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Ogród deszczowy

Specjalnie utworzony obszar zieleni, wykorzystujący wyselekcjonowa-
ne gatunki roślin, które służą zwiększeniu retencji wód opadowych. 
Najczęściej budowany jest w celu przyjmowania wód spływających  
z jezdni i chodników oraz dachów i innych powierzchni o ograniczo-
nej retencji przy obfitych opadach. Ogrody te mogą być projektowane 
bezpośrednio w gruncie lub w różnej wielkości pojemnikach. Do obsa-
dzania ogrodów deszczowych wykorzystywane są gatunki roślin hy-
drofitowych, np. tatarak zwyczajny, strzałka wodna, lobelia szkarłatna 
czy rodzime paprocie.

- definicja wg. słownika ochrony środowiska 
Ogród deszczowy

Forma aranżacji terenu i jedna z form ogrodów wodnych oraz zrówno-
ważonego systemu retencjonującego wodę. Ogrody deszczowe zbierają 
wodę deszczową i stopniowo oddają ją do ekosystemu. Mogą być budo-
wane w pojemnikach o różnej wielkości, a także wprost w gruncie jako 
projektowane obszary bioretencyjne. Przybierać mogą wówczas formę 
niewielkiego zagłębienia, które przez zaprojektowany system warstw 
o różnej przepuszczalności i chłonności wody, imitują procesy wystę-
pujące w naturalnych miejscach okresowego zbierania się nadmiaru 
wody.

- definicja wg. wikipedii 

Ogród deszczowy jest jedną z form ogrodu wodnego i jednocześnie 
zrównoważonym systemem odwadniającym. Zbiera wodę deszczową  
i stopniowo oddaje ją do ekosystemu (rys. 1). Polega to na tym, że wody 
deszczowe są magazynowane (doprowadzane bądź spływają do ogro-
du), a następnie podlegają naturalnemu procesowi filtracji przez rośliny  
i glebę. Dodatkowo ogród deszczowy przypomina zwyczajny ogród  
– składa się głównie z gatunków roślin, które oczyszczają wodę i jedno-
cześnie stanowią dekorację. Warto zaznaczyć, że głównie są to gatunki 
rodzime, spotykane w naturalnym środowisku, równocześnie bardzo 
często uważane za „chwasty”. 

Przyjmuje się, że początki ogrodów deszczowych sięgają lat 80-tych 
XX wieku. Prekursorami zakładającymi ogrody retencjonujące byli 
amerykańscy architekci krajobrazu ze stanu Maryland, w którym nie 
występują naturalne jeziora, wszystkie są zbiornikami retencyjnymi 
zbudowanymi przez człowieka. 
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Rys. 1. Schemat cyrkulacji wody w środowisku
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• Korzystnie wpływa na komfort życia i zdrowia u ludzi.
• Zwiększa różnorodność biologiczną.
• Poprzez magazynowanie i odprowadzanie wody opadowej,  
 zmniejsza ryzyko powodziowe oraz zwiększa jakość  
 odprowadzanej wody.
• Zmniejsza opłaty za usługi wodne (m.in. podlewanie ogrodu).
• Poprawia estetykę otoczenia, co korzystnie wpływa na wartość  
 nieruchomości.
• Przypomina zwyczajny ogród.
• Może przybierać dowolne kształty i formy. Bez problemu  
 wkomponuje się w układ ogrodu przydomowego.

Ogród deszczowy w skrzyni - Gdańsk, ul. Ugory 8. Autor zdjęcia: inż. arch. kraj. Eliza Poznań-
ska
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Lokalizacja i wielkość ogrodu deszczowego

Przygotowując miejsce pod ogród deszczowy, należy zwrócić uwagę  
na ukształtowanie terenu. Spadki skierują spływ wody w stronę, gdzie 
umiejscowiony jest najniżej położony punkt na działce. W tym miejscu 
warto założyć ogród deszczowy w gruncie. Naturalne uwarunkowanie  
terenu sprawi, że podczas opadów ogród sam będzie zbierał nadmiar 
wody. 
 
