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Z przyrodą za pan brat!

Rolnictwo  ekologiczne  nazywa  się  często  również  biologicznym  lub 

organicznym.

Najważniejszym  celem  przyświecającym  rolnikowi  ekologicznemu  jest 

wytwarzanie zdrowej, niezanieczyszczonej chemikaliami żywności oraz troska 

o  środowisko:  czystą  wodę,  żyzną  glebę,  rośliny  i  dobre  samopoczucie 

zwierząt. 

Rolnik  ekologiczny  wiele  czasu  poświęca  na  obserwacje  przyrody.  Ziemię 

uprawną  darzy  wielkim  szacunkiem  i  dba  o  wszelkie  stworzenia  małe  i  duże  mieszkające  w 

gospodarstwie i jego sąsiedztwie.

W swoich  działaniach  stara  się  jak  najbardziej  współgrać  z  naturalnymi  potrzebami  gleby,  roślin  i 

zwierząt. 

Na czym polega ta wzajemna współpraca?
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UPRAWA
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Uprawa



G l e b a  ż y j e !

Czy wiesz, że gleba tworzy zróżnicowany świat tętniący własnym życiem? 

W dużej mierze życie gleby jest dla nas niewidoczne. Rzadko bierzemy do 

ręki ziemię, po której chodzimy. A warto przyjrzeć się jej z bliska, kryje 

ona niezwykle dużo ciekawych tajemnic!

W  okresie  przestawiania  swojego  gospodarstwa  na  ekologiczne  metody 

uprawy, rolnik musi poświęcić dużo uwagi zwiększeniu żyzności gleby. Im 

bardziej  żyzna  gleba,  tym  dorodniejsze  warzywa,  owoce  i  zboża  nam 

podaruje. 

Niestety większość gleb jest zanieczyszczona nawozami sztucznymi i środkami chwastobójczymi oraz 

zniszczona przez stosowanie nieprawidłowych upraw. Z takiej chorej gleby nigdy nie będzie dobrego 

plonu!

Rolnik ekologiczny to "lekarz gleby", opiekuje się nią i uważnie dogląda, aby stała się przyjaznym domem 

dla roślin.
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"Naprawianie" gleby

Pierwszym zadaniem rolnika ekologicznego jest "naprawienie" gleby. Taki remont polega na:

● poprawieniu jej struktury - nie może być w dotyku, ani za bardzo zbita, ani zeskorupiała

● wzbogaceniu jej w składniki odżywcze - żyjące w niej organizmy nie mogą głodować!

● ograniczeniu ilości chwastów i chorób  

● stworzeniu  małym żyjątkom glebowym dobrych  warunków do  życia,  bo  to  one  zapracowują  na 

żyzność gleby

Co żyje w glebie?

Najbardziej  widoczne  dla  nas  są  dżdżownice,  tłuste  pędraki  (czyli  larwy  chrabąszcza  majowego), 

sztywne drutowce (larwy małych chrząszczy zwanych sprężykami). Jednak większość mieszkańców gleby 

to maleńkie, niewidoczne dla nas bakterie i roztocza.

Te małe żyjątka pracują bezustannie.  Dzięki  nim zachodzą w glebie bardzo pożyteczne i  potrzebne 

przemiany. Gleba to takie minilaboratorium chemiczne, jego pracownicy -  małe organizmy glebowe 

wytwarzają naturalne antybiotyki, witaminy i inne niezbędne dla roślin substancje.
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Próchnica - skarb rolnika

Najwięcej uwagi rolnik musi poswięcić górnej warstwie gleby, nazywanej próchniczą. Od jej jakości 

zależy,  czy  plony  będą  zdrowe  i  dorodne.  Tutaj  żyje  największa  ilość  organizmów  glebowych  – 

wytrwałych pracowników, których zadanie polega na ciągłym rozkładaniu oraz budowaniu substancji 

organicznych. Te małe stworzonka nigdy nie mają wakacji, pracują bez ustanku! Rolnik pomaga im w 

tym nawożąc ziemię.

Nawożenie w rolnictwie ekologicznym to nic innego jak dostarczanie "pokarmu" żyjątkom glebowym. 

Przetwarzają one nawóz, aby korzenie roślin mogły pobrać z niego składniki pokarmowe.

Nawozy używane w rolnictwie ekologicznym to: kompost, obornik, gnojówki, nawozy zielone, drobno 

zmielone skały. Jak widzisz są to tylko nawozy naturalne, nie są produkowane przez wielkie fabryki, ale 

przez samą przyrodę!

Na własne oczy - Gleba pod mikroskopem

Zbierz różne rodzaje gleby np. z pola uprawnego, z lasu, z miejskiego trawnika, znad rzeki. Sprawdź 

jaka jest w dotyku, rozetrzyj między palcami. Czy różnią się między sobą zapachem lub odcieniem? 

Obejrzyj  każdą z  nich  pod mikroskopem, nawilżając trochę wodą.  Sprawdź,  czy  żyją w niej  jakieś 

organizmy i jak dużo ich jest.
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Jak się miewa gleba?

Jak łatwo i szybko sprawdzić w jakim stanie jest gleba w naszym 

ogrodzie? Jest na to prosty sposób, nazywa się "próbą szpadlową". 

Bierzemy szpadel, wbijamy mocno w ziemię i wycinamy bryłę ziemi. 

Jeśli w wyciętym kawałku ziemi mamy dużą ilość tuneli dżdżownic, 

dużo drobnych stworzonek,  ziemia poprzerastana jest  korzeniami, 

ma  luźną,  gruzełkowatą  strukturę  (czyli  składającą  się  z  małych 

chropowatych cząstek) to możemy być spokojni – wszystko jest w jak 

najlepszym porządku!

K o m p o s t

Jednym  z  najcenniejszych  nawozów  naturalnych  jest  kompost. 

Powstaje on w wyniku rozkładu resztek roślinnych np. obierków warzyw, skoszonej trawy, liści. Resztki 

te gromadzi się na pryzmie kompostowej, czyli górce o kształcie zbliżonym do prostokąta.
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Zielone wskaźniki

Dzięki dokładnym obserwacjom 
dzikich roślin możemy domyślać 
się jaki skład ma gleba, na której 
rosną. 
Jaskier, szczaw i babka zwyczajna 
sygnalizują, że gleba jest ciężka, 
nieprzepuszczalna, zbita i  
gliniasta.
Gwiazdnica pospolita wskazuje na 
glebę żyzną, o dużej zawartości 
próchnicy.
Gorczyca polna, pokrzywa i 
przytulia czepna wskazują na 
żyzną glebę z dużą zawartością 
azotu.



Aby organizmy odpowiedzialne za proces rozkładu miały dużo werwy do pracy, muszą mieć zapewnione 

odpowiednie warunki. Potrzebna jest im dobra wilgotność - w czasie suszy trzeba kompost polewać 

wodą. Odpowiednią ilość powietrza zapewnimy, jeśli materiał kompostowy ułożymy luźno, bez ubijania.

Małe stworzonka zamieszkujące pryzmę kompostową same wytwarzają ciepło konieczne do właściwego 

przebiegu procesu rozkładu. Dzięki przemianom chemicznym temperatura we wnętrzu pryzmy wynosi aż 

50-80 stopni Celsjusza, czyli tyle, ile gorąca herbata.

Po około  9  miesiącach  wytężonej  pracy  z  odpadków powstaje  ciemna,  pachnąca  ziemią  próchnica. 

Niektórzy nazywają kompost sercem ogrodu, co w pełni pokazuje nam jak ważną pełni rolę.

Na własne oczy - Jak w tropiku!

Weź  termometr  i  włóż  do  środka  pryzmy  kompostowej.  Jaką 

temperaturę ma kompost?

Dla  porównania  zobacz  jaką  temperaturę  powietrza  pokazuje 

termometr okienny. Gdzie temperatura jest wyższa, jak duża jest 

różnica? Dlaczego tak się dzieje? 
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A to ciekawe!

Jeżeli pryzma kompostowa jest za 
sucha, wytwarza się w niej tak 
wysoka temperatura, że może  
dojść do samozapłonu, czyli 
samorzutnego zapalenia się!



Kompostowe ludki

Garść kompostu przesiej dokładnie przez drobne sito, trzymając pod 

nim biały materiał, na który będą spadać wszelkie żyjątka.

Obejrzyj  wszystkie po kolei  pod lupą, policz ich ilość, spróbuj za 

pomocą  przewodnika  przyrodniczego  dowiedzieć  się  jak  się 

nazywają.  Następnie  weź  podobną  ilość  gleby  z  pola  i  również 

przesiej ją przez sito, dokładnie obejrzyj i policz wszystkie żyjątka. Gdzie jest ich więcej? Dlaczego?

Musisz wiedzieć, że zdecydowana większość stworzonek jest tak mała, że niewidoczna dla naszego oka, 

aby  je  zobaczyć  trzeba  mieć  mikroskop  z  dużym  powiększeniem.  Jeśli  masz  okazję  skorzystać  z 

mikroskopu obejrzyj grudkę kompostu – zadziwi Cię, jak pełna jest życia!

O b o r n i k

Obornik to przefermentowane odchody zwierzęce zmieszane ze słomą. Jest bardzo cennym nawozem 

naturalnym. Ze względu na pochodzenie mamy obornik kurzy, kozi, owczy, świński, koński, krowi. Każdy 

z nich różni się trochę właściwościami oraz zastosowaniem.
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A to ciekawe!

Pryzma kompostowa to przytulne 
schronienie dla olbrzymiej ilości 
mikroorganizmów. 
W garści kompostu znajduje się 
więcej żywych istot niż ludzi na 
kuli ziemskiej!



N a w o z y  z i e l o n e

W gospodarstwie ekologicznym nie może zabraknąć nawozów zielonych. 

Nazywamy tak rośliny, które gdy urosną, kosi się i zostawia na polu lub lekko przekopuje z ziemią, aby 

wzbogacić ją w substancje odżywcze. 

Rośliny te już podczas wzrostu wykonują dobrą pracę. Ich korzenie tworzą gęstą czuprynę  przerastającą 

glebę we wszystkich kierunkach. Dzięki temu, rozluźniają ją i spulchniają. W efekcie jest mniej zbita. 

Im gęstsze korzenie tym bardziej korzystne oddziaływanie na glebę!

Jako nawozy zielone często sieje się rośliny motylkowate np. groch, koniczynę, łubin. Dostarczają one 

glebie azotu wiązanego z powietrza. W korzeniach tych roślin żyją bakterie, które potrafią przyswajać 

azot. Gromadzą go w widocznych na korzeniach zgrubieniach – brodawkach. Kiedy taka roślina zostanie 

skoszona, korzeń, a wraz z nim i azot zostają w glebie, wzbogacając ją w ten składnik. 

Azot jest bardzo ważny dla wzrostu roślin. Rośliny, które mają za mało azotu słabo rosną, ich łodygi są 

cienkie, a liście żółkną.
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C u d a  z  d z i k i c h  z i ó ł

Przyroda jest istną skarbnicą środków na wszelkie dolegliwości, zarówno 

dla ludzi, jak i zwierząt oraz roślin. Kiedy rośliny uprawne chorują, na 

liściach pojawiają się brązowe plamki lub atakują je szkodniki, rolnik 

ekologiczny  idzie  zbierać  odpowiednie  zioła.  Wystarczy  zalać  je 

wrzątkiem,  przykryć  i  zostawić  na  kilka  minut  do  zaparzenia.  Taki 

ziołowy płyn to lekarstwo na wiele dolegliwości.

Jakie zioła mają moc uzdrawiania roślin uprawnych?

