
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Program wyjazdu studyjnego
pt. „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo

surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”
realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) 
Plan Operacyjny na lata 2020-2021

I dzień – 16.06.2021 r.
07:30 Zbiórka, siedziba WMODR

08.00 – 11:00

Przejazd i zwiedzanie „Lawendowego Pola” w Nowym Kawkowie – pani Joanna Posoch
• zwiedzanie obiektu, oprowadzenie po uprawie lawendy, omówienie zasad uprawy i zbioru ekologicznej lawendy;
• wykład połączony z dyskusją nt. właściwości, zastosowania i przetwórstwa lawendy;
• warsztaty alchemiczne (pokaz destylacji olejku lawendowego – jednego z najdoskonalszych olejków eterycznych 

jakie stworzyła natura oraz samodzielne tworzenie kremu na bazie olejku lawendowego);
• śniadanie z lawendą w roli głównej.

11.15 – 17.15 Przejazd do Ziołowego Zakątka w Korycinach
14:00 – 14:45 Posiłek na trasie przejazdu
17:15 – 19:00 Przyjazd do Ziołowego Zakątka, rejestracja uczestników, zakwaterowanie, zwiedzanie obiektu

19:30 Kolacja integracyjna w formie ogniska pod wiatą z regionalnymi posiłkami Podlasia
II dzień – 17.06.2021 r.

07:00 – 08:00 Śniadanie

08:15 – 09:15
Wykład połączony z dyskusją pt. „Nowe podejście do znaczenia i wykorzystania ziół – alternatywa dla małych 
gospodarstw rolnych (w tym zapotrzebowanie na surowce zielarskie na polskim i światowym rynku)”, dr Mirosław 
Angielczyk

09:15 – 11:30
Zajęcia terenowe w ogrodzie botanicznym nt. innowacyjnych zasad uprawy oraz zrównoważonego zbioru ziół ze 
stanu dzikiego z uwzględnieniem czynników wpływających na plon i jakość ekologicznego surowca zielarskiego 
– dr Mirosław Angielczyk

11:30 – 12:45 Wykład połączony z dyskusją pt. „Innowacyjna uprawa ziół w systemie agroleśnym – alternatywa dla małych gospo-
darstw rolnych” – dr Barbara Baj-Wójtowicz

13:00 – 14:00 Obiad – dania regionalne z wykorzystaniem ziół

14:30 – 15.30 Innowacyjne metody konfekcjonowania surowców zielarskich, w tym liofilizacja i suszenie rozpyłowe – pokaz i de-
gustacja produktów firmy Dary Natury, dr Mirosław Angielczyk

15:45 – 16:45 Warsztaty ziołowe – przyrządzanie mieszanek herbat ziołowo–owocowych – Firma Dary Natury
17:00 – 19:00 Grupowe zwiedzanie ogrodów ziołowych

19:30 Kolacja – dania regionalne z wykorzystaniem ziół
III dzień – 18.06.2021 r.

07:00 – 08:00 Śniadanie
08:30 – 09:30 Warsztaty ziołowe – przyrządzanie esencji ziołowych – Firma Dary Natury

09.45 – 11.30 Dobre praktyki firmy Dary Natury – wizyta na plantacji ziół oraz suszarni, wymiana informacji, pytania, odpowiedzi 
– dr Mirosław Angielczyk

12:00 – 13:30 Indywidualne zwiedzanie obiektu
13:45 – 14:30 Obiad, w tym dania regionalne Podlasia, serwis kawowy
14:45 – 15:15 Podsumowanie wyjazdu studyjnego, omówienie prac grupowych
15:30 – 20:00 Powrót do siedziby WMODR


