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Imię i nazwisko: Charlotte Vassant

Przedział wiekowy: 46 +

Wykształcenie: Uzyskała tytuł inżyniera mechanika 
oraz licencjat z rolnictwa, aby zdobyć umiejętności 
umożliwiające prowadzenie gospodarstwa.

Zawód: Rolniczka prowadząca produkcję roślinną.

Charlotte Vassant prowadzi gospodarstwo w pobliżu Saint-Quentin, miasta średniej wielkości 
na północy Francji między Lille i Paryżem. Produkuje pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i warzywa 
przemysłowe (cebulę, ziemniaki, groch, dynie). W swoim gospodarstwie zatrudnia jedną osobę i 
przyczynia się do utrzymania działalności na swoim terenie i zaopatrzenia biznesu lokalnego w 
owce i warzywa. Dokonała również rewitalizacji działalności ogrodniczej na historycznym rynku w 
rejonie Saint-Quentin. Gwarantuje, że warzywa te są „pozbawione pozostałości pestycydów” (w 
ramach dostosowania do lokalnego rynku). Prowadzi precyzyjną działalność rolniczą, wykorzystując 
zwłaszcza nawadnianie. Niektóre z tych są również produkowane dla fabryki firmy Bonduelle, 
historycznej firmy założonej w 1853 r. w regionie Hauts-de-France. Firma Bonduelle jest wiodącym 
producentem warzyw „gotowych do spożycia” w Europie w postaci warzyw puszkowanych i 
mrożonych. Charlotte Vassant jest bardzo zaangażowana w działalność związkową w zakresie 
ochrony producentów swoim departamencie i na poziomie krajowym.

WPROWADZENIE

1. DANE OSOBOWE 

Adres: 
54 Grande Rue 02490 Attilly.

Powierzchnia gospodarstwa w ha: 180 ha.

Od kiedy przedsiębiorczyni jest właścicielką / dzierżawczynią gospodarstwa: 2005 r.

Liczba pracowników w gospodarstwie:  

2. PROFIL GOSPODARSTWA 

Członkowie rodziny
1 Charlotte VassantInni niż członkowie rodziny

W PEŁNYM WYMIARZE 
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CZASU  PRACY / SEZONOWO



Opis gospodarstwa:  Gospodarstwo jest zlokalizowane w pobliżu Saint-Quentin, między 
Lille i Paryżem. Produkuje pszenicę, warzywa przemysłowe, rzepak i buraki cukrowe. Uprawy 
prowadzi się na ilastej równinie w przypadku warzyw i na zboczach. Charlotte zdecydowała 
się zaprzestać uprawy rzepaku na glebie piaszczystej, kredowej i gliniastej. Kupuje wszystkie 
materiały eksploatacyjne z innym kolegą i zarządza za niego jego gospodarstwem. Łącznie 
mają dwóch pracowników.

Strona internetowa i konta w mediach społecznościowych:  @ecvass02 on twitter

Po ukończeniu studiów na wydziale mechaniki, chciała przejąć rodzinne gospodarstwo i rozwinąć 
produkcję warzyw przemysłowych. Działalność ta wymaga precyzji i wiedzy technicznej. W 
efekcie prowadzi w swojej wiosce produkcję warzyw przeznaczonych dla pobliskiego miasta 
Saint-Quentin. Dostarcza je również do fabryki słynnej firmy francuskiej zlokalizowanej w pobliżu 
metropolii Lille, która wytwarza warzywa parowane lub mrożone lub w postaci przetworów. W 
ten sposób utrzymuje działalność produkcyjną w tym ubogim regionie. Poza tą działalnością jest 
bardzo zaangażowana w działania swojego związku mające na celu obronę wszystkich rolników i 
wszystkich typów rolnictwa.