Wielkość ogrodu deszczowego jest zależna od ilości powierzchni utwar-
dzonych na działce. Przyjmuje się zależność, że na 100 m² powierzch-
ni utwardzonej, należy zrealizować 6 m² powierzchniowego obiektu 
małej retencji, o średniej głębokości 0,5 m. 

RODZAJ POWIERZCHNI WSPÓŁCZYNNIK SPŁY-
WU

Dach szczelny (blacha, papa) 0,80 - 0,90

Drogi i ścieżki asfaltowe 0,85 - 0,90

Nawierzchnie brukowe 0,75 - 0,85
Nawierzchnie tłuczniowe lub małej kostki kamiennej 0,25 - 0,60
Drogi żwirowe 0,15 - 0,30

Powierzchnie niebrukowane 0,10 - 0,20

Płaskie powierzchnie parków i ogrodów 0,00 - 0,10

PRZYKŁAD:
Powierzchnia dachu przeciętnego domku jednorodzinnego wynosi oko-
ło 126 m². Dodajmy do tego podjazd na jeden samochód – 21 m² oraz 
chodnik o szerokości jednego metra – 7 m²

126m² x 0,8 + 21m² x  0,75 + 7m² x 0,75 = 100,8 + 15,75 + 5,25  
= 121,8m²  

121,8m² x 2% = 121,8m² x 0,02 = 2,44m²     

Ogród deszczowy na danej działce powinien zajmować 2,44m² po-
wierzchni.
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Znany również jako infiltrujący ogród deszczowy lokalizowany jest na 
podłożu przepuszczalnym - woda wsiąka w głębsze warstwy gleby bez 
większych oporów, a okresowe zalewanie roślin pojawia się tylko zaraz  
po opadzie. 

Dla ochrony fundamentów budynku przed zawilgoceniem, suchy ogród 
powinien znajdować się w odległości minimum 5 metrów od zabudo-
wań. W momencie, w którym gleba nie nadąża z wchłanianiem wody 
lub przelewa się poza granice ogrodu, warto pomyśleć o dodatkowym 
zabezpieczeniu. Takim zabezpieczeniem może być naturalny spadek  
odprowadzający nadmiar wody, np. na trawnik, kolejny ogród desz-
czowy lub przelew awaryjny połączony ze studnią chłonną albo w osta-
teczności z kanalizacją.

Rys. 2. Schemat suchego ogrodu deszczowego

A. Maksymalny poziom wody; B. Okresowy poziom wody; C1,C2,C3. Dno ogrodu desz-
czowego (możliwość pogłębienia ogrodu); D. Warstwa antyerozyjna (żwir/kamienie); 
E. Warstwa wegetacyjna; F. Warstwa filtracyjna (piasek); G. Warstwa drenująca (żwir 
płukany); H. Grunt rodzimy.

A

B
D

E

F
G
H

C1

C2
C3

min 5 m
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Sytuowany jest na glebach nieprzepuszczalnych (m.in. glina) albo 
podczas realizacji ogrodu przygotowany jest wykop, który w przyszło-
ści stanie się dnem aranżacji, pokrywa się folią PCV. Sprawia to, że 
mokry ogród przypomina płytkie oczko wodne, a roślinność wodna  
i przybrzeżna tylko potęguje to wrażenie. 

Mokry ogród deszczowy musi zostać wyposażony w przelew awaryj-
ny, którym nadmiar wody zostanie odprowadzony, np. grawitacyjnie  
– na trawnik, czy do kolejnego ogrodu deszczowego, a jeśli jest to 
możliwe, do studni chłonnej, w ostateczności do kanalizacji deszczo-
wej. 

Mokry ogród deszczowy może być projektowany nie bliżej niż 30 cm 
od budynku.
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Rys. 3. Schemat suchego ogrodu deszczowego

A. Maksymalny poziom wody; B. Przeciętny poziom wody; C. Warstwa przeciwerozyj-
na (kamień/żwir płukany); D. Warstwa wegetacyjna; E. Warstwa filtracyjna (piasek);  
F. Warstwa drenująca (żwir płukany); G. Dno ogrodu deszczowego; H. Warstwa 
uszczelniająca (glina, folia PCV), I. Grunt rodzimy. 

