
 

 

Innowacje w polskim rolnictwie – znamy laureatów 
konkursów Innowacyjny Farmer, Innowacyjne Produkt 

Rolniczy i Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 
 

 
Katowice, 28.10.2022 r. – Nowatorskie technologie i rozwiązania agrotechniczne 
doceniono w ramach konkursów towarzyszących konferencji Narodowe Wyzwania w 
Rolnictwie. W trzech konkursach – Innowacyjny Farmer, Innowacyjny Produkt Rolniczy 
oraz Innowacyjny Produkt Ogrodniczy, w ponad 12 różnych kategoriach przyznano 27 
wyróżnień, doceniając innowacyjne podejście do rolnictwa i ogrodnictwa. Nagrody 
wręczono 27 października br., podczas gali wieńczącej konferencję będącą jednym z 
najważniejszych forów branżowych poświęconych rolnictwu. 
 
10. edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbyła się 27 października br. 
w Hotelu Windsor w Jachrance. Coroczne spotkanie gromadzące przedstawicieli 
wszystkich środowisk rolniczych, w tym administracji i polityki, rolników, producentów 
maszyn, jak i organizacji pozarządowych to forum wymiany opinii i dzielenia się wiedzą 
niezbędną do rozwoju jednej ze strategicznych branży w polskiej gospodarce. Podczas 
10. sesji tematycznych grono profesjonalistów zaprezentowało wizję przyszłości 
rolnictwa i praktyczne sposoby jej wdrożenia.  
 
Integralną częścią konferencji jest wieczorna gala, podczas której wręczone zostały 
nagrody w trzech konkursach – Innowacyjny Farmer, Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 
oraz Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022. Ich organizatorem, podobnie jak konferencji 
NWwR jest Grupa PTWP, wydawca miesięcznika „Farmer”, portalu farmer.pl oraz 
sadyogrody.pl. Tradycyjnie przyznane zostały również wyróżnienia internautów. 
 
Nowatorskie rozwiązania agrotechniczne, praktyki promujące zasady rolnictwa 
zrównoważonego, wykorzystywanie niestandardowych komponentów paszowych, 
korzystanie z nowatorskich technologii pozyskiwania energii w gospodarstwie, 
rozwiązania technologiczne obniżające koszty produkcji – tego należało spodziewać się 
po laureatach konkursów.  
 
Innowacyjny Farmer to 1. edycja konkursu, do którego zgłosić udział mogli rolnicy 
indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie Polski. 
Wyróżnienia za innowacyjne praktyki w rolnictwie przyznawane są w trzech kategoriach 
– produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i technologie.  
 
W kategorii Technologie pierwsze miejsce przyznano panu Damianowi Wilk – rolnikowi, 
który własnoręcznie wprowadził znaczą ilość modernizacji, usprawnień i innowacji. 
Laureat podczas gali określony został mianem „Adama Słodowego polskiego rolnictwa”, 



 

 

na potwierdzenie, że innowacyjność nie musi być nierozerwalnie kojarzona z dużymi 
gospodarstwami.  
 
W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymali państwo Jolanta i Sławomir Tupikowscy, 
którzy dzięki wyjątkowej dbałości o glebę i zastosowaniu nowoczesnych technologii 
uprawy i rolnictwa precyzyjnego, na słabych ziemiach (klasy od 4B do 6) osiągają wysokie 
plony. Ich gospodarstwo jest świetnym przykładem zastosowania uprawy konserwującej 
i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają ekonomiczne prosperowanie. 
 
Wyróżniony w tej kategorii został również Michał Konat, który w swoim gospodarstwie 
Farm Service, łączy sprzęt wielu producentów w jeden zintegrowany system zarządzania. 
Wykorzystanie przez niego najnowszych technologii rolnictwa precyzyjnego, daje wiele 
korzyści i jest przykładem efektywnego gospodarowania. 
 
W drugiej kategorii Innowacyjny Farmer – Produkcja Roślinna, pierwszą nagrodę 
otrzymał Marcin Gryn. Bezorkowa uprawa ziemniaka, nawożenie wgłębne, siew w 
technologii strip-till oraz intensyfikacja życia biologicznego w glebie i troska o jej 
strukturę – tym charakteryzuje się jego innowacyjne gospodarstwo.  
 
