
ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2016 – PODSUMOWANIE 5. EDYCJI 
 

 
Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Departament Rolnictwa i Środowiska), 
Targi Lublin i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
 

Warunki uczestnictwa – rolnicy muszą:  
a) mieszkać i prowadzić działalność w województwie lubelskim,  
b) wykazać się wyróżniającymi wskaźnikami produkcji, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań 

i umiejętnością korzystania z funduszy unijnych,  
c) dbać o estetykę zagrody,  
d) wykazać się osiągnięciami podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działaniami na rzecz 

ochrony środowiska. 
 

W piątej edycji zgłoszono o 1/3 pretendentów do tytułu więcej niż w roku ubiegłym. 

 

Do konkursu w tym roku zgłoszono 21 rolników. Weryfikację formalną przeszli wszyscy kandydaci, 
dwóch z nich nie wyraziło zgody na poddanie się ocenie na miejscu w gospodarstwie. Drugi etap przeszło 

19 kandydatów. 
 
Zgłoszenia rolników w 2016 r. dokonali: 

 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (zgłosił 11 osób),  
 wójtowie (5),  
 urzędy miasta i gminy (2 osoby),  
 starosta (1 osobę).  
 Lubelska Izba Rolnicza (1 osobę),  
 indywidualny rolnik (przesłał sam swoje zgłoszenie).  

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW 2016: 
 

Do tytułu najlepszego Rolnika Lubelszczyzny pretendowało w tym roku:  
 dziewięciu rolników specjalizujących się w produkcji zwierzęcej (pięciu hodowców trzody chlewnej, 

a także producenci bydła mlecznego i hodowca indyków), 
 ośmiu – w roślinnej (producenci zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych), 
 czterech – w ogrodnictwie (plantatorzy drzew – jabłoni, grusz, śliw; krzewów – roślin jagodowych, 

porzeczek, malin; również ci, którzy samodzielnie przetwarzają produkowane owoce (producenci 
soków).  

 

Mapa zgłoszeń wygląda w tym roku bardziej 
jednolicie niż w latach poprzednich. Swoje 
kandydatury zgłosili zarówno mieszkańcy północy 
i centrum regionu – bardziej aktywni we 
wcześniejszych edycjach, jak też (to nowość) 
z południa.  
Kategorię zwierzęcą reprezentują głównie kandydaci 
z północy, roślinną – południa, a ogrodniczą – 
z centrum naszego województwa.  
 
W drugim etapie wszystkie gospodarstwa były 
przedmiotem wnikliwej oceny komisji konkursowej, 
złożonej z przedstawicieli organizatorów, a także:  

 Lubelskiej Izby Rolniczej,  
 Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa,  
 Zakładów Azotowych w Puławach,  
 lubelskich oddziałów: KRUS, ARR i ARiMR.  

 
Zwycięzców wybrano podczas posiedzenia komisji konkursowej, które odbyło się 8 listopada 2016 r. 


