoda.
Socijalno i građansko učešće žena je veoma raznoliko. Udruženja seoskih žena
ostaju glavna ženska organizacija u ruralnim oblastima. Međutim, sve više žena
učestvuje u aktivnostima drugih udruženja ili fondacija koje rade na selu. Isto
tako, učešće žena u lokalnoj poljoprivrednoj vladi neprestano raste u poslednjih
30 godina. Procenat žena među odbornicima seoskih opština povećao se sa 9,2%
u 1990. na 25,4% u 2010. Trenutno je oko 30% seoskih administratora žena.
Žene u ruralnim područjima obavljaju različite uloge, što im daje posebne
predispozicije
da
značajno
doprinesu
napretku
i
inovacijama.
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Slika 8. Učešće žena radnika u neformalnom zaposlenju, poljoprivreda

Izvor: Evropski Parlament (2019)
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Slika 9. Puno radno vrijeme za ukupnu i žensku populaciju u poljoprivredi

Izvor: Evropski Parlament (2019)
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DIGITALIZACIJA

U 2018. godini 84,2% poljskih domaćinstava uživalo je pristup internetu. Razlika
u digitalizaciji između ruralnih i urbanih područja kontinuirano se smanjuje i
trenutno iznosi 3,3 procentna poena, dok je 2005. dostupnost interneta u
gradovima bila dvostruko veća nego u ruralnim dijelovima - 36% u poređenju sa
19%. Međutim, situacija se i dalje razlikuje među regionima. Najbolje razvijena
internet infrastruktura, izuzev najvećih gradova i područja u okolini, može se naći
u zapadnoj Poljskoj, dok je u jugoistočnoj i centralnoj Poljskoj internet dostupan
u
manjoj
mjeri.
U periodu 2014-20. godine sproveden je Operativni program Digitalna Poljska
2014-2020. Cilj mu je bio ojačati digitalne temelje za nacionalni razvoj, takođe
kroz razvoj internet infrastrukture u ruralnim područjima. Do februara 2020.
godine, u okviru ovog programa, potpisani su ugovori za zadatke od oko 3
milijarde EUR. Plan implementacije programa pretpostavlja da će oko 37%
ukupne
alokacije
direktno
pokriti
ruralna
područja.2

2 Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Smart Villages: Where Can They Happen? Land, 9
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Slika 10: Kompjuteri, tableti i laptopo-ovi u domaćinstvima

Izvor: CBOS (2017)

Slika 11. Redovni korisnici interneta prema situaciji zaposlenosti

Izvor: Statistika Poljska (2019)
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RURALNI TURIZAM

Ruralna područja čine 93% poljske teritorije. 30% ili obradivo zemljište u Poljskoj
pokazuje visoke ekološke kvalitete. Poljska ruralna područja su atraktivno mjesto
za život, rad i odmor. Raznoliki lokalni pejzaž: planine, jezera, more ili šume,
dodaje veliki potencijal daljeg razvoja ruralnog turizma u Poljskoj.
Agroturističke operacije u Poljskoj trenutno sprovodi više od 8000
poljoprivrednih gazdinstava i nude 84,5 hiljada smještajnih mjesta. Agroturizam
je najprisutniji u šest poljskih regija: Podkarpackie, Małopolskie, Pomorskie,
Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie. Gotovo 40% operativnih
agroturističkih farmi u Poljskoj nalazi se u sljedećim provincijama: Małopolskie,
Podkarpackie and Warmińsko-mazurskie. Najmanji broj agroturističkih stanova je
u provinciji Łódzkie, Opolskie i Lubuskie. Međutim, takvi objekti mogu se naći
širom zemlje. Karakteriše ih raznolikost turističke ponude, prilagođena potražnji
posjetilaca, ali istovremeno nadograđujući se na lokalne tradicije, jedinstvene
regionalne proizvode i prirodni pejzaž. Područja sa velikim potencijalom za
budući razvoj turizma su: planinski regioni (Karpati, planine Świętokrzyskie,
Sudetes), priobalni krajevi i velika jezera (jezero Suwałki, Warmia-Masuria).

Održivi razvoj ruralnih područja
Slika 12. Turističke smeštajne jedinice prema tipu i njihovoj popunjenosti u 2019. godini

Izvor: Statistika Poljska (2019)
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Agroturizam stvara nove mogućnosti za poljoprivrednike koji rade u ruralnim
područjima sa nepovoljnijim zemljišnim i klimatskim uslovima. Postoji još
nekoliko važnih faktora koji utiču na razvoj seoskog turizma u Poljskoj: aktivnost
društva i lokalne vlasti; prirodna i kulturna dobra; razvoj turističkih objekata; i
infrastrukturni
uslovi.3
Seoski turizam je takođe koristan za stanovnike ruralnih područja i nesumnjivo je
u skladu sa principima održivog multifunkcionalnog razvoja. To dovodi do
primjene inovativnih proizvoda u razvoju turističkih usluga. Stvara nove
mogućnosti u pogledu korišćenja zemljišta i takođe nove mogućnosti za posao.
Doprinosi razvoju preduzetništva, konkurentnosti, kao i ekonomskoj stimulaciji
ruralnih područja. Omogućava upotrebu proizvodnih resursa na selu i predstavlja
dodatni izvor prihoda kako za poljoprivrednike, tako i za lokalnu zajednicu omogućava stimulisanje aktiviranja zajednica i saradnje, koristeći vrijednosti
povezane sa specifičnim socijalnim, kulturnim i ekološkim karakterom sela.

3 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222576
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1. Podrška modernim rješenjima u području
novih tehnologija za poljoprivrednoprehrambeni sektor

Na poljskom tržištu se svake godine može primijetiti sve veći broj startapa,
što je uzrokovano stalnim porastom potražnje za modernim i jedinstvenim
tehnološkim rješenjima u mnogim industrijama. U ranim fazama razvoja
većina ih se suočava s preprekama za uspjeh zbog nedostatka dovoljnih
resursa
i
tržišnog
iskustva.
AgriTech Hub je fond rizičnog kapitala s investicijskim interesima u moderna
rješenja u okviru visoke tehnologije za poljoprivredni i prehrambeni sektor.
Cilj mu je podržati proces komercijalizacije tehnologija posvećenih
poljoprivredno-prehrambenom sektoru, koji dolaze iz istraživačkih jedinica i
preduzetničkog sektora, uključujući davanje sredstava na raspolaganje.
Projekte istraživanja i razvoja s najvećim potencijalom stavljaju u komercijalnu
upotrebu tokom faza Proof of Concept (PoC) i Proof of Principle (PoP) te
ulažu u rješenja i tehnologiju unutar opsega cijelog lanca dodatne vrijednosti
u poljoprivredi i poljoprivrednoj praksi. AgriTech Hub predstavlja spoj znanja
u smislu visoke tehnologije i ICT-a s investicijskim iskustvom tima stručnjaka.
Njegova je misija podržati inovacije, primjenjive u fazama rasta, proizvodnje i
distribucije, sve do komercijalnog krajnjeg kupca. AgriTech je posebno
zainteresovan za ulaganje u pametna polja - preciznu poljoprivredu, etrgovinu hranom - od farme do potrošača, foodtech, bioenergiju, materijale
na biološkoj osnovi, nove biljne sorte, otpadnu tehnologiju i napredne
senzore.
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Pojava poljoprivredno-tehnološkog puta pokazuje da poljoprivrednoprehrambena industrija koja se dinamično razvija treba inovativna rješenja
koja će poboljšati poljoprivrednu proizvodnju u Poljskoj. Saradnja s AgriTech
Hub fondom omogućava razvoj mladih poljskih startapa stvarajući moderna i
jedinstvena tehnološka rješenja za ovaj sektor - učesnici programa dobijaju
sveobuhvatnu podršku iz fonda AgriTech Hub tokom cijelog razdoblja
ubrzanja.
Hub pretražuje i podržava inovativna tehnološka rješenja, prisutna u
sveobuhvatnom procesu isporuke prehrambenih proizvoda potrošačima, od
pripreme polja i sjemena do pakovanja proizvoda. Podržavaju se novi projekti
zbog povećanja učinkovitosti rada na terenu i smanjenja njihovih troškova, na
primjer putem autonomnih poljoprivrednih mašina koji zamjenjuju
poljoprivrednike i radnike u ovom sektoru, a istovremeno smanjuju rizik
kontakta sa sredstvima za zaštitu bilja i rješenjima koji će učinkovito
omogućiti nesmetani cjelodnevni terenski rad kad su najpotrebniji.
Hub je most između svijeta nauke i poslovanja, zbog čega se od početka svog
rada usredsređuje na blisku saradnju sa naučnom zajednicom. Zahvaljujući
pruženoj podršci, startapi su u mogućnosti razviti inovativna rješenja na polju
automatizacije i informatike, poboljšavajući rad mašine i nadgledanje svih
njenih funkcija, što doprinosi proširenju dostupnih opcija za kupce.
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2. Komercijalizacija kuhinjskog inkubatora
lokalne akcione grupe: Gościniec 4 Żywiołów
LAG (Lokalna akciona grupa) "Gościniec 4 Żywiołów" djeluje u četiri opštine
okruga Wadowice Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz i Stryszów.
Koncept kuhinje inkubatora u Poljskoj je malo poznat i nigdje u zemlji nije
predloženo rješenje u takvom obimu kao u ovom projektu. Kuhinjski
inkubator je objekat s opremom namijenjenom malim prerađivačima
poljoprivrednih proizvoda, ugostiteljima ili poljoprivrednicima, koji svoje
proizvode mogu pripremiti i preraditi na dobro opremljen i za to pripremljen
način, u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim pravilima. Stvaranje kuhinje
inkubatora uzrokuje pojavu novih lokalnih proizvoda s područja LAG-a
„Gościniec 4 Żywiołów“ i okolice, što će doprinijeti ekonomskom razvoju
cijelog područja LAG-a „Gościniec 4 Żywiołów“ na osnovu lokalnih resursa.
Kao dio projekta sprovedenog u 2011-2017, pod nazivom: „Lokalni proizvod
Malopoljske - razvoj lokalnog preduzetništva i prerade zasnovan na
partnerskoj inicijativi za ekonomsko obrazovanje stanovnika i regionalni
sistem marketinga proizvoda iz Malopoljske“, LAG „Gosciniec 4 Udruženje
Ziviołov” bilo je odgovorno za stvaranje prve kuhinje inkubatora u Poljskoj.
Projekat je sufinansiran u okviru Švajcarsko-poljskog programa saradnje, a
institucija koja ga je sprovela bila je Fondacija Partnerstvo za životnu sredinu
iz Krakova. Kuhinjski inkubator izgrađen je na mjestu nekadašnje škole u
Zakrzovu (u opštini Striszov); propadajuća zgrada je u potpunosti
modernizovana, proširena (sprat i stepenište) i opremljena liftom kao i
opremom i uređajima za preradu hrane. Zahvaljujući sveobuhvatnoj opremi,
kompanije koje planiraju da započnu svoj napredak u prehrambenoj industriji
i ugostiteljskim uslugama ne moraju da prave značajne investicione troškove
prilikom „pokretanja“ kompanije - iznajmljivanjem kuhinjskog inkubatora
značajno smanjuju svoje troškove. Pored toga, nisu u riziku od poslovnog
neuspjeha.
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Zgrada koristi ekološka rješenja - toplotnu pumpu sa rekuperacijom i kotlovnicu na
gas. Vrijednost završenog projekta je skoro 2 miliona PLN (oko 450.000 EUR). Pored
švajcarskog fonda, sopstvenih resursa udruženja Gościniec 4 Żywiołów i finansijsku
podršku pružila je i opština Stryszów predajom školske zgrade u Zakrzów -u
zajedno sa zemljištem na period zakupa od 10 godina. To je takođe je mjesto za
vođenje aktivnosti lokalnih ugostiteljskih preduzeća i socijalne zadruge „Smaki
Gościniec“.

Socijalnu zadrugu „Smaki Gościniec“ osnovali su 2015. godine ekološko i kulturno
udruženje „Na Bursztynowym Szklaku“ i udruženje „Gościniec 4 Żywiołów“.
Zapošljava nezaposlene ljude, okuplja pojedinačne i male proizvođače hrane iz
pokrajine Wadowice. Osnovno područje delovanja Zadruge su sljedeće industrije:
ugostiteljstvo i turizam. Zadruga se bavi proizvodnjom gotovih jela i obroka,
proizvodnjom, između ostalog sokova, hljeba i poslastica. Ovi proizvodi su puni
ukusa i mirisa lokalne kuhinje i ne sadrže konzervanse i pojačivače ukusa.
Zadruga daje mogućnost da se otvore nova radna mjesta za nezaposlene,
uključujući poljoprivrednike, posebno žene, zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
mogućnost obuke u proizvodnji hrane, rad na profesionalnoj opremi, učešće na
takmičenjima, sajmovima, posebnim događajima. Kooperativne aktivnosti, između
ostalog, uključuju: prodaju proizvoda na raznim kulturnim manifestacijama i
sajmovima, organizaciju stalnih prodajnih mjesta zadružnih proizvoda kao i
ugostiteljske usluge poljoprivrednika i proizvođača, podršku u obuci,
konferencijama, seminarima i poslovnim sastancima i proizvodnjom gotovih jela i
obroka, proizvodnju hrane uklučujući sokove, hljeb i poslastice.
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3. Uspješan evropski program za podršku
ruralnom razvoju: LEADER

LEADER je evropski program čiji je cilj podrška ruralnom razvoju, u kome se
lokalne inicijative sprovode u saradnji sa vojvođanskim vladama, zahvaljujući
finansiranju iz Evropske unije. Najvažnija tema programa je lokalna zajednica
koja u njemu učestvuje kroz Lokalne akcione grupe (LAG), sastavljene od
predstavnika stanovnika, lokalnih socijalnih partnera i javnih vlasti. Lokalne
grupe pripremaju lokalne razvojne strategije (LDS), ukazujući na to za šta je
lokalna zajednica posebno zainteresovana i šta treba uraditi u okviru
planiranog budžeta da bi se postigao cilj.
Leader je prvenstveno usmjeren na podršku razvoju ruralnih područja,
podsticanja aktivnosti lokalnih zajednica i njihovo uključivanje u kreiranje i
sprovođenje lokalnih strategija razvoja ruralnih područja i poboljšanja njihove
konkurentnosti kao mjesta za život i poslovanje. Pristup Leader-a podstiče
ruralna područja da traže nove načine da postanu ili ostanu konkurentni, da
iskoriste svoje prednosti i prevaziđu potencijalne izazove kao što su starenje
stanovništva, loše pružanje usluga i nezaposlenost. Program zauzima
holistički pristup rješavanju ruralnih problema. Prepoznaje, na primjer, da su
konkurentnost u proizvodnji hrane, privlačno prirodno okruženje i stvaranje
prilika za zaposlenje lokalnom stanovništvu uzajamno podržavajući aspekte
ruralnog života, zahtjevajući da se specifične vještine, odgovarajuće
tehnologije i usluge smatraju koherentnim paketom, zajedno sa posebno
prilagođenim mjerama politike.
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Akcije pod Leader-om mogu, na primjer, aktivirati i mobilizovati lokalne resurse
podržavanjem projekata prije razvoja (poput dijagnostike studija i studija
izvodljivosti ili izgradnje lokalnih kapaciteta), koji povećavaju sposobnost ovih
područja da pristupe i koriste ne samo Leader fondove, već i takođe i drugi izvore
finansiranja razvoja (npr. širi programi EU i nacionalni programi ruralnog razvoja i
regionalnog razvoja). Pristup Leader-u takođe pomaže onim sektorima i
kategorijama primalaca koji ne dobijaju podršku ili imaju samo ograničenu podršku
od drugih programa koji se sprovode u ruralnim područjima, kao što su kulturne
aktivnosti, poboljšanje prirodnog okruženja, restauracija arhitektonskih i istorijskih
zgrada, seoski turizam, poboljšanje odnosa između proizvođača i potrošača itd.
Pristup zasnovan na lokaciji znači da je ciljno područje primjene politike mala,
homogena i socijalno koherentna teritorija, često sa zajedničkim tradicijama,
lokalnim identitetom, osjećajem pripadnosti i zajedničkim potrebama i čekanjem.
To olakšava prepoznavanje lokalnih snaga, slabosti, prijetnji i prilika, endogenih
potencijala i identifikovanje važnijih uskih grla za održivi razvoj. Ciljanje teritorija u
suštini znači da je to lokalni pristup. Glavni koncept koji stoji iza Leader pristupa je
da su, s obzirom na raznolikost ruralnih područja u Evropi, razvojne strategije
efektinije i efikasnije kada ih lokalni partneri konsultuju i sprovode na mjestu uz
jasne i transparentne procedure, uz podršku relevantne javne uprave i neophodne
tehničke
pomoći
za
prenos
dobrih
praksi.
Svaka karakteristika dopunjuje i pozitivno komunicira sa drugima tokom čitavog
perioda primjene, donoseći trajne efekte u vezi sa dinamikom ruralnog razvoja i
njihovom sposobnošću da riješe sopstvene probleme. Lokalne akcione grupe su
delegirane da preuzmu veliki dio upravljačkih odgovornosti (npr. Odabir projekata,
plaćanje, praćenje, kontrola i procjena) pojedinačnih aktivnosti. Lokalne vlasti,
nevladine organizacije, preduzetnici, ljudi koji žele da započnu sopstveni posao
dobijaju pomoć u vezi sa predloženim projektima ruralnog razvoja.
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4. Skraćivanje lokalnih lanaca snabdijevanja
hranom: podsticaj za mikro poljoprivrednike.
Inkubator za preradu u Dwikozyju

Centar za promociju poslovanja i preduzetništvo u Sandomierzu, djelujući u
partnerstvu s Komunom Dwikozy, namjerava uspostaviti i upravljati
inkubatorom za preradu, koji se naziva i kuhinjskim inkubatorom u Dwikozyju.
Projekat se sprovodi u okviru programa „Świętokrzyskie planine, naša
budućnost“ koji sufinansira Švajcarsko-poljski program saradnje.
Centar za promociju poslovanja i preduzetništvo u Sandomierzu u Poljskoj
neprofitna je fondacija koju su 1991. godine osnovali senator Republike
Poljske Zbigniew Romaszewski i TechnoServe, američka, neprofitna
organizacija koja podržava razvoj preduzetništva u mnogim poljoprivrednim
regijama svijeta.
Cilj Centra za promociju poslovanja i preduzetništvo je da vodi i ubrza
ekonomsku tranziciju u ruralnoj jugoistočnoj Poljskoj. Njeni rani programi
koncentrisani su na razvoj agrobiznisa. Posljednjih godina njeni su se napori
proširili na opšti poslovni razvoj kao i na ekonomsko planiranje i razvojno
planiranje javnog sektora i nevladine organizacije.
Inkubator za preradu je mjesto na kom poljoprivrednik, agroturistička farma
ili drugi vlasnici biljnih sirovina mogu početi s njihovom preradom, koristeći
infrastrukturu inkubatora, mašine i opremu i savjetovanje koje nudi operator
inkubatora.
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Za proizvođača hrane korištenje infrastrukture inkubatora može biti prvi
korak u postavljanju vlastitog pogona za preradu. Umjesto da započne sa
skupim ulaganjem u izgradnju novog pogona, proizvođač neprerađene hrane
može testirati svoje prerađivačke sposobnosti i tržišnu sposobnost
(pakovanje, označavanje, distribucija i prodaja) vlastitog izvornog proizvoda u
skladu sa sanitarnim propisima.
Prerada i uvođenje novih proizvoda na tržište hrane podrazumijeva određene
zdravstvene zahtjeve. Ti su zahtjevi u Poljskoj posebno visoki. Važni su i
zahtjevi vezani za pakovanje proizvoda i podaci koji bi trebali biti na ambalaži.
Ispunjavanje ovih zahtjeva od strane početnika, u situaciji neizvjesnosti u
pogledu tržišnog uspjeha ponuđenog proizvoda, ne podstiče ga na
pokretanje posla. Uvođenje novog proizvoda na tržište često zahtijeva probni
period kako bi se odabrala najbolja proizvodna tehnologija i najbolji uređaji
prije njihove konačne kupovine. Takođe, prilagođavanje ili izgradnja
prikladnih prostora i kupovina opreme za male proizvodne serije možda
uopšte neće biti isplativa. Za takve potrebe stvoren je inkubator za preradu
kako bi se provjerila potražnja i isplativost proizvodnje novog proizvoda.
Njegov zadatak je inkubacija, pomoć u proizvodnji i lansiranju novog
proizvoda na tržište, kao i testiranje uspjeha nove ideje.
Primarni cilj projekta je aktivacija, inkubacija i pružanje pomoći
poljoprivrednim domaćinstvima u proizvodnom procesu i marketingu
lokalnih proizvoda pružajući im pristup punoj tehničkoj infrastrukturi koja
ispunjava sanitarne i higijenske zahtjeve neophodne za proizvodnju. Nakon
uspostavljanja inkubatora, na tržište će biti moguće plasirati nove lokalne
proizvode bazirane na bogatim resursima voća i povrća u regiji, što će
doprinijeti povećanju njegovog potencijala u pogledu ponude lokalnih
proizvoda dostupnih na dotičnoj teritoriji. Omogućiće lokalnom stanovništvu,
i što je najvažnije, turistima, da razviju ukus i za svježe i za prerađeno voće i
povrće po kom je zemlja Sandomierz poznata. Ekonomske koristi imaće farme
koje se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda prerađenih na osnovu
vlastitog voća i povrća.
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5. Nove priče u poljoprivredi: fenomen vina
iz Poljske

Porodični organski vinogradi postaju sve popularniji. Tržište vina, kao i svijest i
očekivanja kupaca, mijenjaju se. Ljudi traže ekološki prihvatljivije proizvode,
uprkos činjenici da to znači veću cijenu. Druga strana medalje je da zelene
proizvodnje nisu učinkovite. Proizvodnja vina ograničena je kad se ima na
umu ekologija i zahtijevaće tvornički nivo proizvodnje da pređe taj opseg.
Nastojanje da se eliminišu vještačka đubriva i maksimalno ograničenje
sredstava za zaštitu bilja i hemikalija u procesu proizvodnje znači da vinova
loza, kao i vino, zahtijevaju stalni nadzor i njegu. Potrebno je puno truda za
uzgoj vinove loze i potom proizvodnju vina, što, zavisno o sorti, traje od
nekoliko mjeseci do godine.