Druga pozycja na podium przypadła Miłoszowi Dobrowolskiemu, farmerowi, którego 
zdaniem kluczem do sukcesu w rolnictwie są innowacje odpowiednio dobrane do profilu 
produkcji. Przywiązuje dużą wagę do ciągłej modernizacji parku maszynowego i 
wykorzystywania narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Uwagę powinny zwrócić agregaty i 
siewniki do uproszczonej uprawy oraz fakt, że większość pól uprawiana jest w technologii 
strip till oraz w siewie bezpośrednim. 
 
Wyróżnienie otrzymał Andrzej Falkowski, który wraz z synem prowadzi ośrodek inkubacji 
i hodowli narybku ryb słodkowodnych oraz konwencjonalne gospodarstwo rolne z 
hodowlą jeleni i danieli. Do nieustannie rozwijającego się gospodarstwa w tym roku 
dołączyła innowacyjna technologia uprawy roślin – akwaponika. 
 
Ostatnią kategorią w konkursie Innowacyjny Farmer jest Produkcja Zwierzęca.  
 
Zwycięzcą kategorii został Emil Sobecki, właściciel marki „Smaki Doliny Zielawy”. Gdy 
hodowla świń na małą skalę przestała być opłacalna, wraz z żoną postanowił poszerzyć 
swoją działalność – sprzedaż swoich wędlin, mimo działania na trudnym rynku i 
konkurencyjności marketów, rozwijają własną markę.  
 
Drugie miejsce zajął Damian Kacprzak, który w swoim gospodarstwie utrzymuje ponad 
600 loch. Oprócz miana stada o najwyższym statusie zdrowotnym SPF, który utrzymuje 
od 13 lat, cały proces produkcji prowadzi całkowicie bez użycia antybiotyków.  
 
Wyróżnieni w tej kategorii zostali Beata i Dominik Pleśnierowiczowie. Stosowane przez 
nich żywienie bydła opasowego metodą „na sucho”, czyli bez kiszonek, to przykład 



 

 

innowacyjnego rozwiązania, które niekoniecznie musi oznaczać korzystania z 
nowoczesnych technologii. Państwo Pleśnierowiczowie nie tylko wprowadzają 
nowatorskie rozwiązania, ale również promują je w środowisku rolniczym. 
 
Laureaci wybrani zostali przez kapitułę powołaną przez redakcję magazynu Farmer. W 
jej skład weszli: dr hab. Paweł Krystian Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej, 
Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie, Katarzyna Boczek, z Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, dr inż. Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Katedra 
Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, SGGW w Warszawie,  
prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mykologii Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, 
Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego oddz. Radom, dr hab. Agata 
Malak-Rawlikowska, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, 
Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu 
Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW, Katedra 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie,  
dr hab. Benedykt Pepliński, prof. UPP, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, dr Jerzy Próchnicki z Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego 
„ASAP”, dr Jacek Skudlarski, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii 
Produkcji, SGGW w Warszawie, dr inż. Michał Rokicki dyrektor Instytutu Hodowli i 
Aklimatyzacji Roślin oraz przedstawiciele redakcji magazynu „Farmer i portalu farmer.pl. 
 
W odbywającym się już po raz ósmy konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 
nagrody zostały przyznane w 9. kategoriach. Celem konkursu jest zwiększenie 
zainteresowania nowoczesnymi środkami produkcji. Wzięli w nim udział producenci i 
dystrybutorzy nawozów, środków ochrony roślin i materiału hodowlanego, pasz i 
dodatków paszowych, budynków inwentarskich i ich wyposażenia, ciągników i maszyn 
rolniczych, programów i urządzeń wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego 
oraz produktów finansowych.  
 
Wyróżnienie w kategorii Nawozy otrzymał Maximus AminoPerfect firmy Ekoplon.  
 
Grupa nowoczesnych nawozów do kompleksowego nawożenia oraz ochrony roślin przed 
stresami abiotycznymi. Pozwalają utrzymać wysokie parametry jakościowe i ilościowe 
plonu. Są unikatowym połączeniem wysokiej zawartości składników pokarmowych. 
 