3. WIELOFUNKCYJNOŚĆ / DZIEDZICTWO 
KULTUROWE WSI  

Mam to szczęście, że wierzę, iż nic dla mnie nie jest niemożliwe. 
Wierzę, że jestem w stanie wszystko osiągnąć i kocham wyzwania. 
Czasami coś mi się nie udaje, ale zawsze próbuję. Spotkałam wiele 
kobiet, które marzą, aby zostać rolniczkami i które nie wiedzą, że 
mają właściwy potencjał. Nie należy niczego żałować. Nie należy 

czekać na przypadek. Nie należy dalej wykonywać pracy, której się 
nie lubi. Nie należy stresować się myśląc „Chciałabym to zrobić, ale 

nie zrobiłam”. Dzięki technologii kobiety mogą łatwiej zarządzać 
gospodarstwem. Zróbcie od razu coś, o czym marzycie. Podzielcie 

się pasją, którą nosicie w sercu. Zróbcie, co chcecie.



Aspekty ogólne: 
“Wstępne szkolenie rolnicze ma zasadnicze znaczenie. Mój zawód i prowadzona przeze mnie 
produkcja roślinna wymagają dużej wiedzy fachowej. Ale przecież wokół nas mamy wielu 
doradców spółdzielni rolnej, którzy mogą udzielić porad technicznych, doradcę ds. finansowych 
lub radcę prawnego. Wszystko da się zrobić. Uważam, że zanim ktoś zostanie rolnikiem, 
powinien wykonywać inne rodzaje działalności, aby mieć bardziej otwarty umysł.”

4. ASPEKTY OGÓLNE, SZKOLENIE/
KOMPETENCJE  

Szkolenie/Kompetencje (wiedza, umiejętności, podejście) szczególnie istotne dla procesu: 
“Uczyłam się teorii na studiach technicznych. Później kontynuując studia uzyskałam licencjat z 
rolnictwa. Duże doświadczenie poza rodzinnym gospodarstwem jest istotne dla szkolenia. Jeśli 
potrzebuję dodatkowej wiedzy, mogę wrócić do programu szkoleniowego. 

Jeśli chodzi o aspekt agronomiczny, wspólnie z 60 innymi rolnikami zatrudniamy inżyniera 
agronoma. Dostajemy niezbędne informacje dotyczące upraw i uczestniczymy w wielu 
badaniach w gospodarstwach. W ten sposób wszyscy wiele się uczą dzięki prowadzonych do 
roku doświadczeniach. Można zaproponować doświadczenia i wspólnie się doskonalić. 

Analiza SWOT: 

Wiedza techniczna.
Droga życia.
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Dobre gospodarstwo z potencjałem.
Blisko miasta i zakładów przemysłowych.
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Ciekawość jest też ważna. Na przykład, lubię wchodzić do Twittera, ponieważ można tutaj 
znaleźć wiele nowych doświadczeń i przeczytać specjalne recenzje lub artykuły.

Lubię podróżować i odwiedzać inne systemy, aby mieć otwarty umysł.

Prowadząc moje gospodarstwo stosuję się do zasady, aby zawsze nadążać za najnowszą 
technologią. Zostałam przeszkolona przez ojca. Nic nie może zastąpić własnego doświadczenia 
w kontakcie z ziemią lub traktorem. Tego nie wyjaśnia się w książkach. Jest to szósty zmysł 
rolnictwa. Ten szósty zmysł można osiągnąć po spędzeniu wielu godzin na traktorze, a kiedy 
wracasz do samochodu, to nie wiesz, jak go wycofać!”
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PARTNERZY

KONTAKT

Association Générale 
des Producteurs de 

Blé et autres céréales
(Francja)

www.agpb.com

Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie 

- Branch in Krakow
(Polska)

www.cdr.gov.pl

Biotehniški center Naklo
(Słowenia)

www.bc-naklo.si

Unión de Agricultores 
y Ganaderos – Jóvenes 

Agricultores de Jaén
(Hiszpania)

www.coagjaen.es

Asociace soukromého 
zemědělství ČR

(Czechy)
www.asz.cz

European Landowners’ 
Organization

(Belgia)
www.europeanlandowners.org

On Projects Advising SL
(Hiszpania)

www.onprojects.es

Projekt współfinansowany 
w ramach programu Unii 
Europejskiej „Erasmus+”

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko 
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną.
Projekt nr: 2018-1-FR01-KA202-047809

Twitter: @REWARD_ERASMUS

Facebook: @REWARDERASMUS

Strona internetowa: reward-erasmus.eu