Vinograd Rzeczyca nalazi se u selu Rzeczyca u opštini Kazimierz Dolny, uz
turističku biciklističku stazu koja vodi od Kazimierz Dolny do Rąblówa. Poljski
vinari počeli su proizvoditi vino u ekstremnim klimatskim uslovima, umjesto
da ga uvoze iz sunčane Italije ili Španije. Danas vinogradi rastu ne samo na
jugu Poljske, već i na područjima regije Sandomierz (Jugoistočna Poljska),
gdje im lesna tla daju mogućnost uzgajanja vinove loze i proizvodnje
zanimljivih vina.
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Uzgajane sorte su Hibernal, Solaris, Seyval Blanc, Traminer, Dawn, Regent,
Roundabout i Cabernet Cortis. To su hibridne sorte koje su otporne na teške
vremenske uslove u ovom dijelu Evrope. Paleta vina proizvedenih od ovih
sorti prilično je klasična - osim miješanih vina proizvode se i jednostruka vina
kao što su Hibernal, Traminer ili Regent. Glavne sorte za bijela vina su:
Chardonnay, Traminer crveni, Hibernal, Solaris, Seyval Blanc i Bianca.
Uzgajane sorte za crna vina su: Zweigelt, St. Laurent, Cabernet Cortis, Regent
i Rondo.
Rafał Adamczyk, zajedno sa suprugom, vodi vinograd Rzeczyca u blizini
Kazimierz Dolny. Počeli su s vinima od maline, jabuke i kruške, a s vremenom
su odlučili da naprave prvo vino od grožđa. Lozu obrađuju 100% ekološkim
metodama, bez upotrebe vještačkih đubriva. Loza se uzgaja bez upotrebe
vještačkih đubriva, a prirodni postupci vinifikacije i sazrijevanja omogućuju
bogat ukus i aromu bijelih i crvenih vina. Dobro sazrelo grožđe na padinama
okrenutim prema jugozapadu i zapadu ručno je obrađeno i prethodno
odabrano. Plemenite sorte grožđa puno su osjetljivije i manje otporne na
mraz. Stoga ih je puno teže uzgajati u poređenju sa miješanim vrstama, ali
kvalitet vina je neuporediv. Vinograd Rzeczyca je 2012. godine osvojio
srebrnu medalju na „Poljskom takmičenju vina“ na međunarodnom sajmu
„ENOEXPO 2012“ za crno vino Regent 2011.
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6. Organska poljoprivreda u kombinaciji s
turizmom

Biodinamička poljoprivreda povezana je s kulturnim i agrarnim razvojem, s
ciljem vraćanja plodnosti tla u kontekstu društvenog prestupa. Ovo je glavna
tema Ruralnog projekta koji se izvodio u tri sela Juchowo, Radacz i Kądzielna.
Farma Juchowo slijedi gore navedene ciljeve od 2000. godine. U budućnosti
će se projektom stvoriti model farme za istraživanje i razvoj za Srednju i
Istočnu Europu koja će se uglavnom baviti istraživanjima i svim pitanjima
vezanim za biodinamički i ekološki uzgoj. Takođe će pružiti obrazovanje i
obuku ljudima koji rade na biodinamičkim farmama i u području prirodnog
okoliša.
Na području farme Juchowo obnovljena je struktura tla koja je nekoliko
godina bila zanemarivana, štaviše, na poljima i livadama, zahvaljujući
biodinamičkom uzgoju, bilo je moguće stvoriti uslove koji omogućuju zdrav
razvoj organizama u tlu i obnavljanje sloja humusa, što omogućava obnovu
potrebne plodnosti tla. U tu svrhu fokus je na pripremi komposta i distribuciji
na poljima. Zelena đubriva, pokrovni i lovni usjevi, kao i plodored koji mi
praktikujemo, daju organizmima koji žive u tlu potrebne hranjive sastojke.
Aktivnosti ove vrste izvedene u sklopu minimalne obrade tla podupiru
stvaranje dobre strukture tla. Kao rezultat, na njemu mogu rasti dobri
prehrambeni proizvodi za ljude i životinje. Zahvaljujući tome, održava se
biološka raznolikost, što je značajan doprinos održivoj zaštiti prirodnih
resursa.

Analize primjera

Biodinamička poljoprivreda u Juchowou djeluje u zatvorenom ciklusu: krave
dobijaju hranu proizvedenu na farmi. Stajsko đubrivo se kompostira, a
kompost gnoji njihova polja. Ova vrsta privrede koja djeluje u zatvorenom
sistemu osnova je aktivnog života u tlu i održava plodnost tla. Uzgoj
mahunarki, raznolik plodored, pažljiv tretman tla te obnova i održavanje
vodene infrastrukture (sastav odvodnje) takođe su važni elementi
cirkulacije na farmi koja dobro funkcioniše.
Hortikulturne kulture uzgajaju se u malom selu Kądzielnia, na rubu velikog
šumskog kompleksa i širokim livadama treseta. Tokom cijele godine ovde se
uzgaja nekoliko vrsta povrća i začinskog bilja. Mrkva, zelena salata, grah, luk,
crvena repa i kupus uzgajaju se u dugim dijelovima. Zajedno s cvijećem i
biljem, zahvaljujući svojoj punoj boji i raznim oblicima, obogaćuju raznolik
krajolik frontalne morene. U folijskim tunelima raste povrće koje zahtijeva i
toplo tlo i visoke temperature, poput paradajza, sjemenki i krastavca.
Krave igraju važnu ulogu na farmi. Oni obrađuju bjelančevine male
vrijednosti za visokokvalitetno mlijeko, meso i stajsko đubrivo. Krave se
hrane prvenstveno travom. Ispaša životinja u pravilu se odvija tokom ljeta.
Tek kad je prevruće, ostaju u stajama i hrane se svježom stočnom hranom s
polja. Tokom zime krave dobijaju sijeno od trave, djeteline i lucerke, koje se
nakon laganog sušenja na livadama suše u salama za sijeno prethodno
zagrijanim vazduhom (solarna energija ili peći na drva). Zahvaljujući tome,
čuvaju se krhki i lomljivi listovi biljaka i bilja. Sala za sijeno je velika, svojim
kapacitetom omogućava sakupljanje sijena prikupljenog s površine 100 ha.

Analize primjera

Polja su sve vrijeme prekrivena zelenim pokrivačem, koji sprječava isušivanje i
eroziju tla. To je vrlo važno za zaštitu tla. Na livadama su zasijane, između
ostalog, biljke koje vežu azot (mahunarke), koje su izvor bjelančevina za
životinje i hranjivih tvari za tlo, jer mahunarke mogu vezati azot iz vazduha i
tako izgraditi sloj tla. Mješavine trave s djetelinom na farmi uvijek sadrže 2%
različitih biljnih vrsta kako bi se pokrile potrebe životinja za biljnim
mineralima. Dva ili tri otkosa sijena tijekom sezone sa vlastitih i iznajmljenih
livada zimi osiguravaju hranu za stado krava.
Takođe se organizuju domaće i inostrane posjete, koje su alternativni i
inovativni oblik formalne i neformalne nastave koji nadopunjuju tradicionalnu
školsku nastavu. Tokom posjete djeca i mladi učestvuju u praktičnoj nastavi
interaktivne prirode. Znanja stečena na farmi mogu se koristiti u nastavi
biologije, geografije, okoliša, ekologije ili ekonomije. Posjete farmi posebno su
prikladne za učenike koji ne mogu učestvovati u tradicionalnim školskim
aktivnostima. Stoga podučavanje u drugačijem okruženju može donijeti korist
djeci i mladima s posebnim obrazovnim potrebama, kojima prijeti isključenje
ili s poteškoćama u učenju, a organska poljoprivreda, kao uspješan ekonomski
sektor, treba motivisane mlade ljude za rad.
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7. Potencijal proizvodnje organskog bilja,
kozmetičkih i ljekovitih biljaka
Poljska je na trećem mjestu u proizvodnji bilja u Europi. Oko 80 posto biljnih
sirovina odlazi na zapadna tržišta. To znači da uzgoj bilja u Poljskoj nudi dobre
izglede za budućnost. Štaviše, čak i ljudi koji imaju malu površinu mogu
ulagati u proizvodnju ljekovitog bilja. Trenutno oko 20% biljnih sirovina dolazi
s prirodnih nalazišta, a ostatak dolazi s plantaža. Potražnja za biljem
neprestano se povećava i teoretski nema problema s prodajom sirovina.
Primatelji ljekovitog bilja obično su firme specijalizovane za farmaceutske,
prehrambene ili kozmetičke proizvode. Cijena sirovine zavisi o prodaji i
ekonomskoj situaciji za određenu biljnu vrstu. Asortiman bilja koji je kupila
određena firma mijenja se zavisno o potražnji.
Roditelji Artura Kisiela, poljoprivrednika iz Nieszkówa, u pokrajini Miechów,
do kasnih 90-ih vodili su tradicionalnu farmu i uzgajali cveklu, pšenicu, imali
nekoliko krava, nešto svinja, ali su na kraju pretrpjeli gubitke zbog lošeg
vremena: otkupne cijene mlijeka i mesa su padale ili su se svinje i krave
razboljevale. Na kraju je majka gospođe Kisiel došla na ideju o uzgoju bilja.
Jednog dana otišao je u Herbapol (poljska velika kompanija koja se bavi
preradom bilja za proizvodnju prehrambenih, ljekovitih i kozmetičkih
proizvoda*) i vratio se sa sjemenkama matičnjaka. Zasadio ih je na 17 hektara
i ništa osim korova nije izraslo. Njegov otac želio je preorati ovaj komadić
polja, ali supruga se nije predala i njihovom istrajnošću, kada je došlo vrijeme
žetve, ubrano je 26 kg sjemena. Gotovo 17,5 milijuna zlota otišlo je u
Kisielove džepove, a uzgoj ove biljke zauzeo je samo 17 hektara. Za
poređenje, za 2 ha cvekle dobili su 6 miliona PLN. Danas sadi 11 hektara
biljem, još 3 hektara su žitarice, ali i za ljekovite svrhe. Vrlo plodno tlo, klase IIII, omogućuje im postizanje visokih prinosa.
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2005. godine Kisielovi su farmu prenijeli na svog sina Artura koji se odlučio
prijaviti za sredstva EU iz programa pomoći mladim poljoprivrednicima. Bio je
posljednji poljoprivrednik u Malopoljskom vojvodstvu (woj. Małopolskie) koji
je potpisao ugovor kad su dodatna sredstva došla od preusmjeravanja za
podršku mladim poljoprivrednicima. Prva kupovina bila je Karcher mašina za
čišćenje.
Odmah potom popločali su manevarsko područje kako mašine i kombi vozila
ne bi tonuli u blato. Podnijeli su zahtjev za podršku nekomercionalnim
farmama i odlučili transformisati konvencionalnu farmu u ekološku. U
poljoprivredno-ekološkom programu su od 2005. godine. Prije toga, njegova
je majka sredstvima iz pretpristupnog SAPARD-a izgradila jednu od sušionica.
Danas su već dvije, a u planu je i treća. Ukupna površina farme trenutno
iznosi gotovo 14 ha, uključujući 11 ha oranica pod biljem. Kisielovi godišnje
pripreme preko 70 tona suvog bilja od bilja kao što su nana, matičnjak,
bokvica, kantarion, hajdučka trava, selen, kopriva, žalfija, komorač i ljubičasta
ehinaceja. Na primjer, s 2 ha zasijanih nanom ili matičnjakom ubere se 6 tona
sirovine, a bokvice s istih površina do 12 tona.
Sve zavisi od vremenskih uslova, suša ili mraz - kao u bilo kojoj kulturi - mogu
umanjiti prinos. Svakih nekoliko godina pojavljuje se larva koja iza sebe
ostavlja pustoš u obliku ispadanja sadnica, proređivanja nicanja i, što je
najgore, uvenuća i odumiranja biljaka. Kada se pojavi moraju rezati 1,5 ha
matičnjaka, a kupovina srpova pravi je izazov, oskudna roba. Obitelj Kisiel
naučila je prevladati ove i druge probleme. Tokom aprilskih mrazeva grijali su
plastične tunele s umecima za svijeće.
Uzgoj ljekovitog bilja uglavnom se bazira na radu ljudskih ruku. Zahvaljujući
tome, Kisiels zapošljava 10-15 ljudi u sezoni, a 2-3 osobe rade za njih van
sezone. 2012 godine porodica Kisiel počela je učestvovati na takmičenjima i
izložbama - tada su se otvorila nova prodajna tržišta i nove poslovne
mogućnosti. 2012 godine pobijedili su na takmičenju za najbolju
komercijalnu organsku farmu u Malopoljskom vojvodstvu, zatim su u Lodzu
zauzeli prvo mjesto na nacionalnom takmičenju, što je bio izvrstan oblik
promocije. Nadalje, nakon nagrada uslijedio je novac koji se mogao potrošiti
na dalje marketinške aktivnosti.
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8. Dolina šarana: Uspješna transformacija
ribnjaka

Počeci uzgoja ribe u Poljskoj datiraju iz srednjeg veka - u početku je to bila
divlja ekonomija koja se sastojala od uzgoja ribe u jednom rezervoaru.
Ribnjak je vještačko jezero ili rezervoar opskrbljen ribom i koristi se u
akvakulturi za uzgoj ribe. Stvaranjem ribnjaka stvara se mali ekosistem koji
može služiti u različite svrhe: mogao bi se koristiti za ribolov, ali i u
rekreativne svrhe.
Dolina šarana (Dolina Karpia) je istorijsko ribogojilište koje se prostire na
stotine hektara i dio je sedam komuna u Poljskoj. Područje je atraktivno sa
nekoliko stanovišta: naturalističkog, turističkog i kulturnog. Prirodno, ovo
područje je veoma atraktivno. Brojne vrste faune i flore koje se mogu
posmatrati na ovom području su ugrožene u razmjerama zemlje i Evrope.
Područje je blizu rute koja povezuje neke od važnih poljskih gradova,
uključujući Katowice i Kraków. Dolina ima veliku mrežu biciklističkih staza, pa
je savršena i za turizam. Ribnjaci sa šaranom, uglavnom karakteristični za
Centralnu i Istočnu Evropu, vrlo su specifično okruženje, koje je čovjek stvorio
i održavao. Izgrađeni za uzgoj ribe, plitki su (oko 1,5 m dubina), dno im je
ravno i blago nagnuto prema odvodu, tako da se mogu drenirati
gravitacijom.. U okviru ribolovnog imanja postoji nekoliko vrsta ribnjaka koji
se međusobno razlikuju po površini, dubini i funkciji, kako bi se obezbijedili
odgovarajući uslovi za život pojedinih godina šarana. Voda se doprema i
ispušta iz bara sistemom jarka. Funkcionisanje ribnjaka povezano je sa
periodičnim odvođenjem i obnavljanjem vode tokom kog se uklanja višak
vegetacije i sedimenata na dnu.
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Jezera u Dolini šarana odlikuju se velikom plodnošću i velikom gustinom ribe.
Ogromne vodene površine, obilje ribe i preko 700 godina postojanja čine ga
jednim od najvažnijih utočišta za ptice i biljke u zemlji. Kompleksi jezera u
okolini Zatora spadaju u najstarije i jedan je od najvećih centara za uzgajanje
šarana u našoj zemlji. Ukupna površina ribnjaka je približno 2.000 hektara.
Najzanimljiviji kompleksi su: Przeręb, Spytkowice, Bugaj i Rudze. Najveći
rezervoar, površine 78 ha, je Pilawa koji se nalazi na ribolovnom imanju
Przereb. Međutim, ovo je izuzetak, jer površina vode većine lokalnih jezera ne
prelazi 40 ha.
Sa jednog hektara ribnjaka ribari dobijaju od 300 do 1000 kg komercijalnih
šarana. Osim šarana, u jezerima se drže i druge vrste, koje mogu činiti i do
40% težine svih riba u ribnjaku, uglavnom: karaš, linjak, štuka, bijeli amur,
srebrni šarani, somovi i grgeč . Gotovo svi kompleksi pripadaju
Eksperimentalnoj stanici za ribarstvo u Zatoru, koja je jedan od dva centra u
Poljskoj koji održava i reprodukuje čiste linije za uzgajanje šarana. Iz ovog
kraja potiče čuveni zatorski šaran. Na području Doline šarana uzgoj ribe
vjekovima se odvija na tradicionalan način, samo su drvena kola i konji
zamijenjeni traktorom.
Osnivanje Doline šarana rezultat je dugogodišnjeg djelovanja lokalnih
zajednica, posebno lokalnih samouprava, preduzeća i ljudi iz socijalnog
sektora (uključujući sektor unutrašnjeg ribarstva). Tradicija uzgajanja šarana
njeguje se generacijama, što u kombinaciji sa jedinstvenim svojstvima
prirodnog okruženja omogućava dobijanje šarana koji se odlikuje specifičnim
svojstvima. Ribolov u dolini šarana nije samo važno područje lokalne
ekonomije, već i vrsta kulturne baštine koju njeguje Udruženje dolina šarana
zahvaljujući Programu ruralnog razvoja za 2014-2020 i Operativnom
programu za ribarstvo i more za 2014- 2020. Lokalna akciona grupa aktivira
stanovnike Doline šarana u korišćenju fondova EU, kao i u njegovanju
lokalnog ribolova i kulinarskih tradicija i rukotvorina kroz događaje, sastanke i
obuku. Štaviše, Udruženje Carp Valley realizuje Program lokalnog brenda
Carp Valley, dajući promotivni amblem proizvodima i uslugama koji se
odlikuju visokim kvalitetom, zagarantovanim porijeklom i ekološkom
prihvatljivošću.
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9. Trenutni uvidi iz HORECA-e: Promjena
potrošačkih prioriteta u nastajanju
sektorskih trendova

Sektor hotela, restorana i ugostiteljstva (HORECA) važan je sektor usluga u
evropskoj ekonomiji i snažno je porastao poslednjih godina. Prema riječima
Grzegorza Bukatoa, vlasnika trgovine na veliko voćem i povrćem „BUKAT“
osnovane 2003. godine, recept uspjeha u ovom sektoru je „Naporan rad,
dobro poznavanje tržišta“. Nekoliko godina je vođen u iznajmljenom skladištu
površine 600 m2. Stalni porast broja kupaca i dinamičan razvoj kompanije
značili su da je 2010. godine donijeta odluka o izgradnji modernog skladišta i
kancelarijskog objekta. Prilika za realizaciju ove investicije bila je moguća
sredstvima koja su dolazila iz fonda Evropske unije. Zahvaljujući tome, godinu
dana gospodin Bukato može uživati u sopstvenom skladištu koje se nalazi u
gradu blizu Varšave. Međunarodni standardi omogućili su uvoz povrća i voća
iz cijelog svijeta od najboljih proizvođača.
U HORECI je držanje koraka sa kupcima jedan od najvažnijih faktora uspjeha.
Tokom posljednjih 10 godina došlo je do promjena u zahtjevima tržišta i
dobavljači voća morali su da se prilagode zahtjevima maloprodajnih lanaca.
Prilagođavanje se odnosi i na vrste i sorte, a način na koji se pripremaju za
prodaju nije nužno bio koristan za potrošača.
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Kada je riječ o promjenama u preferencama potrošača, vidi se da su ljudi
naučili da jedu svježe povrće i voće tokom cijele godine. Društvo postaje sve
prosperitetnije i želi da živi bolje i zdravije, pa će u potrošačkoj korpi biti sve
više voća i povrća. Potrošači su se prebacili sa „teškog“ povrća na „lagano“,
poput salata. Tempo promjena je iznenađujući, a proizvođačima i
distributerima je važno da prate korak. Tržište konstantno dinamično raste,
što stvara mogućnosti za razvoj kompanija koje posluju u ovom sektoru. Broj
objekata raste, posebno restorani, koji takođe imaju sve više kupaca, bar u
velikim gradovima - sve više ljudi jede napolju, umjesto kod kuće. S druge
strane, ugostitelji uzimaju prerađene proizvode kako bi se proizvod mogao
brže pripremiti. Situacija na tržištu rada je takva da je sve teže naći
zaposlenog, zbog čega ugostitelji štede ograničavanjem vremena proizvoda.
Jedan od prijedloga gospodina Bukatoa je da odaberete dobru lokaciju za
kompaniju, jer to uglavnom olakšava uspjeh. Važno je da proizvod u
najkraćem mogućem roku pređe sa polja na potrošača. Oljušteno povrće ima
sve veći udio na tržištu i potrošači žele unaprijed pripremljeni proizvod. Ovo,
kao i pakovana roba danas se traži. Da bi išli u korak sa vremenom, mnogi
trgovinski lanci sada nude kupovinu putem Interneta (nije uvijek isplativo, ali
to je trend). U slučaju svježeg voća i povrća, ovo je veliki izazov za dobavljača
proizvoda (distribucija). Kupac pretpostavlja da kvalitet i priprema proizvoda
odražavaju ono što će dobiti prilikom naručivanja robe elektronskim putem.
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Uspješne poljske kompanije koje nude
rješenja u preciznoj poljoprivredi - primjeri

Poljske inovacije i rješenja na farmama, koja se lako primjenjuju, direktno koriste
poljoprivrednim poduzetnicima i favorizuju razvoj ruralnih područja uopšte.
Profitabilna i korisna prilagođavanja za farme mogu značajno podržati
povećanje proizvodnje. To mogu biti, kako je navedeno u nastavku: inovativne,
pametne poljoprivredne tehnike, poput preciznih poljoprivrednih alata i
učinkovitih agrotehničkih metoda.
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10. Savremene tehnologije u poljoprivredi:
Korištenje satelitskih podataka

Svake sezone poljoprivrednici se suočavaju sa odlukama u pogledu količina
đubriva i proizvoda biljne proizvodnje potrebnih za svoja polja.
Tradicionalno se svako polje tretira kao jedno područje, bez razlike u
pogledu kvaliteta tla ili bogatstva mineralima. Savremena poljoprivreda
uzima u obzir varijacije unutar polja i usklađuje strategije prihrane sa
lokalnim uslovima.
Farme troše velike količine đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Satelitski
nadzor poljoprivrednog zemljišta koji je razvio poljski startap „SatAgro“
znači značajnu uštedu za poljoprivrednike. Desktop kontrolna tabla
omogućava im da kontinuirano nadgledaju produktivnost obrađenog
zemljišta i analiziraju istorijske podatke, uključujući meteorološke podatke.
Tada mogu da optimizuju agrohemijske doze, što takođe minimalizuje uticaj
na životnu sredinu.
Aplikacija SatAgro obrađuje satelitske podatke kako bi poljoprivrednicima
pomogla u praćenju promjena usjeva. Podaci se zatim koriste za mapiranje
kako bi se farmerima pokazalo gdje treba primjeniti đubriva i proizvode za
zaštitu. Ovo štedi novac i ekološki je prihvatljiviji način povećanja prinosa.

Analize primjera

Aplikacija SatAgro omogućava upotrebu automatski obrađenih satelitskih
podataka u nadgledanju obradivih polja. Njena svrha je pružanje najnovijih
informacija o stanju uzgoja i njegovoj raznolikosti u prostoru i vremenu, tako
da kupci - farme mogu da primjene tehnike precizne poljoprivrede. Ova vrsta
poljoprivrede pretpostavlja da bi agronomski tretmani, uključujući doziranje
agrohemikalija, trebali biti bolje prilagođeni lokalnim svojstvima biljaka i
njihovom staništu. Ovo omogućava bolje proizvodne rezultate uz optimizaciju
korišćenih mjera.
Aplikacija SatAgro zasniva se na velikom broju savremenih tehnologija:
satelitskim posmatranjima (NASA-e, Evropske svemirske agencije i privatnih
operatera, uključujući američku kompaniju Planet, koja pravi revoluciju u
sektoru satelitskog nadzora), internet tehnologijama koje pružaju geografske
podatke ili računarskim algoritmima za obradu podataka.
Zahvaljujući GPS geolokaciji na mobilnim uređajima aplikacija ne prikazuje
samo trenutnu lokaciju korisnika na terenu, već i lokalne vrijednosti mape.
Podaci mapa i tabela mogu se lako izvesti u druge aplikacije, koristeći
popularne formate datoteka. Sa satelitskim podacima je lakše nadgledati
stanje usjeva na svakom polju. Istaknite varijabilnosti u rastu biljaka i
planirajte odgovarajuću, prilagođenu agronomiju, od osnivanja do žetve.
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11. LED tehnologije koje se koriste u hortikulturi

„Plantalux“ je porodično preduzeće iz Lublina koje se bavi tehnologijom koja
podržava rast biljaka pod stakleničkim kulturama. Stručnjaci kompanije su
dizajnirali, a zatim kreirali COB LED lampu sa odabranim spektrom svjetlosti,
neophodnim za pravilan tok fotosinteze. U kombinaciji sa visokom
energetskom efikasnošću, ovo dovodi do pretvaranja gotovo sve električne
energije u svjetlost koju biljke apsorbuju. Projekat kompanije uključuje početak
proizvodnje i uvođenje na tržište rasvjetnih tijela za osvjetljenje biljaka (povrće,
voće, cvijeće) u plastenicima. Na kraju, lampa će raditi sa aplikacijom koja
podržava njen rad i nizom spoljnih senzora (vlaga, temperatura, ugljen-dioksid,
sunčeva svjetlost) kako bi se optimizovao rast biljaka. Kompanija je izgradila
aplikaciju koja radi sa brojnim senzorima, što u kombinaciji sa lampama stvara
koherentan sistem, omogućavajući efikasno planiranje i upravljanje
stakleničkom proizvodnjom, istovremeno smanjujući potrošnju električne
energije.
Tri vrste LED visokih performansi u COB tehnologiji (tzv. multi-junction diode)
korišćene su kao izvori svjetlosti. Kombinacija COB LED-a visokih performansi i
uštede energije, zajedno sa aplikacijom i spoljnim senzorima, omogućiće
optimalan izbor parametara za oplemenjivanje biljaka. Ovo pomaže da se
preuzme kontrola nad vremenom rasta, planiranjem žetve i automatizacijom
procesa, istovremeno smanjujući potrošnju električne energije i ljudski rad.