Bardzo  cenny  jest  podobny  do  małej  choinki  skrzyp  –  napar  z  niego 

zwalcza  grzyby,  które  atakują  truskawki,  jeśli  lato  jest  zbyt  deszczowe.  Tak  samo  działa  napar  z 

czosnku.

Największą uzdrowicielką jest pokrzywa! Można znaleźć ją prawie wszędzie, rośnie chętnie w zaroślach, 

przy domu, wzdłuż płotów. Herbatka z pokrzywy jest bardzo zdrowa i smaczna. Wystarczy zalać kilka 

liści wrzącą wodą, zaparzyć pod przykryciem, a następnie pić, ile dusza zapragnie! 

Na co pokrzywa może się przydać rolnikowi? Na bardzo cenny nawóz roślinny, czyli gnojówkę z pokrzyw. 

Można ją łatwo przygotować samemu.
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Pożyteczna gnojówka z pokrzyw

Przygotuj  sobie  drewnianą  lub  plastikową  beczkę.  Nazbieraj 

pokrzyw, rozdrobnij je nożem na mniejsze kawałki, wrzuć do beczki 

i zalej wodą. 

Nie napełniaj  beczki  do samych brzegów, bo podczas fermentacji 

płyn będzie się mocno burzyć. 

Beczkę przykryj drobną siatką, żeby małe zwierzęta np. owady nie wpadły do niej i się nie utopiły. 

Najlepiej postawić ją na słońcu – w cieple promieni gnojówka wytworzy się bardzo szybko. Gnojówkę 

trzeba mieszać kilka razy dziennie, aby zapewnić niezbędną do prawidłowego przebiegu fermentacji 

ilość powietrza.

Gdy gnojówka przestanie się burzyć i będzie miała ciemny kolor to znak dla nas, że jest już gotowa! 

Cały proces trwa około 3 tygodni.

Zanim  użyjemy  gnojówki  w  ogrodzie  trzeba  ją  rozcieńczyć.  Przeważnie  na  jedno  wiadro  gnojówki 

dajemy 10  wiader  wody.  Należy często  podlewać nią  rośliny,  przyspiesza  to ich  wzrost,  uzdrawia  i 

wzmacnia. Rośliny stają się tak silne, że niegroźne im już szkodniki!
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A to ciekawe!

Ziemię polaną gnojówką chętnie 
zamieszkują dżdżownice, które są 
prawdziwym skarbem ogrodu!



C h e m i a ?  N i e ,  d z i ę k u j ę !

Rolnik ekologiczny nie stosuje nawozów sztucznych, ani pestycydów.  

Nawozy  sztuczne  to  substancje  chemiczne,  które  mają  przyczyniać  się  do  lepszego  wzrostu  roślin. 

Jednak przynoszą one również wiele szkód. Jeśli używa się ich za dużo, ich nadmiar gromadzi się w 

uprawianych  roślinach.  Warzywa  i  zboża  z  takich  upraw  nie  są  zdrowe  i  wartościowe.

Nawozy  sztuczne wymywane z  pól  przez deszcze zanieczyszczają 

wody,  również  te  w  wiejskich  studniach.  Picie  takiej  wody  jest 

niebezpieczne!

Jak bardzo mogą narozrabiać nawozy 

sztuczne i pestycydy?

Weź kawałek bibuły. Narysuj na niej łąki, rzeczki, stawy, lasy, domy 

i  studnie  przydomowe,  pola  uprawiane  ekologicznie  oraz  pola 

uprawne, gdzie stosowane są nawozy chemiczne i pestycydy. 
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Słowniczek

Pestycydy  - słowo to pochodzi z 
języka łacińskiego: pestis - 
zaraza, caedo  – zabijam. Są to 
środki chemiczne używane do 
walki ze szkodnikami i chorobami 
roślin. Niestety tę wojnę na 
własnej skórze odczuwają także 
pożyteczne zwierzęta i cenne, 
dzikie rośliny, które giną przy 
okazji. Pestycydy zwane są 
inaczej środkami ochrony roślin.



Pola, gdzie rolnik zastosował nawozy sztuczne i pestycydy zamaluj czarnym tuszem.

Teraz wyobraź sobie, że zaczyna padać deszcz - skrop w tym celu całą bibułę wodą. Co dzieje się z 

tuszem? Co dzieje się z nawozami i pestycydami podczas deszczu?

Gdy  na  pole  nawożone  chemicznie  i  pryskane środkami  chwastobójczymi  spadnie  deszcz,  wszystkie 

szkodliwe substancje są wraz z wodą przenoszone na sąsiednie tereny.  Obszary  graniczące z polem 

nawożonym zostają zanieczyszczone! Środki  chemiczne stosowane na polu są jak złośliwe chochliki, 

wchodzą tam, gdzie ich nie proszono!

Czy gleba może być zmęczona?

Rośliny uprawne mogą wyczerpać glebę, jeśli są siane przez kilka lat w tym samym miejscu. Ziemia 

staje się coraz bardziej uboga, a plon coraz mniejszy. Mówi się wtedy, że gleba uległa zmęczeniu. 

Aby temu zapobiec rolnik ekologiczny stosuje płodozmian, czyli co roku na danym polu sieje inne rośliny.

Ustalić  dobry  płodozmian  to  nie  lada  sztuka!  Potrzeba  do  tego  dużej  wiedzy.  Rolnik  musi  znać 

zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe, bo wśród roślin, tak jak wśród ludzi  zdarzają się i 

żarłoki, i niejadki. Musi wiedzieć jak na siebie działają wzajemnie (niektóre rośliny przepadają za swoim 

towarzystwem, inne z kolei najlepiej żeby rosły jak najdalej od siebie), musi pomyśleć o odporności 

poszczególnych roślin na choroby, szkodniki i chwasty. 
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Główny  cel  płodozmianu  to  zachowanie  ziemi  uprawnej  w  dobrej  kondycji!  Żeby  ją  utrzymać  po 

roślinach "obżartuchach" sieje się takie, które dostarczą jej składników pokarmowych (np. motylkowate 

wzbogacające ją w azot). Unika się następstwa pokrewnych gatunków, np. po kalafiorze nie sieje się 

jego siostry kapusty, aby zmniejszyć możliwość pojawienia się chorób i szkodników.  

Uprawa  ekologiczna  powinna  być  przeciwieństwem  uprawy  monokulturowej,  czyli  uprawy  jednego 

gatunku roślin na tej samej powierzchni przez kilka lat z rzędu. Monokultura bardzo niszczy glebę!

W i e l k i e  z n a c z e n i e  m a ł e j 
d ż d ż o w n i c y

Dla rolnika ekologicznego dżdżownice cenniejsze są niż złoto! Dużo dżdżownic to żyzna gleba, a to 

oznacza dobre plony. Bezustannie drążąc korytarze te niezwykłe stworzonka wykonują naprawdę wielką 

robotę. Ci najmniejsi rolnicy świata przekopują ziemię do głębokości nawet 1 metra! Dzięki nim gleba 

jest dobrze przewietrzona oraz równomiernie nawodniona i pulchna. 

Dżdżownice żywią się ziemią i resztkami roślinnymi. Wydalają je jako kupki żyznej próchnicy.
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Na jednym hektarze ziemi (obszar o wielkości boiska do gry w piłkę 

nożną) może żyć nawet do 130 tysięcy dżdżownic. Ważą one łącznie 

około 400 kg, czyli tyle co jedna krowa!

Rolę dżdżownic w spulchnianiu ziemi wyjaśnił wielki przyrodnik Karol 

Darwin, żyjący w latach 1809 – 1882. Badaniom dżdżownic poświęcił 

wiele  lat.  Podziw  jakim  darzył  te  małe  stworzonka  pokazują 

najlepiej jego słowa: 

"Pług jest jednym z najstarszych wynalazków człowieka i może najwartościowszym, ale jeszcze zanim 

istnieli ludzie, gleba była regularnie orana przez dżdżownice i będzie stale w ten sposób orana. Czy  

istnieje jeszcze wiele innych zwierząt, które w historii naszej planety odegrały tak ważną rolę jak 

dżdżownice?"

Gdy  pada  deszcz  i  korytarze  dżdżownic  wypełniają  się  wodą,  muszą  one  szybko  wydostać  się  na 

powierzchnię,  aby  mieć  czym  oddychać!  W  czasie  deszczu  zwróć  uwagę  na  ilość  dżdżownic  na 

powierzchni ziemi. Jest ich naprawdę dużo! Niektórzy twierdzą, że nazwa dżdżownica wzięła się od 

staropolskiej nazwy deszczu – dżdżu. 
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A to ciekawe!

Dżdżownice żyjące na łące o 
powierzchni boiska piłkarskiego 
mogą w ciągu roku spulchnić 
ciężarówkę gleby (20 ton)!



C z y  m a r c h e w  l u b i  s w o i c h 
s ą s i a d ó w ?

W  przyrodzie  każdy  skrawek  ziemi  pokryty  jest  roślinnym  dywanem. 

Wystarczy spojrzeć na mały fragment dzikiej łąki. Dla rolnika ekologicznego 

płynie  stąd  nauka,  że  rośliny  lubią  być  sadzone  nie  samotnie,  ale  w 

towarzystwie innych. Taka równoczesna uprawa, na tym samym polu różnych 

roślin nazywa się uprawą współrzędną. W przyrodzie występują tylko uprawy 

współrzędne!

U roślin jest tak jak wśród ludzi: albo uwielbiają towarzystwo rosnących obok 

sąsiadów, albo jeśli tylko miałyby nogi, jak najdalej by od nich uciekły! Niektóre rośliny nie lubią np. 

zapachu swoich sąsiadów i gorzej w ich towarzystwie rosną. Inne natomiast stanowią dobraną parę. 

Rzodkiewki są piękne i dorodne, jeśli rosną w towarzystwie rzeżuchy. Posadzenie nasturcji koło drzew 

owocowych lub pomidorów chroni je przed mszycami. Cebula posadzona obok marchwi odstrasza swoim 

zapachem szkodniki atakujące marchew i wzajemnie – zapachu marchwi nie lubią szkodniki zjadające 

cebulę: rośliny te nawzajem się chronią przed nieproszonymi gośćmi!

Wielką niechęcią za to pałają do siebie sałata i  pietruszka. Jeśli  posadzimy je obok siebie, to obie 

16



urosną bardzo słabo, bo nie lubią ani swojego zapachu, ani substancji, które wydzielają ich korzenie.

Wiedza o upodobaniach sąsiedzkich roślin jest bardzo przydatna rolnikowi ekologicznemu – może tak 

planować uprawy, żeby wszystkie posiane przez niego rośliny były zadowolone!

Ś c i ó ł k a  -  t w o j a 
p r z y j a c i ó ł k a !

Czym jest  ściółka?  W lesie  ściółką  nazywa  się  opadnięte  igły  lub 

liście drzew leżące grubą warstwą na ziemi. W rolnictwie ściółka to 

warstwa  roślin  np.  wyrwanych  chwastów,  skoszonej  trawy,  liści, 

słomy, którą rozkłada się na ziemi pomiędzy roślinami uprawnymi. 

Taka ściółka działa jak ochronna kołderka. Niczym nie okryta lub nie porośnięta gleba narażona jest na 

wiele  niebezpieczeństw.  Latem  wypala  ją  gorące  słońce,  silny  wiatr  wywiewa  jej  najdrobniejsze 

cząsteczki, a ulewne deszcze wymywają je. Takie niszczenie gleby przez wiatr lub wodę nazywa się 

erozją. Rolnik ekologiczny biorąc przykład z przyrody ściółkuje, czyli okrywa glebę na swoich polach. 