W kategorii Środki Ochrony Roślin triumfował Belanty® firmy BASF Polska. 
 
Belanty® to fungicyd oparty na innowacyjnym triazolu Revysol®. Chroni buraki cukrowe 
przed chwościkiem, brunatną plamistością liści i rdzą, a kukurydzę przed żółtą 
plamistością liści oraz fuzariozą.  
 
W kategorii Nasiennictwo jury postanowiło nagrodzić Pszenice ozimą Liberia firmy 
Poznańska Hodowla Roślin. 



 

 

 
Pszenica ozima Liberia jest odmianą chlebową o wysokim potencjale plonowania – 
zarówno na podstawowym, jaki i intensywnym poziomie agrotechnicznym – również w 
latach suchych. Zimotrwałość, grube i wyrównane ziarno oraz mocna i sztywna słoma to 
połączenie znakomitych cech. Jej największą zaletą jest odporność na podstawowe 
choroby pszenicy.  
 
Nagrodzone w kategorii Pasze i Podatki Paszowe zostało OmniGen AF firmy Phibro 
Animal Health Poland.  
 
OmniGen to unikatowa, opatentowana kompozycja przeznaczona dla krów. Zawiera 
krzemiany i drożdże, wspomaga układ odpornościowy – potwierdzają to badania 
opublikowane w ponad stu publikacjach naukowych i recenzowanych artykułach oraz 
terenowe testy przeprowadzone w ponad tysiącu gospodarstw, na przeszło 650 tys. krów 
mlecznych. 
 
Miano najlepszych Budynków Inwentarskich i Wyposażenia otrzymał Robot myjący 
Unidoz Robot P22 firmy Unidoz. 
 
Pierwszy polski robot do automatycznego mycia kojców tuczu trzody chlewnej. Myje 
ściany, posadzkę i sufit, dookoła własnej osi. Do wyboru ma 3 programy pracy, w 
zależności od stopnia zabrudzenia. Zastępuje pracowników podczas najgorszej części 
pracy.  
 
Nagrodę w kategorii Ciągniki Rolnicze otrzymał Deutz-Fahr 5D TTV firmy SAME Deutz-
Fahr Polska.  
 
Deutz-Fahr 5D TTV to kompaktowy ciągnik rolniczy z najbardziej zaawansowanym 
wyposażeniem. Silnik ma moc od 95 do 116 KM, bezstopniowy napęd pracuje w trzech 
trybach, a hydraulika z pompą Load-Sensing zasila elektronicznie sterowane obwody z 
pełną regulacją. W nowej kabinie z płaską podłogą jest podłokietnik z joystickiem, 
monitor do nawigacji oraz obsługi ciągnika i maszyn przez ISOBUS, dodatkowo ciągnik 
ma stałe łącze internetowe. 
 
Wyróżniony w kategorii Inne Maszyny Rolnicze otrzymał Harventi Vision - Camvio H100 
firmy Harventi Vision.  
 
Flagowy produkt polskiej firmy – system służący do sterowania opielaczem 
międzyrzędowym z wykorzystaniem kamery uzbrojonej w algorytm sztucznej inteligencji. 
Innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje połączenie wizji komputerowej, hydrauliki oraz 
aplikacji mobilnej. 
 



 

 

Za najbardziej innowacyjne Programy, maszyny w tym finansowe i urządzenia 
wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt uznane 
zostało RegAgri Explorer firmy BNP Paribas Bank Polska.  
 
Umożliwia oszacowanie potencjału uprawianej ziemi do redukcji własnej emisji oraz 
wychwytywania CO2 z atmosfery. Narzędzie ułatwia producentom rolnym skuteczne 
wdrażania praktyk rolnictwa regeneracyjnego chroniącego jakość i żywotność gleby. To 
pierwsze tego typu narzędzie w Europie i jedno z nielicznych na świecie. Opiera się na 
danych z map zasobności glebowej, odczytach historycznego użytkowania gruntów oraz 
modelach obliczających potencjał do sekwestracji węgla w glebie. 
 
W kategorii Środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i środki 
wspomagające uprawę roślin zwyciężył FosfoPower firmy PROCAM Polska. 
 