Analize primjera

U kombinaciji sa visokom energetskom efikasnošću, ovo dovodi do pretvaranja
gotovo sve električne energije u svjetlost koju biljke apsorbuju. Rješenje LED
COB omogućava prilagođavanje svjetlosti određenoj fazi rasta biljaka i
individualnim uslovima date vrste. To omogućava stvaranje optimalne klime za
usjeve, čak i zimi, značajno smanjujući troškove osvjetljenja biljaka (trostruke
uštede u poređenju sa tradicionalnim osvjetljenjem).
LED tehnologije koje se koriste u hortikulturi odgovaraju na rastuće potrebe i
očekivanja proizvođača u ovom sektoru. Tržište očekuje rješenja koja smanjuju
troškove i osiguravaju sigurnost postrojenja, a istovremeno garantuju uspjeh
proizvodnje. Instalacije zasnovane na LED tehnologiji nova su mogućnost koja
omogućava prilagođavanje osvjetljenja plastenika individualnim zahtjevima
gajenih biljaka, kao i promjenljivim vremenskim uslovima. Prednosti ovog
Analize
primjera
napretka takođe stiču sve veću
podršku
među proizvođačima hortikulturne
industrije plastenika u Poljskoj. Vjeruje se da se upotreba LED osvetljenja u
hortikulturnoj industriji povećava zbog mnoštva koristi od upotrebe ove
tehnologije, jer se predviđa da svjetlosna industrija ima dobre izglede za rast i
može biti opipljiva alternativa sve zahtjevnijoj industriji plasteničke
hortikulture.
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12. Poljsko posuđe od pšeničnih mekinja

‘Biotrem’ je poljska tehnološka kompanija koja razvija inovativni postupak
proizvodnje posuđa i ambalaže na biološkoj osnovi. Postupak proizvodnje
posuđa od pšeničnih mekinja kompanije Biotrem izumio je gospodin Jerzy
Wysocki, čija porodična tradicija mljevenja datira s početka dvadesetog vijeka.
Moderno i brzorastuće proizvodno postrojenje kompanije Biotrem nudi široku
paletu potpuno biorazgradivog posuđa i pribora za jelo proizvedenog od
prirodnih i jestivih pšeničnih mekinja. Njihove tehnologije zaštićene su brojnim
međunarodnim patentima.
Čisti, ekološki prihvatljiv tehnološki postupak proizvodnje posuđa od pšeničnih
mekinja za jednokratnu upotrebu temelji se na prirodnim sirovinama pšeničnim mekinjama i malim količinama vode. Ostalo se vrši visokim pritiskom
i visokom temperaturom. Jednokratni proizvodi kompanije Biotrem, napravljeni
od pšeničnih mekinja, izvrsna su alternativa bilo kom jednokratnom posuđu, tj.
izrađenom od papira ili plastike, čija proizvodnja opterećuje okoliš. Za
proizvodni postupak nisu potrebne značajne količine vode, mineralnih resursa
ili hemijskih spojeva.
Od 1 tone čistih, jestivih pšeničnih mekinja može se proizvesti 10.000 jedinica
tanjira ili zdjela. Što je još važnije, proizvodi Biotrems potpuno su biorazgradivi kompostiranjem - u samo 30 dana. Jednokratno posuđe od pšeničnih mekinja
kompanije Biotrem pogodno je za posluživanje toplih i hladnih obroka. Može se
koristiti u klasičnim pećnicama ili mikrotalasnim pećnicama. Proizvodi Biotrem
robusni su, stabilni i mogu se ugodno i sigurno koristiti kod kuće, na pikniku, u
baru, na otvorenom ili u restoranu. Štaviše, kako su njihovi tanjiri i činije
napravljeni od čistih jestivih pšeničnih mekinja, oni su i jestivi!
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Trenutne performanse Biotremove proizvodne linije procjenjuju se na
približno 15 miliona komada biorazgradivih jednokratnih pločica ili činija
godišnje. Proizvodnja smještena je u Zambrowu – koji se nalazi u ekološki
čistoj, tradicionalno poljoprivrednoj regiji Poljske, koja ima stalni pristup
visokokvalitetnim sirovinama.
Standardizacija i ponovljivost proizvodnog procesa garantuje laku i brzu
reakciju na rastuće zahtjeve tržišta. Patentirana tehnologija omogućuje
kompaniji proizvodnju biorazgradivog jednokratnog posuđa od održivih
organskih sirovina, poput pšeničnih mekinja, kukuruznih mekinja,
nusproizvoda tapioke, morskih algi, algi, a takođe i od polimera na biološkoj
osnovi. S vlastitim proizvodnim pogonom i vrhunskim mašinama (interno
razvijenim i zaštićenim patentom), Biotrem isporučuje svoje proizvode
klijentima na masovnom tržištu, uključujući odabrane lance restorana i
premium prodavače, bilo direktno ili putem nezavisnih distributera.

Analize primjera

13. Prikupljanje poljoprivrednih podataka za
praćenje usjeva

Poljoprivredna proizvodnja je opterećena mnogim rizicima, dobro definisanim,
međutim, nepredvidivim, koji ako se pojave unište sve proizvodne i finansijske
planove. Industriji nedostaju alati za kontrolu i predviđanje neželjenih pojava.
Preventivni tretmani generišu ogromne troškove i negativno utiču na životnu
sredinu i kvalitet proizvoda, bez davanja bilo kakvih garancija.

Misija poljskog startap preduzeća „Digital Crops“ je da razvije platformu koja će
poljoprivrednike, proizvođače, osiguravajuće i konsultantske kompanije,
istraživačke jedinice opremiti alatom za praćenje usjeva, predviđanja pretnji,
pouzdanih proračuna i održavanja parametara kvaliteta uzgoja. Omogućava
praćenje usjeva od planiranja do žetve, od istraživanja tla do satelitskih
fotografija. Osnova aktivnosti Digital Crops-a su istraživački i razvojni projekti
koji će omogućiti primaocima da povećaju profitabilnost usjeva, analizu
troškova i optimizaciju poljoprivredne proizvodnje. Digital Crops trenutno rade
na brojnim rješenjima: sistem za predviđanje biološke opasnosti, suzbijanje
suše - precizno navodnjavanje, povećanje efikasnosti poljoprivredne
proizvodnje analizom uslova okoline i sistem automatske podrške odlučivanju,
automatska procjena gubitaka na osnovu satelitskih i bespilotnih snimaka za
industrije osiguranja i poljoprivredno-prehrambene proizvođače, optimizacija
pripreme usjeva za zimovanje, razvoj algoritama za procjenu doze sredstva za
zaštitu bilja u zavisnosti od vremenskih uslova, faza razvoja biljaka.
Primaoci rješenja Digital Crops su iz poljoprivredne i prehrambene industrije,
industrije osiguranja: poljoprivrednici, voćari, proizvođači poljoprivrednih
hemikalija, poljoprivredne konsultantske kompanije, državne i naučne
institucije, štaviše, kompanija poziva proizvođače opreme i hemikalija,
istraživačke institute i ugovorne kompanije voljne da sarađuju u onome što
obogaćuje sektor istraživanja i razvoja u poljoprivrednom sektoru. Proizvodeći
sopstvene senzore i softver, kompanija može prilagoditi proizvode posebnim
potrebama i jedinstvenim zahtjevima.
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Jedno od prilagođavanja Digital Crops-a je optimizacija oplodnje fosforom:
fosfor se nalazi u biljci u mineralnom i organskom obliku. Mineralni fosfor, koji se
uglavnom javlja kao ortofosfati, a u manjoj mjeri kao pirofosfati, djeluje kao
puferski sistem ćelijskog soka, sprječavajući velike promjene pH. Neophodan je
za stvaranje organskih jedinjenja, od kojih su najvažnija: estri, fitinska kiselina i
njene soli, fosfolipidi, deoksiribonukleinska kiselina i koenzimi.

Još jedno inovativno rješenje je upotreba elektromagnetnog skeniranja tla koji
je osnova precizne poljoprivrede, jer je znanje o promjenljivosti strukture tla u
datom polju osnova moderne poljoprivrede - što omogućava smanjenje
upotrebe proizvodnih resursa, npr. zahvaljujući preciznom prilagođavanju doza
hranljivih sastojaka i vode stvarnim potrebama datog usjeva.
Znanje o promjenljivosti strukture tla unutar datog polja osnova je moderne,
savremene poljoprivrede - omogućavajući smanjenje upotrebe proizvodnih
resursa, npr. zahvaljujući preciznom prilagođavanju doza hranljivih sastojaka i
vode stvarnim potrebama datog usjeva. Jedna od najpouzdanijih, neinvazivnih
metoda koja se koristi za identifikovanje varijabilnosti tla na proizvodnom polju
je mjerenje električne provodljivosti. Sa velikom raznovrsnošću stanja tla unutar
datog polja, može doći do značajnih razlika u potrebama biljaka za oplodnjom.
Upotreba istog, određenog za cjelokupnu usjevnu dozu đubriva, povezana je sa
neadekvatnim snabdevanjem biljaka hranjivim materijama - u ovom slučaju neki
od usjeva mogu patiti od nedostatka hranljivih sastojaka (niži prinos biljaka,
negativan uticaj na zdravlje), pri čemu se u ostalim djelovima polja isporučuje
previše đubriva koja će se isprati u površinske vode ili podzemne vode, što
predstavlja prijetnju po prirodnu sredinu. Prilagođene stvarnim potrebama
datih usjeva, doze đubriva ne samo da će smanjiti njihov negativan uticaj na
životnu sredinu, već će smanjiti i finansijske izdatke.
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14. Vertikalni uzgoj: alternativa modernom
uzgoju biljaka

Vertikalna poljoprivreda je metoda koja se prilično snažno razvija u svijetu, ali je
i dalje uglavnom usredsređena na potrošačku upotrebu. Poljski startap „Vertigo
Farms“ prvi je u Evropi uspio da dobije čiste ekstrakte iz biljaka uzgajanih ovom
tehnikom. Na Vertigo Farms biljke se ne gaje samo na potpuno ekološki način,
već i zahvaljujući nadkritičnoj ekstrakciji ugljen-dioksida dobijaju maksimalnu
hranljivu vrijednost.

Prvo se biljke suše, a zatim se ugljen-dioksid kroz osušene biljke propušta u
gasovitom stanju, što omogućava izdvajanje masnih materija iz biljaka i
dobijanje esencijalnih ulja za dalju preradu ili kao krajnji proizvod. Ugljendioksid dostiže nadkritično stanje na temperaturi od 31,1 stepeni C. Kada je
molekul u nadkritičnom stanju, ima svojstva i tečnosti i gasa. Ugljen-dioksid
tada može da iscuri u male prostore, ali može da djeluje i kao tečni rastvarač.
Fizičkim svojstvima nadkritičnog ugljen-dioksida može se lako manipulisati,
omogućavajući mu da se veže za bilo koji molekul. Štaviše, ekstrakcija
nadkritičnog ugljen-dioksida uklanja zagađivače i ekološki je prihvatljiva. U
slučaju Vertigo Farms, biljke su bez hemikalija zahvaljujući uzgoju i ekstrakciji,
što rezultira potpuno čistim i ekološkim proizvodom.
Ova metoda je prvenstveno dobra za zdravlje potrošača, ali je dobra i za životnu
sredinu. Nije potrebno transportovati ekstrakte ili cijele sirovine sa drugog kraja
svijeta, što doprinosi emisiji ugljen-dioksida; štaviše, hemikalije se ne koriste, a
poljoprivredno zemljište je degradirano. Pored toga, rješenje dovodi do uštede
vode, jer tehnologija koristi 90 do 95% manje vode od uporedivog uzgajanja u
tradicionalnim poljoprivrednim metodama.
Vertigo Farms želi usjeve od kojih je moguće napraviti ekstrakte koji odlaze u
hranu, kozmetiku i lijekove koji su najkvalitetniji, bez mikroplastike, teških
metala i zagađivača koji negativno utiču na naše zdravlje.
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15. Pametni alat za podršku vinogradima
prilagođen klimatskim promjenama

Alat koji je predložio „Vinum40“, poljski agrotehnički startap, odgovor je na
uticaj klimatskih promjena na poljoprivredu - vidljiv posebno u evropskom
vinogradarstvu, kao što su vremenske anomalije, suše, grad, s kojima se
vinogradari moraju suočiti svake godine. Oko 60% svjetske proizvodnje vina
obavlja se u Evropi. Tradicionalna vinska regija u Evropi je ona na koju će
klimatske promjene u bliskoj budućnosti negativno uticati. Kao lijek za ovaj
problem, naučnici preporučuju preseljenje vinograda ili uzgoj drugih sorti
grožđa, pogodnijih za ekstremne uslove okoline.
Da bi se utvrdili faktori koji utiču na terroir, obezbjeđena je sveobuhvatna
analiza uslova životne sredine: Vinum 4.0 koristi satelitske podatke u vezi sa
topografijom zemljišta, klimom i vegetacijskim pokrivačem. Dalje, definisan je
tip tla prema Evropskoj bazi podataka o zemljištu i istražuju se potencijalni izvori
zagađenja. Prema istorijskim podacima o klimi, Vinum 4.0 izračunava: Vinklerov
indeks, trajanje vegetacione sezone, da bi odredio vjetrove, prosječne padavine,
prosječno sunčevo zračenje i pojavu vremenskih anomalija. Sve ove informacije
omogućavaju pronalaženje najpogodnijih lokacija za vinograd.
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Prvo, izvršena je analiza tla koja uključuje, između ostalog, mjerenje pH,
koncentraciju hranljivih sastojaka u biljkama, sadržaj glinovitih čestica tla,
gustinu suve materije tla, kapacitet zadržavanja vode u zemljištu i zagađenje tla.
Pored toga, postoji i analizirano zagađenje vazduha, što uključuje mjerenja
azotnih oksida, sumpor-dioksida, finih čestica PM10 i PM2,5 i ozona.
Senzori koje koristi Vinum 4.0 su dugotrajni bežični uređaji kojima nije potreban
spoljni izvor napajanja ili zamjena baterije zbog upotrebe fotonaponske ćelije.
Senzori su energetski efikasni zahvaljujući komunikacionom protokolu ultra male
snage i elektronskim komponentama male snage. Vinum 4.0 pruža informacije
o temperaturi, insolaciji, vlažnosti vazduha i tla, padavinama i vjetru. Štaviše,
sistem pruža pouzdanu vremensku prognozu i obavještenja u vezi sa pojavom
nepovoljnih vremenskih uslova ili anomalija. Korisnik je obavješten o mogućim
nepovoljnim vremenskim uslovima i potrebi navodnjavanja ili đubrenja, štaviše,
tu su i istorijski podaci i statistički podaci o određenom vinogradu. Prikupljaju se
svi podaci o vremenskim parametrima - što ih čini dostupnim bilo kada i kada je
to potrebno. Autori sistema tvrde da je uzgoj vinograda dugoročna investicija i
proces pun napora, a to je način na koji alat podržava vinogradare i vlasnike
vinograda.
Vinum 4.0 je sistem za izbor lokacije vinograda, nadzor i upravljanje
vinogradima, koji se zasniva na podacima satelitskih i bežičnih senzora. Korisnik
- vinogradar ili vlasnik vinograda ima mobilnu aplikaciju i set bežičnih senzora za
nadgledanje uslova okoline u vinogradu - sistem pomaže u pronalaženju
najpogodnijeg mjesta i upravljanju vinogradom.
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PROCESET E MODERNIZIMIT
20 vitet e fundit panë një rritje të qëndrueshme të tregtisë së jashtme dhe
eksportit falë procesit të integrimi në një treg të vetëm. Anëtarësimi i Polonisë në
Bashkimin Evropian solli një modernizim të paparë të bujqësisë dhe përpunimit
agrar. Përgjatë janarit dhe korrikut të vitit 2020 Polonia ka eksportuar jashtë
vendit produkte agro-ushqimore me vlerë 19.2 miliardë euro, që do të thotë
6,4% rritje, krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2019.
Sipas Zyrës Qendrore të Statistikave (GUS), mbi 78% e eksportit agro-ushqimore
të Polonisë në vitin 2019 u shit në tregjet e BE / EUG / EFTA, ndërsa mbi 21% e
prodhimit u eksportua në vendet e treta. Një bilanc pozitiv i tregtisë së jashtme
të produkteve agro-ushqimore arriti totalin 7.1 miliardë euro. Polonia është një
nga prodhuesit kryesorë të produkteve të zgjedhura bujqësore në BE dhe në vitin
2019 vendi kishte pjesën më të madhe të prodhimit të thekrës, mollëve dhe
duhanit.
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Figura 1. Prodhimi dhe tregtia e jashtme e produkteve bujqësore në 2019

Burimi: Statistikat Poloni (2020))

Zhvillimi i zonave rurale polake është përshpejtuar pas pranimit të vendit në
BE. Fermerët polakë dhe banorët e tjerë rural kanë përfituar nga integrimi
evropian pasi fonde të shumta të BE-së janë caktuar për zhvillimin rural dhe
bujqësor. Rritja e mirëqenies së banorëve të zonave rurale në Poloni është
më dinamike sesa në rastin e banorëve në zona urbane - që nga pranimi në
BE në vitin 2004 të ardhurat nominale për frymë për banorët rurale janë
rritur me 78%. Megjithëse ka ende shumë punë për të rritur standardin e
jetesës për banorët e zonave rurale, ulja e pabarazive mund të konsiderohet
si një sukses i zhvillimit të vendit. Prandaj, nuk duhet të jetë për t'u habitur
që të dhënat e siguruara nga Zyra Qendrore e Statistikave në Poloni tregojnë
se fermerët polakë janë të kënaqur me anëtarësimin në BE (edhe pse para
pranimit në BE në 2004, ata ishin grupi social më euroskeptik në Poloni).
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Figura 2. Prodhimi dhe tregtia e jashtme e produkteve bujqësore në 2019

Burimi: Statistikat në Poloni (2020)
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Figura 3. Dinamika dhe marrëdhëniet e të ardhurave nominale për frymë të banorëve rural
dhe urban 2004-2016 (në %)

Burimi: Polonia Rurale 2018. Raporti mbi gjendjen e zonave rurale

Figura 4 Qëndrimi i banorëve rurale dhe fermerëve ndaj integrimit në BE (në %)

Burimi: CBOS (2018)
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KOOPERATIVAT
Një pjesë e rëndësishme e peisazhit bujqësor polak janë kooperativa e
larmishme bujqësore dhe rurale. Pas vitit 1989, gjatë periudhës së
transformimit politik dhe ekonomik, lëvizja polake kooperativiste vuri në
dukje një rënie të konsiderueshme të numrit të njësive dhe potencialit të
tyre ekonomik. Sidoqoftë, pranimi i Polonisë në Bashkimin Evropian ka krijuar
mundësi të reja për ringjalljen e kooperativave bujqësore. Në vitet e fundit;
është shfaqur një interes i ri për lëvizjen kooperativiste në Poloni, duke iu
përgjigjur sfidave bashkëkohore të tregut (kryesisht - liberalizimi i tregut që
rezulton në përjashtimin social të disa grupeve në shoqëri).
Sipas raporteve më të fundit (2016), në Poloni ka 9520 kooperativa të
regjistruara zyrtarisht që mbledhin më shumë se 30000 anëtarë nga i gjithë
vendi. Kooperativat e sotme janë zakonisht njësi moderne të investojnë në
zgjidhje inovative teknologjike. Një element i rëndësishëm në tregun polak
janë kooperativat e qumështit, me rreth. 80% aksione në blerjen dhe
përpunimin e qumështit, prodhimin e produkteve të qumështit dhe
eksportin e mëtejshëm të këtyre produkteve në BE dhe vendet e treta.
Kooperativa të tilla rrisin konkurrencën e prodhuesve dhe përmirësojnë
ndjeshëm efikasitetin e tyre ekonomik.
Figura 5. Llojet e kooperativave bujqësore dhe rurale në Poloni

Burimi: Këshilli Kombëtar i Bashkëpunimit të Polonisë (2016)
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FERMA TË VOGLA

Mbështetja e fermave të vogla dhe të mesme është fokusi kryesor i politikes
CAP nën perspektivën 2014-20. Polonia qëndron si një nga përfituesit kryesorë
të këtij fokusi, pasi karakterizohet nga numri më i lartë i fermave të vogla në
sektorin e saj bujqësor në BE - ku73% e 1.43 milion fermave të regjistruara në
Poloni, bien nën kategorinë "e vogël" (d.m.th. janë më pakë se 10 hektarë)1.
Edhe pse fermat e vogla kanë një rol relativisht të parëndësishëm në prodhimin
bujqësor dhe mund të konsiderohen si një kufizim për zbatimin e inovacionit
teknologjik në procesin e prodhimit bujqësor, ato kanë një potencial të
shkëlqyeshëm për zhvillimin e mëtejshëm të tregut për produktet ushqimore
tradicionale dhe lokale, si dhe janë elemente që ruajnë cilësitë mjedisore të
peisazhit vendas. Fermat shihen jo vetëm si njësi prodhimi, por edhe si
elemente të një zinxhiri më të madh - ato kryejnë funksione ekologjike, sociale,
arsimore, rekreative dhe kulturore. Ky perceptim i fermave është një pjesë
thelbësore e konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm në zonat rurale, i cili është
promovuar në BE përmes zbatimit të disa strategjive.