Takie  okrycie  chroni  ją  przed  przesuszeniem,  rozwojem  chwastów,  wnikaniem  mrozu.  Stworzonka 

glebowe, żywiąc się ściółką przetwarzają ją na żyzną próchnicę.
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Słowniczek

Erozja wodna  – wymywanie 
cząsteczek gleby przez wodę np. 
ulewny deszcz.
Erozja wietrzna  – wywiewanie 
cząstek gleby przez wiatr i 
przenoszenie ich na duże 
odległości.



ROŚLINY
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Rośliny



Z b o ż a  

Zboża to rośliny  uprawne,  które należą  do rodziny  traw.  Ich  owocem jest 

ziarniak, zwany inaczej ziarnem.

Najczęściej uprawiane u nas zboża to pszenica, żyto, jęczmień, owies, proso. 

Obecnie  wracają  do  łask  również  stare  odmiany  zbóż.  Wielu  rolników 

ekologicznych  zaczyna  uprawiać  tradycyjne,  zapomniane,  a  bardzo 

wartościowe  odmiany  pszenicy:  orkisz,  płaskurkę  oraz  samopszę.  Taka 

pszenica  ma  małe  wymagania,  jest  odporna  na  choroby  oraz  niskie 

temperatury.

Średniowieczna  zielarka  i  lekarka  św.  Hildegarda  z  Bingen  tak  pisała  o 

zaletach zbóż:

"orkisz to najłaskawsze ze zbóż", 

"młode byczki pasione jęczmieniem w dwa miesiące, stają się wołami"

"owies czyni myśli pogodnymi, a umysł czystym i jasnym"

"spożywanie prosa posila serce"
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Ze względu na sposób uprawy zboża możemy podzielić na:

● ozime – wysiewane są jesienią, zimują na polu przykryte śniegiem, a plon dają w przyszłym roku. 

Ziarna tych zbóż, aby dobrze się rozwinąć potrzebują koniecznie okresu niskich temperatur. Jeśli 

rolnik posiałby je dopiero na wiosnę nie dałyby plonu

● jare – sieje się wiosną, do pomyślnego rozwoju nie potrzebują niskich temperatur

Już  12  tysięcy  lat  temu  nasi  przodkowie  nauczyli  się  uprawy  traw,  z  których  wydobywali  ziarno. 

Najstarszym i najprostszym sposobem otrzymywania mąki było rozcieranie ziaren na żarnach. Żarna to 

nic  innego jak dwa kamienie.  Dolny,  na który sypano ziarno musiał  był  płaski,  a najlepiej  z lekkim 

wgłębieniem. Górny służący do rozcierania ziarna zwany był pięściakiem.

Mąkę powstałą w ten sposób mieszano z wodą i wyrabiano ciasto. Z 

ciasta  robiono  płaskie  placki,  które  pieczono  na  rozgrzanych  w 

ognisku kamieniach. Tak wyglądały pierwsze chlebki. Potem zboże 

zaczęto przetwarzać w młynach i wiatrakach. W młynach kamienne 

żarna poruszała siła wody, a w wiatrakach siła wiatru. W młynach 

energię wody przekazywały koła młyńskie, a w wiatrakach skrzydła. 

Przeróbką ziarna zbożowego na mąkę i kaszę zajmował się młynarz.
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A to ciekawe!

Łacińska nazwa zbóż Cereales 
pochodzi od imienia rzymskiej 
bogini urodzaju Ceres. 



Obecnie na półkach sklepowych można spotkać prawie wyłącznie mąkę białą. O dużo lepsza jest jednak 

mąka razowa, która zawiera więcej witamin. Mąka razowa to mąka z całych ziaren (razem z osłonką) 

zmielonych raz. Inaczej zwana jest mąką z pełnego przemiału.  Ma ciemny kolor, piecze się z niej bardzo 

zdrowy chleb razowy. Jeśli weźmiemy trochę mąki razowej w dłoń to poczujemy, że jest grubiej mielona 

niż zwykła biała mąka.

Biała mąka jest dokładniej oczyszczona, podczas produkcji traci cenne składniki, takie jak np. otręby i 

zarodki, które zawierają większość witamin oraz błonnik.

Rolnicy ekologiczni często zajmują się wytwarzaniem mąki razowej, robią z niej pyszne chleby i ciasta 

oraz makaron.

Wyhoduj kiełki

Kiełki to nic innego, jak kiełkujące ziarno. Bardzo prosto wyhodować 

je w domu. 

Kup w sklepie z ekologiczną żywnością nasiona np. pszenicy, żyta, 

słonecznika. Zwykły słoik przykryj gazą i zamocuj ją gumką, żeby nie 

przesuwała się lub nie spadła. Nasiona dokładnie wypłucz, umieść na 

gazie i wszystko zalej do pełna letnią, przegotowaną wodą. 
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A to ciekawe!

Odżywczą moc kiełków odkryli 
kilka tysięcy lat temu chińscy 
żeglarze, którzy podczas długich 
rejsów z braku innego 
pożywienia musieli jeść 
kiełkującą od wilgoci fasolę. To 
zapewniało im odpowiednią 
dawkę witamin i pozwalało 
przeżyć! 



Po 12 godzinach odlej wodę i pozostaw ziarna w słoiku. Musisz je płukać dwa razy dziennie wodą. Po 3 

dniach ziarna zaczynają kiełkować. Kiełki są gotowe do jedzenia kiedy mają około 2 cm długości.

" R o ś n i j  c h l e b i e ,  j a k  s ł o ń c e 
n a  n i e b i e "

Już starożytni Egipcjanie nauczyli się piec chleb w podobnej formie jaką znamy dziś, a więc z dodatkiem 

drożdży lub zakwasu. Zakwas to mąka żytnia zmieszana z wodą i pozostawiona w cieple do czasu, aż 

zacznie wydzielać lekko kwaskowatą woń. Wtedy można przystąpić do robienia ciasta chlebowego... 

Wypiek chleba uważano niegdyś za jedną z ważniejszych prac gospodarskich, bogatsi piekli go raz na 

tydzień, biedni co dwa tygodnie, lub rzadziej.

Chleb w naszej kulturze zawsze kojarzył się z sytością i dostatkiem, a jednocześnie z ciężką pracą. 

Pokazują to dobrze staropolskie przysłowia: 

"Do chleba rano wstawać trzeba" 

"Kto dobrze orze, ma chleb w komorze" 

"Kawałek chleba nie spadnie z nieba, pracować trzeba" 
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Chleb cieszył się na wsi  polskiej  dużym szacunkiem, nigdy go nie 

wyrzucano,  stanowił  prawdziwy  skarb.  Jeśli  spadł  na  podłogę 

całowano  go  i  przepraszano  za  obrazę.  Chrzestni  dawali  dziecku 

chleb  z  okazji  chrztu,  aby  nigdy  nie  zaznało  ubóstwa  i  głodu. 

Chlebem i solą witano osoby, które cieszyły się dużym poważaniem.

Patykowy chlebek

Przygotuj 1 kg mąki razowej pszennej lub żytniej, ok. 1 litra wody, 

trochę soli i kulkę drożdży wielkości orzecha włoskiego. 

Drożdże  rozpuść  w  niewielkiej  ilości  ciepłej  wody,  wymieszaj 

dokładnie. Wysyp mąkę na stół, zrób w niej małe zagłębienie, wlej 

rozpuszczone  drożdże.  Odczekaj  ok.  pół  godziny,  żeby  drożdże 

zaczęły pracować. Dodaj resztę składników i zagnieć ciasto.

Następnie odłóż je na 2-3 godziny w ciepłe miejsce, aby urosło.

Po tym czasie odrywaj małe kawałki ciasta, formuj z nich cienkie placki i owijaj na końcu 

wcześniej przygotowanych patyków. 

Ciasto opiekaj nad ogniskiem, aż się zarumieni. Takie ogniskowe chlebki są pyszne z dżemem!
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Słowniczek

Dzieża  - to drewniane naczynie 
służące do rozczyniania mąki i 
wyrastania ciasta chlebowego. 
Najczęściej robiono ją z drewna 
dębowego. Niegdyś na wsi nie 
mogło jej zabraknąć w żadnym 
gospodarstwie.

Garowanie ciasta  - to etap w 
pieczeniu chleba, kiedy 
wyrośnięte ciasto uformowane w 
chleby rośnie powtórnie przed 
włożeniem do pieca w 
wiklinowych koszykach lub 
metalowych foremkach.



Podpłomyki

W deszczowy dzień możesz w domu zrobić podpłomyki.

Weź 4 szklanki mąki razowej, zalej ją 2 szklankami wody, dodaj soli i ulubionych ziół lub nasion dyni i 

słonecznika. Zagnieć dokładnie ciasto, tak, aby dało się dobrze rozwałkować. Odrywaj małe kawałki i 

rób za pomocą wałka cienkie placuszki.

Poproś mamę lub tatę, żeby upiekli Ci je na rozgrzanej patelni.

Są pyszne i chrupiące!

Ś w i ę t o  P l o n ó w

Żniwa to zbiór roślin uprawnych. W naszym kraju trwają przeważnie od 15 czerwca do 15 sierpnia.

Zaczynają się "małymi żniwami", czyli zbiorem jęczmienia ozimego i rzepaku.

W sierpniu  mamy "żniwa  duże",  obejmują  one zbiór  pozostałych  zbóż,  czyli  żyta,  pszenicy,  owsa  i 

jęczmienia jarego. 

Po zebraniu plonów i zakończeniu najważniejszych prac polowych odbywają się Dożynki, czyli Święto 

Plonów. Krajowe Dożynki Ekologiczne od kilkunastu lat odbywają sie w Przysieku koło Torunia. 
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Zjeżdżają tam tłumnie rolnicy ekologiczni oraz zwolennicy dobrej, naturalnej żywności ze wszystkich 

stron Polski. Rolnicy wystawiają swoje plony: warzywa, owoce oraz przetwory: chleby, twarogi, powidła 

i  wiele  innych  smakołyków.  Licznie  odwiedzający  mogą  ich  skosztować,  a  to  co  najbardziej  im 

zasmakuje – kupić.

Rolnicy na Dożynki zawsze pieką duży, symboliczny chleb oraz plotą ze zbóż, kwiatów i kiści czerwonych 

owoców jarzębiny ogromny, kolorowy i pachnący wieniec dożynkowy. W przeszłości umieszczano na nim 

żywe koguty, małe gąski lub kaczuszki, co miało zapewnić zwierzętom dobre zdrowie na cały przyszły 

rok.

P o r t r e t y  r o d z i n n e 
w a r z y w

Warzywa,  tak  jak  ludzie,  tworzą  rodziny.  Do  wspólnej  rodziny 

przynależą te, które są podobnie zbudowane, mają zbliżony apetyt na 

składniki pokarmowe i wodę zawartą w glebie. Najpopularniejsze w 

naszych ogrodach są: 
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Kapustowate

Należą  do  nich  kapusta  biała  i  czerwona,  kapusta  włoska,  brukselka,  kalarepa,  kalafior,  brokuł, 

rzodkiewka.  Mają  ogromny  apetyt,  dlatego  gleba  na  której  rosną  musi  być  szczególnie  zasobna  w 

składniki pokarmowe. Takie "żarłoki" nie wyrosną na ubogiej glebie. Warzywa kapustowate są bardzo 

zdrowe. Kapusta już w starożytności była nazywana „Królową warzyw”, bo posiada dużo właściwości 

odżywczych i leczniczych.