Produkt zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii wytwarzające między innymi kwasy 
organiczne oraz enzymy efektywnie rozpuszczające trudnodostępne formy fosforu w 
glebowych zasobach nieorganicznych i organicznych. Nadwyżki powstające w wyniku 
tych procesów są absorbowane przez rośliny, które korzystają w ten sposób z 
niedostępnych form fosforu zawartych w glebie. FosfoPower zwiększa efektywność 
mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów.  
 
Dzięki wyborowi czytelników serwisu farmer.pl w gronie zwycięzców znalazły się jeszcze 
trzy produkty, pierwszy z nich to BlueN® firmy Corteva Agriscience Poland.  
 
Nowatorski produkt wspierający odżywianie roślin azotem – wzmacnia ich odporność 
oraz stymuluje wzrost i rozwój. Asymilacja azotu odbywa się poprzez liście, a bakterie 
„dbają” o rośliny, na których bytują. Działają w ciągu całego cyklu wegetacji dostarczając 
azot z powietrza, niezależnie od ilości tego, który znajduje się w glebie.  
 
Drugi wybór internautów to Ciągnik rolniczy John Deere 6R185 firmy John Deere Polska.  
 
Ciągnik dysponuje mocą maksymalną 204 KM, która dzięki inteligentnemu zarządzaniu 
może zostać zwiększona o dodatkowe 30 KM. Maszyna waży średnio niecałe 8 ton, co 
decyduje o jej wszechstronności. Całość dopełnia kabina z dwojgiem panoramicznych 
drzwi lub słupkiem B po lewej stronie oraz wyświetlaczem 4. generacji. 
 
Trzeci laureat konkursu „Innowacyjny Produkt Rolniczy”, wybrany w drodze głosowania 
czytelników, to Tudor 114 OD firmy Innvigo. 
 
To herbicyd kukurydziany z trzema substancjami aktywnymi w składzie. Jest jedynym 
produktem na polskim rynku łączącym nikosulfuron, florasulam i tifensulfuron 
metylowy, dzięki czemu zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne w uprawach kukurydzy. 
Jego wyjątkowa skuteczność jest również wynikiem zastosowania nowoczesnej 
formulacji olejowej. 



 

 

 
Laureaci wybrani zostali przez kapitułę powołaną przez redakcję magazynu Farmer. W 
jej skład weszli: Henryk Bujak z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, 
inż. Sebastian Dorociński z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, dr hab. Marcin 
Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Witold Grzebisz 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Mariusz Kucharski z Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gospodarstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, oddział we 
Wrocławiu, Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Aleksander Lisowski 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Edward Majewski ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Ekonomiczny, Marek 
Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, dr hab. Tomasz Niemiec ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Sławomir Podlaski ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dziennikarze redakcji magazynu „Farmer i 
portalu farmer.pl. 
 
 
Innowacyjny Produkt Ogrodniczy to trzeci konkurs, którego nagrody zostały wręczone 
podczas wieczornej gali. Organizowany po raz 7. konkurs stawia sobie za cel zwiększenie 
zainteresowania innowacyjnymi środkami produkcji ogrodniczej. Jego uczestnikami są 
producenci nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz 
dostawcy rozwiązań informatycznych. Nagrody przyznano łącznie sześciu produktom.   
 
Decyzją jury wyróżnienie otrzymał Rak 3+4® firmy BASF Polska. 
 
To biologiczny środek ochrony roślin zawierający syntetyczne feromony wabiące i 
dezorientujące samce owocówki jabłkóweczki oraz zwójki siatkóweczki. Preparat 
zaburza rozwój ich populacji przez co ogranicza straty owoców, a jednocześnie pozwala 
ograniczyć stosowanie insektycydów.  
 
Kolejną nagrodę przyznano Kaoris firmy Timac Agro Polska. 
 
Preparat biostymulujący przeznaczony do stosowania w uprawach specjalistycznych: w 
sadach, na plantacjach owoców jagodowych, w winnicach oraz uprawach warzywniczych. 
Stymuluje ekspresję genów regulujących funkcje komórkowe odpowiadające za jakość i 
trwałość owoców oraz zapewniające najwyższą kondycję roślin niezależnie od warunków 
stresowych.  
 