1 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/rural-development-in-poland-will-focus-on-

smallholders-poverty/

Bujqësia polake fitimprurëse dhe teknologjikisht moderne

STRATEGJIA “FARM TO FORK”
Strategjia "Farm to fork" për zhvillimin e ushqimit të qëndrueshëm, është një
përbërës thelbësor i Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane. Qëllimi kryesor i
strategjisë është t'i bëjë sistemet ushqimore të drejta, të shëndetshme dhe
jo
të
dëmshme
për
mjedisin.2
Strategjia synon të lehtësojë kalimin në një sistem të qëndrueshëm
ushqimor, bazuar në ekonominë qarkulluese, ndikimin neutral mjedisor të
sektorëve të përpunimit ushqimor dhe atyre të shitjes me pakicë, si dhe duke
u bazuar në inovacionet teknologjike. Përmes disa masave specifike, ajo
gjithashtu do të inkurajojë fermerët të shkurtojnë zinxhirin e furnizimit për
produktet e tyre - dhe për këtë arsye të minimizojë varësinë e tyre nga
ndërmjetësit ushqimor.
Figure 6 "Farm to Fork" strategy

Izvor: Evropska komisija

Kjo strategji ka 27 plane veprimi
konkrete që do të sjellin transformimin
e sistemit ushqimor të BE-së deri në
vitin 2030, ndër të tjera:
•
një zvogëlim me 50% të
rrezikut dhe përdorimit të pesticideve
•
një zvogëlim me të paktën
20% të përdorimit të plehrave përfshirë plehun nga kafshët
•
një zvogëlim me 50% të
shitjeve të antimikrobikëve të
përdorur për kafshë të fermave dhe
akuakulturë
•
shtimi deri në 25% i tokës
bujqësore me bujqësi organike, i të
cilës niveli aktual është 8%.3

2 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
3 http://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1277002/
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“FSHATRAT SMART”

"Fshatrat Smart" janë një projekt i ri i propozuar nga Komisioni Evropian të
cilat do të mundësojnë një standard më të lartë të jetës dhe shërbimeve
publike për qytetarët. Është një degë e një pune më të gjerë tematike të
Rrjetit Evropian për Zhvillim Rural (ENRD) - nën emërtimin "Zonat Rurale
SMART dhe konkurruese". Ky program u zbatua në periudhën 2017-20.
Fshatrat SMART konsiderohen ato komunitete në zonat rurale të cilat
përdorin zgjidhje inovatore për të përmirësuar qëndrueshmërinë e tyre, duke
u mbështetur në pikat e forta dhe mundësitë vendase.4 Qëllimi i këtij
programi është të mbështesë zhvillimin e zonave në rënie duke përdorur
teknologji dixhitale dhe inovacione, në mënyrë që të zhvillojë dhe zbatojë
strategjinë e tyre për të përmirësuar kushtet ekonomike, sociale dhe / ose
mjedisore, në veçanti duke mobilizuar zgjidhjet e ofruara nga teknologjitë
dixhitale . Nismat e ndërmarra nën këtë program mbështeten fuqimisht në
një qasje pjesëmarrëse. 5

4

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf
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Duke u bazuar në analizën e sfidave kryesore në zonat rurale polake,
autoritetet shtetërore kanë treguar nevojat përkatëse që duhet të adresohen
brenda programit:

Figura 7. Fshatrat Smart - elementet kryesore

Burimi: Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Fshatrat Smart: Ku mund të ndodhin? Land, 9
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GRUPET LOKALE TË VEPRIMIT
LEADER është një metodë e zhvillimit lokal e cila është përdorur që nga viti
1991 për të angazhuar aktorët lokalë në hartimin dhe shpërndarjen e
strategjive, vendimmarrjen dhe alokimin e burimeve në zhvillimin e zonave të
tyre rurale.6

Në vitin 2018 kishte rreth 2800 Grupe Veprimi në BE, duke mbuluar 61% të
popullsisë së saj rurale. GLV-të financohen nga Fondi Evropian Bujqësor për
Zhvillim. Ata marrin mbështetje financiare në formën e granteve për projekte
të vogla, duke bashkuar aktorë privatë, publikë dhe të shoqërisë civile të cilët i
përkasin të njëjtës fushë.
Qasja ose metoda LEADER bazohet në shtatë karakteristika specifike dhe
është thelbësore që të gjitha ato të zbatohen në program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qasja nga poshtë-lart
Qasja e bazuar në zone
Partneriteti vendore
Një strategji e integruar dhe multi-sektoriale
Rrjetëzimi
Inovacion
Bashkëpunimi.7

Në Poloni ekzistojnë 323 GLV LEADER që veprojnë në zonat rurale. Brenda
këtyre grupeve, aktorët vendorë zhvillojnë koncepte të zhvillimin rajonal në
përputhje me nevojat e komunitetit lokal. Qëllimet kryesore të programit janë
përcaktuar si :
- larmia e zonave rurale dhe peisazheve
- identiteti lokal kompleks
- mjedis natyror me cilësi të lartë.8
6

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_en#top
8 https://www.lag-uckermark.de/pl/czym-jest-leader/
7
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BUJQËSIA ORGANIKE NË BE

Tregu i produkteve organike ka pësuar rritje të qëndrueshme përgjat dekadave të
fundit. Kjo rritje është e dukshme në vendet e Evropës Lindore - edhe pse produktet
organike janë akoma më pak të njohura atje sesa në disa vende të Evropës
Perëndimore, siç ështe Gjermania që zë vendin kryesor në treg për produktet
organike.1
Mbulimi i përgjithshëm me prodhime organike në BE u rrit me 70% në dhjetë vitet e
fundit dhe shitjet e produkteve organike me pakicë arritën në 34 miliardë euro në
2017. Në BE, 13.4 milion hektarë tokë i kushtohet bujqësisë organike.
Bujqësia organike është një lloj bujqësie që i përgjigjet kërkesave në rritje të
shoqërisë për ushqim cilësor të prodhuar me standarde të larta mjedisore, të
biodiversitetit dhe mirëqenies së kafshëve. Bujqësia organike mbështetet nga një
sërë regullash dhe ligjesh të përcaktuara nga Politika e Përbashkët Bujqësore (CAP).2

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-

in-the-eu_mar2019_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1539
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Më 30 maj 2018, Parlamenti dhe Këshilli Evropian miratuan rregulloret e reja të
Bashkimit Evropian për prodhimin organik dhe për etiketimin e produkteve
organike. Legjislacioni i ri organik pritet të hyjë në fuqi në dt. 1 Janar 2022.
Rregullorja përfshin objektiva të tilla si:
●
të thjeshtohen rregullat e prodhimit duke hequr disa elemente
përjashtuese dhe eleminuese;

●
të forcohet sistemi i kontrollit falë masave më të forta parandaluese
dhe kontrolleve strikte përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit;
●
të respektohen të njëjtat rregulla nga prodhuesit e vendeve të treta
me ato të vendeve të BE-së;
●
të zgjerohet lista e produkteve organike në kërkesë e sipër (p.sh. për
kripë, tapa, dyllë bletësh, mate, gjethe hardhie, zemra palme) dhe të shtohen
rregullat e prodhimit (të drerit, lepurit dhe shpendëve);

●
të lehtësohet procesi i certifikimit për fermerët e vegjël falë një sistemi
të ri të certifikimit në grup;
●
të unifikohet një qasje e përbashkët për të zvogëluar rrezikun e
ndotjes pa dashje nga pesticidet;
●
serra.3

të eliminohen gradualisht prodhimet në shtretërit e nxehtë dhe në

3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_en
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BUJQËSIA ORGANIKE NË POLONI
Sektori i bujqësisë organike në Poloni vitet e fundit u karakterizua nga zhvillim i
ngadaltë, por i qëndrueshëm. Shkaku kryesor i këtij procesi ishte
subvencionimi i fermave organike nga fondet për zhvillimin rural. Dhjetë vite
pas pranimit të Polonisë në BE, numri i pronave organike në vend ishte 11
herë më i lartë se në 2003 dhe arriti në 24 829 mijë prona. Numri më i lartë i
fermave organike në Poloni u regjistrua në vitin 2012, duke arritur në 25 944
ferma.4
Porcioni më i lartë i sipërfaqes së përgjithshme të tokës ekologjike bujqësore u
regjistrua në Zachodniopomorskie (11,3%) dhe në provincën WarmińskoMazurskie (11,0%), dhe më e ultë në Opolskie dhe Kujawsko-Pomorskie (0,7%
secila).
Më shumë se gjysma e të gjitha fermave organike ishin të vendosura në 4
provinca: Warmińsko-Mazurskie (17,7% e të gjitha fermave organike),
Podlaskie (15,6%), Mazowieckie (11,9%) dhe Zachodniopomorskie (10,7%).5

4 Institute
5Statistics

of Agricultural and Food Economics (2015) Agriculture and Food Economy in Poland
Poland (2020) Agriculture in 2019
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Figura 1. Fermat bujqësore në Poloni

Burimi: Statistikat Poloni (2020) Bujqësia në 2019
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Aktualisht kanalet kryesore të shpërndarjes për produktet organike janë:
●
●
●

blerje direkte nga fermerët dhe përpunuesit
supermarkete dhe hipermarkete
dyqane specialiteti.

Struktura organizative, e cila është karakteristikë për bujqësinë polake, është një
faktor i rëndësishëm dhe i favorshëm për zhvillimin e bujqësisë organike.
Historikisht, këto ferma janë karakterizuar nga prodhimi bujqësor me një
përdorim minimal të kimikateve për mbrojtjen e bimëve dhe plehrave sintetikë.
Prandaj, metodat organike të kultivimit janë lehtësisht të menaxhueshme në
bujqësinë polake. Rritja e mëtejshme e ndërgjegjësimit mjedisor tek bujqit
modernë është mbështetur me subvencione të ndryshme evropiane. BE-ja ka
investuar vazhdimisht në zhvillimin e kërkimeve në fushën e bujqësisë organike,
dhe në zgjerimin e mëtejshme të njohurive përmes botimeve shkencore të
njohura.

Certifikimi i produkteve polake në perspektivën e BE

TREGU I PRODUKTEVE ORGANIKE
Madhësia e tregut të produkteve organike në Poloni vlerësohet në 150-200
milion euro, me një rritje vjetore prej rreth 20%. Në Poloni gjatë shtatë
viteve të fundit vlera e tregut të ushqimit organik është rritur trefish. Duke
marrë në konsideratë parashikime shumë premtuese të kërkesës për
ushqim organik, dhe subvencionimet e planifikuara për prodhimin organik
në perspektivën e ardhshme të buxhetit të BE, presim një rritje të
mëtejshme të tregut, si dhe zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë organike.

Edhe pse Polonia është një prodhues i rëndësishëm i ushqimit organik,
konsumi i këtyre produkteve, megjithëse në rritje, është akoma më i ulët se
në vendet e Evropës Perëndimore dhe Veriore. Në vitet e kaluara fermerët
kryesisht eksportonin lëndë të parë organike të cilat përpunoheshin më tej
në Gjermani. Kjo ka ndryshuar kohët e fundit - tani ka më shumë se 550
përpunues të produkteve organike në Poloni. Akoma, këto shifra janë më
të ulëta se në rastin e vendeve të Evropës Perëndimore. Prandaj, tregu i
produkteve organike në Poloni ka një potencial të madh zhvillimi të
mëtejshëm për sa i përket sektorit të përpunimit të ushqimit organik, në
mënyrë që të plotësojë kërkesën e brendshme në rritje për produkte të
tilla.
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Studimet e fundit mbi sjelljen e konsumatorit tregojnë se polakët po i kushtojnë
gjithnjë e më shumë vëmendje cilësisë dhe përbërjes së produkteve ushqimore që
ata blejnë. Filozofia e jetesës së shëndetshme dhe ekologjike po fiton popullaritet.
Katër vjet më parë vetëm 4% e produkteve të reja të prezantuara në treg ishin
etiketuar si "ushqime organike". Në vitin 2020, ky numër u rrit në 20%. Sipas
raportit të "Ushqimit organik në Poloni 2018", ajo çka klientët polakë kuptonin me
konceptin e ushqimit ekologjik ishte; mos përdorimi i plehrave artificialë dhe
mbarështimi i duhur i kafshëve (30%), mos përdorimi I pesticideve dhe aditivëve
artificialë, aromatizuesve, antibiotikëve dhe substancave të tjera (24%).
I njëjti raport tregon se polakët kërkojnë vazhdimisht informacione për origjinën e
produkteve që ata blejnë në internet (65%) nga miqtë dhe familjarët e tyre (32%)
që i bënë këta burimet më të rëndësishme të informacionit. Polakët I lexojnë
etiketat e produkteve dhe duan të dinë elementët përbërës të produkteve. Një
hulumtim nga Mintel dhe BNP Paribas raporton se për 44% të konsumatorëve
polakë, "përbërësit natyralë" janë elementi më i rëndësishëm kur blejnë produkte
ushqimore.
Figura 2. Ndërgjegjësimi i polakëve për logot e ushqimeve organike të BE-së

Burimi: Ushqime Organike në Poloni (2018)
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Figura 3. Shoqatat kryesore me ushqim organik në Poloni

Burimi: Ushqime Organike në Poloni (2018)
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MBËSHTETJA INSTITUCIONALE
Për të mbështetur rritjen e mëtejshme të sektorit organik në Poloni, përfaqësues të
shumtë të industrisë polake të ushqimit organik themeluan Dhomën Polake të
Ushqimin Organik. Aktualisht ajo bën bashkë mbi 100 fermerë, prodhues, dyqane dhe
shpërndarës. Dhoma synon të promovojë bujqësinë organike dhe të rrisë
ndërgjegjësimin e konsumatorit për ushqimin organik dhe përparësitë e tij mbi
produktet konvencionale. Dhoma synon të promovoj gjithashtu sistemet e certifikimit
dhe të etiketimit të ushqimeve si për prodhuesit ashtu edhe për klientët, duke siguruar
informacion mbi procedurat e kontrollit dhe kërkesat specifike që duhet të plotësohen
për të marrë certifikatat përkatëse.
Qendra Bujqësore e Këshillimit në Brwinów ka ndërmarr disa nisma që synojnë të
promovojnë bujqësinë organike dhe produktet organike. Një shembull i kësaj iniciative
është Konkursi vjetor i Fermës Organike më të mirë. Ferma Ekologjike e Demonstrimit
e drejtuar nga kjo Qendër është një njësi eksperimentale dhe zhvillimore për trajnim
praktik në bujqësinë organike.6 Qendra Këshillimore, së bashku me njësinë e saj të
vendosur në Radom, organizon seminare, trajnime dhe workshope me tematika të
ndryshme të bujqësisë organike dhe ekologjike. Në përgjigje të kërkesës në rritje për
produkte organike, iniciativat e lartpërmendura dhanë shembuj të praktikave më të
mira dhe zgjidhjeve praktike ndër fermerët polak. Ajo që është e rëndësishme është
përmirësimi i bashkëpunimit midis palëve të ndryshme të interesit - prodhuesit,
fermerët, organizatat mjedisore.
Në Poloni ekziston një rrjet i mirë-vendosur i qendrave të kërkimit shkencor dhe
njësive të këshillimit për bujqësinë. Që nga viti 2004 qeveria polake mbështet në
mënyrë aktive programin kërkimor të institucioneve shkencore dhe qendrave
akademike që përqendrohen në sektorin organik. Për më tepër, qeveria mbështet
sektorin e bujqësisë organike dhe ushqimit organik me fushata informimi dhe
marketingu brenda dhe jashtë Polonisë.

6 https://www.cdr.gov.pl/en
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CERTIFIKIMI
Kërkesa specifike janë të përcaktuar për një fermë në mënyrë që ai të njihet
zyrtarisht si një prodhues i ushqimit organik. E para dhe më e rëndësishmja është
që fermat e tilla duhet t'i nënshtrohen një periudhe konvertimi. Gjatësia e kësaj
periudhe konvertimi varet nga lloji i produktit organik që prodhohet:
●3 vite për pemishte frutore dhe hardhi shumëvjeçare të buta e të larta,
●12 muaj për kullotjen e derrave dhe shpendëve,
●2 vjet për tokat e prodhimit vjetor ku kullotin kafshët ripërtypëse.7
Në secilin vend anëtar ekziston një organ i caktuar certifikues, i cili u siguron
fermerëve informacionin e nevojshëm dhe merr kontrollin si gjatë periudhës së
konvertimit, ashtu edhe pas përfundimit të tij. Vendet e BE-së mund të vendosin
nëse ky është një organ publik apo privat, por cilido të jetë I nënshtrohet një
kontrolli që të respektohen rregullat e Bashkimit Evropian për prodhimin organik.
Gjatë periudhës së konvertimit, fermeri gjithashtu merr shpërblime për
vështirësitë që mund të hasë dhe humbjen e rendimentit gjatë periudhës së
shndërrimit nga prodhimi konvencional në atë organik. Përveç kësaj, BE-ja ofron
forma të tjera të mbështetjes për fermerët organikë nën Politikën e Përbashkët
Bujqësore dhe pagesa për gjelbërim.

7

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
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CERTIFIKATA TË RËNDËSISHME

Logoja organike e BE-së:

Logoja organike e BE-së u jep një identitet vizual koherent produkteve të
prodhuara organike të Bashkimit Evropian. Kjo e bën më të lehtë për
konsumatorët të identifikojnë produktet organike dhe i ndihmon fermerët t'i
reklamojnë ato në të gjithë BE-në.
Logoja organike mund të përdoret vetëm në produktet që janë certifikuar si
organike nga një agjenci apo organ i autorizuar i kontrollit. Kjo do të thotë se
ata kanë përmbushur kushte të rrepta të prodhimit, përpunimit, transportit
dhe ruajtjes.9 Produkteve që u është dhënë certifikata duhet të përmbajnë të
paktën 95% të përbërësve organikë dhe gjithashtu të përmbushin kushte të
rrepta për 5% e mbetur. Prodhuesit janë gjithashtu të detyruar të japin
informacion shtesë mbi paketimin: një numër kodi të organit të kontrollit dhe
informacion mbi vendin ku janë prodhuar lëndët e para bujqësore përbërëse.

9

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en
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Etiketa Ecocolabel e BE-së:
Themeluar në 1992, Etiketa Ecolabel e BE-së është një certifikatë vullnetare e
performancës mjedisore që u jepet produkteve dhe shërbimeve që plotësojnë
standarde të larta mjedisore. Kjo certifikatë promovon ekonominë qarkulluese dhe
kontrollon të gjithë ciklin jetësor të një produkti, nga nxjerrja e lëndës së parë deri
tek asgjësimi.
Kriteret e marrjes së Ecolabel-it mundësojnë udhëzime të rrepta për kompanitë që
synojnë të ulin ndikimin e tyre në mjedis dhe garantojnë efikasitetin e veprimeve
të tyre mjedisore përmes kontrolleve të palëve të treta. Për më tepër, shumë
kompani u drejtohen kritereve të Ekolabelit të BE pasi ajo është krijuar për të
inkurajuar prodhuesit që të zvogëlojnë ndikimin në mjedis dhe të gjenerojnë më
pak mbeturina dhe CO2 gjatë procesit të prodhimit. Kriteret për secilin grup të
produkteve janë zhvilluar nga ekspertët në konsultim me palët primare të
interesit, dhe ato janë përshtatur për të adresuar karakteristikat unike të secilit lloj
produkti. Çdo katër vjet, kriteret rishikohen dhe ndryshohen nëse është e
nevojshme, në mënyrë që të pasqyrojnë inovacionin teknik në procesin e
prodhimit, të tilla si evolucioni i materialeve ose zgjidhje që zvogëlojnë emetimet
dhe që pasqyrojnë ndryshimet në treg.
Çdo produkt ose shërbim i furnizuar për shpërndarje, konsum ose përdorim në
tregun e Zonës Ekonomike Evropiane (Bashkimi Evropian, Islanda, Lihtenshtajni
dhe Norvegjia) dhe i përfshirë në një nga grupet e krijuara të produkteve joushqimore dhe jo-mjekësore, kualifikohet për etiketën Ecolabel të BE-së.10

10

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
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Figura 4. Numri I përgjithshëm I licencave për shtet në BE

Burimi: Komisioni Evropian (2020)

Certifikimi i produkteve polake në perspektivën e BE

TREGUESIT GJEOGRAFIKË (TGJ)
Për të dalluar produktet tradicionale, vendase, është zhvilluar sistemi
evropian i etiketimit. Sistemi i treguesve gjeografikë të BE-së mbron emrat e
produkteve që vijnë nga rajone të veçanta dhe kanë cilësi specifike ose
gëzojnë një reputacion të lidhur me territorin e prodhimit11 . Shërben si për
të promovuar ushqim me cilësi të lartë ndër klientët, por edhe për të
mbrojtur prodhuesit nga konkurrencën e padrejtë dhe produktet e tyre të
falsifikuara. Skemat e TGJ luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e
zhvillimit të qëndrueshëm rural, përmirësimin e të ardhurave të fermave dhe
hapjen e potencialit të ri të eksportit. Ato gjithashtu kontribuojnë në
mbrojtjen më të mirë të trashëgimisë lokale.
Ekzistojnë dy kategori të produkteve të njohura brenda politikës evropiane të
cilësisë dhe mbrojtjes së produkteve të veçanta:

• produkte rajonale me origjinë të njohur për të cilat i përkasin Emërtimit të
Mbrojtur të Origjinës dhe Indikacionit të Mbrojtur Gjeografik,
• produkte tradicionale për të cilat vlen etiketimi Specialitet Tradicional i
Garantuar.
Rregullat e përgjithshme që aplikohen për treguesit gjeografikë janë të njëjta
për të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.

11 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Certifikimet e mundshme:

Emërtim i mbrojtur i origjinës (PDO në anglisht EO në shqip)
Emrat e produkteve të regjistruar si PDO janë ata që kanë lidhjet më të forta
me vendin në të cilin janë bërë - çdo pjesë e procesit të prodhimit,
përpunimit dhe përgatitjes duhet të zhvillohet në rajonin specifik. Kjo
certifikatë i kushtohet ushqimit, produkteve bujqësore dhe verërave.12

Tregues i mbrojtur gjeografik (PGI në anglisht TGJ në shqip)

Tregues i mbrojtur gjeografik thekson marrëdhëniet midis rajonit specifik
gjeografik dhe emrit të produktit, ku një cilësi, reputacion ose karakteristikë
tjetër e veçantë i atribuohet në origjinë gjeografike. Këtu të paktën një nga
fazat e prodhimit, përpunimit ose përgatitjes zhvillohet në rajon. Kjo certifikatë
i kushtohet ushqimit, produkteve bujqësore dhe verërave. Një tjetër certifikatë
i kushtohet posaçërisht pijeve alkoolike dhe verërave të aromatizuara Treguesi gjeografik i pijeve shpirtërore dhe verërave të aromatizuara (TGJ).13

12 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
13 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Specialitet tradicional i garantuar (TSG në anglisht)

Garantimi i specialitetit tradicional (TSG) nxjerr në pah aspektet tradicionale
siç janë mënyra e prodhimit të produktit ose përbërja e tij, pavarësisht zonës
gjeografike. Emri i një produkti që regjistrohet si TSG e mbron atë nga
falsifikimi dhe keqpërdorimi. Kjo certifikatë mund t'u jepet produkteve
ushqimore dhe bujqësore.14
Njësia përgjegjëse për procesin e regjistrimit në Poloni është Ministria Polake
e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Regjistrimi është një procedurë me dy faza faza e parë kryhet në nivelin e shtetit anëtar, faza e dytë kryhet nga Komisioni
Evropian. Deri më tani 44 produkte polake janë regjistruar si TGJ - mjalti nga
rajoni Beskids duke qenë më i fundit i shtuar në këtë listë.15
Gjithashtu, për të forcuar mbështetjen për prodhuesit vendorë tradicionalë,
Ministria Polake e Bujqësisë dhe autoritetet rajonale krijuan një Listë
Kombëtare të Produkteve Tradicionale. Aktualisht ka më shumë se 1600
produkte të përfshira në këtë listë.16

14 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
15 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowanetradycyjne-specjalnosci
16 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12
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BIODIVERSITETI, QËNDRUESHMËRIA, INOVACIONI
BUJQËSIA E QËNDRUESHME

Objektivi kryesor i bujqësisë së qëndrueshme është të plotësojë nevojat
ushqimore dhe të fibrave tek njerëzit duke përdorur në mënyrë më efikase
burimet e gjindshme dhe duke zvogëluar ose eleminuar dëmet në mjedisin
natyror. Bujqësia e qëndrueshme është një element kryesor i ndërtimit të një
shoqërie të qëndrueshme që duhet të reagoj ndaj kërcënimeve mjedisore. Ky
koncept synon të lidhë zhvillimin ekonomik me mbrojtjen e burimeve natyrore
dhe ekuilibrin global të ekosistemeve. Bujqësia e qëndrueshme do të integrojë
tre objektiva kryesorë: një mjedis të shëndetshëm, barazi shoqërore dhe
ekonomike
dhe
përfitim
ekonomik.
Megjithëse kalimi në sisteme më të qëndrueshme ka qenë një synim i BE-së
për disa vite, prodhimi i ushqimit vazhdon ende të jetë shkaktar i ndotjes së
mjedisit, humbjes së biodiversitetit dhe ndryshimit klimatik. Prandaj, si një
përpjekje për të gjetur një zgjidhje ambicioze dhe holistike ndaj sfidave
mjedisore, është krijuar Marrëveshja e Gjelbër Evropiane. Ajo është një
strategji gjithëpërfshirëse në rritje që synon të transformojë ekonomin e BE-së
në një ekonomi moderne të qëndrueshme, me burime të mire shfrytëzuara
dhe në mënyrë efektive ta bëjë Evropën kontinentin e parë me klimë-neutrale
deri në vitin 2050. Qëllimet e lartpërmendura synojnë të përmirësojnë
shëndetin dhe cilësinë e jetës së qytetarëve të BE-së .