A
B
C
D
E
F

H
I

G
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Ogrody deszczowe w pojemnikach cieszą się dużą popularnością,  
w szczególności w miejscach trudno dostępnych, wąskich i zabetono-
wanych. 

Dzięki systemowi rynien odprowadzających deszczówkę z dachów, 
można skierować rurę spustową prosto do pojemnika z roślinami hy-
drofitowymi. Odległość aranżacji od elewacji budynku oscyluje w gra-
nicach 30 – 50 cm. Taki ogród nie zajmuje dużo miejsca, a bardzo ła-
two jest go wkomponować w istniejące już zagospodarowanie terenu. 

Wybierając odpowiednie rośliny, można stworzyć aranżację na miej-
sce cieniste lub słoneczne. Należy pamiętać, że rośliny w pojemniku 
muszą być sadzone gęsto – minimum 6 szt./ 1 m² i powinny być to 
hydrofity strefy przybrzeżnej. 

Rys. 4. Schemat ogrodu deszczowego w pojemniku

A. Górna krawędź pojemnika (maksymalny poziom wody); B. Przeciętny poziom wody; 
C. Warstwa przeciwerozyjna (żwir/kamień); D. Warstwa substratu, E. Warstwa filtra-
cyjna (piasek); F. Warstwa drenująca (żwir płukany); G. Przelew awaryjny; H. War-
stwa hydroizolacyjna (folia PCV); I. Pojemnik. 

A
B
C

D

E
F
G
H
I
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Ogród deszczowy nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Nie potrzeba go nawadniać (wyjątkiem jest długotrwała susza) 
ani nawozić. 

Należy pielęgnować roślinność: usuwać obumarłe rośliny, dosadzać 
nowe – w razie ubytków i raz do roku ściąć (na wys. 2 – 10 cm, w za-
leżności od gatunku) naziemne, uschnięte części roślin. 

Na bieżąco należy prowadzić kontrole stanu technicznego, oczyszcza-
nie studzienek kontrolnych, likwidowanie uszkodzeń w konstrukcji, 
kontrolowanie liczby osadów czy systematycznie sprzątać teren.

Mokry ogród deszczowy Gdańsk, ul. Ugory 8. Autor zdjęć: inż. arch. kraj. Eliza Po-
znańska
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Ogród deszczowy - Gdańsk, ul. Stryjewskiego 13. Autor zdjęć: inż. arch. kraj. Eliza 
Poznańska
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Ogród deszczowy -  Gdańsk, ul. 3 Maja. Autor zdjęć: inż. arch. kraj. Eliza Poznańska
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Mokry ogród deszczowy - Gdańsk, ul. Ugory 8. Autor zdjęć: inż. arch. kraj. Eliza Po-
znańska
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Nazwa polska Nazwa łacińska Rozstawa Wystawa / Wymagania

Pełnik europejski Trollius eropeus 5-6 szt./m²

Słońce, półcień, wieloletnia 
bylina zimująca w naszym kli-

macie,
roślina chroniona, roślina tru-

jąca

Rdest wężownik Polygonum bistorta 6-8 szt./m²
Słońce, półcień, wieloletnia 
bylina zimująca w naszym kli-

macie, roślina lecznicza

Sadziec kono-
piasty

Eupatorium macu-
latum 6-8 szt./m²

Słońce, półcień, cień, wielolet-
nia bylina zimująca w naszym 
klimacie, dostępna w odmia-

nach

Sit rozpierzchły Juncus effusus 5-6 szt./m² Półcień, słońce, trawa ozdobna

Śmiałek darnio-
wy

Deschampsia ce-
spitosa 5-7 szt./m²

Słońce, półcień, cień, szero-
ka nisza ekologiczna, trawa 

ozdobna

Tojeść kropko-
wana

Lysimachia punc-
tata 5-6 szt./m²

Słońce, półcień, wieloletnia 
bylina zimująca w naszym kli-
macie, ma tendencje do nad-