Komosowate

Członkami tej rodziny są szpinak i burak ćwikłowy. W zamierzchłych czasach jadano tylko liście buraka. 

Dopiero później zaczęto jadać korzeń, który jak się okazało, ma o dużo większą wartość odżywczą.

Baldaszkowate 

Należą tu takie warzywa korzeniowe jak: marchew, pietruszka, seler. Odkładają one w korzeniu swoje 

zapasy pokarmowe, dlatego są wyjątkowo pożywne. Marchew ma bardzo długą historię - uprawiali ją już 

starożytni Grecy i Rzymianie.
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Dyniowate

Pochodzą z rejonów o ciepłym klimacie, dlatego pięknie dojrzewają 

tylko w promieniach słońca. Równocześnie lubią dużo wilgoci, więc 

w czasie suszy trzeba je podlewać. Rodzina dyniowatych to ogórek, 

dynia, cukinia, kabaczek. 

Psiankowate

Są  to  rośliny  ciepłolubne.  Do  popularnych  psiankowatych  należą 

ziemniaki, pomidory i różnokolorowe papryki. 

Motylkowate 

Wytwarzają  strąki,  w  których  znajdują  się  pyszne,  jadalne  nasiona.  Współżyją  z  bakteriami 

brodawkowymi. W specjalnych zgrubieniach na korzeniach gromadzą one azot pobrany z powietrza. 

Dzięki  temu można uprawiać je nawet na ubogiej  glebie,  bo same sobie zapewniają dopływ azotu. 

Przedstawiciele tej rodziny to fasola, groch, bób. 
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A to ciekawe!

Pieczątki z ziemniaka
Przetnij ziemniaka na pół. 
Wcześniej przygotowaną foremkę 
do ciastek wbij w płaską 
powierzchnię ziemniaka. M iąższ 
ziemniaka wokół foremki usuń 
nożem. Następnie delikatnie 
zdejmij foremkę. Taki 
ziemniaczany stempel maczaj w 
tuszu i rób ozdobne pieczątki na 
papierze.



Astrowate (Złożone)

Należy do nich sałata, którą można siać już bardzo wczesną wiosną. 

Jest jednym z pierwszych warzyw, którym możemy cieszyć się po 

zimie.

Cebulowate

Są mało wybredne, jeśli chodzi o jakość gleby i mało wrażliwe na 

niskie  temperatury.  Do  rodziny  należą:  por,  cebula,  czosnek, 

szczypiorek.  Używane  są  w  domowych  kuracjach  przeciw 

przeziębieniom. Z  drobno pokrojonej  cebuli  zmieszanej  z  cukrem 

robi  się  pyszny  syrop  przeciwkaszlowy.  Czosnek  jest  naturalnym 

antybiotykiem.
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Kraszanki cebulanki

Kraszanki to jajka wielkanocne 
farbowane na całej powierzchni 
jednolitym kolorem.
Tradycyjnym sposobem barwienia 
jajek jest gotowanie ich w 
wywarze z łusek cebuli.
Suche zewnętrzne łuski cebuli 
należy gotować kilka minut w 
wodzie, a następnie przecedzić. 
W powstałym płynie gotuje się 
jajka. Skorupki zyskują piękny 
kolor, od żółtego do ciemnego 
brązu, w zależności od ilości 
łupinek cebuli. 
Im więcej użyjemy jej łusek, tym 
ciemniejszy otrzymamy kolor.



Z a p a s y  z i m o w e

Latem i jesienią, w okresie zbioru, często mamy tak dużo warzyw, że nie jesteśmy w stanie ich zjeść od 

razu. Na szczęście istnieje wiele metod ich przechowywania. 

Warzywa  korzeniowe:  marchew,  seler,  buraki  bardzo  dobrze  przechowuje  się  w  kopcach.  W  dole 

wykopanym w ziemi układa się je warstwami. Aby nie zmarzły przykrywa się je suchą słomą, a następnie 

ziemią. W ten sposób powstaje kopiec.

Warzywa  można  też  przechowywać  w  chłodnej  piwnicy  w  skrzyni  z  wilgotnym  piaskiem.  Długo 

zachowują wtedy soczystość i świeżość.

Starą metodą konserwowania warzyw jest suszenie. Pokrojona w cienkie plastry i ususzona marchew 

oraz pietruszka doda zimą aromatu każdej zupie.

Z cebuli i czosnku plecie się malownicze warkocze i wiesza w przewiewnych pomieszczeniach. 

Innym sposobem przechowywania warzyw jest ich zamrażanie. Minusem tej metody jest duże zużycie 

energii.

Warzywa można także pasteryzować w słoikach, marynować i kisić. Do kiszenia najlepiej nadają się 

kapusta i ogórki. 
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Kiszona kapusta

Kiedyś na wsi kiszenie kapusty było okazją do spotkania towarzyskiego, wspólnego śpiewania, snucia 

opowieści, omawiania problemów.

Jak kisi się kapustę? 

Kup kilka główek kapusty od rolnika ekologicznego lub w sklepie ze zdrową żywnością. Po powrocie do 

domu dokładnie  je umyj,  a  następnie  poszatkuj.  Poszatkowaną kapustę  wrzuć  do dużego naczynia, 

najlepiej drewnianej beczki. Dodaj do beczki marchew i jabłka utarte na grubej tarce, cebulę pokrojoną 

w plastry oraz sól. Wszystko dokładnie wymieszaj. Dorzuć również kilka rozkruszonych liści laurowych, 

trochę nasion kminku oraz kopru.

Zawartość naczynia dokładnie ugnieć, aby kapusta puściła sok oraz żeby usunąć powietrze. Najlepiej 

umyj nogi, wejdź do beczki i udeptuj z całych sił! Robiono tak całe wieki i jest to najlepsza metoda.

Kapusta w beczce musi być pokryta zalewą, która zabezpiecza ją przed dostępem powietrza, a tym 

samym  przed  gniciem  i  pleśnieniem.  Aby  kapusta  zawsze  była  pokryta  sokiem  na  wierzch  połóż 

drewniane denko i przyciśnij płaskim kamieniem, wcześniej wyparzonym wrzątkiem. 

Po kilku dniach beczkę przenosi się do chłodnego pomieszczenia  (około 10 stopni Celsjusza), gdzie 

kapusta powoli i umiarkowanie się kisi. Co parę dni musisz nakłuwać kapustę kijem, żeby uleciały gazy i 

nie zgorzkniała. 
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S i ł a  t r a d y c j i

Rolnicy  ekologiczni  coraz  częściej  wracają  do  uprawy  roślin 

starych  odmian,  zwanych  także  tradycyjnymi.  W  przeciągu 

ostatnich  lat  zostały  one  wyparte  przez  odmiany  nowoczesne. 

Stało się tak, ponieważ nowe odmiany są bardziej wydajne, dają 

większy plon i więcej zysku. Jednak mają też dużo wad: są mało 

odporne  na  suszę,  mróz,  choroby  i  atak  szkodników  –  dlatego 

trzeba pryskać je często chemicznymi środkami ochrony roślin.

Stare  odmiany,  dobrze  znane  naszym  babciom  i  dziadkom, 

uprawiane od wielu pokoleń mają wyjątkowy smak, a ich wielka 

odporność na choroby i mróz jest dobrze sprawdzona! 
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U r o k i  s t a r y c h  s a d ó w

Dawniej w sadzie używano tylko nawozów naturalnych, a szkodniki usuwano ręcznie, zbierając je lub 

szczotkując korę drzew, aby usunąć ich jaja. Nie używano żadnych chemicznych środków. A wszystko to 

dzięki temu, że stare odmiany są bardziej od nowoczesnych odporne 

na choroby i szkodniki! 

Dlaczego teraz tak rzadko uprawia się stare odmiany drzew?

Przede wszystkim z tego powodu, że przeważnie owocują obficie co 

2  lata,  a  nie  każdego  roku  jak  nowoczesne  odmiany.  Dlatego 

właściciele olbrzymich sadów, nastawieni na dużą sprzedaż i zysk, 

rezygnują z ich uprawy. Stare odmiany to drzewa bardzo wysokie, są 

dużo  wyższe  od  człowieka.  Dla  wygody  sadownicy  wolą  niskie 

odmiany nowoczesne, z których owoce można zebrać bez wspinania 

się na drabinę. 

Stare odmiany drzew owocowych nadają się wyśmienicie do małych, 

ekologicznych sadów przydomowych. Należy znów przywrócić je w 

wiejskim krajobrazie!
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A to ciekawe!

Przed wojną uprawiano w naszym 
kraju około 200 odmian jabłoni, 
obecnie uprawia się ich tylko ok. 
20-30.
Najpopularniejsze stare odmiany 
jabłek to np. Papierówka, 
Antonówka, Kosztela, Szara i 
Złota Reneta, Koksa 
Pomarańczowa. Każdy rejon 
Polski mógł pochwalić się 
własnymi odmianami, doskonale 
przystosowanymi do lokalnego 
mikroklimatu.
Stare odmiany jabłoni mogą żyć 
nawet do 200 lat!



Jabłka pieczone 

Przygotuj  4  jabłka,  2  czubate  łyżki  miodu,  1  szklankę  grubo 

pokrojonych  migdałów  i  orzechów  włoskich,  garść  rodzynek, 

łyżeczkę cynamonu i 8 goździków.

Odetnij  górne części  jabłek  wraz z  ogonkiem i  wydrąż gniazda 

nasienne. Na patelni upraż migdały i orzechy, pod koniec dodaj 

miód, cynamon i rodzynki. Wymieszaj wszystko i zdejmij z ognia.

Przygotowaną  masą  nadziewaj  jabłka.  Następnie  przykryj  je  z 

powrotem "czapeczkami"  z ogonkiem. W skórkę każdego owocu 

wbij po dwa goździki.

Całość zapiecz w piekarniku. To wspaniały, aromatyczny deser na 

jesienne, deszczowe wieczory.
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ZWIERZĘTA
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Zwierzęta



M i e s z k a ń c y  g o s p o d a r s t w a

W gospodarstwie ekologicznym zwierzęta wiele czasu spędzają na pastwiskach. Mogą upajać się ruchem, 

wiatrem i słońcem, są zadbane, wygłaskane i mają pełne brzuszki.

Koń

Koń  to  prawdziwy  pomocnik  rolnika.  W gospodarstwie  przeważnie  pracują 

konie pociągowe: są bardzo silne i masywne. Dzięki nim uprawa ziemi jest 

naprawdę  przyjazna  dla  środowiska.  Konie  nie  produkują  spalin,  nie 

zanieczyszczają  powietrza,  poza  tym  wytwarzają  cenny  nawóz  naturalny: 

obornik.

Kilkanaście  lat  temu  niestety  niemal  zniknęły  z  krajobrazu  polskiej  wsi, 

wyparte przez traktory. 

Konie  są  bardzo przydatne  do pomocy  w pracach  polowych  w małych  gospodarstwach,  a  taka  jest 

większość gospodarstw ekologicznych w Polsce. Obecnie coraz więcej rolników wraca do hodowli tych 

sympatycznych stworzeń.
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Krowa

Krowy  uwielbiają  spędzać  dużo  czasu  na  pastwisku.  Są 

zwierzętami stadnymi.  Aby żyły w zgodzie każda z nich 

musi mieć zapewniony własny kąt w oborze.

Krowa w zależności od rasy daje dziennie ok. 25 litrów 

mleka.  

Co  można  zrobić  z  mleka?  Jogurt,  kefir,  serwatkę, 

śmietanę, ser żółty, twaróg, masło, maślankę.

Zrób sobie twaróg!

