
www.wodr.poznan.pl

Harmonogram spotkania

10:00 - 10:15 
Otwarcie spotkania oraz wprowadzenie w tematykę KDP 2023 - Pan Jacek Sommerfeld – Dyrektor 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
10:15 – 10:30
Powitanie uczestników - Pani Anna Radecka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10:30-11:00
Przedstawienie informacji na temat organizacji Dnia Młodego Rolnika - Pani Aleksandra Kapska –
Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
11:00 – 11:15
Przedstawienie działań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Pani Grażyna Adamczyk – Kierownik 
Działu Marketingu i Komunikacji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11:15 – 11:30 
Strefa Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Instytutów - Pan Mariusz Tatka – Dyrektor CDR Oddział w 
Poznaniu
11:30 
Pytania i dyskusja
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IV Krajowe Dni Pola 

Sielinko 

03-05.06.2023r.



PATRONATY HONOROWE



PATRONATY MEDIALNE

Ogólnopolskie media rolnicze:



PATRONATY MEDIALNE

Media w Wielkopolsce:

-telewizja

-radio

-prasa drukowana i portale



WSPÓŁORGANIZATORZY:
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3 czerwca 2023r. (sb) – dzień pierwszy

Uroczyste otwarcie wydarzenia

miejsce: Sielinko, forma: prelekcje/pokazy polowe, warsztaty, IV Regionalna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, „Strefy tematyczne” 

4 czerwca 2023r. (nd) – dzień drugi, 
Uroczyste zainaugurowanie przyszłego Centrum testowania sztucznej inteligencji w rolnictwie w ramach 
projektu AGRIFOODTEFF

Prezentacje partnerów, UP, PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz, PCSS, pozostałe Instytuty, doradztwo, projekty 
WODR, m. in. prezentacja dorobków  projektu „Współpraca”, strefy tematyczne, wystawcy, konkursy.

miejsce: Sielinko, forma: pokazy/warsztaty , prelekcje, „Strefy tematyczne” 

5 czerwca 2023r. (pn) – dzień trzeci,  
„Dzień szkół rolniczych w Sielinku” 

UP, IOR, Instytuty, doradztwo „Strefy tematyczne”, udział uczniów średnich szkół rolniczych

miejsce: Sielinko, forma: pokazy, krótkie wykłady, prezentacje
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Dzień Młodego Rolnika

Sielinko 

05.06.2023r.
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Dzień Młodego Rolnika Sielinko 05.06.2023r.

Dzień dedykowany uczniom szkół rolniczych

• zebrane zespoły uczniów będą miały przydzielonego opiekuna 

ze strony WODR od momentu przyjazdu na targi w dniu 05.06.2023r.

• każda grupa otrzyma plan lekcji zgodnie z którym będzie uczestniczyła w 

zajęciach pokazowo-warsztatowych 

• każda grupa zostanie oprowadzona po całym terenie - przejdzie przez 

wszystkie strefy
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Proponowane lekcje:

- pokazy robotów

- pokazy dronów

- pokaz zastosowania aplikacji w rolnictwie

- blok rolnictwa precyzyjnego

- blok żywnościowy: „Nowoczesna technologia produkcji 

tradycyjnego sera”, „Warzywa w lodach i gofrach”, 

„Probiotyki i prebiotyki w produktach mleczarskich”, 

"Surowce roślinne o aktywności antydiabetycznej„

- warsztaty z programowania aplikacji rolniczych
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Proponowane lekcje:

- prezentacja ofert firm rolniczych upraw zlokalizowanych na poletkach
- pokaz działania N-testera

- pokaz pielnika w kukurydzy 
- gleba z(w) profilu - jak zabiegi agrotechniczne wpływają na 

morfologię gleb ?
- orać, czy nie orać? - spacer przez pola w poszukiwaniu odpowiedzi

- flora i entomofauna pasów kwietnych
- rolnictwo precyzyjne - pokaz od A-Z 

- pokaz z firmy AGRICON - wyznaczanie dawki azotu w czasie 
rzeczywistym
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Proponowane lekcje:

- pokaz zwierząt: pokaz drobiu ozdobnego

- pokaz strzyżenia owiec

- pokaz konny
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- pokaz lokomobili, ciągników i maszyn rolniczych
- warsztaty z przygotowywania Lunch boxów
- prezentacja ogródka ziołowo-kwiatowego 

- pszczelarz - zawód przyszłości
- pokaz tkactwa wiejskiego

- dawny wyrób masła i udój zwierząt
- młócenie cepami, czyszczenie ręczne i mielenie oraz rozdrabnianie ziarna

- tworzenie i wykorzystanie kwiatów papierowych na wsi
- robienie świec z wosku pszczelego
- prezentacja przedmiotów z wikliny