miernego rozrastania

Tojeść rozesłana Lysimachia num-
mularia 10 szt./m²

Słońce, półcień, wieloletnia 
bylina  zimująca w naszym kli-

macie, roślina lecznicza

Trzcina pospolita Phragmites com-
munis 4-6 szt./m² Słońce, półcień, szeroka nisza 

ekologiczna, trawa ozdobna

Wiązówka błotna Filipendula ulmaria 6-7 szt./m²

Słońce, półcień, wieloletnia 
bylina zimująca w naszym 
klimacie,  dostępna w odmia-

nach, roślina lecznicza

Wierzbownica 
drobnokwiatowa

Epilobium parviflo-
rum 6-8 szt./m²

Słońce, półcień, wieloletnia 
bylina zimująca w naszym kli-
macie, cenna roślina użytko-

wa, roślina lecznicza

Żywokost lekar-
ski

Symphytum offici-
nale 6-8 szt./m²

Słońce, półcień, wieloletnia 
bylina zimująca w naszym kli-
macie, cenna roślina użytko-
wa, roślina lecznicza, roślina 

trująca, roślina miododajna

Rośliny hydrofitowe odporne na suszę
Suchy ogród deszczowy
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Rośliny hydrofitowe przybrzeżne obszary zalewowe 
do poziomu ok. 30 cm
Mokry ogród deszczowy

Nazwa polska Nazwa łacińska Rozstawa Wystawa / Wymagania

Bodziszek błotny Geranium palu-
stre

6-8 szt./
m²

Słońce, półcień, cień, wieloletnia 
bylina zimująca w naszym klima-
cie

Bobrek trójlistkowy Filipendula ulma-
ria

6-7 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia byli-
na zimująca w naszym klimacie, 
dostępna  w odmianach roślina 
lecznicza

Jeżogłówka gałę-
zista

Sparganium erec-
tum

6-8 szt./
m²

Półcień, cień, umiarkowane słoń-
ce

Trawa ozdobna Symphytum offi-
cinale

6-8 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia byli-
na zimująca w naszym klimacie, 
cenna roślina użytkowa, roślina 
lecznicza, roślina trująca, roślina 
miododajna

Knieć błotna/ka-
czeniec Caltha palustris 6-8 szt./

m²

Słońce, półcień, wieloletnia rośli-
na bylinowa, zimująca w naszym 
klimacie, dostępna w odmianach, 
roślina trująca

Kosaciec syberyjski Iris siberica 6-8szt./m²

Słońce, półcień, wieloletnia rośli-
na cebulowa, zimująca     w naszym 
klimacie, oryginalnie w kolorze 
fioletowym, dostępny w odmia-
nach, roślina chroniona

Kosaciec żółty Iris pseudacorus 6-8 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia rośli-
na cebulowa, zimująca w naszym 
klimacie, dostępny w odmianach, 
roślina trująca, roślina lecznicza

Kozłek lekarski Valeriana offici-
nalis

8-10 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia bylina 
zimująca  w naszym klimacie, ro-
ślina użytkowa, roślina lecznicza

Krwawnica pospo-
lita Lythrum sali-caria 6-7 szt./

m²

Słońce, półcień, wieloletnia bylina 
zimująca w naszym klimacie, wa-
lory użytkowe, roślina lecznicza, 
roślina miododajna

Łączeń baldasz-
kowy

Butomus umbel-
latus

5-6 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia bylina 
zimująca w naszym klimacie, ro-
ślina lecznicza, roślina miododaj-
na, roślina jadalna

Manna mielec Glyceria maxima 6-8 szt./
m²

Półcień, cień, umiarkowane słoń-
ce, trawa ozdobna
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Mięta wodna Mentha aquatica 6-8 szt./
m²

Słońce, półcień, cień, wielolet-
nia bylina zimująca w naszym 
klimacie, roślina użytkowa, ro-
ślina lecznicza, roślina jadalna

Mozga trzcinowata Phalaris arundi-
nacea

5-6 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia tra-
wa ozdobna, dostępna w róż-
nych odmianach