Bujqësia inovative polake
Fermerët, bizneset agroushqimore, pylltarët dhe komunitetet rurale luajnë
një rol thelbësor në disa nga fushat kryesore të politikave të Marrëveshjes
së Gjelbër, duke përfshirë:

●
ndërtimi i një sistemi ushqimor të qëndrueshëm përmes
strategjisë Farm to Fork;
●
kontribut në strategjinë e re të biodiversitetit duke mbrojtur dhe
rritur shumëllojshmërinë e bimëve dhe kafshëve në ekosistemin rural;
●
kontribut në betejën me klimën të Marrëveshjes së Gjelbër për të
arritur qëllimin e zero emetimeve në BE deri në vitin 2050;
●
mbështetjen e strategjisë së azhurnuar të pyjeve, që do të shpallet
në vitin 2020 për ruajtjen e pyjeve ne gjendje të shëndetshme;
●
kontribut në një plan veprimi zero të ndotjes, që do të përcaktohet
në 2021, duke mbrojtur burimet natyrore të tilla si uji, ajri dhe toka.1
Figura 1. Marrëveshja e Gjelbër Evropiane - objektivat kryesore

Burimi: Komisioni Evropian
1 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_en
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POLITIKA E PËRBASHKËT BUJQËSORE

Politika e përbashkët bujqësore e BE-së (CAP) është një partneritet mes bujqësisë
dhe shoqërisë, mes Evropës dhe bujqve të saj. Qëllimet kryesore të kësaj politike
janë:

●
të mbështesë fermerët dhe përmirësoj produktivitetin bujqësor, duke
siguruar një furnizim të qëndrueshëm me ushqim me çmim të volitshëm;
●
ti siguroj se bujqit e Bashkimit Evropian mund të kenë jetesë të arsyeshme;
●
të ndihmojë në përballimin e ndryshimeve klimatike dhe menaxhimin e
qëndrueshëm
të
burimeve
natyrore;
●
të mirëmbahen zonat dhe peisazhet rurale në të gjithë BE-në;
●
të mbajë gjallë ekonominë rurale duke krijuar vende pune në bujqësi,
industri
agro-ushqimore
dhe
sektorë
të
tjerë.2
Fermerët polakë janë të detyruar të veprojnë në përputhje me dispozitat e Politikës
së Përbashkët Bujqësore, e cila, ndër të tjera, rregullon çështjet e mbrojtjes së
mjedisit bujqësor të përdorur në procesin e prodhimit bujqësor. CAP ndërthur qasjet
sociale, ekonomike dhe mjedisore që do ta çojnë BE-në drejt arritjes së një sistemi të
qëndrueshëm të bujqësisë.

2 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
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Figura 2 Tre elemente të bujqësisë së qëndrueshme

Izvor: Evropska komisija

Më pare politika CAP ishte caktuar për periudhën 2014-2020. Propozimet
legjislative për rinovimin e CAP-it për periudhën 2021-27 u prezantuan nga
Komisioni Evropian në Qershor të vitit 2018. Ata sigurojnë që kjo politik do të
vazhdoj të ofrojë mbështetje për bujqësinë Evropiane, duke bërë të mundur
krijimin e zonave rurale me prosperitet dhe prodhimin ushqimor të cilësisë më të
lartë.
Në veçanti, propozimet e Komisionit përqendrohen në:
●
sigurimin e një marrëveshje të drejtë dhe një të ardhme të
qëndrueshme ekonomike për bujqit;
●
vendosjen e ambicieve më të larta për veprim mjedisor dhe klimatik;
●
duke mbrojtur pozicionin e bujqësisë në zemër të shoqërisë së Evropës.
Politika e re e Përbashkët Bujqësore është menduar të ndërtohet rreth nëntë
objektivave kryesorë, që do të shërbejnë si bazë mbi të cilën vendet e BE do të
hartojnë planet e tyre strategjike të CAP.
3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
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Figura 3. Objektivat e CAP për 2021-27

Burimi: Komisioni Evropian
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BIODIVERSITETI

Sipas përkufizimit të Organizatës Botërore të Ushqimit FAO, Agrobiodiversiteti I
referohet shumëllojshmërisë dhe ndryshueshmërisë së bimëve, kafshëve dhe
mikroorganizmave që kontribuojnë për ushqim dhe bujqësinë, të domosdoshme
për të mbështetur funksionet kryesore të agroekosistemit, duke përfshirë
strukturën dhe proceset e tij dhe që janë rezultat i ndërveprimeve midis mjedisit,
resurseve gjenetike dhe sistemeve të menaxhimit dhe praktikave të përdorura prej
njeriut.4

Ruajtja e biodiversitetit është një element i rëndësishëm i strategjive bujqësore të
BE-së dhe një nga përparësitë e marrëveshjes së re të gjelbër. Prandaj, strategjia e
Biodiversitetit 2030 u krijua si një përpjekje për të forcuar ruajtjen e biodiversitetit
dhe për të ndaluar humbjen e tij anë e mbanë Bashkimit Evropian.
Ndër objektivat kryesore të parashikuara për t’u arritur deri në vitin 2030 janë:
1. Mbrojtja ligjore e minimalisht 30% të sipërfaqes tokësore dhe 30% e zonës
detare të BE-së dhe integrimi i korridoreve ekologjike, si pjesë e një Rrjeti të
vërtetë
Natyror
anë
e
mbanë
Evropës.
2. Mbrojtja rigoroze e të paktën një të tretës së zonave të mbrojtura të BE-së, ku
përfshihen të gjithë pyjet e mbetur në BE si ata në proces rritje edhe ata të vjetrit.
3. Menaxhimi efektiv dhe ruajtja e të gjitha zonave të mbrojtura, duke përcaktuar
objektiva dhe masa përforcuese si dhe duke i monitoruar ato në mënyrë të
vazhdueshme.5
4 http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/compendium/tools-guidelines/what-is-agricultural-biodiversity/en/

5 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Të paktën 20 miliardë euro në vit do të vihen në dispozicion për të
përmbushur objektivat e kësaj strategjie, duke përfshirë këtu investimet për
programin Natura 2000 dhe për infrastrukturën e gjelbër. Duke qenë se
restaurimi i natyrës do të kontribuoj në objektivat e klimës, një pjesë e
konsiderueshme e 25% të buxhetit të BE-së dedikuar nismave për klimën do
të investohet në gjetjen e zgjidhjeve natyrore për biodiversitetin.
Polonia ka zhvilluar Programin e Zhvillimit Rural (RDP) për të forcuar
menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Buxheti i përgjithshëm i
programit për periudhën 2014-2020 ishte 13.5 miliardë euro që ishte
bashkë-financuar nga BE. Rinovimi i këtij programi për periudhën 2021-27
gjithashtu do të vërë një theks të madh në mbrojtjen e mjedisit dhe
biodiversitetit. Masa të tjera të këtij programi (RDP), të tilla si bujqësia
organike, pjesëmarrja e fermerëve në sistemet e cilësisë së ushqimit, si dhe
edukimi i fermerëve dhe ndërgjegjësimi mjedisor përmes programeve
trajnuese posaçërisht të zgjedhura, gjithashtu mund të kontribuojnë në
mirëmbajtjen
dhe
rritjen
e
biodiversitetit.
Disa nga instrumentet aktuale të politikës bujqësore që mbështesin
biodiversitetin në Poloni përfshijnë:
• Strategjia për mbrojtjen e biodiversitetit deri në vitin 2020.
• Programin e mbrojtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të
shumëllojshmërisë biologjike me Planin e Veprimit për 2015-2020.
• Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Polonisë deri në 2025 (1999).
• Direktivat e Bashkimit Evropian: »Direktiva për Zogjtë» Direktiva e
habitateve.
• Rrjeti Natura 2000.
• Politika e Përbashkët Bujqësore: »standardet dhe kërkesat e ndërpajtueshmërisë» gjelbërimi.
• Programi i Zhvillimit Rural: »Masa agro-mjedisore-klimatike» Bujqësia
organike.

Bujqësia inovative polake

Është e rëndësishme të theksohet se deri më sot bujqësia polake karakterizohet
gjerësisht nga një copëzim i fermave të vogla, ku metodat tradicionale të bujqësisë
janë ende në përdorim. Këto ferma shpesh ndahen nga gardhe të gjatë natyror me
bimësisë heterogjene. Prandaj, larmia biologjike e zonave rurale polake është ndër
më
të
pasurat
në
të
gjithë
Evropën.
Një karakteristikë tjetër unike e bujqësisë polake është ekzistenca e racave
vendase të bagëtive (p.sh. bagëtitë e kuqe polake, delet shqopë/heather, kali
polak, pulat me këmbë jeshile). Kafshët e racave të vjetra kanë arritur të
mbijetojnë për shkak të përhapjes së gjerë të fermave bujqësore. Këto janë kafshë
që, edhe pse janë më pak produktive, zakonisht përshtaten më mirë me kushtet
vendase.
Gjithashtu varietetet e vjetra të bimëve të kulturave po bëhen gjithnjë e më të
popullarizuara, pasi ato janë shumë rezistente ndaj sëmundjeve dhe kanë nevoja
modeste për sa i përket tokës. Vlen të përmendet se një sasi e madhe e
varieteteve të vjetra të mollëve është ende e pranishme në treg dhe po fiton
popullaritet. Shumica e këtyre varieteteve të bimëve mund të rriten me sukses në
teknologji me kosto të ulët dhe sisteme ekologjike të prodhimit. Polonia promovon
kultivimin e varieteteve të vjetra si pjesë e mbështetjes për biodiversitetin.
Nismat agro-mjedisore dhe klimatike, të zbatuara nën Programin e Zhvillimit Rural
(RDP) promovon rikthimin e specieve të vjetra dhe varieteteve lokale të bimëve në
kultivim, si dhe përdorimin e tyre më të gjerë nga shoqëria. Një qasje e
përshtatshme për ruajtjen e bimëve dhe burimeve gjenetike të kafshëve është
ruajtja e tyre në mjedisin natyror në rajone të lidhura ngushtë me origjinën e tyre.
Ky lloj i mbrojtjes ndihmon në ruajtjen e një forme të caktuar në vendin e saj të
origjinës dhe vazhdon të zbatojë metodën tradicionale të kultivimit dhe
përzgjedhjes që çoi në krijimin e saj.

Bujqësia inovative polake

QENDRAT E HULUMTIMIT DHE INOVACIONIT

Zhvillimi i bujqësisë përmes inovacionit është thelbësor për të arritur rritje
ekonomike dhe qëndrueshmëri. Modernizimi teknologjik i bujqësisë polake u
përshpejtua pas anëtarësimit në BE në vitin 2004. Tregu u ofron bujqve shumë
zgjidhje innovative, në mënyrë që puna e tyre të përmirësohet. Teknologjitë e reja
dhe substancat e reja aktive janë në dispozicion të fermerëve.

Sidoqoftë, inovacioni në bujqësi mund të ketë kuptim më të gjerë. Prandaj po hidhen
në treg, lloje dhe varietetet të reja bimësh kafshësh të cilat janë më efikase dhe
ekonomike për tu kultivuar (një varietet i ri mund të hidhet në treg vetëm kur ai
është më i mirë se llojet që tashmë janë të regjistruara).
Polonia ka disa qendra moderne kërkimore dhe akademike që trajtojnë çështjen e
gjetjes së zgjidhjeve innovative ne sektorin bujqësor. Ndër më të rëndësishmet
përmendim: Institutin e Shkencës së Tokës dhe Kultivimit të Bimëve (IUNG),
Institutin e Mbarështimit dhe Aklimatizimit të Bimëve (IHAR), Institutin e
Teknologjisë dhe Shkencave të Jetës (ITP) dhe Institutin e Mbrojtjes së Bimëve. Të
gjithë të lartpërmendurit janë aktivisht të përfshirë në një sërë aktivitetesh
shkencore dhe kërkimore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ata implementojn
projekte të zhvilluara në Programin Kuadër Horizont 2020 të BE-së për Kërkimin dhe
Inovacionin.

Bujqësia inovative polake

"Drejt strategjive të qëndrueshme për menaxhimin e klimës dhe të tokave
bujqësore (2020-2025)", "Rrjeti Tematik për Menaxhimin dhe Riparimin e
Lëndëve Ushqyese", "Strategjitë e reja të Bio-Ekonomisë në Poloni ","
Përmirësimi dhe ruajtja e cilësisë së lartë të manave në mjedise dhe sisteme
kultivimi të ndryshme për të mirën e fermerëve dhe konsumatorëve evropianë "këto janë disa nga nismat të cilat u shpërblyen me grante për implementim.7
Edhe pse Polonia ka potencial të madh kërkimor - me universitete të shkëlqyera
bujqësore dhe qendra të forta kërkimore, që veprojnë në fusha të tilla të
shkencës si veterinari, ushqimi dhe mbrojtja e mjedisit - vetëm rreth 1% e PBB-së
është shpenzuar në programe të kërkimit shkencor. Përmirësimi i konkurrencës
së sektorit agro-ushqimor në veçanti i përpunimit dhe përshtatja e tij me
kërkesat në rritje të tregut është një rrugë e domosdoshme që bujqësia polake
duhet të ndjekë në mënyrë që të mbetet një nga furnizuesit kryesorë të ushqimit
në Bashkimin Evropian. Zhvillimi teknologjik do të përcaktojë aftësinë
konkurruese
të
bujqësisë
polake
në
vitet
e
ardhshme.
Është e rëndësishme veçanërisht për sektorin e bujqësisë polake e cila në pjesën
më të madhe është bujqësi e fragmentuar (pronësi e arave larg njëra-tjetrës)- pa
dyshim që mund të përfitojë nga modernizimi i industrive qoftë nga prodhuesi
dhe deri tek përdoruesi duke integruar përdorimin e strategjive Smart dhe të
specializuara.

7 http://www.inhort.pl/projety-badawcze/horyzont-2020
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ZONAT RURALE – PRIRJET E TANISHME DHE
NDRYSHIMI SHOQËROR
TRANSFORMIMI PAS 1989

Ndryshe nga rasti i Bashkimit Sovjetik, bujqësia polake ka qenë kryesisht e llojit
private gjatë gjithë periudhës së komunizmit. Fermat me pronësi individuale
përfaqësonin 76% të sipërfaqes totale të tokës bujqësore në fund të vitit 1980.
Fermat e shtetëzuara - kooperativat ose fermat shtetërore - ishin më pak të
zakonshme dhe të formuara kryesisht në Poloninë perëndimore, në pronat e
tokave ish-gjermane ("Territoret e Ripërtërira"). Situata ndryshoi pas 1989 si
pasojë e transformimit politik dhe ekonomik. Fermat e shtetëzuara u blenë nga
pronarë të vetëm ose kompani me të drejta tregtare. Në Poloninë Qendrore dhe
Lindore, ku bujqësia private ishte më e përhapur, ndryshimet ishin shumë të
kufizuara, dhe kishin të bënin me transferimin e tokës midis fermave private1.
Ekonomia polake po zhvillohej me shpejtësi gjatë periudhës së transformimit pas
vitit 1989. Sidoqoftë, shumë rajone nuk përfituan nga ky transformim;
veçanërisht zonat rurale patën një gjendje amullie dhe pësuan rënie. Anëtarësimi
në BE në 2004 rezultoi në ndryshime thelbësore në bujqësi. Fermerët polakë
përfituan duke zbatuar ide risi dhe teknologjike, dhe gjithashtu duke përftuar
qasje në tregjet e BE për të eksportuar produktet e tyre. Që atëherë, Polonia
është një eksportuese neto (eksporton më shumë sesa importon) e ushqimit me
tepricë në rritje të vazhdueshme.

1 Bański Jerzy (2011) Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agric.
Econ. – Czech, 57(2)

Zhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale

FAKTET DHE PRIRJET
Mesatarisht, bujqit polakë kanë në përdorim dy deri në pesë hektarë tokë.
Madhësia mesatare e sipërfaqes së tokës bujqësore për fermë në vitin 2020 arrin
11,04 ha. Shpërndarja hapësinore e fermave të vogla dhe të mëdha pasqyron
mjedisin e krijuar në komunizëm - fermat më të mëdha bujqësore ndodhen në të
njëjtat rajone ku ka qenë krijuar ish-fermat shtetërore që më pas u privatizuan
me ardhjen e kapitalizmit.
Figura 1. Madhësia mesatare e fermave (në ha)

Burimi: Agjencia për Ristrukturimin dhe Modernizimin e Bujqësisë
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QENDRA

E

INOVACIONIT

/

KERKIMIT

Bujqësia është burimi kryesor i të ardhurave për gati 10% të popullsisë rurale.
Sidoqoftë, aktivitetet jo-bujqësore po marrin gjithnjë e më shumë rëndësi shumë banorë të zonave rurale polake gjejnë punësim në profesion me
pagesë ose vetë-punësohen. Procesi i de-agrarizimit në Poloni është
përshpejtuar në dekadat e fundit: gjithnjë e më pak njerëz gjejnë punësim në
bujqësi, dhe bujqësia në vetvete është një burim jetese për gjithnjë e më pak
familje (shtëpi). Në të njëjtën kohë, përfitimet sociale të saj vazhdojnë të kenë
një
peshë
të rëndësishme
buxhetore
për
xhepin
familjar.
Një prirje tjetër e kohës është procesi i ri-popullimi i fshatrave - gjithnjë e më
shumë njerëz po lëvizin nga zonat urbane për në fshat. Përkundër prirjes
globale të urbanizimit, zonat rurale polake kanë marrë qasje si vende
tërheqëse për të jetuar. Ndërkohë që në vitin 1998, prej të gjithë të
anketuarve polakë, 30% e të anketuarve shfaqën dëshirën për të jetuar në
fshat (nëse do të ishte për të zgjedhur), në vite 2006 shifra kishte arritur 42%,
dhe në 2015 pak më pak, p.sh. 40%. Ekziston gjithashtu një interes në rritje
për fshatin nga vetë banorët e tij. Prej të anketuarve që jetojnë dhe vijnë nga
fshatrat, dëshira për të vazhduar jetën aty në 1998 u pohua nga 61% e të
anketuarve, në 2006 nga 71% dhe në 2015 nga 76%.
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Figura 2. Të ardhurat për frymë në 2018

Burimi: Statistikat Poloni (2018)
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Jeta në fshat zakonisht shoqërohet me një ritëm më të ngadaltë të jetës,
harmonisë dhe stabilizimit (50%), edhe me natyrën (41%), heshtjen (23%) dhe
privatësinë (18%). Prandaj, prirja e ruralizmit nuk lidhet domosdoshmërish me
një interes në bujqësi - një numër i madh i familjeve të reja të zonave rurale
nuk
e
kanë
ndërmend
të
merren
me
bujqësi.
Ndryshimet e mjeteve të tilla si lehtësia gjithnjë në rritje e punës në distancë
nga shtëpia e kanë lehtësuar këtë zhvendosje. Boshllëqet zhvillimore kryesore
mes zonave rurale dhe urbane po cekëtohen; kjo përfshin tiparet 'e forta' siç
janë infrastruktura, pajisjet shtëpiake ose të ardhurat, dhe ata që lidhen me
kapitalin njerëzor. Hendeku arsimor dhe shkalla e izolimit dixhital po
ngushtohen.
Sidoqoftë, kjo tendencë nuk është e shpërndarë në mënyrë të barabartë në
territor. Fluksi më i madh i popullsisë mund të vërehet në Vojodeshat e
Mazowieckie, Wielkopolskie dhe Małopolskie, ndërsa Vojodeshat Lubelskie
dhe Podkarpackie kanë patur një raport neto migrimi negativ në 2018.
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Figura 3. Ndryshimi i popullsisë rurale në vitet 2005–2018

Burimi: Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Smart Villages: Where Can They Happen? Land, 9
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Figura 4. Prurjet dhe largimet e popullsisë në zonat rurale (2018)

Burimi: Statistikat Poloni (2018)
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SHOQERIA
Një krahasim i gjetjeve nga 2015 dhe 2017 tregon një ndryshim interesant: një rënie
e vogël e aktivitetit të OJQ-ve në qytetet e mëdha dhe komunitetet e punëtorisë (në
një total të të gjitha aktiviteteve) dhe një rritje e veçantë e aktivitetit të tyre në
komunitetin e fermerëve dhe pak më e ulët - në komunitetet rurale. Momentalisht
ekzistojnë afërsisht 25 mijë OJQ dhe fondacione që veprojnë në zonat rurale në
Poloni.
Figura 5. Subjekte jofitimprurëse në zonat rurale

Burimi: 1 Statistikat Poloni / REGON / KRS
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Përveç prezencës në rritje të Organizatave Jo-Qeveritare, dy institucione janë
thelbësore për zhvillimin e shoqërisë civile në zonat rurale. Njëra është Shërbimi
Vullnetar për Zjarrin, e dyta - Shoqatat e Grave Rurale. Të dyja institucionet kanë
qenë të pranishme në fshat për dekada, të dyja kryejnë aktivitete të shumta
kulturore, arsimore dhe civile dhe të dyja gëzojnë mbështetjen e qeverisë polake.
Figura 6. Shpërndarja hapësinore e OJQ-ve (2016)

Burimi: Fondacioni për Zhvillimin e Bujqësisë Polake (2018)
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Figura 7. Shpërndarja hapësinore e njësive të Shërbimit Vullnetar për Zjarrin

Burimi: Fondacioni për Zhvillimin e Bujqësisë Polake (2018)
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GRATË

Në zonat rurale, gratë përbëjnë 50.2% të të gjithë popullsisë. Zonat rurale në
Poloni karakterizohen nga raporti më i ulët femër-mashkull sesa në rastin e
zonave urbane - njëqind e një gra për njëqind burra (111.2 në zonat urbane).
Gratë në zonat rurale janë tepër të angazhuara në biznesin bujqësor. Një në çdo
5 ferma bujqësore polake është nën administrimin e një gruaje. 56.5% e grave që
jetojnë në fshat janë aktive, me aftësi të arrira. Për pjesën tjetër, gratë shpesh
kërkojnë punësim përtej bujqësisë ose përpiqen të krijojnë sipërmarrjet e tyre.
Shembuj të sipërmarrjeve të nisura nga gratë janë të shumëllojshme: artizanat,
zejtari, agroturizëm, përpunim dhe shitje të produkteve bujqësore.
Pjesëmarrja sociale dhe civile e grave është shumë e larmishme.
Shoqatat e Grave Rurale mbeten organizata kryesore e grave në zonat rurale.
Sidoqoftë, gjithnjë e më shumë gra angazhohen në aktivitetet e shoqatave ose
fondacioneve të tjera që veprojnë në fshat. Po kështu, pjesëmarrja e grave në
qeverinë lokale bujqësore është shtuar në mënyrë graduale brenda 30 viteve të
fundit. Përqindja e grave në radhët e këshilltarëve të komunave rurale u rrit nga
9,2% në 1990 në 25,4% në 2010. Momentalisht, afërsisht 30% e
administratorëve të fshatrave janë gra. Gratë në zonat rurale kryejnë role të
ndryshme, gjë që u jep atyre predispozita të veçanta për të kontribuar dukshëm
në përparimin dhe inovacionin.
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Figura 8. Pjesëmarrja e punëtorisë-gra në punësimin informal, bujqësi

Burimi: Parlamenti Evropian (2019)
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Figure 9. Popullsia totale dhe femërore me kohë të plotë si orar pune në bujqësi, pylltari , grupmosha 15-64, 2017

Burimi: Parlamenti Evropian (2019)
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DIXHITALIZIMI
Në vitin 2018, 84,2% e familjeve polake lundronin lirshëm në internet. Diferenca
në dixhitalizimin midis zonave rurale dhe urbane ka qenë në zvogëlim të
vazhdueshëm dhe për momentin qëndron në 3,3%, në kushtet që në 2005
disponueshmëria e internetit në qytete ishte dy herë më e lartë se në rastin e
fshatit - 36% krahasuar me 19%. Sidoqoftë, situata ndryshon nga një rajon në
tjetrin. Infrastruktura më e plot-zhvilluar e internetit, me përjashtim të qyteteve
dhe zonave më të mëdha përreth, mund të gjendet në Poloninë Perëndimore,
ndërsa në Poloninë jug-lindore dhe qendrore interneti ka një qasje në një masë
më
të
vogël.
Në periudhën 2014-20, u zbatua Programi i Veprimtarisë ‘Digital Poland 20142020’. Qëllimi i tij ishte të forconte themelet e dixhitalizimit për zhvillimin
kombëtar, gjithashtu përmes zhvillimit të infrastrukturës së internetit në zonat
rurale. Në shkurt të vitit 2020, në kuadër të këtij programi, u nënshkruan
kontrata për punime prej rreth 3 miliardë eurosh. Plani i zbatimit të programit
parashikon që rreth 37% e shumës totale të caktuar do të mbulojë drejtpërdrejt
zonat rurale.2

2 Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Smart Villages: Where Can They Happen? Land, 9
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Figura 10. Kompjuter, tabletë dhe laptopë në familje

Burimi: CBOS (2017)
Figura 11. Përdoruesit e rregullt të internetit sipas situatës së punësimit

Burimi: Statistikat Poloni (2019)
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TURIZMI RURAL

Zonat rurale zënë 93% të territorit polak. 30%-shi ose toka e punueshme në
Poloni mbart vlera të larta mjedisore. Zonat rurale polake janë një vend tërheqës
për të jetuar, punuar dhe pushuar. Peisazhi i larmishëm lokal: malet, liqenet, deti
ose pyjet, shton potencialin e madh të zhvillimit të mëtejshëm të turizmit rural
në
Poloni.
Veprimtaritë agroturistike në Poloni aktualisht kryhen nga më shumë se 8000
ferma bujqësore dhe ato ofrojnë 84,5 mijë vende akomodimi. Agroturizmi është
forma më e pranishme në gjashtë rajone polake: Podkarpackie, Małopolskie,
Pomorskie, Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie dhe Podlaskie.
Pothuajse 40% e fermave agroturistike që operojnë në Poloni ndodhen në
provincat e mëposhtme: Małopolskie, Podkarpackie dhe Warmińsko-mazurskie.
Numri më i ulët i strukturave agroturistike është në Provincat Łódzkie, Opolskie
dhe Lubuskie. Sidoqoftë, struktura të tilla mund të gjenden në të gjithë vendin.
Ato karakterizohen nga një larmi ofertash turistike, të përshtatshme për kërkesat
e vizitorëve, por në të njëjtën kohë duke u mbështetur në traditat lokale,
produktet unike rajonale dhe peizazhin natyror. Zonat me një potencial të lartë
për zhvillimin e turizmit në të ardhmen janë: rajonet malore (Karpatet, Malet
Świętokrzyskie, Sudetet), rajonet bregdetare dhe liqenet e mëdha (rrethi i liqenit
Suwałki,
Warmia-Masuria).

Zhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale
Figura 12. Strukturat e akomodimit turistik sipas llojit dhe shfrytëzimit të tyre në 2019

Burimi: Statistikat Poloni (2020)

Zhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale

Agroturizmi krijon mundësi të reja për fermerët që veprojnë në zonat rurale me
tokë dhe kushte klimatike më pak të favorshme. Ekzistojnë disa faktorë të tjerë
të rëndësishëm që ndikojnë në zhvillimin e turizmit rural në Poloni: veprimtaria e
shoqatave dhe qeverisë lokale; pasuritë natyrore dhe kulturore; zhvillimi i
objekteve
turistike;
dhe
kushtet
infrastrukturore.3
Turizmi rural është gjithashtu i dobishëm për banorët e zonave rurale dhe pa
dyshim është në përputhje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm shumëfunksional. Kjo çon në aplikimin e produkteve inovative në zhvillimin e
shërbimeve turistike. Kjo krijon mundësi të reja në lidhje me përdorimin e tokës
dhe gjithashtu mundësi të reja punësimi. Kjo kontribuon në zhvillimin e
sipërmarrjes, konkurrencës, si dhe në stimulimin ekonomik të zonave rurale. Kjo
bën të mundur përdorimin e burimeve të prodhuara në fshat dhe përbën një
burim shtesë të të ardhurave për fermerët dhe komunitetin lokal - lejon futjen e
stimujve për aktivizimin e komuniteteve dhe bashkëpunimin, duke përdorur
vlerat të shoqëruara me karakterin unik social, kulturor dhe mjedisor të fshatit
vendas.

3 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222576
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1. Mbështetja e zgjidhjeve moderne në
fushën e teknologjive të reja për sektorin
agro-ushqimor

Në tregun polak vërehet një rritje e numrit të sipërmarrjeve të reja për çdo
vit, gjë që vjen si pasojë e rritjes së vazhdueshme të kërkesës për zgjidhje
teknologjike moderne dhe unike në shumë industri. Në fazat e hershme të
zhvillimit, shumica e tyre hasin pengesa në rrugën drejt suksesit për shkak të
mungesës së burimeve të mjaftueshme dhe përvojës në treg.
AgriTech Hub është një Fond i Kapitalit Sipërmarrës me interes të investoj në
zgjidhje moderne dhe të teknologjisë së lartë për sektorin e bujqësisë dhe
ushqimit. Qëllimi i tij është të mbështesë procesin e komercializimit të
teknologjive të dedikuara për sektorin agro-ushqimor, që vijnë nga njësitë
kërkimore dhe nga sektori i ndërmarrjeve, duke vënë në dispozicion të tyre
edhe fonde. Ata i vendosin projekte ( e kërkim-zhvillimit) R&D të cilat kanë
më shumë potencial për përdorim komercialë përgjatë fazave të Dëshmive të
Konceptit (PoC) dhe Dëshmive të Principit (PoP) dhe investojnë në zgjidhjet
dhe teknologjitë brenda fushës së gjithë zinxhirit të vlerës së shtuar në
bujqësi dhe praktikën bujqësore. AgriTech Hub është një bashkim i njohurive
të teknologjisë së lartë dhe TIK-ut me përvojën e investimeve të një ekipi
ekspertësh. Misioni i saj është të mbështes inovacionin, të zbatueshëm në
fazat e rritjes, prodhimit dhe shpërndarjes, deri te konsumatori përfundimtar
komercialë. AgriTech është i interesuar të investojë në fusha precize dhe
‘smart’ të bujqësisë; tregti elektronike e ushqimit, marketingu direkt nga
fermeri tek konsumatori, teknologji ushqimore, bioenergji, materiale me
bazë bio, varietete të reja të bimëve, teknologji të mbeturinave dhe sensorë
të
përparuar.
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Të pasurit rrugëzgjidhje Agro-tech tregon se industria agro-ushqimore në
zhvillim dinamik ka nevojë për zgjidhje inovatore që mund të përmirësojnë
prodhimin bujqësor në Poloni. Bashkëpunimi me fondin AgriTech Hub lejon
zhvillimin e ndërmarrjeve të reja polake duke gjeneruar zgjidhje moderne dhe
unike teknologjike për këtë sektor - pjesëmarrësit në program marrin
mbështetje gjithëpërfshirëse nga fondi AgriTech Hub gjatë gjithë periudhës së
përshpejtimit.
Hub-i kërkon dhe mbështet zgjidhjet inovatore teknologjike, të pranishme në
procesin gjithëpërfshirës të shpërndarjes së produkteve ushqimore te
konsumatorët, nga përgatitja e fushës dhe farëzave deri tek paketimi i
produkteve. Projektet e reja mbështeten për të rritur efikasitetin e punës në
terren dhe për të ulur kostot e tyre, për shembull përmes makinerive
bujqësore autonome që zëvendësojnë fermerët dhe punëtorët në këtë sektor,
dhe në të njëjtën kohë, minimizojnë rrezikun e kontaktit me produktet e
mbrojtjes së bimëve dhe mbështet zgjidhjet që do të lejojnë në mënyrë
efektive kryerjen e punës në terren të pandërprerë, gjatë gjithë ditës, kur ato
janë
më
të
nevojshme.
Hub-i është një urë lidhëse midis botës së shkencës dhe biznesit, prandaj që
nga fillimi i funksionimit të tij ai u përqendrua në bashkëpunimin e ngushtë me
komunitetin shkencor. Falë mbështetjes së ofruar, bizneset e reja mundë të
gjejnë zgjidhje inovatore në fushën e Automatizimit dhe IT-së, duke
përmirësuar funksionimin e makinerive dhe monitorimin e të gjitha
funksioneve të tyre, të cilat kontribuojnë në zgjerimin e opsioneve të
disponueshme
për
klientët.
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2. Komercializimi i Inkubatorëve të kulinarisë
së Grupit Lokal të Veprimit: Gościniec 4
Żywiołów

GLV(Grupi Lokal i Veprimit) "Gościniec 4 Żywiołów" vepron në të katërta
komunat e qarkut Wadowice: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz
dhe Stryszów. Koncepti i inkubatorit të kulinarisë nuk është shumë i njohur në
Poloni dhe askund nuk është propozuar një zgjidhje e një shkalle të ngjashme
me këtë projekt. Inkubatori i kulinarisë është një objekt me pajisje të
dizajnuara për përpunuesit e vegjël të produkteve bujqësore, furnizuesit e
ushqimit apo fermerët, të cilët mund të përgatisin dhe ti përpunojnë
produktet e tyre në aparatura të pajisura mirë dhe të posaçme, në përputhje
me normat e shëndetit dhe sigurisë. Krijimi i një inkubatori kulinarie sjell
shfaqjen e produkteve të reja vendase nga zona e GLV-së "Gościniec 4
Żywiołów" dhe rrethinat e saj, gjë që do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik
të gjithë zonës së GLV-së "Gościniec 4 Żywiołów" bazuar në burimet vendase.
Si pjesë e projektit të zbatuar në 2011-2017, me titull: "Produkti vendas i
Małopolska - zhvillimi i sipërmarrjes vendase dhe përpunimi i bazuar në një
iniciativë partneriteti për edukimin ekonomik të banorëve dhe sistemit rajonal
të marketingut të produkteve nga Małopolska", GLV-ja " Shoqata Gościniec 4
Żywiołów ”ishte përgjegjëse për krijimin e inkubatorit të parë të kulinarisë në
Poloni. Projekti u bashkëfinancua nën Programin e Bashkëpunimit ZviceroPolak dhe institucioni zbatues ishte Partneriteti për Fondacionin e Mjedisit nga
Krakov. Inkubatori i kulinarisë është ndërtuar në vendin e ish shkollës në
Zakrzów (në komunën Stryszów); ndërtesa në prishje është modernizuar
plotësisht, zgjeruar (kati i parë dhe shkallët) dhe është pajisur me një ashensor,
si dhe pajisje për përpunimin e ushqimit.
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Falë pajisjeve gjithëpërfshirëse, kompanitë që planifikojnë të fillojnë aftësitë e
tyre në industrinë ushqimore dhe shërbimet e hotelerisë nuk duhet të
shpenzojnë kosto të konsiderueshme investimi kur "fillojnë" kompaninë - duke
marrë me qira një inkubator të kulinarisë duke ulur ndjeshëm kostot e tyre.
Për më tepër që nuk rrezikojnë dështimin e biznesit. Ndërtesa përdor zgjidhje
ekologjike - një pompë nxehtësie me rikuperim dhe një dhomë kazani me gaz.
Vlera përfundimtare e projektit është pothuajse 2 milion PLN (rreth 450k
EUR). Përveç fondit zviceran, burimet e veta të shoqatës Gościniec 4 Żywiołów
dhe mbështetja financiare u siguruan gjithashtu nga komuna Stryszów duke
lëshuar me qira ndërtesën e shkollës në Zakrzów së bashku me truallin për një
periudhë 10-vjeçare. Ambienti është gjithashtu një vend ku kryhen aktivitetet
e sipërmarrjeve lokale të hotelerisë dhe biznesit social "Smaki Gościniec".

Biznesi social "Smaki Gościniec" u krijua në vitin 2015 nga shoqata ekologjike
dhe kulturore "Na Bursztynowym Szklaku" dhe shoqata "Gościniec 4
Żywiołów". Punëson njerëz të papunë, mbledh së bashku prodhues
individualë dhe prodhues të vegjël të ushqimit nga poviat Wadowice. Fusha
kryesore e veprimtarisë së këtij biznesi janë industritë e hotelieris dhe
turizmit. Biznesi merret me prodhimin e vakteve dhe pjatave të gatshme,
prodhimin, ndër të tjera, të lëngjeve, bukës dhe ëmbëlsirave. Këto produkte
janë plot shije dhe aroma të kuzhinës lokale dhe nuk përmbajnë konservantë
dhe
përmirësues
të
shijes.
Biznesi ka mundësuar, vende pune për fermerët, veçanërisht gratë, personat
me aftësi të kufizuara, mundëson trajnime në prodhimin e ushqimit, punën
më pajisje profesionale, pjesëmarrjen në gara, panaire dhe ngjarje të veçanta.
Aktivitetet bashkëpunuese, ndër të tjera, përfshijnë: shitjen e produkteve në
ngjarje dhe panaire të ndryshme kulturore, organizimin e pikave të
përhershme të shitjes së produkteve bashkëpunuese, si dhe fermerët dhe
prodhuesit bashkëpunues të shërbimeve hotelerie, mbështetjen për trajnime,
konferenca, seminare, dhe takime biznesi dhe prodhim të vakteve dhe enëve
të gatshme, prodhimi i ushqimit përfshirë, lëngje, bukë dhe ëmbëlsira.
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3. Program i suksesshëm evropian për
mbështetjen e zhvillimit rural: LEADER

LEADER është një program evropian që synon të mbështesë zhvillimin rural,
në të cilin iniciativat vendore zbatohen në bashkëpunim me pushtetet
provinciale, falë financimit nga Bashkimi Evropian. Subjekti më i rëndësishëm
i programit është komuniteti vendas, i cili merr pjesë në të përmes Grupeve
Vendase të Veprimit (LAG), të përbërë nga përfaqësues të banorëve,
partnerë lokalë social dhe autoritetet publike. Grupet Lokale përgatisin
strategjitë e zhvillimit lokal (LDS), duke treguar se për çfarë interesohet
veçanërisht komuniteti vendas dhe çfarë duhet të bëhet brenda buxhetit të
planifikuar, për të arritur qëllimin.
Qasja Leader është përqendruar kryesisht në mbështetjen e zhvillimit të
zonave rurale, stimulimin e aktivitetit të komuniteteve lokale dhe përfshirjen
e tyre në krijimin dhe zbatimin e strategjive lokale të zhvillimit të zonave
rurale dhe përmirësimin e konkurrencës së tyre si një vend për të jetuar dhe
drejtuar një biznes. Qasja e Leader inkurajon zonat rurale të kërkojnë mënyra
të reja për t'u bërë konkurrues, për të shfrytëzuar sa më shumë pikat e veta
të forta dhe për të kapërcyer sfidat e mundshme të tilla si një plakje e
popullsisë, ofrim i dobët i shërbimeve dhe papunësia. Programi merr një
qasje holistike për zgjidhjen e problemeve rurale. Njeh, për shembull, që të
qenit konkurrues në prodhimin e ushqimit, të pasurit një mjedis tërheqës
natyror dhe të krijuarit mundësi pune për popullatën vendase janë aspekte
që mbështesin reciprokisht jetën rurale, duke kërkuar aftësi specifike,
teknologji dhe shërbime të përshtatshme që të konsiderohen si një paketë
koherente së bashku me masat e politikave e posaçme.
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Veprimet nën Leader mund të aktivizojnë dhe mobilizojnë burimet lokale
duke mbështetur projekte para-zhvillimore (të tilla si studime të
diagnostikimit dhe studimeve të fizibilitetit ose ndërtimin e kapaciteteve
lokale), të cilat rrisin aftësinë e këtyre zonave për të hyrë dhe përdorur jo
vetëm fondet e Leader, por gjithashtu burime të tjera të financimit të
zhvillimit (p.sh. programe më të gjera të BE-së dhe programe kombëtare të
zhvillimit rural dhe programe të zhvillimit rajonal). Qasja Leader gjithashtu
ndihmon ata sektorë dhe kategori të përfituesve që nuk marrin asnjë
mbështetje ose vetëm mbështetje të kufizuar nga programe të tjera të
zbatuara në zonat rurale, të tilla si aktivitete kulturore, përmirësimi i mjedisit
natyror, restaurimi i ndërtesave arkitektonike dhe historike, turizmi rural,
përmirësimi i marrëdhëniet mes prodhuesve dhe konsumatorëve etj.
Një qasje e bazuar në vend do të thotë se si zona e synuar e zbatimit të
politikave është një territor i vogël, homogjen dhe koherent shoqëror, shpesh
me tradita të përbashkëta, identitet lokal, një ndjenjë të përkatësisë dhe
nevoja dhe pritshmëri të përbashkëta. Kjo lehtëson njohjen e pikave të forta
lokale, dobësive, kërcënimeve dhe mundësive, potencialit endogjen, dhe
identifikimin e pengesave më të rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm.
Shënjestrimi i territorit do të thotë se është një qasje vendore. Koncepti
kryesor prapa qasjes Leader është se, duke pasur parasysh diversitetin e
zonave rurale në Evropë, strategjitë e zhvillimit janë më efektive dhe efikase
kur konsultohen dhe zbatohen në nivel vendor nga partnerë lokalë me
procedura të qarta dhe transparente, së bashku me mbështetjen e
administratës publike përkatëse dhe asistencën e nevojshme teknike për
transferimin
e
praktikave
të
mira.
Çdo tipar plotëson dhe ndërvepron pozitivisht me të tjerët gjatë gjithë
periudhës së zbatimit, duke sjellë efekte të qëndrueshme në lidhje me
dinamikën e zhvillimit rural dhe aftësinë e tyre për të zgjidhur problemet e
tyre. Grupet Lokale të Veprimit janë deleguar për të marrë një pjesë të
madhe të përgjegjësive të menaxhimit (p.sh. përzgjedhja e projektit, pagesa,
monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi) i aktiviteteve individuale. Autoritetet
lokale, organizatat joqeveritare, sipërmarrësit, njerëzit që duan të fillojnë
biznesin e tyre marrin ndihmë nga projektet e propozuara për zhvillimin
rural.
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4. Shkurtimi i zinxhirëve vendor të furnizimit me
ushqim: nxitje për mikro fermerët. Inkubatori i
përpunimit në Dwikozy
Qendra për Promovimin e Biznesit dhe Sipërmarrjes në Sandomierz, duke
vepruar në një partneritet me Komunën e Dwikozy, synon të krijojë një
inkubator përpunimi, i referuar gjithashtu si një inkubator
i kulinaris në Dwikozy. Projekti zbatohet në kuadër të Programit “Malet
Świrtokrzyskie e Ardhmja jonë” e bashkëfinancuar nga Programi
i Bashkëpunimit Zvicero-Polak.
Qendra për Promovimin e Biznesit dhe Sipërmarrjes në Sandomierz, Poloni
është një fondacion jofitimprurës i themeluar në 1991 nga Senatori i
Republikës së Polonisë Zbigniew Romaszewski dhe TechnoServe, një organizatë
amerikane, jofitimprurëse që mbështet zhvillimin e ndërmarrjes në shumë
rajone bujqësore të botës.
Qendra për Promovimin e Biznesit dhe Sipërmarrjes synon të drejtojë dhe
përshpejtojë tranzicionin ekonomik në zonat rurale të Polonisë Juglindore.
Programet e mëparshme u përqendruan në zhvillimin e agrobiznesit. Në vitet
e fundit, përpjekjet e saj u zgjeruan në zhvillimin e përgjithshëm të biznesit, si
dhe në sektorin publik ekonomik, planifikimin e zhvillimit dhe organizatat
joqeveritare.
Inkubatori i Përpunimit është një vend ku një fermer, fermë agroturizmi ose
pronarë të tjerë të lëndëve të para bimore mund të fillojnë t'i përpunojnë ato,
duke përdorur infrastrukturën, makineritë dhe pajisjet e inkubatorit dhe
konsulencën e ofruar nga operatori i inkubatorit.
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Për një prodhues të ushqimit, përdorimi infrastrukturës së inkubatorëve
mund të jetë hapi i parë në ngritjen e biznesit të tyre të përpunimit. Në
vend që të fillojë me investimet e kushtueshme për ndërtimin e një fabrike
të re, një prodhues i ushqimit të papërpunuar mund të testojë aftësitë e tij
të përpunimit dhe tregtimin (paketimin, etiketimin, shpërndarjen dhe
shitjen) e produktit të tij origjinal në përputhje me rregullat sanitare.
Përpunimi dhe prezantimi i produkteve të reja në tregun e ushqimit
përfshin disa kërkesa të sigurisë shëndetësore. Këto kërkesa në Poloni janë
veçanërisht të rrepta. Kërkesat në lidhje me paketimin e produkteve dhe
informacionin që duhet të jetë në paketim janë gjithashtu të rëndësishme.
Përmbushja e këtyre kërkesave nga një prodhues fillestar, në një situatë
pasigurie për sa i përket suksesit në treg të produktit të ofruar, nuk e
inkurajojnë atë të fillojë biznes. Futja e një produkti të ri në treg shpesh
kërkon një periudhë prove për të zgjedhur teknologjinë më të mirë të
prodhimit dhe pajisjet më të mira përpara blerjes së tyre përfundimtare.
Gjithashtu, përshtatja ose ndërtimi i ambienteve të përshtatshme dhe
blerja e pajisjeve për grupe të vogla prodhimi mund të jenë të
kushtueshme. Një inkubator përpunimi është krijuar për nevoja të tilla, për
të verifikuar kërkesën dhe përfitimin e prodhimit të një produkti të ri.
Detyra e tij është inkubacioni, ndihma për të prodhuar dhe lançuar një
produkt të ri në treg, si dhe testimi i suksesit të një ideje të re.
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Objektivi kryesor i projektit është të aktivizojë, inkubojë dhe ofrojë ndihmë
për fermat në procesin e prodhimit dhe tregtimin e produkteve vendore
duke u siguruar atyre mundësinë e përdorimit të infrastrukturës së plotë
teknike, e cila plotëson kërkesat sanitare dhe higjienike të nevojshme për
prodhimin. Pas krijimit të inkubatorit, do të jetë e mundur vendosja e
produkteve të reja vendore në treg bazuar në burimet e pasura të frutave
dhe perimeve të rajonit, të cilat do të kontribuojnë në rritjen e potencialit të
tij në lidhje me furnizimin e produkteve vendore të disponueshme në
territorin në fjalë. Kjo do të lejojë që popullata lokale, dhe më e
rëndësishmja, turistët, të shijojnë edhe pemët edhe perimet e freskëta dhe
të përpunuara për të cilat Sandomierz Land është i famshëm. Përfitimet
ekonomike do përftohen nga ato ferma të cilat merren me prodhimin dhe
shitjen
e produkteve të përpunuara në bazë të frutave dhe perimeve të tyre.
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5. Rrëfime të reja në bujqësi: fenomeni i
verës nga Polonia