- rozpoznawanie owadów
- wyrób białej kiełbasy

- rozpoznawanie roślin zielarskich
- Instytut Dziedzictwa – warsztaty tańca

- system o gospodarce żywnościowej

Proponowane lekcje:
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Proponowane lekcje:

- Rozpoznawanie roślin energetycznych - warsztaty 

- Czytanie faktur za energię elektryczną

- Prezentacja urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii
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- szkodliwość gospodarcza najważniejszych gatunków nicieni -
pasożytów roślin

- zapoznanie z uszkodzeniami roślin spowodowanymi przez 
nicienie 

- metody zapobiegania występowaniu nicieni
- znacząca rola krzemu organicznego w budowaniu odporności 

i ochronie roślin

Proponowane lekcje:
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- pokaz maszyn rolniczych

- pokaz badania sprawności technicznej opryskiwaczy

Proponowane lekcje:
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3. Przedstawienie koncepcji oraz etapu zaawansowania prac 

„Strefy doradztwa i instytutów”

Pan Mariusz Tatka Dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
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Dzień Młodego Rolnika Sielinko 5.06.2023r.

• lekcje w strefach będą trwały po 20-30 min.

• zajęcia będą w formie pokazów i warsztatów

• szkoły dostaną przed targami na maila mapy z rozkładem terenu i stref 

oraz plany lekcji

Dzień dedykowany uczniom szkół rolniczych
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KONKURS DLA UCZNIÓW

Regulamin konkursu „Rolniczy QR kod”

§1 Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „Rolniczy QR kod”, zwanego dalej „konkursem” jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, siedziba ul. 

Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Nagrody zostaną ufundowane dla pięciu zwycięskich osób.

Konkurs organizowany jest podczas trzeciego dnia obchodów Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 w dniu 05.06.2023 r.
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rolnictwa.

§2 Czas trwania konkursu
Konkurs trwa w dniu 05.06.2023 r., podczas trwania targów Krajowe Dni Pola Sielinko 2023. 

§3 Przebieg konkursu
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów uczestniczących w Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023 w dniu 05.06.2023 r.

Uczestnik musi posiadać własne urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z wbudowanym aparatem oraz połączeniem z Internetem. 
Przed rozpoczęciem konkursu uczestnik instaluje na swoim urządzeniach mobilnych oprogramowanie, umożliwiające skanowanie oraz otwieranie 
adresów internetowych z wykorzystaniem kodów Quick Response Code, nazywanych dalej „kodami QR” można pobrać bezpłatnie ze sklepu PLAY.

Dzień Młodego Rolnika Sielinko 5.06.2023r.
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KONKURS DLA UCZNIÓW

Odwiedzający wyszukują na terenie targów ukrytych nadruków z kodem QR. Kody zostaną umieszczone przez organizatora w strefach, w
miejscach ogólnodostępnych dla odwiedzających w dniu 05.06.2023r. 

Każda kod QR będzie miał inną pulę pytań. Po znalezieniu nadruku uczeń skanuje go za pomocą urządzenia z zainstalowanym programem 
QR. Kod zawiera adres strony internetowej, gdzie nastąpi przekierowanie do podania danych (imię, nazwisko, adres e-maile, data urodzenia) 

w celu nagrodzenia zwycięzców, a następnie do pytań.
Odwiedzający odpowiada na 10 pytań (w każdym kodzie QR), które zostaną umieszczone w czterech różnych strefach. Łącznie będzie 

musiała odpowiedzieć na 40 pytań jednokrotnego wyboru. 

Pytania użyte w konkursie zostały opracowane na podstawie ciekawostek zamieszczanych co tydzień do dnia Krajowych Dni Pola Sielinko 
2023 na stronie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu:  https://www.dnipola2023.pl/.

§4 Wyłonienie zwycięzców
System zweryfikuje poprawne odpowiedzi oraz czas zsumowany rozwiązania 4 testów, na podstawie czego wyłoni osoby, które dobrze oraz 

najszybciej odpowiedziały na wszystkie pytania. 
W momencie wyłonienia osób, które odpowiedziały najszybciej i poprawnie na wszystkie pytania, zostaną wyłonionych pięć osób, które 

otrzymają nagrody. 

Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w konkursie będą musiały przyjechać ze zgodą rodziców 
(wyślemy druk).

Dzień Młodego Rolnika Sielinko 5.06.2023r.
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KONKURS DLA UCZNIÓW

„Rolniczy QR kod”

- zakładka na stronie internetowej KDP z ciekawostkami

- 4 kody QR do zeskanowania w strefach podczas 3 dnia trwania targów

- każdy kod przekierowuje do 10 pytań, w sumie 40 pytań – przygotowanych na 

podstawie ciekawostek umieszczonych na stronie internetowej KDP

Regulamin udziału będzie opublikowany na dniach na stronie internetowej Ośrodka 

oraz wysłany do szkół.