Trzecim nagrodzonym produktem został New Holland T4F CAB Stage V firmy New Holland 
Agriculture Polska.  
 
W przekładniach hydraulicznych wałów odbioru mocy (WOM) jest uruchamiany 
elektrohydraulicznie. Wymagało to przeprojektowania układu napędowego i 
wprowadzenia mokrego sprzęgła z miękkim – średnim i twardym startem. Nowość to 
wyposażenie opcjonalne w postaci blokady parkingowej. 



 

 

 
W głosowaniu internetowym, tytuł Innowacyjnego Produktu Ogrodniczego otrzymał 
Quantis® firmy Syngenta Polska.  
 
Umożliwia prawidłowe funkcjonowanie komórek, stabilizuje proces fotosyntezy oraz 
utrzymuje równowagę hormonalną roślin – nawet w niekorzystnych warunkach 
pogodowych.  Można go stosować z fungicydem, co ogranicza liczbę przejazdów 
ciągnikiem i redukcją kosztów. Jest przydatny zarówno w uprawach konwencjonalnych, 
jak i ekologicznych. 
 
Drugim wyróżnionym przez czytelników został Ciągnik Deutz-Fahr 5DF TTV / 5DS TTV / 
5DV TTV firmy Same Deutz-Fahr Polska.  
 
Specjalistyczne ciągniki serii 5DF/DS/DV TTV to zaawansowane technologicznie maszyny 
przeznaczone do prac w sadach i winnicach. Ciągnikiem tej klasy steruje się z 
wielofunkcyjnego podłokietnika z joystickiem. Dostępne są modele 3- i 4-cylindrowe. 
Pompa o wydajności 100 l/min może zasilać aż 9 obwodów. Ciągnik ma napęd 
bezstopniowy, wielowahaczową oś amortyzowaną oraz system filtracji kabiny kategorii 
4. 
 
Nagrodę internautów otrzymał również Rhizosum N plus firmy AGROSIMEX. 
 
Preparat poprawia właściwości gleby. Dzięki bakteriom znajdującym się w szczepionce, 
azot staje się bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin stymulując ich wzrost. 
Równocześnie podnosi sprawność biologiczną gleby, co umożliwia zmniejszenia dawek 
nawozów azotowych o 20-50%. 
 
W skład jury konkursu weszli: dr hab. inż. Paweł Krystian Bereś prof. nadzwyczajny 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, ekspert z zakresu 
ochrony roślin, założyciel strony "Działka i ogród naszą pasją", dr hab. Grzegorz 
Doruchowski, kierownik Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, Grzegorz Gorzała z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa, Dr Michał Hołdaj z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu 
Badawczego, dr hab. Dariusz Wrona, dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Sylwia Sałyga, dziennikarka portalu 
www.sadyogrody.pl, Krystyna Zagórska, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl, Aneta 
Gwara-Tarczyńska, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl. 
 
Narodowe Wyzwania w Rolnictwie to organizowana po raz 10. konferencja, na której 
program złożyło się 10 inspirujących sesji. Wśród podejmowanych tematów znalazły się 
sesje z zakresu agrotechniki, techniki rolniczej, produkcji mleka i trzody chlewnej oraz 
energii. 
 



 

 

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca portalu farmer.pl i miesięcznika 
„Farmer” oraz inicjator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i Forum 
Rynku Spożywczego i Handlu. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.narodowe-wyzwania.farmer.pl  
 
 ### 
 
Informacje o Grupie PTWP 
 
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze 
zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność 
skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych portali m.in.: wnp.pl, 
propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, 
portalsamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl oraz czasopism jak np. Magazyn 
Gospodarczy Nowy Przemysł. 
 
Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń 
specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic 
Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie 
Centralnej. 
 
W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek 
w Katowicach. 
 
W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect. 
 
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia: www.ptwp.pl 
 
 
Dodatkowe informacje: 
Maciej Preidl, Imago Public Relations | T. 32 608 29 85 | M. 609 808 115 | 
E.  maciej.preidl@imagopr.pl 
 

http://www.narodowe-wyzwania.farmer.pl/
mailto:maciej.preidl@imagopr.pl