Na twaróg nie nadaje się mleko ze sklepu. Zamiast zrobić się zsiadłe, po prostu gorzknieje. Musi to być 

mleko prosto od krowy, najlepiej od rolnika ekologicznego.

Mleko wlej  do  garnka,  zostaw w temperaturze  pokojowej.  Gdy  zrobi  się  zsiadłe  zbierz  z  wierzchu 

śmietanę.

Zsiadłe mleko podgrzewaj powoli na małym ogniu. Po kilkunastu minutach zaczną tworzyć się grudki 

twarogu. Teraz uważnie  obserwuj, co dzieje się w garnku, żeby mleka nie podgrzać za bardzo, bo wtedy 

twaróg będzie gumowaty i twardy.
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Gdy z mleka utworzy się już dużo grudek zlej wszystko na sito. Pod 

sito podstaw jakieś naczynie – zbierze się tam bardzo smaczny płyn – 

serwatka. Zostaw twaróg do odsączenia – im dłużej będzie na sitku 

tym bardziej będzie suchy.

Do  twarogu  możesz  dodać  szczypiorek,  świeże  rzodkiewki  i 

śmietanę, którą wcześniej zdjąłeś/zdjęłaś z mleka.

Wyrabianie masła

Kiedyś w każdym gospodarstwie wiejskim gospodyni sama wyrabiała masło. Służyło jej do tego specjalne 

drewniane  naczynie  zwane  maselnicą.  Do  maselnicy  wlewano  śmietanę,  do  środka  wkładano  bijak. 

Naczynie  zatykano pokrywką, przez którą wychodził bijak.

Robienie masła polegało na energicznym ubijaniu śmietany, czyli rytmicznych ruchach bijakiem w górę i 

dół - aż do dna maselnicy. Niekiedy trwało to nawet 2 godziny!

Kiedy masło już było gotowe, wyciągano je na bijaku (który miał specjalne do tego celu zakończenie - 

podstawkę) i przekładano do dużego naczynia z zimną wodą. 

Tam dalej urabiano masło: ugniatano łyżką, aby usunąć resztę maślanki, płukano i wyrabiano, aż woda 

pozostała zupełnie czysta. Następnie masło formowano w osełkę. 
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A to ciekawe!

Serwatka – jest bardzo zdrowa, 
działa na nasz organizm 
odtruwająco. W Stanach 
Zjednoczonych uznawana jest za 
lek i  może być przepisywana na 
receptę!



Płyn, który pozostawał w maselnicy – to nic innego, tylko znana Ci maślanka. Niegdyś często popijano ją 

do obiadu: z młodymi ziemniakami i skwarkami smakowała wybornie!

Masło możesz zrobić również prostszą metodą we własnym domu. Zebraną z mleka śmietanę wlej do 

słoika, dokładnie zakręć i energicznie potrząsaj słoikiem. Po jakimś czasie zaczną wytrącać się małe 

drobinki masła. Kiedy powstaną już dość duże kuleczki, zawartość słoika przelej przez sito. Na sitku 

pozostaną  grudki  masła,  a  maślanka  spłynie.  Kulki  masła  przelej  zimną  wodą.  Następnie  ugnieć  je 

dokładnie łyżką, wyciskając pozostałą w nich maślankę.

Ugnieciony kawałek masła przepłucz kilkakrotnie zimną wodą i uformuj bryłkę zwaną osełką.

Świnia

Pochodzi od dzika, którego udomowienie nastąpiło około 7 tysięcy lat temu w Azji. Świnie mają wielką 

potrzebę wybiegania się  i  silny  instynkt  rycia.  Lubią duże pastwiska z  szałasami  chroniącymi  przed 

deszczem, wiatrem i słońcem. Przepadają za kąpielami błotnymi. Nakładanie na skórę warstw błota, 

chroni je przed przegrzaniem. Aby się ich pozbyć ocierają się o pnie drzew.

Świnie są bardzo mądre, wiele obserwacji potwierdziło, że są mądrzejsze nawet od psów.
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Kura

Szczęśliwe kury z gospodarstw ekologicznych większość czasu spędzają na 

swoim ulubionym zajęciu, czyli grzebaniu w ziemi w poszukiwaniu owadów 

i nasionek oraz kąpielach w piasku. Mogą żyć nawet do 40 lat! Pierwsze 

kury udomowiono około 3200 lat p.n.e. w Indiach. 

Owca

Została udomowiona wkrótce po oswojeniu psa, czyli około 8-9 tysięcy lat p.n.e. Jest bardzo ruchliwa i 

zwinna. Owce często służą w ogródkach przydomowych jako żywe „kosiarki  do trawy”, przygryzają 

trawę bardzo dokładnie, tuż nad ziemią.

Koza

Potrzebuje  dużo  ruchu,  jest  bardzo  wesoła  i  nie  lubi  samotności.  Doi  się  ją  najczęściej  dwa  razy 

dziennie.  Daje  około  dwóch  litrów  mleka  podczas  jednego  doju.  O  kozie  z  pewnością  nie  można 

powiedzieć, że jest niejadkiem. Zjada niemal wszystko, co znajdzie się w zasięgu jej wzroku. Stare, 

polskie przysłowie mówi:  "koza to najlepsze bydlątko, pod progiem się wyśpi, suchą miotłę zje i jeszcze 

kwartę mleka da".
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Bajka o kozie

W piękny dzień słoneczny, na początku wiosny Pan Bóg stworzył owieczkę 

łagodną, cichą i tak miękką, że każdy chciał ją przytulać. Diabeł, gdy to 

ujrzał  poczerwieniał  z  zazdrości,  kopytem tupnął,  zaklął  siarczyście  i 

postanowił  również  moc  swoją  pokazać.  Zlazł  z  wierzby  dziuplastej, 

starej, pokrzywionej i  nakopał gliny co koło młyna była.  Ulepił  z niej 

zwierzę, na czterech nogach postawił, brodę z mchu przytwierdził i rogi 

na podobieństwo swoich z drewna wyciosał.

I do Pana Boga ruszył z kopyta, żeby się pochwalić. Za ogon zwierzaka 

chwycił i ciągnie, ciągnie przed oblicze Pana Boga się spiesząc. Już las minął gęsty, rzeczkę przeskoczył, 

stado wróbli na cztery strony świata pogonił, gdy nagle czuje, że koza hyc, urwała mu się i w nogi! Bo z 

diabłem nic wspólnego mieć nie chciała, bo z natury dobra była.

A diabłu tylko reszta ogona w łapie została! I dlatego kozy mają taki krótki ogon...
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Z a m k n i ę t y  o b i e g

Dzięki zwierzętom w gospodarstwie następuje stały obieg składników pokarmowych. Na czym to polega? 

Odchody  zwierząt  są  cennym,  naturalnym  nawozem  użyźniającym  ziemię.  Na  żyznej  ziemi  rosną 

dorodne rośliny stanowiące pokarm dla zwierząt. Po zjedzeniu i wydaleniu przez zwierzęta nawóz znów 

trafia do ziemi. I tak trwa to nieprzerwanie od tysięcy lat!

R o l n i c t w o  w i e l k o p r z e m y s ł o w e 

Rolnictwo wielkoprzemysłowe to rolnictwo na bardzo dużą skalę. W takim systemie rolnictwa zwierzęta 

hodowane są w olbrzymich fermach, gdzie mieszka ich wiele tysięcy sztuk. Nie mają żadnego kontaktu z 

człowiekiem, ponieważ zastępują go maszyny. Maszyny dostarczają im karmę, wodę i automatycznie 

usuwają  ich  odchody.  Zwierzęta  żyją  stłoczone,  nieszczęśliwe  i  tylko  mogą  pomarzyć  o  świeżym 

powietrzu, słońcu, głaskaniu i przytulaniu. 

Rolnictwo  wielkoprzemysłowe  mocno  zanieczyszcza  środowisko,  poprzez  duże  zużycie  nawozów 

sztucznych i  środków ochrony roślin.  Żywność produkowana w takich fabrykach rolnych jest  bardzo 

niesmaczna i niezdrowa, zawiera wiele pozostałości szkodliwych substancji chemicznych.
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S t a r e ,  t r a d y c y j n e  r a s y 
z w i e r z ą t

W gospodarstwach rolnych od kilkudziesięciu lat hoduje się 

głównie  tak  zwane  rasy  nowoczesne.  Są  to  rasy 

wysokowydajne, co oznacza, że krowa daje bardzo, bardzo 

dużo mleka, świnia ma bardzo dużo tłuszczu, a kury znoszą 

ogromną  ilość  jaj.  Jednocześnie  zwierzęta  takie  często 

chorują i są mocno wybredne, jeśli chodzi o pokarm (trzeba 

np. dostarczać im specjalnych dodatków mineralnych). 

Rolnictwo  ekologiczne  przywraca  do  łask  zwierzęta 

tradycyjnych ras. Te stare rasy są mniej wydajne, ale za to 

mają małe wymagania pokarmowe, są bardzo odporne na choroby i żyją dłużej niż nowoczesne rasy. Są 

one doskonale  przystosowane do warunków lokalnego środowiska  np.  ubogich  pastwisk  lub gruntów 

podmokłych. 
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Najbardziej znane polskie rasy rodzime to:

● Bydło polskie czerwone 

● Bydło białogrzbiete 

● Konik polski 

● Koń huculski 

● Owca wrzosówka 

● Świnia złotnicka pstra

● Świnia złotnicka biała

● Kury zielononóżki kuropatwiane

● Gęś biłgorajska 
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DZIKA PRZYRODA
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Dzika
przyroda



B o g a c t w o  t k w i  w 
r ó ż n o r o d n o ś c i

Bioróżnorodność wsi to dziko rosnące polne chwasty: chabry, kąkole, 

maki; ptaki związane z terenami rolniczymi: skowronki, bociany; do 

tego  żaby,  ropuchy,  ślimaki,  dzikie  pszczoły,  trzmiele,  biedronki, 

drobne żyjątka glebowe, czyli całe bogactwo roślin i zwierząt. 

Im bardziej zróżnicowany krajobraz, tym więcej gatunków roślin i 

zwierząt można tam spotkać.

Oprócz  dzikiej  przyrody 

bioróżnorodność  w  rolnictwie  to 

również  rozmaitość  odmian 

uprawianych roślin i ras hodowanych zwierząt.
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A to ciekawe!

Bioróżnorodność Polski jest 
jedną z najbogatszych w Europie. 
Polska jest postrzegana jako 
bardzo ważne miejsce dla 
zachowania w skali świata takich 
ptaków związanych z krajobrazem 
rolniczym jak bocian, kuropatwa 
czy skowronek.



J a k  c h r o n i ć 
b i o r ó ż n o r o d n o ś ć ?

Rolnik ekologiczny troszczy się również o "dzikie życie", czyli owady, 

ptaki i inne drobne zwierzęta żyjące w jego otoczeniu. Aby zapewnić 

im  pokarm  i  schronienie  nie  stosuje  środków  chemicznych,  nie 

zasypuje małych stawów,  pozostawia zadrzewienia  śródpolne oraz 

dzikie zioła i chwasty pomiędzy swoimi polami uprawnymi.

Taki  różnej  szerokości  pas  niezaoranej  ziemi  pomiędzy  dwoma 

polami  to  miedza.  Porośnięta  jest  ona  gęsto  dzikimi  roślinami, 

często krzewami lub nawet drzewami. Jest domem dla olbrzymiej 

ilości  zwierząt,  począwszy  od  drobnych,  niewidocznych  dla  nas 

żyjątek, do tak dużych jak zające, sarny.

