
 
 

 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  

„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Warszawie uprzejmie informuje, że w ramach konsorcjum instytucji, 
którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu 

 realizuje projekt pod nazwą:  
 

„Integrowana Produkcja Roślin”  
 

 
Cel realizacji: zorganizowanie dla rolników z terenu województwa mazowieckiego, dwudniowych,  

16-godzinnych szkoleń podstawowych w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin, odpowiednio dla roślin 

sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. Zgodnie z umowa podpisaną z Fundacją Programów Pomocy 

dla Rolnictwa szkolenia będą realizowane w okresie od X 2014 roku do IV 2015 roku.  

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń będą niezbędne dla rolników zainteresowanych uzyskaniem 

Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin. 

UWAGA: SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE ! 

Przypominamy, że Integrowana Produkcja Roślin jest nowoczesnym systemem jakości żywności, 

wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin  

i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Potwierdzeniem 

wysokiej jakości plonów pochodzących z Integrowanej Produkcji Roślin jest Certyfikat i zastrzeżony znak 

Integrowanej Produkcji Roślin. 

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ SZKOLENIE I UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKAT INTEGROWANEJ 

PRODUKCJI ROŚLIN? 

Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości 

istnieją inne ważne argumenty, dla których warto zainteresować się Integrowaną Produkcją Roślin, między 

innymi: 

• Zbieżność założeń systemu Integrowanej Produkcji Roślin z zasadami integrowanej ochrony roślin 

pozwala stwierdzić, że wdrożenie Integrowanej Produkcji Roślin stanowi gwarancję wypełnienia 

obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin. 

• Zastosowanie zasad Integrowanej Produkcji Roślin stanowi gwarancję spełnienia wymogów 

Wzajemnej Zgodności w ramach płatności bezpośrednich. 

• Integrowana Produkcja Roślin ułatwia dodatkowo spełnienie wymogów bezpieczeństwa żywności  

i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych np. przez 

wielkopowierzchniowe sieci handlowe. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH 

 