Niezapominajka 
błotna Myosotis palustris 6-8 szt./

m²

Półcień, umiarkowane słońce, 
cień, wieloletnia bylina zimująca 
naszym klimacie

Pałka delikatna Typha gracilis 6-8 szt./
m²

Półcień, cień, umiarkowane 
słońce, trawa ozdobna, mniej 
ekspansywna odmiana, do 
mniejszych ogrodów

Pałka wąskolistna Typha angusti-
folia

6-8 szt./
m²

Półcień, cień, umiarkowane 
słońce, trawa ozdobna, ekspan-
sywna

Rdest ziemnowod-
ny

Polygonum am-
phibium

6-8 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia byli-
na zimująca w naszym klimacie, 
roślina lecznicza, roślina jadalna

Siedmiopalecznik 
błotny/pięciornik 

błotny

Comarum palu-
stre

6-8 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia byli-
na zimująca w naszym klimacie 
roślina miododajna

Sit rozpierzchły Juncus effusus 5-6 szt./ 
m²

Półcień, słońce, wieloletnia tra-
wa ozdobna

Tatarak zwyczajny Acorus calamus 6-7 szt./
m²

Słońce, półcień, szeroka nisza 
ekologiczna, wieloletnia trawa 
ozdobna, bardzo ekspansywna 
roślina trująca, roślina leczni-
cza, roślina chroniona, roślina 
jadalna

Tojeść kropkowana Lysimachia punc-
tata

5-6 szt./
m²

Słońce, półcień, wieloletnia byli-
na zimująca w naszym klimacie, 
ma tendencje do nadmiernego 
rozrastania

Rośliny hydrofitowe przybrzeżne obszary zalewowe 
do poziomu ok. 30 cm
Mokry ogród deszczowy
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Rośliny wodne
Mokry ogród deszczowy

Nazwa polska Nazwa łacińska Rozstawa Wystawa / Wymagania

Grążel żółty Nuphar lutea x

Słońce, półcień, szeroka nisza 
ekologiczna, wieloletnia, eks-
pansywna, dostępna w odmia-
nach, roślina trująca, roślina 
lecznicza

Grzybienie białe Nymphaea alba x 

Słońce, półcień, szeroka nisza 
ekologiczna, wieloletnia, eks-
pansywna, dostępna w licznych 
odmianach, roślina trująca, ro-
ślina jadalna, roślina lecznicza, 
roślina chroniona 

Rzęsa drobna Lemna minor x Słońce, półcień, wieloletnia byli-
na zimująca w naszym klimacie.

Żabiściek pływa-
jący 

Hydrocharis mor-
sus-ranae x Słońce, półcień, wieloletnia byli-

na zimująca w naszym klimacie 

Drzewa do dużych ogrodów deszczowych

Nazwa polska Nazwa łacińska Rozstawa Wystawa / Wymagania

Olsza czarna 

Olsza szara 

Alnus grutinosa f. 
wielopienna 

Alnus glutinosa x 
3 szt. f. naturalna

x

Słońce, półcień, cień, niewyma-
gające drzewo rodzime, forma 
wielopienna: najlepiej sadzić 
okazy powyżej 200 cm wysoko-
ści, min. 3 pnie powyżej 10 cm 
od ziemi, z bryłą korzeniową;
formę naturalną: Alnus glutino-
sa, sadzić po 3 sztuki w jednym 
dole, olsza szara: roślina leczni-
cza i jadalna

Wierzba biała ogła-
wiana Salix alba x 

Słońce, półcień, rośnie spon-
tanicznie, należy ją regularnie 
ogławiać (całkowicie ścinać ko-
ronę, co około 4-6 lat), roślina 
lecznicza 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Rozstawa Wystawa / Wymagania

Wierzba Iwa Salix caprea x 

Rodzimy krzew rosnący nad wodą 
stojącą, wolno płynącą, gleba 
umiarkowanie zasobna i zasobna, 
także gliniasta, słońce, półcień, na-
leży wybierać krzewy z minimum 3 
pędami, roślina miododajna

Wierzba pięcioprę-
cikowa, wierzba 

laurowa
Salix pentandra x 

Rodzimy krzew rosnący nad wodą 
stojącą, wolno płynącą, gleba 
umiarkowanie zasobna i zasobna, 
także gliniasta, słońce, półcień, na-
leży wybierać krzewy z minimum 3 
pędami, roślina lecznicza