Rolnik  ekologiczny  nigdy  nie  niszczy  miedzy.  Wiele  żyjących  tam 

zwierząt to jego sprzymierzeńcy, gdyż zjadają szkodniki atakujące 

uprawy.
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Słowniczek

Monokultura – olbrzymie połacie 
pól, pozbawione miedz i 
zadrzewień, gdzie przez wiele lat 
uprawiana jest ciągle ta sama 
roślina. Taka uprawa wyjaławia 
ziemię, niszczy ją, prowadzi do 
zmęczenia gleby. Monokultury 
często atakowane są przez 
szkodniki, bo ich naturalni 
wrogowie: drapieżne owady, 
ptaki, ropuchy nie mogą znaleźć 
schronienia na polach, gdzie nie 
ma miedz. Jest ich więc bardzo 
mało na tym terenie.



Drzewa i krzewy rosnące na polach tworzą tzw. zadrzewienia śródpolne. Spełniają one wieloraką rolę: 

chronią przed wiatrem, są schronieniem i miejscem lęgowym dla wielu zwierząt.

Wśród  roślin  uprawnych  ekorolnik  pozostawia  zawsze  trochę  polnych  kwiatów np.  chabrów,  kąkoli, 

maków,  są  mu  za  to  wdzięczne  motyle,  pszczoły  i  trzmiele.  Pszczoły,  aby  przeżyć  muszą  mieć 

zapewniony pokarm przez cały sezon – nawet krótki jego brak może spowodować ich wyginięcie. Im 

więcej gatunków kwitnących roślin, tym więcej gatunków pszczół będzie mogło żyć w danej okolicy.

Dla pożytecznych owadów rolnik może urządzać specjalne kryjówki, za co na pewno się odwdzięczą, 

choćby regulując liczbę szkodników. 

Sterty  kamieni  pozostawione  na  polach  stanowią 

dogodne miejsce dla łasic  wyłapujących gryzonie,  a 

kilkumetrowa  tyczka  z  poprzeczką  stojąca  na  polu 

umożliwia drapieżnym ptakom odpoczynek i jest dla 

nich dobrym punktem obserwacyjnym.

Dzięki  ciepłu  powstającemu  w  wyniku  rozkładu 

roślinnych  resztek,  kompost  jest  przytulnym 

schronieniem  zimowym  dla  różnych  zwierząt,  np. 

ryjówek, ropuch, padalców czy jeży.
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S p r z y m i e r z e ń c y  r o l n i k a

Pszczoły samotnice 

W Polsce żyje ponad 450 gatunków dzikich pszczół, około 80% z nich to samotnice. Nazwa wzięła się 

stąd, że pszczela mama sama zakłada gniazdo i samodzielnie gromadzi zapasy pyłku dla swoich dzieci. 

Gniazdo  najczęściej  zakładają  w  ziemi,  ale  także  w otworach  wygryzionych  w  drewnie  przez  inne 

owady, w szczelinach muru lub pustych łodygach roślin – np. trzciny, bzu czarnego, zbóż.

Aby zachęcić je do osiedlania się można tworzyć dla nich również sztuczne gniazda. Wystarczy umieścić 

na paliku małą skrzyneczkę nakrytą daszkiem. W środku umieszcza się puste łodygi roślin. 

Samotnice odgrywają wielką rolę w zapylaniu upraw. 

Skorki 

To ruchliwe owady zwane potocznie szczypawkami, ze względu na szczypce mieszczące się na końcu 

odwłoka. Lubią przebywać w ciemnościach, często można je spotkać pod korą butwiejącego pnia lub 

pod liśćmi. Żywią się głównie mszycami i gąsienicami.
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Wiosną można zawieszać dla nich na drzewach odwrócone do góry dnem gliniane doniczki wypełnione 

drewnianymi wiórami. Tam znajdują idealne schronienie.

Troskliwa mama - skorek składa jaja w ziemi w specjalnie przygotowanym dołku. Dogląda ich przez cały 

czas, a po wylęgu dba o swoje potomstwo i dostarcza mu pokarmu. Niestety jej koniec jest smutny: po 

kilku tygodniach zostaje zjedzona przez własne dzieci!

Istnieje przesąd, że skorki lubią wchodzić do uszu. Jednak możecie być spokojni, ich szczypce służą 

jedynie do wzbudzania strachu u drobnych zwierząt, które czyhają na maleńkie dzieci skorka.

Biegacze

To chrząszcze o długich nogach.  Są bardzo szybkie i  małym owadom 

naprawdę  trudno  przed  nimi  umknąć.  Zjadają  ogromne  ilości 

szkodników: gąsienice motyli, drutowce, stonkę ziemniaczaną, ślimaki. 

Polują głównie nocą. Za kryjówkę służą im wilgotne miejsca pod liśćmi, 

drewnem lub kamieniami.

Jest  to  jedna  z  naliczniejszych  rodzin  owadów,  obejmuje  około  20 

tysięcy gatunków.
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Biedronki

Znana wszystkim biedronka, zwana potocznie "bożą krówką" jest prawdziwą 

pomocnicą ekorolnika. Najpospolitrza u nas jest biedronka siedmiokropka. Jej 

czerwony płaszczyk pokrywa 7 czarnych kropek.

Jej wielkim przysmakiem są mszyce. Dorosła biedronka w ciągu jednego dnia 

zjada  ponad  100  mszyc,  które  zagrażają  uprawom!  Bardzo  żarłoczna  jest 

również jej larwa - podczas swojego 20-dniowego życia potrafi zjeść nawet 

800 mszyc! 

Owady o złotych oczach

Złotooki,  bo o nich mowa, mają seledynowo zabarwione, delikatne, silnie użyłkowane skrzydła oraz 

wielkie złociste oczy. Przypominają bajkowego, smukłego elfa.  Ich żarłoczna larwa budzi  prawdziwy 

postrach wśród mszyc.

Jak pomóc złotookom? Wypełnione kawałkami tektury falistej pudełka umieszcza się pod okapem domu 

lub na strychu – te piękne owady chętnie się tam chronią.
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Pająki 

Do wielkich łowców szkodników należą pająki. Zjadają m.in. gąsienice 

motyli, mszyce, pluskwiaki. Znajdują schronienie pośród dzikich roślin i 

wśród  kamieni,  czasem  w  domach.  Stare  polskie  przysłowie  mówi: 

"Szczęśliwy dom, gdzie pająki są!"

Ropuchy 

Są bardzo pożyteczne. Szczególnie cenili je ogrodnicy francuscy, którzy 

jeszcze na początku XX wieku sprowadzali ropuchy z Polski. Zjadają one olbrzymie ilości ślimaków i 

szkodliwych owadów. Mogą żyć nawet ponad 40 lat! Aby je chronić należy dbać o wszelkie wilgotne 

miejsca, nie niszczyć małych oczek wodnych i rozlewisk. 

Skrzydlaci strażnicy pól

Ptaki, aby wyżywić swoje ciągle głodne pisklaki, łowią ogromne ilości owadów, głównie mszyc, gąsienic i 

innych larw. Niektóre z nich wydziobują też nasiona chwastów. 

Przeważnie zakładają gniazda w zadrzewieniach śródpolnych. Aby wspomóc ptaki należy sadzić dużo 

drzew i krzewów, zwłaszcza tych, dających pożywne owoce: dzikie róże, berberysy,  rokitniki, głogi, 
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czarne bzy,  jarzębiny,  kaliny,  tarniny,  jeżyny,  dzikie  grusze  i  jabłonie.  Gęste  żywopłoty  odwiedzają 

często: jemiołuszki, dzwońce, gile, szczygły, strzyżyki, kosy, drozdy, zięby i trznadle.

W mało zróżnicowanym krajobrazie rolniczym wielu gatunkom ptaków coraz trudniej znaleźć miejsca 

nadające się do założenia gniazda i złożenia jaj. Coraz mniej jest na 

polach starych dziuplastych drzew oraz krzewów. Niektóre ptaki można 

wspomóc przygotowując im budki lęgowe. Dla każdego gatunku ptaka 

trzeba zbudować budkę o innych wymiarach. 

Co zagraża ptakom?

Przede wszystkim olbrzymie monokulturowe uprawy oraz trujące środki 

ochrony  roślin,  które  zabijając  ogromną  liczbę  owadów  pozbawiają 

ptaki pokarmu.

Jaskółki dymówki 

Zakładają gniazda pod sufitem w oborach i innych budynkach gospodarskich, dlatego należy pozostawiać 

otwarte okna i drzwi, aby mogły swobodnie wylatywać po pokarm.

Jeśli  nisko  latają  nad  ziemią  –  możemy  spodziewać  się  deszczu.  Drobne  owady,  które  są  ich 

pożywieniem, zaczynają przed ulewą nisko latać – dlatego i jaskółki zmuszone są do niskiego lotu.
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Ryjówki

Ryjówki są najmniejszymi polskimi ssakami. Mają spiczasty pyszczek 

i  miękkie futerko. Łowią nocą ślimaki,  owady i  ich larwy. Każdej 

nocy zjadają, co najmniej tyle, ile same ważą! Przytulne kryjówki 

robią sobie w stertach kamieni, spróchniałych pniach i pod kupkami 

liści. 

Jeże

Jedzą ślimaki, pędraki chrabąszcza majowego, gąsienice, myszy. Za 

spokojny  kąt  starczy  im kupka  gałązek  pod  drzewami.  Gdy  tylko 

nastaną mrozy zagrzebuą się w swojej kryjówce i przesypiają całą 

zimę.

Jeż  ma  na  grzbiecie  około  5  tysięcy  kolców.  W  przypadku 

niebezpieczeństwa zwija się w kulkę. Mało kto ma odwagę zmierzyć 

się z jego ostrymi kolcami!

Jeże są w naszym kraju pod ścisłą ochroną.
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A to ciekawe!

Niektórzy rolnicy wypalają 
zeszłoroczną roślinność, aby 
pozbyć się resztek z pola. 
Wypalanie niszczy tysiące 
zwierząt, miejsca ich 
gniazdowania, żerowania i 
zimowania. Niszczy także cenną 
próchnicę, odpowiedzialną za 
żyzność gleby. W ogniu giną 
pszczoły, trzmiele, ropuchy, żaby, 
jeże i inne zwierzęta. Niszczone 
są miejsca lęgowe wielu 
gatunków ptaków gnieżdżących 
się na ziemi. Ginie również wiele 
dzikich roślin.
W gospodarstwie ekologicznym 
nigdy nie wypala się roślin! 



ŻYWNOŚĆ
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Żywność



Z d r o w e  j a d ł o

Owoce, warzywa, mąka, twaróg oraz inne przysmaki z gospodarstw ekologicznych mają wiele zalet. Są 

zdrowe i pełnowartościowe, mało przetworzone, nie zawierają szkodliwych dodatków chemicznych. Nie 

są zanieczyszczone nawozami sztucznymi i pestycydami, wytwarza się je bez szkody dla środowiska. I co 

najważniejsze są bardzo smaczne!

P o d  k o n t r o l ą

Produkty rolnictwa ekologicznego muszą być dokładnie oznaczone, a ich wytwarzanie odbywa się pod 

ścisłą kontrolą. Takie kontrole wykonują jednostki certyfikujące.