Vreshtat organike të drejtuara nga familja po bëhen gjithnjë e më të
shpeshta. Tregu i verës, si dhe dija për mikpritjen e klientëve, po ndryshojnë.
Njerëzit janë në kërkim të produkteve ekologjike pavarësisht faktit se kjo do
të thotë një çmim më i lartë. Ana tjetër e medaljes është që prodhimet e
gjelbra nuk janë efikase. Prodhimi i verës është i kufizuar kur mbahet
parasysh ekologjia dhe do të kërkonte që niveli i prodhimit të fabrikës të
kalonte atë masë. Përpjekja për të eliminuar plehrat artificialë dhe kufizimin
maksimal të produkteve të mbrojtjes së bimëve dhe kimikateve në procesin e
prodhimit do të thotë që hardhia, si dhe vera, kërkojnë mbikëqyrje dhe
kujdes të vazhdueshëm. Duhet shumë përpjekje për të rritur hardhitë dhe
më pas për të prodhuar verë, e cila, në varësi të varietetit, zgjat nga disa
muaj në një vit.
Vreshti Rzeczyca është i vendosur në fshatin Rzeczyca në komunën Kazimierz
Dolny, afër shtegut turistik të biçikletave që të çon nga Kazimierz Dolny në
Rąblów. Verëbërësit polakë filluan të prodhonin verë në kushte ekstreme
klimatike, në vend që ta importonin atë nga Italia ose Spanja me diell. Sot,
vreshtat po rriten jo vetëm në jug të Polonisë, por edhe në rajonin
Sandomierz (Polonia Jug-Lindore), ku tokat me pluhur u japin atyre
mundësinë për të rritur hardhi dhe për të prodhuar verëra interesante.
Varietetet e kultivuara janë hibernale, solaris, seyval blanc, traminer, agimi,
regjenti, rrethrrotullimi dhe kabernet kortis
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Këto janë varietete hibride që janë rezistente ndaj kushteve të vështira të
motit në këtë pjesë të Evropës. Gama e verërave të prodhuara nga këto
varietete është mjaft klasike - përveç verërave të përziera, prodhohen verëra
me një sforcim të tillë si Hibernal, Traminer ose Regent. Varietetet kryesore
për verërat e bardha janë: chardonnay, traminer e kuqe, hibernale, solaris,
seyval blanc dhe bianca. Varietetet e kultivuara për verërat e kuqe janë:
zweigelt, St laurent, kortis kaberne, regent dhe rondo.
Rafał Adamczyk, së bashku me gruan e tij, drejton Vreshtin Rzeczyca pranë
Kazimierz Dolny. Ata filluan me verërat e mjedrës, mollës dhe dardhës dhe
me kalimin e kohës vendosën të bënin verën e tyre të parë nga rrushi. Ata
kultivojnë hardhi përmes metodave 100% ekologjike, pa përdorimin e
plehrave artificialë. Vreshti i rrushit rritet pa përdorimin e plehrave artificialë,
dhe proceset natyrore të vinifikimit dhe pjekjes lejojnë shijen dhe aromën e
pasur të verërave të bardha dhe të kuqe. Rrushi i pjekur mirë në shpatet e
jug-perëndimit dhe perëndim zgjidhet me dorë dhe zgjidhet paraprakisht.
Varietetet fisnike të rrushit janë shumë më të ndjeshme dhe më pak
rezistente ndaj acarit. Prandaj, është shumë më e vështirë të mbarështohen
ato në krahasim me llojet e përziera, por cilësia e verës është e
pakrahasueshme. Në vitin 2012, Rzeczyca Vineyard fitoi një medalje argjendi
në "Konkursin e Verërave Polake" në panairin ndërkombëtar "ENOEXPO
2012" për verën e kuqe Regent 2011.
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6. Bujqësia organike e kombinuar me turizmin
Bujqësia biodinamike ka të bëjë me zhvillimin kulturor dhe agrar, që synon
rivendosjen e pjellorisë së tokës në kontekstin e shkeljes sociale. Ky është
rasti kryesor i Projektit Rural të drejtuar në tre fshatra Juchowo, Radacz dhe
Kądzielna. Juchowo Ferma ë cila ka ndjekur qëllimet e mësipërme që nga viti
2000. Në të ardhmen, projekti do të krijojë një fermë model kërkimi dhe
zhvillimi për Evropën Qendrore dhe Lindore, që merret kryesisht me kërkime
dhe të gjitha çështjet në lidhje me bujqësinë biodinamike dhe ekologjike. Ai
gjithashtu do të sigurojë arsimim dhe trajnim për njerëzit që punojnë në
ferma biodinamike dhe në fushën e mjedisit natyror.
Në zonën e Fermës Juchowo, struktura e tokës që është lënë pas dore për
disa vjet është rindërtuar, për më tepër, në fusha dhe livadhe, falë kultivimit
biodinamik, u bë e mundur të krijoheshin kushte që lejojnë zhvillimin e
shëndetshëm të organizmave në tokë dhe rivendosjen e shtresave të
humusit, ajo që bën të mundur rindërtimin e pjellorisë së nevojshme të
tokës. Për këtë qëllim, fokusi është në përgatitjen e kompostit dhe
shpërndarjen e tij në fusha. Plehrat jeshilë, mbulojnë dhe kapin të korrat, si
dhe rotacioni i të korrave të praktikuara nga ne, u japin organizmave që
jetojnë në tokë ushqyesit e nevojshëm. Aktivitetet e këtij lloji të kryera si
pjesë e trajtimit minimal të tokës mbështesin formimin e strukturës së mirë
të tokës. Si rezultat, produkte të mira ushqimore për njerëzit dhe kafshët
mund të rriten në të. Si pasojë ruhet biodiversiteti i cili është një kontribut i
rëndësishëm në mbrojtjen e qëndrueshme të burimeve natyrore.
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Bujqësia biodinamike në Juchowo funksionon në një cikël të mbyllur: lopët
marrin ushqim të prodhuar në fermë. Plehu kompostohet dhe plehërojnë
fushat e tyre. Ky lloj i ekonomisë që operon në një sistem të mbyllur është
baza e jetës aktive në tokë dhe ruan pjellorinë e tokës. Kultivimi i bishtajoreve,
rotacioni i larmishëm i të korrave, trajtimi i kujdesshëm i tokës dhe rinovimi
dhe mirëmbajtja e infrastrukturës ujore (sistemi i kullimit) janë gjithashtu
elementë të rëndësishëm të një qarkullimi të mirë në fermë.
Të mbjellat e hortikulturës rriten në fshatin e vogël Kądzielnia, buzë një
kompleksi të madh pyjor dhe livadhesh të gjera me torfe. Disa lloje të
perimeve dhe bimëve janë rritur këtu gjatë gjithë vitit. Karrota, sallata, fasule,
qepë, panxhar i kuq dhe lakër rriten në zona të mëdha. Lulet dhe barishtet,
falë ngjyrës së tyre të plotë dhe formave të ndryshme, pasurojnë peizazhin e
larmishëm të morinës ballore. Në serra ka perime që rriten, të cilat kërkojnë
edhe tokë të ngrohtë dhe temperatura të larta, si domate, patëllxhan dhe
tranguj.
Lopët luajnë një rol të rëndësishëm në fermë. Ato përpunojnë proteina me
vlera të ulët për qumësht, mish dhe pleh me cilësi të lartë. Lopët ushqehen
kryesisht me bar. Si rregull, kullotja e kafshëve bëhet gjatë verës. Vetëm kur
është shumë nxehtë, ata mbeten në stalla dhe ushqehen me foragjere të
freskëta nga fushat. Gjatë dimrit, lopët marrin byk të bërë nga barërat, tërfilët
dhe lucernat, të cilat pas një tharje të lehtë në livadhe thahen në sallat e sanë
me ajër të ngrohur më parë (nga energji diellore ose soba me dru). Falë kësaj,
ruhen gjethet e brishta të bimëve dhe bimëve bishtajore. Salla e bykut është e
madhe, kapaciteti i saj lejon mbledhjen e bykut të mbledhura nga sipërfaqja
prej 100 ha.
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Fushat janë të mbuluara nga një shtresë bimore jeshile gjatë gjithë kohës, gjë
që parandalon tharjen e tokës dhe erozionin. Kjo është shumë e rëndësishme
për mbrojtjen e tokës. Në livadhe mbillen, ndër të tjera, bimë që thithin azot
(bishtajore), të cilat janë një burim proteine për kafshët dhe lëndë ushqyese
për tokën, sepse bishtajoret mund të thithin azotin nga ajri dhe kështu të
ndërtojnë një shtresë toke.
Përzierjet e erëzave me tërfili në fermë gjithmonë përmbajnë 2% të llojeve të
ndryshme barishtesh për të mbuluar nevojën e kafshëve për minerale
bimore. Dy ose tre krerë të korra gjatë sezonit nga livadhet vetjake dhe me
qira sigurojnë ushqim për një tufë lopësh në dimër.

Ekzistojnë gjithashtu vizita të brendshme dhe ndërkombëtare të organizuara,
të cilat janë një formë alternative dhe inovative e mësimit zyrtar dhe informal
që plotëson mësimin tradicional shkollor. Gjatë vizitave, fëmijët dhe të rinjtë
marrin pjesë në klasa praktike të një natyre ndërvepruese. Njohuritë e marra
në fermë mund të jepen si mësime të biologjisë, gjeografisë, mjedisit,
ekologjisë ose ekonomisë.
Vizitat në fermë janë të përshtatshme për nxënësit që nuk frekuentojnë
mësimet tradicionale shkollore. Prandaj, mësimdhënia në një mjedis tjetër
mund të japi me shumë rezultate tek fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të
veçanta arsimore, në rrezik përjashtimi ose me vështirësi në të nxënë sakaq
bujqësia organike, si një sektor në lulëzim ekonomik, ka nevojë për punon e
të rinjve të motivuar.
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7. Potenciali i prodhimit të bimëve organike,
bimëve kozmetike dhe medicinale

Polonia renditet e treta në prodhimin e bimëve në Evropë. Rreth 80 % e lëndës
së parë bimore shkon në tregjet perëndimore. Do të thotë që kultivimi i bimëve
në Poloni ofron perspektiva të mira për të ardhmen. Për më tepër, edhe njerëzit
që kanë një zonë të vogël mund të investojnë në prodhimin e bimëve. Aktualisht,
rreth 20% e lëndës së parë bimore vjen nga vendet natyrore dhe pjesa tjetër
vjen nga plantacionet. Kërkesa për bimë rritet vazhdimisht dhe teorikisht nuk ka
probleme me shitjen e lëndëve të para. Blerësit e bimëve janë zakonisht
kompani të specializuara në produkte farmaceutike, ushqimore ose kozmetike.
Çmimi për lëndën e parë varet nga shitjet dhe situata ekonomike për një lloj të
caktuar barishte. Shumëllojshmëria e bimëve të blera nga një kompani e caktuar
ndryshon në varësi të kërkesës.
Prindërit e Artur Kisiel, një fermeri nga Nieszków, në poviat-ën/rrethinën
Miechów, deri në fund të viteve 90 drejtuan një fermë tradicionale dhe rritën
panxharin, grurin, disa lopë, disa derra, por pësuan humbje për shkak të motit të
keq -çmimet e blerjes së qumështi dhe mishi ranë ose derrat dhe lopët u
sëmurën. Përfundimisht, të ëmës se Z. Kisiel i erdhi idea e e rritjes së bimëve.
Një ditë ai shkoi në Herbapol (kompani e madhe polake që merrej me
përpunimin e bimëve për prodhimin e ushqimit, medicinale dhe kozmetikës *)
dhe u kthye me farat mëmë.

.
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Ai i mbolli në 17 hektarë dhe asgjë përveç barërave të këqija u rritën. Babai i
tij dëshironte ta lëronte këtë pjesë të arës, por gruaja e tij nuk u dorëzua dhe
me këmbënguljen e saj, kur ishte koha për të korrur, u mblodhën 26 kg fara.
Pothuajse 17.5 milion zloti polak hynë në xhepat familjes Kisiel, dhe për
kultivimi e kësaj bime u deshën vetëm 17 hektarë. Ndërkohë ata fituan 6
milion PLN për panxhar nga 2 ha. Sot ata mbjellin 11 hektarë me erëza, 3
hektarë të tjerë janë drithëra, por edhe për qëllime mjekësore. Tokat shumë
pjellore, klasat I-III, i lejojnë ata të marrin rendimente të larta
Në 2005, familja Kisiel ja kaluan fermën djalit të tyre, Artur i cili vendosi të
aplikonte për fonde të BE nga programi i ndihmës për fermerët e rinj. Ai ishte
fermeri i fundit në Voivodeshes së Polonisë së Vogël (woj. Małopolskie) që
nënshkroi një kontratë kur fonde shtesë erdhën nga zhvendosja për të
mbështetur fermerët e rinj. Blerja e parë ishte një makinë pastruese Karcher.
Më pas ata mbathën rrugën në mënyrë që makineritë dhe furgonët të mos
zhyten në baltë. Ata aplikuan për mbështetje për fermën dhe vendosën të
shndërrojnë atë nga konvencionale në ekologjike. Ata kanë qenë në
programin agro-mjedisor që nga viti 2005. Më parë, nëna e tij ndërtoi një nga
dhomat e tharjes me fondet e para-pranimit SAPARD. Sot ka dy prej tyre, dhe
ka plane për një të tretën.

Sipërfaqja e përgjithshme e fermës aktualisht është pothuajse 14 ha, duke
përfshirë 11 ha tokë të punueshme për erëza. Kisiels përgatisin çdo vit mbi
70 ton bimë të thata nga erëza të tilla si mente, mendër, banane gatimi,
kantarion, yarrow/ achillea millefolium, Levisticum officinale, hithër, sherebel,
kopër dhe ekinacea e purpurt. Për shembull, nga 2 ha të mbjella me
nenexhik ose mendër, korren 6 tonë lëndë të parë, dhe banane gatimi nga e
njëjta sipërfaqe në tokë deri në 12 tonë. E gjitha varet nga kushtet e motit,
thatësira ose ngrica mund të shkatërron rendimentin. Çdo disa vjet, shfaqet
një krimb, i cili i ha fidanët dhe i shkatërron ata. Ata duhet të presin me
drapër 1.5 ha mendër e cila është një sfidë e vërtetë megjithatë ata kanë
mësuar të kapërcejë këto dhe probleme të tjera. Gjatë ngricave të prillit, ata
ngrohën tunele plastike me futje për qirinj.
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Kultivimi i bimëve bazohet kryesisht në punën me krahë . Falë kësaj, 10-15
njerëz janë të punësuar nga familja Kisiel në sezon, dhe 2-3 persona punojnë
për ta jashtë sezonit. Në vitin 2012, familja Kisiel filloi të merrte pjesë në gara
dhe ekspozita - atëherë tregjet e reja të shitjeve dhe mundësitë e reja të
biznesit u hapën. Në vitin 2012, ata fituan konkursin për fermën më të mirë
komerciale organike në Voivodeship të Polonisë së Vogël, pastaj në Łódź, ata
morën vendin e parë në konkursin kombëtar, që ishte një formë e shkëlqyer e
promovimit. Për më tepër, çmimet u pasuan nga para që mund të
shpenzoheshin për aktivitete të mëtejshme të marketingut.
Në 2005, familja Kisiel ja kaluan fermën djalit të tyre, Artur i cili vendosi të
aplikonte për fonde të BE nga programi i ndihmës për fermerët e rinj. Ai ishte
fermeri i fundit në Voivodeshes së Polonisë së Vogël (woj. Małopolskie) që
nënshkroi një kontratë kur fonde shtesë erdhën nga zhvendosja për të
mbështetur fermerët e rinj. Blerja e parë ishte një makinë pastruese Karcher.
Më pas ata mbathën rrugën në mënyrë që makineritë dhe furgonët të mos
zhyten në baltë. Ata aplikuan për mbështetje për fermën dhe vendosën të
shndërrojnë atë nga konvencionale në ekologjike. Ata kanë qenë në
programin agro-mjedisor që nga viti 2005. Më parë, nëna e tij ndërtoi një nga
dhomat e tharjes me fondet e para-pranimit SAPARD. Sot ka dy prej tyre, dhe
ka plane për një të tretën.
Sipërfaqja e përgjithshme e fermës aktualisht është pothuajse 14 ha, duke
përfshirë 11 ha tokë të punueshme për erëza. Kisiels përgatisin çdo vit mbi
70 ton bimë të thata nga erëza të tilla si mente, mendër, banane gatimi,
kantarion, yarrow/ achillea millefolium, Levisticum officinale, hithër, sherebel,
kopër dhe ekinacea e purpurt. Për shembull, nga 2 ha të mbjella me
nenexhik ose mendër, korren 6 tonë lëndë të parë, dhe banane gatimi nga e
njëjta sipërfaqe në tokë deri në 12 tonë.
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E gjitha varet nga kushtet e motit, thatësira ose ngrica mund të shkatërron
rendimentin. Çdo disa vjet, shfaqet një krimb, i cili i ha fidanët dhe i
shkatërron ata. Ata duhet të presin me drapër 1.5 ha mendër e cila është një
sfidë e vërtetë megjithatë ata kanë mësuar të kapërcejë këto dhe probleme
të tjera. Gjatë ngricave të prillit, ata ngrohën tunele plastike me futje për
qirinj.
Kultivimi i bimëve bazohet kryesisht në punën me krahë . Falë kësaj, 10-15
njerëz janë të punësuar nga familja Kisiel në sezon, dhe 2-3 persona punojnë
për ta jashtë sezonit. Në vitin 2012, familja Kisiel filloi të merrte pjesë në gara
dhe ekspozita - atëherë tregjet e reja të shitjeve dhe mundësitë e reja të
biznesit u hapën. Në vitin 2012, ata fituan konkursin për fermën më të mirë
komerciale organike në Voivodeship të Polonisë së Vogël, pastaj në Łódź, ata
morën vendin e parë në konkursin kombëtar, që ishte një formë e shkëlqyer e
promovimit. Për më tepër, çmimet u pasuan nga para që mund të
shpenzoheshin për aktivitete të mëtejshme të marketingut.
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8. Lugina e Krapit: Transformimi
i suksesshëm i pellgjeve të peshkut
Fillimet e kultivimit të peshkut në Poloni datojnë që nga Mesjeta. Fillimisht,
ekonomia ishte e egër dhe konsistonte në shumimin e peshkut në një
rezervuar. Pellgjet e peshkut janë liqene artificiale ose rezervuare me peshq
dhe që përdoreshin në akuakulturë për kultivimin e peshkut. Duke krijuar
pellgje peshku krijon një ekosistem të vogël që mund të shërbejë për qëllime
të ndryshme: mund të përdoret për peshkim, por edhe për qëllime rekreative.
Lugina e Krapit (Dolina Karpia) është historikisht një zonë e kultivimit të
peshkut që përhapet në qindra hektarë dhe është pjesë e shtatë komunave në
Poloni.
Zona është tërheqëse në disa këndvështrime: natyraliste, turistike dhe
kulturore. Nga natyra, zona është shumë tërheqëse, ka specie të shumta të
faunës dhe florës që mund të vërehen në këtë zonë që janë specie në rrezik
në shkallë shteti por edhe në Evropë. Zona është afër rrugës që lidh disa nga
qytete të rëndësishme të Polonisë si Katowice dhe Kraków. Lugina ka një rrjet
të madh shtigjesh çiklizmi, kështu që është gjithashtu perfektë për turizmin.
Pellgjet e krapit, kryesisht karakteristikë e Evropës Qendrore dhe Lindore, janë
një mjedise shumë specifike të krijuar dhe mirëmbajtur nga njeriu. Duke qenë
se janë ndërtuara për kultivimin e peshkut, ato janë të cekëta (rreth 1.5 m të
thella), fundi i tyre është i rrafshët dhe pak i pjerrët drejt murgut kullues, në
mënyrë që të kullohen nga graviteti. Brenda sektorit të peshkimit ka disa lloje
të pellgjeve që ndryshojnë nga sipërfaqja, thellësia dhe funksionimi nga njëratjetra, në mënyrë që të sigurojnë kushte të përshtatshme jetën e viteve
individuale të krapit. Uji furnizohet dhe shkarkohet nga pellgjesh nga një
sistem kanalesh. Funksionimi i pellgut shoqërohet me kullimin dhe rinovimin
periodik të ujit, gjatë së cilit hiqet bimësia e tepërt dhe sedimentet e
poshtme.

Raste studimore

Pellgjet në Luginën e Krapit karakterizohen nga pjellori e lartë dhe dendësi e
lartë e peshkut. Sipërfaqet e mëdha të ujit dhe një bollëk peshqish përgjatë
mbi 700 vite ekzistencë e bëjnë atë të jetë një nga strehët më të rëndësishme
të shpendëve dhe bimëve në vend. Komplekset e pellgjeve në afërsi të Zator
janë ndër qendrat më të vjetra dhe një nga qendrat më të mëdha të
mbarështimit të krapit në vendin tonë. Sipërfaqja e përgjithshme e pellgjeve
është afërsisht 2,000 hektarë. Komplekset më interesante janë: Przeręb,
Spytkowice, Bugaj dhe Rudze. Rezervuari më i madh, me një sipërfaqe prej 78
ha, është Pilawa i vendosur në fermën e peshkimit Przeręb. Sidoqoftë, ky
është një përjashtim, sepse sipërfaqja e ujit në shumicën e pellgjeve lokale
nuk e kalon 40 ha.
Nga një hektar pellg, peshkatarët marrin nga 300 deri në 1000 kg krap
komercial. Përveç krapit, specie të tjera mbahen gjithashtu në pellgje, të cilat
mund të përbëjnë deri në 40% të peshës së të gjithë peshqve në pellg,
kryesisht: krapi kryq, peshku tench, peshku pike, krapi i barit, krap argjend,
mustak, penda dhe perches. Pothuajse të gjitha komplekset i përkasin
Stacionit Eksperimental të Peshkimit në Zator, i cili është një nga dy qendrat
në Poloni që mirëmban dhe riprodhon linjat e pastra të mbarështimit të
krapit. Krapi i famshëm Zator vjen nga kjo zonë. Në zonën e Dolina Karpia
kultivimi i peshkut është kryer në një mënyrë tradicionale për shekuj, vetëm
karrocat prej druri dhe kuajt janë zëvendësuar nga një traktor.
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Krijimi i Luginës së Krapit ka ardhur si rezultat i shumë viteve të veprimtarisë
së komuniteteve lokale, veçanërisht të qeverive vendase, bizneseve dhe
njerëzve nga sektori social (përfshirë sektorin e peshkimit në brendësi).
Tradita e mbarështimit të krapit është çmuar për breza të tërë, e cila, e
kombinuar me vetitë unike të mjedisit natyror, bën të mundur marrjen e
krapit të karakterizuar nga vetitë specifike. Peshkimi në Luginën e Krapit nuk
është vetëm një fushë e rëndësishme e ekonomisë vendase, por edhe një lloj
trashëgimie kulturore që çmohet nga Shoqata e Luginës së Krapit falë
Programit të Zhvillimit Rural për vitet 2014-2020 dhe Programit Operacional
për Peshkimin dhe Detin për vitet 2014- 2020 Grupi Vendas i Veprimit
aktivizon banorët e Luginës së Krapit në përdorimin e fondeve të BE-së, si
dhe kultivimin e traditave vendase të peshkimit dhe kuzhinës, dhe artizanatit
përmes ngjarjeve, takimeve dhe trajnimeve. Shoqata e Luginës së Krapit
realizon Programin Vendas të Markës së Karpit, duke u dhënë një emblemë
promovuese produkteve dhe shërbimeve që dallohen nga cilësia e tyre e
lartë, origjina e garantuar dhe ‘mirëdashësi’ ndaj mjedisit.
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9. Njohuri aktuale nga HORECA: Ndryshimi i
preferencave të konsumatorëve të nxjerra nga
tendencat sektoriale
Sektori i hotelerisë (HORECA) është një sektor shërbimi i rëndësishëm për
ekonominë evropiane dhe është rritur fuqishëm në vitet e fundit. Sipas
pronarit të Grzegorz Bukato të një tregtar shumice i fruta-perimeve "BUKAT"
(themeluar në 2003) na thotë se receta e suksesit në këtë sektor është 'Puna
e palodhur dhe njohja e mirë e tregut'. Për vite me radhë aktiviteti zhvillohej
në një magazinë 600 m2, të marr me qira. Rritja e vazhdueshme e numrit të
klientëve dhe zhvillimi dinamik i ndërmarrjes bëri që në vitin 2010 të merrej
një vendim për ndërtimin e një magazine moderne dhe një zyre. Ky investim
u bë i mundur nga fondet që vijnë nga fondet e Bashkimit Evropian falë së
cilës këtë vit z. Bukato shijon magazinën e tij të vendosur në një qytet afër
Varshavës. Standardet ndërkombëtare kanë mundësuar importimin e frutave
dhe perimeve nga prodhuesit më të mirë nga e gjithë bota.

