








Stosowanie efektywnych mikroorganizmów

- przeciwdziałają  procesom grzybotwórczym

- użyźniają glebę

- poprawiają smak i trwałość owoców

Regionalne Centrum Promocji
i Namnażania Em-Farming Marek Brunka



Duże tradycje w uprawie truskawek na Kaszubach i w rodzinie.

Produkcja wysokiej jakości surowca (certyfikowane truskawki kaszubskie) 
i jego przetwórstwo.

Innowacyjne produkty.





„Innowacja” to obecnie z pewnością jedno z popularniejszych słów 
wykorzystywanych do opisu projektów biznesowych.  Termin przez 
wielu przedsiębiorców bardzo silnie kojarzony ze stymulatorem wzrostu 
i biznesowym sukcesem.

Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego „innovare” 
i oznacza „zrobienie czegoś nowego”.

Wprowadzenie nowych produktów:

» truskawki kaszubskie ekologiczne «

» konfitury z truskawek kaszubskich ekologicznych «



W 2015 roku po raz pierwszy zlecono wytworzenie konfitur 

z truskawek kaszubskich ekologicznych w uprawnionym zakładzie 

przetwórstwa ekologicznego 

(przetwórstwo kontraktowe).

Założenie firmy 

„Truskawkowy Ogródek” Andrzej   Klasa
(jednoosobowa działalność gospodarcza)

Kod kreskowy



Promocja i sprzedaż

bezpośrednio w 

gospodarstwie, 

w tym turystom

targi 

żywności sklepy 

z produktami 

ekologicznymi



Największy udział mamy w sprzedaży bezpośredniej z 

gospodarstwa. Przyjmujemy w nim turystów. Docelowo oferta 

poszerzona będzie o program pobytu dla grup zorganizowanych 

w ramach gospodarstwa edukacyjnego „Truskawkowy Ogródek”.



TARGI ŻYWNOŚCI

Udział w nich możliwy jest dzięki stowarzyszeniom 
w których działamy i ich współpracy z instytucjami takimi jak:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Targi Smaki Regionów w Poznaniu, 

Agencja Rynku Rolnego 
- Festiwal Smaków w Grucznie, 

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
– Targi „Zdrowie ma Smak” w Świdnicy,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
- Tragi Ekologiczne w Kartuzach.





Głównym celem jest rozpowszechnianie na Kaszubach agroturystyki i 

ekologii, 

a w szczególności:

- budowanie partnerstwa dla efektywności ekologicznej i turystyki 

zrównoważonej,

- inicjowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy 

infrastruktury, 

- poprawa estetyki miejscowości,

- podejmowanie działań na rzecz podniesienia walorów krajoznawczych, 

- tworzenie lub modernizacja bazy turystycznej i agroturystycznej,

- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców obszarów 

wiejskich,

- podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarstw w zakresie 

prowadzenia rolnictwa ekologicznego, zintegrowanego i tradycyjnego,



AgroEko – co udało się zrobić?



Wybudowano 9 oczyszczalni przydomowych 

hydrofitowych, 

w tym cztery we wsi Ostrowo 



Cykliczna działalność wydawnicza



Na zlecenie Kancelarii Prezydenta Stowarzyszenie AgroEko

Kaszuby zorganizowało w Pałacu Prezydenckim w 

Warszawie 4.06.2012 roku poczęstunek z produktów 

regionalnych i tradycyjnych z Kaszub



Organizowanie wizyt 

studyjnych u lokalnych 

producentów żywności  

wysokiej jakości z 

Pomorza

Np. Wizyta członków 

Sieci Dziedzictwo 

Kulinarne Pomorze 

Zachodnie zrealizowana 

na zlecenie KSOW z 

Województwa 

Zachodniopomorskiego



Zainicjowanie organizacji imprez lokalnych  promujących  

żywność tradycyjną i stwarzających bezpośrednią relację 

producent-konsument. 

***

Jarmark Kaszubski 

w Stężycy (odbywa 

się cyklicznie do 

dzisiaj)

***

Poznaj Smak 

Kaszub 

w Wygodzie 

Łączyńskiej

(odbywa się co roku 

15 sierpnia)



Edyta i Andrzej Klasa