Jednostka  certyfikująca  sprawdza,  czy  rolnik  przestrzega  uczciwie  wszystkich  zasad  rolnictwa 

ekologicznego.  Kontrolerzy  sprawdzają  uprawy,  wybiegi  i  pokarm  dla  zwierząt  oraz  nawozy,  które 

stosuje się w gospodarstwie. Taka kontrola gwarantuje nam, że produkt spożywczy, który kupujemy jest 

rzeczywiście wytworzony w zgodzie z naturą.
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Rolnicy  na  etykietce  swoich  produktów  muszą  podawać  numer  i 

nazwę jednostki certyfikującej, której podlegają oraz swój adres i 

nazwisko: jest to cenna informacja dla osób kupujących te produkty 

w sklepach.

W  sklepie  zawsze  czytaj  dokładnie  informacje  zawarte  na 

etykietkach:  skąd  pochodzi  produkt,  jaki  ma  skład,  kto  jest 

producentem. Dzięki temu będziesz mieć pewność, co jesz.

Najzdrowsze  są  potrawy,  które  sam/sama  sobie  przygotujesz  z 

produktów kupionych u rolników ekologicznych.

Oznakowanie jaj

Na skorupach jajek, które kupujesz w sklepie znajdują się pieczątki. 

Co to za tajemnicze znaki? To kod producenta. Jak rozszyfrować taki 

kod? Pierwsza cyfra oznacza w jakich warunkach żyła kura, która 

zniosła jajko:
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Jajeczny eksperyment

Chcesz sprawdzić, czy jajka są 
świeże? Wystarczy umieścić je w 
garnku z osoloną wodą. 
Nieświeże jajka będą pływać na 
powierzchni. 
Dlaczego tak się dzieje?
Jajko im jest starsze, tym 
bardziej wysycha w środku, 
ponieważ skorupka ma strukturę 
porowatą, czyli nie jest 
całkowicie szczelna. Im bardziej 
jest wyschnięte, tym większa 
robi się pusta przestrzeń na 
czubku jajka. Ten pęcherzyk 
powietrza wypycha starsze jajko 
na powierzchnię.



0 chów  ekologiczny  - kury  z  gospodarstw  ekologicznych,  dużo  czasu  spędzają  na  świeżym 

powietrzu, karmione są tylko paszami ekologicznymi

1 chów wolnowybiegowy – kury biegają swobodnie, również na świeżym powietrzu

2 chów ściółkowy – ptaki są ciągle zamknięte w kurnikach, gdzie na podłodze znajduje się ściółka, 

czyli najczęściej słoma

3 chów klatkowy – kury są zamknięte w ciasnych klatkach. W klatce o  rozmiarach 50 x 50 cm musi 

się ich zmieścić aż 5-7 sztuk!!! Często z braku miejsca dziobią się nawzajem i kaleczą. Karmione i 

pojone są przez maszynę, jaja również zbierane są automatycznie. Jaja sprzedawane w sklepach 

najczęściej pochodzą z takiego, bardzo męczącego dla kur, chowu.

Pieczątka na jaju zawiera także informacje o kraju pochodzenia (PL to Polska) oraz numer producenta.

Jeśli masz wybór to kupuj tylko jajka z pierwszą cyfrą: 0 lub 1 – są najzdrowsze i masz pewność, że kury, 

które je zniosły żyły wolne i szczęśliwe.
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J a k  w s p i e r a ć  r o l n i k ó w 
e k o l o g i c z n y c h ?

Najlepszym  sposobem  wsparcia  i  docenienia  pracy  rolników 

ekologicznych  jest  kupowanie  ich  warzyw,  owoców i  przetworów. 

Jeśli  ważna  jest  dla  Ciebie  przyroda  to  zrezygnuj  z  kupowania 

żywności w hipermarketach. Lepszym pomysłem jest zaopatrywanie 

się w sklepach ze zdrową żywnością lub u rolników ekologicznych, 

którzy mieszkają w twojej okolicy. Chronisz w ten sposób środowisko 

-  żywność do hipermarketów przywożona jest  z  bardzo odległych 

zakątków nie tylko Polski, ale i świata, a transport to dużo spalin. 

Kupując lokalną żywność ekologiczną możesz być pewien/pewna, że 

będzie zawsze świeża!

Detektyw w kuchni

Wybierz sobie dowolny produkt spożywczy, może to być coś, co bardzo lubisz. Zabaw się w detektywa - 

spróbuj odtworzyć historię jego powstania. 
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Żywnościokilometry

Food miles  to odległość, jaką 
musi pokonać jedzenie zanim 
trafi z pola na twój talerz.
Oczywiście im mniejsza jest to 
odległość tym lepiej: mniej 
spalin, większa świeżość 
produktów. 
Najkorzystniej kupować żywność 
u rolników ekologicznych 
najbliższych od twojego miejsca 
zamieszkania.



Utwórz kronikę produktu: na przykład od momentu posiania do momentu, kiedy znalazł się na twoim 

stole. Zastanów się nad tym, skąd pochodzi twój produkt, kto go przygotował i przetworzył, zapakował i 

sprzedał.

Z a g r o ż e n i a

Dużym zagrożeniem dla upraw ekologicznych są organizmy genetycznie modyfikowane, zwane w skrócie 

GMO. Co to oznacza? Są to organizmy, które nie powstały w sposób naturalny. Gdyby nie ingerencja 

człowieka  w  ogóle  by  nie  istniały.  Genetyczna  modyfikacja  oznacza,  że  naukowcy  w  laboratorium 

wstawili do materiału genetycznego organizmu obce geny np. wybrane geny bakterii, roślin i zwierząt 

wprowadzili  do  takich  roślin  jak  soja,  rzepak,  kukurydza,  ryż.  Po  co  to  wszystko?  Dzięki  takim 

manipulacjom uzyskuje się nowe właściwości roślin uprawnych np. roślina zmodyfikowana jest bardziej 

odporna na choroby i szkodniki niż roślina, która powstała w sposób naturalny.

Jednak wprowadzanie upraw genetycznie modyfikowanych na pola niesie za sobą dużo zagrożeń. Rośliny 

genetycznie modyfikowane wytwarzają truciznę, od której oprócz owadów szkodliwych, giną niestety 

również te pożyteczne. Pyłek i nektar z takich roślin jest bardzo szkodliwy dla pszczół. Nie wiadomo 

również, czy jedzenie roślin GMO jest zdrowe dla zwierząt i człowieka!
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LUDZIE
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Ludzie



H i s t o r i a  r o l n i c t w a 
e k o l o g i c z n e g o  

Początki rolnictwa ekologicznego w Polsce sięgają roku 1815. W tym czasie Dezydery Chłapowski w Turwi 

w Wielkopolsce zaczął  prowadzić  olbrzymie gospodarstwo,  w sposób, który  dziś  można z pewnością 

uznać za ekologiczny. Był wielkim zwolennikiem sadzenia na rozległych polach uprawnych pasów drzew i 

krzewów. Chroniły  one rośliny uprawne przed silnym wiatrem, a zwierzętom pasącym się na łąkach 

zapewniały cień w skwarne dni. Takie zadrzewienia były przyjaznym miejscem do życia dla pożytecznych 

owadów, ptaków i innych zwierząt.

Na swoich polach stosował tylko naturalne nawozy: obornik, kompost i nawozy zielone. Mnóstwo czasu 

poświęcał na spotkania z innymi rolnikami i przekazywanie im swojej wiedzy. Aby propagować stosowane 

przez siebie metody uprawy napisał nawet specjalny podręcznik dla rolników.

Drugą bardzo ważną postacią w historii ekorolnictwa był Rudolf Steiner. W 1924 roku przeprowadził w 

Kobierzycach koło Wrocławia kurs rolnictwa biodynamicznego, co było wydarzeniem przełomowym w 

rozwoju rolnictwa ekologicznego.
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W  1989  roku  przy  wsparciu  profesora  Mieczysława  Górnego,  wielkiego  zwolennika  rolnictwa 

ekologicznego,  zarejestrowano  w  Przysieku  koło  Torunia  Stowarzyszenie  Producentów  Żywności 

Metodami  Ekologicznymi  "Ekoland".  Stowarzyszenie  to  zrzesza  rolników ekologicznych.  Ich  działania 

polegają na rozpowszechnianiu ekologicznych metod uprawy oraz promowaniu zdrowej żywności.

Edukacja w gospodarstwach 

ekologicznych

Rolnicy ekologiczni często zapraszają do swoich gospodarstw dzieci, 

żeby  mogły  na  żywo  przyjrzeć  się  ich  codziennej  pracy.  Podczas 

odwiedzin  można  na  własne  oczy  zobaczyć  jak  opiekować  się 

zwierzętami, jak siać, jak wygląda kompost oraz samodzielnie zrobić 

masło, upiec chleb, wydoić kozę lub krowę. 

W gospodarstwie  można robić  jeszcze  wiele  innych zapierających 

dech w piersiach rzeczy – sami byliśmy i sprawdziliśmy!
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Słowniczek

Agroturystyka – jest to 
możliwość spędzenia urlopu w 
gospodarstwie rolnym. 
Rolnicy zapewniają turystom 
zdrowe, smaczne jedzenie: 
świeże mleko, własnoręcznie 
pieczony chleb czy zrobione 
masło lub ser. Wieś to prawdziwy 
raj: cisza, czyste powietrze, 
piękne krajobrazy. Kto chce, 
może uczestniczyć w pracach 
gospodarskich np. żniwach, 
sianokosach, karmieniu i dojeniu 
zwierząt!



K r ó l e s t w o  m a k a r o n u

W malowniczej wsi Pokrzydowo położonej na Pojezierzu Brodnickim mieszkają Aleksandra i Mieczysław 

Babalscy. Prowadzą gospodarstwo ekologiczne od 1985 roku. Są zapalonymi zwolennikami ekologicznej 

żywności. Swoją pasją zarażają innych, w ich wsi jest już dzięki temu 7 rolników ekologicznych. 

Do gospodarstwa przyjeżdża co roku około dwóch tysięcy dzieci. Głównie z najbliższej okolicy: ze szkół i 

przedszkoli  z  Torunia,  Brodnicy  oraz  okolicznych  miejscowości.  Ci,  którzy  przyjadą raz,  przeważnie 

przyjeżdżają po raz kolejny, bo w tym gospodarstwie nuda nie grozi!

Pan Mieczysław, wielki  gawędziarz,  pokazuje najpierw Wytwórnię Makaronu BIO, która mieści  się  w 

gospodarstwie.  Wytwarza  się  tam około  100  ton makaronu  rocznie  (czyli  100  tysięcy  kilogramów!). 

Makaron ma różne kształty: świderków, rurek, krajanek, wstążek, nitek, łazanek. Ma ciemną barwę, bo 

robi się go tylko z bardzo zdrowej mąki razowej.

Wytwarza się go również ze starej odmiany pszenicy - orkiszu. To zboże ma bardzo długą historię, bo 

nasi przodkowie uprawiali je już 4500 lat temu! W młynie, który znajduje się niedaleko gospodarstwa 

można zobaczyć jak zboże  mieli się na mąkę, kaszę i płatki.

Z wytwórni wycieczka kieruje się do sadu. W sadzie rośnie ok. 40 odmian starych jabłoni m.in. renety: 

królewska, szampańska, złota oraz antonówki półtorafuntowe. Jest  tam także sporo starych odmian 
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czereśni, wiśni, gruszek i śliwek. Owocami można częstować się prosto z drzewa.

Gospodarz od lat wyszukuje drzewka w okolicznych, zachowanych jeszcze starych sadach. Przeszczepia 

je do swojego sadu, aby mieć matecznik na przyszłość, żeby uchronić je przed wyginięciem.