Dzień Młodego Rolnika Sielinko 5.06.2023r.
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Dzień Młodego Rolnika Sielinko 5.06.2023r.

Dzień dedykowany uczniom szkół rolniczych

Podczas wydarzenia jest przewidziany poczęstunek dla uczniów.

• Konferencja z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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ZAPISY

Zapisów proszę dokonywać mailowo lub telefonicznie z podaniem liczby osób, która 

weźmie udział:

planowanie@wodr.poznan.pl

aleksandra.kapska@wodr.poznan.pl

tel. 61 8630449 lub 502 182 527

Zapisy proszę dokonać do końca marca 2023 r.

Wyślemy również listę z możliwościami miejsc noclegowych.

Dzień Młodego Rolnika Sielinko 5.06.2023r.
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ZAPRASZAMY NA STRONĘ  WWW.DNIPOLA2023.PL



Dziękuję za uwagę

www.wodr.poznan.pl wodr_poznan WODRwPoznaniu



Stoisko informacyjno-promocyjne Jednostek Doradztwa Rolniczego 

pn. „Wiedza i Innowacje w praktyce rolniczej”



Kompleksowa usługa w zakresie organizacji i wyposażenia

stoisk informacyjno-promocyjnych jednostek doradztwa 

rolniczego pn. „Wiedza i innowacje w praktyce rolniczej”, 

dla 28 instytucji oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 

obsługi stoisk podczas IV Krajowych Dni Pola, Sielinko 2023, 

które odbędą się w dniach 3-5.06.2023 r.



Podejmowane działania 2022/2023:

1. Opracowanie projektu dofinansowania przedsięwzięcia w ramach SIR 

– listopad / grudzień

2. Zaproszenie jdr (ODR-y, Instytuty) 

– grudzień / styczeń 

3. Ustalenia z WODR w Poznaniu dot. lokalizacji stoisk i infrastruktury technicznej do 
przygotowania stoisk 

– styczeń

4. Szczegółowe ustalenia z jdr w zakresie udziału Instytucji, wyposażenia stoisk 

i obsługi 
– styczeń / luty 

5. Szczegółowe opracowanie wizualizacji i przygotowanie specyfikacji przetargowej 

– luty 

6. Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy CDR w Brwinowie a WODR 
w Poznaniu

– luty 



Stoisko informacyjno-promocyjne w formie hal namiotowych pn. 

„Wiedza i innowacje w praktyce rolniczej”

Instytucje biorące udział w przedsięwzięciu:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w 

Warszawie
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ‒ PIB 

w Radzikowie
Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu

Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB Falenty

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu

Instytut Zootechniki – PIB Balice
Państwowy Instytut Weterynaryjny ‒ PIB w Puławach

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – PIB 

Olsztyn 

Instytuty branżowe – 11 stoisk ODR-y – 16 stoisk

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Końskowoli

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Kalsku

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z 

siedzibą w Bratoszewicach

Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Karniowicach

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Warszawie

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Łosiowie

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwale

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Szepietowie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Lubaniu

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Częstochowie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Olsztynie

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach

Centrum Doradztwa Rolniczego – 1 stoisko

Razem 28 stoisk w halach namiotowych z wyposażeniem.  

Powierzchnia wystawiennicza z infrastrukturą ponad 550 m2. 



WIZUALIZACJA 

USYTUOWANIA STOISK 

INFORMACYJNO-

PROMOCYJNCYCH 

„Wiedza i innowacje 

w praktyce rolniczej”



WIZUALIZACJA STOISKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO  (1 namiot)

„Wiedza i innowacje w praktyce rolniczej”

Ze strony CDR zapewniamy: 
• powierzchnię wystawową 

ok. 13 m2 (jedna instytucja 

w namiotach wystawowych) oraz 

wyposażenie:

• 1 x lada wystawiennicza 

o wymiarach: blat ok. 120 x 60 

cm, wys. ok. 110 cm 

• 1 x stolik okrągły biały o średnicy 

60-80 cm

• 4 x krzesło plastikowe białe

• 2 x stojak na broszury

• 1 x wieszak na ubrania

• 1 x dostęp do gniazda 

elektrycznego pojedynczego

• noclegi i całodziennie wyżywienie 

dla obsługi stoisk

Ze strony JDR pozostaje 

przygotowanie: 
• aranżacja i wizualizacja stoiska 

we własnym zakresie

• prezentacja oferty dostosowanej 

do odbiorcy w ramach 

3-dniowych targów
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Dyskusja