Në HORECA, mbajtja e te njëjtit ritëm me klientët është një nga faktorët më
të rëndësishëm të suksesit. Ka pasur ndryshime në kërkesat e tregut gjatë 10
viteve të fundit dhe furnizuesit e frutave u është dashur të përshtaten me
kërkesat e zinxhirëve me pakicë. Përshtatja vlen për të dyja anët, dhe
mënyra se si ato përgatiten për shitje, nuk është domosdoshmërish e
dobishme për konsumatorin.
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Vihet re se konsumatorët kanë mësuar të hanë perime dhe fruta të freskëta
gjatë gjithë vitit. Shoqëria po bëhet gjithnjë e më e vetëdijshme dhe dëshiron
të jetojë më mirë dhe më shëndetshëm, si pasojë do të ketë gjithnjë e më
shumë fruta dhe perime në shportën e konsumatorëve. Konsumatorët u
larguan nga perimet "e rënda" në ato "të lehta", siç janë sallatat. Ritmi i
ndryshimit është befasues dhe është e rëndësishme që prodhuesit dhe
shpërndarësit të mbajnë këtë ritëm. Tregu vazhdimisht rritet në mënyrë
dinamike, gjë që krijon mundësi për zhvillimin e kompanive që operojnë në
këtë sektor. Numri i institucioneve po rritet, veçanërisht restorantet, të cilat
gjithashtu kanë gjithnjë e më shumë klientë, të paktën në qytetet e mëdha ku
gjithnjë e më shumë njerëz hanë jashtë. Nga ana tjetër, restoratorët marrin
produkte të përpunuara në mënyrë që përgatitja të jetë më e shpejt. Situata
në tregun e punës është e vështirë në gjetjen e punonjësve, prandaj
restauratorët kursejnë duke kufizuar kohën e përgatitjes së produkteve.
Një nga sugjerimet e Z. Bukato është të zgjedhësh një vendodhje të mirë për
kompaninë pasi kryesisht lehtëson suksesin. Është e rëndësishme që produkti
të kalojë nga fusha te konsumatori në kohën më të shkurtër të mundshme.
Perimet e qëruara janë në rritje në treg dhe konsumatorët duan një produkt
të parapërgatitur. Gjithashtu, mallrat e paketuara janë të kërkuar në ditët e
sotme. Për të qenë në të njëjtin hap me kohën, shumë zinxhirë të shitjes me
pakicë tani ofrojnë blerje në internet (nuk është gjithmonë fitimprurëse, por
ky është trendi). Në rastin e pemëve dhe perimeve të freskëta, kjo është një
sfidë e madhe për furnizuesin e produkteve (shpërndarja). Konsumatori
hamendëson se cilësia dhe përgatitja e produktit mbetet njësoj si kur ata
porosisin mallrat në mënyrë elektronike.
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Kompanitë polake të suksesshme që ofrojnë
zgjidhje në bujqësinë precize - shembuj

Inovacionet dhe zgjidhjet polake brenda fermës të cilat janë të lehta për t'u
zbatuar, përfitojnë drejtpërdrejt nga sipërmarrësit e fermerëve dhe favorizojnë
zhvillimin e zonave rurale në përgjithësi. Disa rregullimet fitimprurëse dhe të
dobishme për fermat mund të mbështesin ndjeshëm rritjen e prodhimit siç
listohen më poshtë: teknika inovative, të mençura të bujqësisë, si mjete
bujqësore precize dhe metoda efikase agroteknike.
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10. Teknologjitë moderne në bujqësi:
Përdorimi i të dhënave satelitore
Çdo sezon, fermerët duhet të marrin vendime mbi sasinë e plehrave dhe
produkteve të prodhimit të bimëve që nevojitet për fushat e tyre.
Tradicionalisht, secila fushë është trajtuar njësoj, pa bërë asnjë dallim për
cilësinë ose përmbajtjen e mineraleve të tokës. Bujqësia moderne merr
parasysh ndryshimet brenda arave dhe përputh strategjitë e fekondimit me
kushtet vendase.
Fermat konsumojnë sasi të mëdha të plehrave dhe produkteve për
mbrojtjen e bimëve. Mbikëqyrja satelitore e tokës bujqësore e zhvilluar nga
sipërmarrja polake ‘SatAgro’ që përkthehet në kursime të konsiderueshme
për fermerët. Një panel kontrolli në desktop u lejon atyre të monitorojnë
produktivitetin e tokës së kultivuar dhe të analizojnë vazhdimisht të dhënat
historike dhe të dhënat meteorologjike. Ata më pas mund të zgjedhin dozat
agrokimike, të cilat minimizojnë gjithashtu ndikimin në mjedis.
Aplikacioni SatAgro përpunon të dhëna satelitore për ti ndihmuar fermerët
të monitorojnë ndryshimet e të korrave. Të dhënat përdoren për hartëzimin
për t’u treguar fermerëve se ku duhet të hidhen plehrat dhe produktet
mbrojtëse. Kështu kursen para dhe mbron mjedisin teksa rrit rendimentin e
të korrave.
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Aplikacioni SatAgro mundëson përdorimin e të dhënave satelitore të
përpunuara automatikisht në monitorimin e fushave të punueshme. Qëllimi
i tij është të sigurojë informacion të azhurnuar mbi gjendjen e kultivimit dhe
larminë e tij në hapësirë dhe kohë, në mënyrë që klientët pra fermerët të
mund të zbatojnë teknikat e bujqësisë precize. Kjo lloj bujqësie synon që
trajtimet agronomike, përfshirë dozimin e agrokimikateve, duhet të
përshtaten më mirë me vetitë vendase të bimëve dhe habitatin e tyre. Kjo
lejon rezultate më të mira të prodhimit ndërsa optimizon masat e
përdorura.
Aplikacioni SatAgro bazohet në një numër teknologjish moderne: vëzhgime
satelitore (nga NASA, Agjencia Evropiane e Hapësirës dhe operatorë privatë,
përfshirë kompaninë amerikane Planet, e cila po bënë revolucion në
sektorin e monitorimit satelitor), teknologjitë e internetit që ofrojnë të
dhëna gjeografike ose algoritme kompjuterikë për përpunimin e të dhënave.
Falë pozicionimit gjeografik me GPS në aplikacionin telefonik, jo vetëm që
përdoruesve mundë të shohin vendndodhjen aktuale në terren, por edhe
vlerat vendase të hartave. Hartat dhe të dhënat grafike mund të kalohen
lehtësisht në aplikacione të tjera, duke përdorur formate të njohura të
skedarëve. Me të dhëna satelitore, është më lehtë të monitorohet gjendja e
të korrave në secilën fushë. Të nxjerrit në pah ndryshueshmërinë në rritjen
e bimëve dhe të planifikohet agronomia e përshtatshme, që nga mbjellja
deri në korrje.
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11. Teknologjitë LED të përdorura në hortikulturë

'Plantalux' është një biznes i ri familjar me seli në Lublin që merret me
teknologjinë që mbështesin rritjen e bimëve në serra. Ekspertët e kompanisë
dizenjuan dhe më pas krijuan një llambë LED COB me një spektër të zgjedhur
drite, që nevojitet për mbarëvajtjen e procesit të fotosintezës. Kombinuar me
efikasitet të lartë të energjisë, kjo bën që pothuajse e gjithë energjia elektrike
të shndërrohet në dritë të thithur nga bimët. Projekti i kësaj sipërmarrje
përfshin nisjen e prodhimit dhe futjen në treg të pajisjeve ndriçuese për
ndriçimin e bimëve (perime, fruta, lule) në serra. Llamba do të punojë
nëpërmjet një aplikacioni që kontrollon funksionimin e saj dhe një numër
faktorësh të jashtëm (lagështia, temperatura, dyoksidi i karbonit, rrezet e
diellit) për të përmirësuar kushtet e rritjes së bimëve. Kompania ka ndërtuar
këtë aplikacion që punon me një numër gjurmuesish, të cilët në bashkëpunim
me llambat krijon një sistem koherent, qe lejon planifikimin dhe menaxhimin
efikas të prodhimit në serrë, duke ulur kështu konsumin e energjisë elektrike.
Si burime të dritës u përdorën tre lloje llamba LED me performancë të lartë në
teknologjinë COB (e ashtuquajtura diodë me shumë kryqëzime). Kombinimi I
llambave LED COB me performancë të lartë dhe të cilat kursejnë energji, së
bashku me aplikacionin dhe faktorët e jashtëm do të mundësojnë
përzgjedhjen e parametrave më të mirë për mbarështimin e bimëve. Kjo na
ndihmon për të pasur nën kontroll kohën e rritjes, planifikimin e korrjes dhe
automatizimin e procesit duke minimizuar konsumin e energjisë elektrike dhe
fuqinë punëtore.
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E kombinuar me efikasitetin e lartë të energjisë, kjo bën që pothuajse e gjithë
energjia elektrike të shndërrohet në dritë të thithur nga bimët. Zgjidhja e
llambave LED COB lejon rregullimin e dritës përgjatë fazave të ndryshme të
rritjes së bimës dhe kushtet individuale të llojit të caktuar. Kjo mundëson
krijimin e një klime optimale për të mbjellat, madje edhe në dimër, duke
minimizuar ndjeshëm kostot e ndriçimit të bimëve (tre here më pakë
krahasuar me ndriçimin tradicional).
Teknologjitë LED që përdorim në hortikulturë i përgjigjen nevojave dhe
kërkesave në rritje nga prodhuesit në këtë sektor. Tregu kërkon zgjidhje që
ulin kostot dhe bën të mundur sigurinë e bimëve dhe garanton suksesin e
prodhimit. Instalimet e teknologjisë LED janë një mundësi e re që përshtat
ndriçimin e serrës me kërkesat individuale të bimëve të kultivuara, si dhe me
ndryshimin e kushteve meteorologjike. Përfitimet e kësaj teknologjie po
mbështeten gjithnjë
e më shumë nga prodhuesit e industrisë së
hortikulturës serrë në Poloni. Besohet se përdorimi i ndriçimit LED në
industrinë e hortikulturës po rritet për shkak të morisë së përfitimeve që sjell
përdorimi I kësaj teknologjie, pasi parashikohet që industria e ndriçimit të
ketë perspektiva të mira rritjeje dhe mund të jetë një alternativë e prekshme
për kërkesat ne rritje të kultivimit të bimëve në serrë.
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12. Enë polake me krunde gruri

‘Biotrem’ është një kompani teknologjike polake që zhvillon një proces inovativ
prodhimi të sendeve dhe paketimeve me bazë bio. Procesi i prodhimit të
sendeve nga krundet e grurit në Biotrem u shpik nga Z. Jerzy Wysocki, familja e
të cilit trashëgonte traditën e mullirit që nga fillimi i shekullit XX. Prodhimi
modern dhe në lulëzim i prodhimit të Biotrem ofron një gamë të gjerë sendesh
dhe takëmesh plotësisht të biodegradueshëm, natyrale dhe të ngrënshme të
prodhuara nga krundet e grurit. Teknologjitë e tyre mbajnë patenta të shumta
ndërkombëtare.
Krunde gruri dhe sasi të vogla uji, janë lëndët e para natyrore dhe gjithçka
nevojiten për të prodhuar enë kuzhine te dekompozueshme nëpërmjet një
procesi teknologjik teje të pastër dhe miqësor ndaj mjedisit. Pjesa tjetër bëhet
nga presioni i lartë dhe temperatura e lartë. Produktet e dekompozueshme të
Biotrem, të bëra nga krunde gruri, janë një alternativë e shkëlqyeshme për çdo
sendesh të bërë nga letra ose plastika, prodhimi i të cilave është i rëndë për
mjedisin. Procesi i prodhimit kërkon uji, burime minerale dhe përbërës kimikë
në sasi fare të vogla.
Nga 1 ton krunde gruri të pastër e të ngrënshëm mund të prodhohen 10,000
copë pjata ose tasa. Çfarë është më e rëndësishme, produktet e Biotrems janë
plotësisht të biodegradueshme - përmes kompostimit - në vetëm 30 ditë. Këto
sende një përdorimshe të krundeve të grurit të Biotrem janë të përshtatshme
për të shërbyer vakte të nxehta dhe të ftohta. Mund të përdoret në furrat
klasike ose në mikrovalë. Produktet e Biotrem janë të forta, të qëndrueshme
dhe mund të përdoren në mënyrë të lehtë dhe të sigurt në shtëpi, në një
piknik, në bar apo edhe në restorant. Për më tepër, duke qenë se pjatat dhe
tasat bëhen nga krunde gruri të pastër e të ngrënshëm, ato janë gjithashtu të
ngrënshme!
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Performanca e linjës së prodhimit Biotrem momentalisht vlerësohet me rreth
15 milion copë pjata apo tasa një përdorimshe dhe të biodegradueshëm në
vit. Prodhimi është i vendosur në Zambrow, një rajon ekologjikisht të pastër
dhe tradicionalisht bujqësor të Polonisë, I cili kanë një qasje të përhershme
në lëndë të parë me cilësi të lartë.
Standardizimi dhe riprodhueshmëria e procesit të prodhimit garanton një
përshtatje të lehtë dhe të shpejtë ndaj kërkesave në rritje të tregut.
Teknologjia e patentuar I lejon sipërmarrjes të prodhojë sendesh një
përdorimshe të biodegradueshme nga materiale të papërpunuara organikë e
të qëndrueshme, të tilla si krundet e gruri, krundet e misrit, zhardhok, alga
deti dhe gjithashtu nga polimere me bazë bio. Me mundësitë e veta të
prodhimit dhe makineritë më moderne (të zhvilluara brenda për brenda dhe
të patentuar), Biotrem furnizon me prodhimet e veta klientët të tregut masiv,
duke përfshirë zinxhirët të zgjedhur të restoranteve dhe shitësit Premium,
qoftë drejtpërdrejt ose përmes shpërndarësve të pavarur.
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13. Mbledhja e të dhënave bujqësore për
monitorimin e të korrave
Prodhimi bujqësor është i ngarkuar me shumë rreziqe, të mirë përcaktuara,
megjithatë, të paparashikueshme, të cilat, nëse ndodhin, shkatërrojnë të
gjitha planet si të prodhimit edhe ato financiare. Industrisë i mungojnë mjetet
për të parashikuar dhe kontrolluar fenomenet e padëshiruara. Puna
parandaluese ka kosto të mëdha dhe ka një ndikim negativ në mjedis dhe në
cilësinë e produktit, pa dhënë asnjë garanci.
Misioni i sipërmarrjes polake ‘Digital Crops’ është të zhvillojë një platformë që
do të pajisë fermerët, prodhuesit, kompanitë e sigurimeve dhe këshillimit si
dhe njësitë kërkimore me mjete për monitorimin e të korrave, parashikimin e
kërcënimeve, llogaritjet e besueshme dhe ruajtjen e parametrave të cilësisë së
kultivimit. Kjo lejon monitorimin e të korrave nga planifikimi deri në korrje, nga
hulumtimi i tokës te fotot satelitore. Baza e aktiviteteve të Digital Corps janë
projekte kërkimore dhe zhvillimore që do t'u mundësojnë përfituesve të rrisin
përfitimin e të korrave, analizën e kostos dhe optimizimin e prodhimit
bujqësor. Digital Corps aktualisht është duke punuar për zgjidhje të shumta si:
një sistem biologjik për parashikimin e rrezikut, përballimi i thatësirës me ujitje
të saktë, rritja e efikasitetit të prodhimit bujqësor përmes analizës së kushteve
mjedisore dhe një sistemi automatik në mbështetjes të vendimmarrjes,
përllogaritja automatike e humbjeve bazuar në imazhe nga dronët dhe
satelitët për kompanitë e sigurimeve dhe prodhuesit agro-ushqimor, duke
optimizuar përgatitjen e të korrave për dimërim, Zhvillimi i algoritmeve për
vlerësimin e dozës së produktit për mbrojtjen e bimëve në varësi të kushteve
meteorologjike dhe në varësi të fazës së zhvillimit të bimëve.
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Ata të cilët përfitojnë nga zgjidhjet e Digital Corps janë nga sektori bujqësor
dhe ushqimor, kompanitë e sigurimeve: fermerët, prodhuesit e frutave,
prodhuesit e kimikateve bujqësore, kompanitë e këshillimit bujqësor,
institucionet shtetërore dhe shkencore. Për më tepër kjo kompani fton gjithë
prodhuesit e pajisjeve dhe kimikateve, instituteve kërkimore dhe kompanitë
kontraktuese të cilët janë të gatshëm për të bashkëpunuar për atë çka,
pasuron sektorin kërkimor dhe zhvillon sektorin bujqësor. Duke krijuar sensorë
dhe softuerë të saj, kompania mund t'i përshtatë produktet me nevojat e
veçanta dhe kërkesa individuale të tregut.
Një nga zgjidhjet që ofron Digital Corps është optimizimi i fertilizimit të
fosforit: fosfori gjendet në bimë në formë minerale dhe organike. Fosfori
mineral, që gjendet kryesisht si ortofosfate ndërsa në një masë më të vogël
gjendet si pirofosfate dhe vepron si një sistem zbutës i lëngut qelizor, duke
parandaluar ndryshime të mëdha në pH. Ai është i nevojshme për formimin e
përbërjeve organike shumë të rëndësishmet ndër të cilat përmendim: esteret,
acidin fitik dhe kripërat e tij, fosfolipidet, acidi deoksiribonukleik dhe
koenzimat.
Një zgjidhje tjetër inovative është skanimi elektromagnetik i tokës, që është
një nga bazat e bujqësisë precize pasi, të njohësh ndryshueshmërinë e
strukturës së tokës brenda një territori të caktuar, është thelbësore për
bujqësinë moderne, sepse kështu mund të zvogëlohet përdorimi i burimeve të
prodhimit, p.sh. falë përllogaritjes në detaje të sasisë së dozave të lëndës
ushqyese dhe ujit, për të cilën kanë nevojë të korra të caktuar në një kohë të
caktuar.
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Njohja mbi ndryshueshmërinë e strukturës së tokës në një territor të caktuar
është themeli bazë i bujqësisë moderne – siç është të bërit të mundur
zvogëlimin e përdorimit të burimeve të prodhimit si p.sh. falë përllogaritjes së
dozave të lëndës ushqyese dhe ujit për të cilën kanë nevojë të korra të caktuar
në një kohë të caktuar. Një nga metodat më të besueshme dhe jo invazive që
përdoret për të identifikuar ndryshueshmërinë e tokës në fushën e prodhimit
është matja e përçueshmërisë elektrike. Me një larmi të madhe të kushteve të
tokës brenda një territori të caktuar, mund të ketë një mospërputhje të
konsiderueshme në nevojat për fertilizimin e bimëve. Përdorimi i të njëjtës
dozë plehu që është i përcaktuar njësoj për të gjitha bimët vjen si pasojë e
mosdijes së furnizimit të bimëve me lëndë ushqyese - në këtë rast, disa prej të
korrave mund të vuajnë nga mungesa e lëndëve ushqyese (rendiment më i
ulët i bimëve, ndikim negativ në shëndet), ndërkohë që në pjesët e tjera të
tokës do të ketë tepri plehu I cili mund të shpërndahet nga ujë sipërfaqësor
ose nëntokësor, duke u bërë një kërcënim për mjedisin natyror. Furnizimi I një
bime me sasinë e nevojshme të dozave të plehut do të sillte jo vetëm uljen e
ndikimit negativ në mjedis, por edhe uljen e shpenzimeve financiare.
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14. Bujqësia vertikale: alternativë për
mbarështimin modern të bimëve
Bujqësia vertikale është një metodë që ka gjetur përdorim në botë, por ende është
kryesisht e përqendruar në përdorimin e konsumatorit. Sipërmarrja polake 'Vertigo
Farms' ishte e para në Evropë që arriti të merrte ekstrakte të pastra nga bimët e
rritura me këtë teknikë. Në ‘Vertigo Farms’, bimët nuk kultivohen vetëm në një
mënyrë krejt ekologjike, por edhe falë ekstraktimit të dioksidit të karboni, ato marrin
vlerat maksimale ushqyese.
Si fillim, bimët thahen, pastaj dyoksidi i karbonit kalon nëpër bimët e thata në formë
të gaztë, gjë që lejon nxjerrjen e substancave vajore nga bimët dhe marrjen e vajrave
thelbësorë për përpunim të mëtejshëm ose si produkt përfundimtar. Dyoksidi i
karbonit arrin një gjendje super kritike në një temperaturë prej 31.1 gradë C. Kur një
molekulë është në një gjendje super kritike, ajo ka vetitë e një lëngu dhe një gazi.
Dyoksidi i karbonit mund të emetohet nëpërmjet hapësirave të vogla, por gjithashtu
mund të veprojë si një tretës i lëngshëm. Karakteristikat fizike të dyoksidit të karbonit
në gjendje super kritike mund të manipulohen lehtësisht, duke e lejuar atë të lidhet
me çdo molekule. Kështu, ekstraktimi i dyoksidit të karbonit në formë të lëngët largon
ndotësit nga bima dhe nuk është I dëmshëm për mjedisin. Në rastin e Vertigo Farms,
bimët janë pa kimikate falë shartimit dhe ekstraktimit, duke na dhënë një produkt
plotësisht të pastër dhe ekologjik. Kjo metodë behet kryesisht për shëndetin e
konsumatorëve, por është gjithashtu e mirë për mjedisin. Nuk është e nevojshme të
transportohen ekstrakte ose lëndët e para nga ana tjetër e botës, çka kufizon
emetimet e dyoksidit të karbonit dhe për më tepër, duke mos përdorur kimikate toka
bujqësore nuk degradon. Kjo zgjidhje çon në kursimin e ujit, pasi teknologjia përdor
90 deri në 95% më pak ujë sesa kultivimi me metodat tradicionale bujqësore.
Vertigo Farms dëshiron që në të korrat, që shkojnë për ushqime, kozmetikë dhe ilaçe
prej nga është e mundur të nxirren ekstrakte, të jenë të cilësisë më të lartë, pa
mikroplastikë, metale të rënda apo ndotës që ndikojnë negativisht në shëndetin tonë.

15. Mjeti i cili përshtat zgjuarsish vreshtarinë
me kushtet klimatike
Mjeti i propozuar nga 'Vinum40', sipërmarrja polake agro-teknologjike është
përgjigjja për efektin që ka ndryshimi klimatik në bujqësi – që vihet re sidomos
në vreshtarinë evropiane, ku çdo vit vreshtarët duhet të përballen me
anomalitë e motit, thatësira, stuhi dhe breshëri. Rreth 60% e prodhimit botëror
të verës kryhet në Evropë. Rajonet tradicionale të verës në Evropë janë ato që
do të ndikohen negativisht nga ndryshimet klimatike në të ardhmen e afërt. Si
ilaç për këtë problem, shkencëtarët rekomandojnë zhvendosjen e vreshtave ose
kultivimin e varieteteve të tjera të rrushit, më të përshtatshme për kushte
ekstreme mjedisore.

Për të përcaktuar faktorët që ndikojnë në ‘terroir’ (pra mjedisi i plotë natyror në
të cilin prodhohet vera), ka një analizë gjithëpërfshirëse të kushteve mjedisore:
Vinum 4.0 përdor të dhëna satelitore në lidhje me topografinë e tokës, klimën,
mbulesën bimore. Gjithashtu, përcaktohet lloji i tokës sipas ‘Bazës së të
dhënave evropiane të tokës’ dhe hetohet për burimet e mundshme të ndotjes.
Sipas të dhënave historike të klimës, Vinum 4.0 llogarit: Indeksin
Winkler,kohëzgjatjen e sezonit të rritjes duke marrë parasysh erërat, reshjet
mesatare, rrezatimi mesatar diellor dhe shfaqjen e anomalive të motit. I gjithë
ky informacion mundëson gjetjen e vendeve më të përshtatshme për vreshtat.
Prvo, izvršena je analiza tla koja uključuje, između ostalog, merenje pH,
koncentraciju hranljivih sastojaka u biljkama, sadržaj glinovitih čestica tla,
gustinu suve materije tla, kapacitet zadržavanja vode u zemljištu i zagađenje tla.
Pored toga, postoji i analizirano zagađenje vazduha, što uključuje merenja
azotnih oksida, sumpor-dioksida, finih čestica PM10 i PM2,5 i ozona.

Senzori koje koristi Vinum 4.0 su dugotrajni bežični uređaji kojima nije potreban
spoljni izvor napajanja ili zamena baterije zbog upotrebe fotonaponske ćelije.
Senzori su energetski efikasni zahvaljujući komunikacionom protokolu ultra male
snage i elektronskim komponentama male snage. Vinum 4.0 pruža informacije
o temperaturi, insolaciji, vlažnosti vazduha i tla, padavinama i vetru. Štaviše,
sistem pruža pouzdanu vremensku prognozu i obaveštenja u vezi sa pojavom
nepovoljnih vremenskih uslova ili anomalija. Korisnik je obavešten o mogućim
nepovoljnim vremenskim uslovima i potrebi navodnjavanja ili đubrenja, štaviše,
tu su i istorijski podaci i statistički podaci o određenom vinogradu. Prikupljaju se
svi podaci o vremenskim parametrima - što ih čini dostupnim bilo kada i kada je
to potrebno. Autori sistema tvrde da je uzgoj vinograda dugoročna investicija i
proces pun napora, a to je način na koji alat podržava vinogradare i vlasnike
vinograda.

Vinum 4.0 je sistem za izbor lokacije vinograda, nadzor i upravljanje
vinogradima, koji se zasniva na podacima satelitskih i bežičnih senzora. Korisnik
- vinogradar ili vlasnik vinograda ima mobilnu aplikaciju i set bežičnih senzora za
nadgledanje uslova okoline u vinogradu - sistem pomaže u pronalaženju
najpogodnijeg mesta i upravljanju vinogradom.
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