Między  drzewami  znajdują  się  małe  poletka  starych  odmian  zbóż  – 

pszenicy samopszy, orkiszu i płaskurki. Przeznaczone są one do banków 

genów.  Banki  genów  zajmują  się  zbieraniem  nasion  roślin  w  celu 

zachowania  ich  dla  przyszłych  pokoleń.  Takim  programem  ochrony 

objęte są w naszym kraju wszystkie rośliny użytkowe oraz spokrewnione 

z nimi rośliny dziko rosnące. Gdy kłosy dojrzeją, ziarno zbóż trafia do 

takiego banku. Tam przechowywane jest w chłodni przez kolejnych 20 

lat.  Po  tym  czasie  ziarna  są  ponownie  wysiewane  dla  odświeżenia 

nasion,  po czym znów trafiają do banku genów na następne 20 lat. 

Niektóre  zboża  np.  jęczmień,  pszenica  dobrze  znoszą  niską 

temperaturę i dzięki  temu można je przechowywać w chłodni nawet 

przez 100 lat. Nasiona w banku są bardzo bezpieczne i nie ma obawy, 

że wyginą.
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W gospodarstwie można także obejrzeć porównawcze poletka starych i  nowoczesnych odmian zbóż. 

Można  na  własne  oczy  zobaczyć,  że  stare  odmiany  bardzo  rzadko  chorują  w  porównaniu  z 

nowoczesnymi. Na 2 eksperymentalnych poletkach wyraźnie widać, że stare odmiany zbóż rosną gorzej, 

jeśli stosuje się nawozy chemiczne. Dlatego nadają się one idealnie do gospodarstw ekologicznych, gdzie 

nie używa się takich nawozów.

Gospodarz jest wielkim pasjonatem kompostu. Pokazuje, ile jest w nim żywych organizmów, jak ładnie 

pachnie i jak cenny jest dla użyźnienia gleby. 

W  gospodarstwie  mieszka  100  kur  zielononóżek  kuropatwianych  i 

kilkanaście  perliczek.  Perliczki  mają  szaro-czarne  pióra  w  białe 

kropki. Są bardzo wytrawnymi biegaczami – dziennie mogą przebiec 

nawet  5  km.  Zielononóżki  kuropatwiane  to  stara  rasa  kur.  Mają 

zielone łapki i bardzo lubią biegać na świeżym powietrzu. Znoszą jaja 

w białych skorupkach, trochę mniejsze od jaj innych kur.

Blisko gospodarstwa znajdują się piękne łąki i jeziora, można się tam 

wybiegać do woli,  a przy okazji zobaczyć mnóstwo dziko żyjących 

ptaków i ziół.
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Owocowa zupa świąteczna Pani Babalskiej

Składniki: suszone owoce - śliwki, jabłka, gruszki (ilość wg uznania), łyżka cukru, kilka goździków, 2 l  

wody, makaron razowy: nitka lub krajanka.

Sposób przyrządzania: owoce umyć, zamoczyć w wodzie i powoli gotować wraz z goździkami około 25 -  

30 minut (tak długo, aż staną się miękkie). Następnie zupę zagęścić 1 łyżką mąki razowej i śmietaną.  

Podawać z ugotowanym makaronem.

P s t r ą g o w a  f a r m a

Gospodarstwo w Krępsku ma długą historię. Zostało założone przez niemiecką rodzinę już w 1783 roku. 

W ciągu dwustu lat przechodziło różne koleje losu. W 1991 roku, kiedy kupił je pan Roman Świątek ze 

swoją żoną, było bardzo zniszczone.

Nowego  właściciela  przede  wszystkim  urzekła  swoją  urodą  malownicza  rzeka  Rurzyca,  nad  którą 

położone jest  gospodarstwo. W miejscu, gdzie kiedyś  była kuźnia wodna, zaprojektował  i  zbudował 

stawy rybne, gdzie prowadzi ekologiczną hodowlę ryb, głównie pstrągów. 

Podstawą farmy jest niezwykle czysta Rurzyca, której piękno można podziwiać z wysokiej skarpy. 
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Dzięki naturalnym spadkom terenu woda płynie 

wartkim  nurtem  i  jest  dobrze  natleniona,  a 

właśnie taka woda to idealne miejsce życia dla 

pstrągów.  Ryby  karmione  są  wyłącznie 

ekologicznym paszami,  a  kiedy  coś  im dolega 

stosuje się tylko naturalne leki.

Gospodarstwo otoczone jest rozległymi polami. 

Rosną  tam,  uprawiane  w  sposób  ekologiczny 

żyto,  jęczmień,  owies.  Zamiłowanie  do  ziemi 

gospodarz  odziedziczył  po  swoich  dziadkach, 

którzy gospodarowali w Wielkopolsce. Uprawiali swoją ziemię w sposób ekologiczny, stosowali wyłącznie 

nawozy naturalne, głównie obornik. 

Gospodarstwo w Krępsku ma licznych mieszkańców: kury, króliki, świnie, konie, owce, kozy, krowy. Są 

pośród nich także zwierzęta ras rodzimych: owce wrzosówki, kury zielononóżki, świnie złotnickie pstre, 

krowy polskie czerwone. 
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W gospodarstwie  działa  "Wiejski  Ośrodek  Edukacji  ku  zrównoważonej  przyszłości".  Jest  to  miejsce 

spotkań i zdobywania wiedzy dla dzieci, ale również i dorosłych. Inicjatywa powołania takiego ośrodka 

powstała w 1993 r. Już wtedy właściciele udostępniali  pomieszczenia na spotkania dla mieszkańców 

okolicznych  miejscowości.  Organizowali  wspólne  imprezy,  naukę  śpiewu  i  gry  na  instrumentach, 

teatrzyk, „zielone szkoły”.

W  Ośrodku  można  poznać  tajniki  rękodzieła  ludowego.  Gospodyni  potrafi  pięknie  haftować  i 

szydełkować, a swoimi umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi.

Bardzo ciekawy jest  pokaz gręplowania wełny owczej.  Owce strzyże się  dwa razy w roku: wiosną i 

jesienią. Służą do tego specjalne nożyce. Po strzyżeniu i wypraniu wełnę grępluje się, czyli rozczesuje. 

Niegdyś robiono to za pomocą bardzo prostego urządzenia – grępli. Były to dwie kwadratowe deseczki z 

nabitymi gwoździami. Gospodarze posługują się bardziej skomplikowaną maszyną – gręplarnią. Jest ona 

napędzana mechanicznie, a wełnę rozczesują metalowe kolce. 

W Ośrodku istnieje także możliwość nauczenia się ekologicznej uprawy ziemi w praktyce. Gospodarze 

opowiadają jak żyć w sposób zrównoważony – tak, aby chronić otaczającą nas przyrodę.

Przy Ośrodku mieści się sklepik z produktami ekologicznymi. Można się w nim zaopatrzyć w pyszne, 

ekologiczne warzywa, owoce, ryby i  przetwory. Na zakończenie warto obejrzeć wystawę o wypieku 

chleba oraz piecach chlebowych, którą specjalnie dla gości przygotowali gospodarze.
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G o s p o d a r s t w a  e k o l o g i c z n e 
z a p r a s z a j ą

dolnośląskie

Agnieszka, Barbara i Ryszard Kalińscy
Nowy Gierałtów 12
57-550 Stronie Śląskie
tel. 074 814 14 52
g.zagroda@sudety.info.pl 
www.sudety.info.pl/goscinnazagroda

EKO BAJKA 
Barbara i Kazimierz Jochymek
Bukówka 71 
58-420 Lubawka 
tel. 075 741 13 95, 603 543 961
eko@bukowka.com
www.ekobajka.bukowka.com

Robert i Krystyna Wagner
Lubnów 10
57-220 Ziębice
tel. 691 146 844

kujawsko-pomorskie

Aleksandra i Mieczysław Babalscy
87-312 Pokrzydowo
tel. 056 498 59 77
bio@biobabalscy.pl
http://www.biobabalscy.pl/

http://www.biobabalscy.pl/
http://www.ekobajka.bukowka.com/
http://www.sudety.info.pl/goscinnazagroda


małopolskie

Irena i Józef Pławeccy
Rozdziele 39
32- 731 Żegocina
tel. 014 613 31 52

Gospodarstwo ekologiczne "Brzozowy Gaj"
Paweł i Grażyna Kobielusowie
34-122 Wieprz 1071, Biała Droga
tel. 033 872 96 22, 502 523 692
pakob69@tlen.pl
kobielus.most.org.pl

Natalia i Henryk Bienkiewiczowie
Stronie 10
34-147 Stronie
tel. 033 879 72 18, 012 267 42 98

Helena i Szczepan Master
Łękawica 38
34-124 Klecza Dolna
tel. 033 879 79 14

opolskie

Gospodarstwo ekologiczne „Blisko Natury”
Teresa i Jan Soboń
Proślice 3
46-220 Byczyna
tel. 077 413 55 43
teresa.sobo@neostrada.pl

Elżbieta i Jerzy Woźniakowie
Biadacz-Brodnica 17
46–233 Bąków
tel. 077 413 21 01, 603 404 530
agrochatka@agrochatka.pl
www.agrochatka.pl

Iwona i Janusz Śliczni
Biadacz-Kamienisko 6
46-233 Bąków
tel. 077 413 21 66, 504 259 250
ekostyl1@poczta.onet.pl
www.ekostylsliczni.pl

http://www.ekostylsliczni.pl/
http://www.agrochatka.pl/
http://kobielus.most.org.pl/


świętokrzyskie

Krystyna Krzciuk
Wiącka Kapkazy 5
26-010 Bodzentyn
tel. 041 254 82 45

Teresa i Adam Barwiccy
Wiącka 98
26-010 Bodzentyn
tel. 041 312 02 85
teresa.barwicka@neostrada.pl

Gospodarstwo eko agroturystyczne EKORAB
Elżbieta i Bogdan Charowie
Jasień 59
28-200 Staszów
tel. 603 560 975
erazmuz@o2.pl
www.ekorab.pl

warmińsko-mazurskie

Dorota Łepkowska
Godki 22
11-043 Wołowno
tel. 089 512 93 21
gospodarstwogodki@o2.pl

Mariola Platte
14-107 Gierzwałd 45
tel. 089 647 20 82 
platte@agroturystyka.pl

http://www.ekorab.pl/


wielkopolskie

„Agricola” Sp. z o. o.
Roman Świątek
Krępsko 4
64-970 Piła
tel. 067 216 02 27
woe@interia.eu
www.woe-eu.ovh.org

Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej
Fundacja Zbigniewa Ściany 
Marszewo 1
64-310 Lwówek Wielkopolski
tel. 061 441 45 82, 504 96 23 15

zachodniopomorskie

"Kozi Gródek"
Lidia Ordysińska 
Wołczkowo ul. Zielona 4
72- 003 Dobra  Szczecińska
tel. 091 311 31 97, 695 641 013 

Magdalena Goc -Zięciak
Wołczkowo ul. Lipowa 23
72- 003 Dobra  Szczecińska
tel. 091 311 22 10 
magdalena.goc1@neostrada.pl

Gospodarstwo Ekologiczne FRYKAS
Edyta i Cezary Szczupak
Marwice 15
74-120 Widuchowa
tel. 091 416 70 43, 783 294 710
edytailona@wp.pl
koziefrykasy.ecom.net.pl

Edyta Jaroszewska-Nowak
Kluczkowo 29 
78-300 Świdwin
tel. 094 365 11 58, 609 645 386

Pasieka ekologiczna
Irena i Jan Radomscy
ul. Wojska Polskiego 24/8
78-300 Świdwin
tel. 094 365 41 00

http://koziefrykasy.ecom.net.pl/
http://www.woe-eu.ovh.org/




Wydrukowano na papierze ekologicznym z makulatury.