Wierzba purpurowa Salix purpurea x 

Rodzimy krzew rosnący nad wodą 
wartko płynącą, gleba piaszczysta, 
umiarkowanie zasobna, słońce, 
półcień, należy wybierać krzewy  
z minimum 3 pędami, roślina lecz-
nicza

Wierzba szara Salix cinerea x

Słońce/półcień, wieloletnia bylina 
zimująca w naszym klimacie, cenna 
roślina użytkowa, roślina lecznicza, 
roślina trująca, roślina miododajna

Wierzba trójprę-
cikowa, wierzba 

migdałowa 

Salix triandra, 
syn. Salix 

amygdalina 
x 

Rodzimy krzew rosnący nad wodą 
wartko płynącą, gleba piaszczysta, 
umiarkowanie zasobna, słońce, 
półcień, należy wybierać krzewy  
z minimum 3 pędami, roślina mio-
dodajna 

Wierzba wiciowa, 
wierzba energe-

tyczna 
Salix viminalis x 

Rodzimy krzew rosnący nad wodą 
wartko płynącą, gleba piaszczysta, 
umiarkowanie zasobna, słońce, 
półcień, należy wybierać krzewy  
z minimum 3 pędami, roślina tru-
jąca 

Krzewy do dużych ogrodów deszczowychRośliny wodne
Mokry ogród deszczowy

Drzewa do dużych ogrodów deszczowych
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Czym tak naprawdę jest SIR?
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to struktura 
oparta na doradztwie rolniczym. Jej funkcjonowanie zapewniają publiczne 
jednostki doradztwa rolniczego, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie, jako koordynator oraz 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które odpo-
wiedzialne są za realizacje zadań w poszczególnych województwach. Zespoły 
SIR działają w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Uczest-
nikami działań podejmowanych na rzecz Sieci mogą być wszystkie podmioty 
zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W działalność zaan-
gażowane są również jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorcy dzia-
łający na rzecz obszarów wiejskich.
                                                                                                            

Garść informacji:
SIR powstała w 2015 r., aby wspierać wzrost innowacyjności w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Od tego czasu 16 
ODR-ów aktywnie realizuje cele i operacje na rzecz Sieci. Każdy ośrodek or-
ganizuje wszelkiego rodzaju aktywności, aby móc stworzyć sieć kontaktów  
o jak największym zasięgu. Aktywności te prowadzone są w różnych formach 
takich jak np.: wyjazdy studyjne, webinaria, konferencje, konkursy, audycje 
radiowe czy też filmy. Wszystko po to, aby podtrzymać i upowszechniać ideę 
SIR.

Nasze cele:
Głównym celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji 
żywności i na obszarach wiejskich. Szczególną uwagę skupia się na pozyski-
waniu i utrwalaniu sieci kontaktów pomiędzy rolnikami a doradcami oraz in-
nymi podmiotami wspierającymi innowacje. Zadania Sieci ułatwiają wymianę 
fachowej wiedzy i dobrych praktyk w danym zakresie oraz pomagają w two-
rzeniu się grup operacyjnych i opracowaniu różnych projektów. W osiągnięciu 
tych celów na terenie województwa pomorskiego pomaga Zespół ds. Sieci na 
rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, działający w Pomorskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. W skład  Zespołu wchodzą koor-
dynatorzy i brokerzy innowacji, którzy wspólnie promują Sieć, identyfikują 
potrzeby grupy docelowej w zakresie organizacji i realizacji operacji, aktywi-
zują potencjalnych partnerów oraz pomagają w tworzeniu grup operacyjnych.

Interwencja „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” Plan Strategiczny 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.
Celem interwencji jest tworzenie grup operacyjnych europejskiego partner-
stwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (GO 
EPI) oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów tych grup,  
z uwzględnieniem potrzeb rolników, łączące partnerów dysponujących wiedzą 
z wzajemnie uzupełniających się dziedzin oraz oparte na interaktywnym mo-
delu innowacji. 


