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ECO – FARM Sosnówka sp. z o. o jest liderem Grupy Operacyjnej „Agro-

leśnictwo w Dolinie Zielawy”, którą tworzy ze Szkołą Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr Barbara Baj Wójtowicz (Go-

spodarstwo Rolne). Konsorcjum realizuje przełomowy projekt badawczo 

– wdrożeniowy „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji 

ziół w Dolinie Zielawy”, w którym zostały:

• Opracowane nowe metody uprawy (agrotechniki) wartościowych ga-

tunków zielarskich w systemach agroleśnych 

• Wprowadzone do uprawy gatunki dziko rosnące o szczególnych właści-

wościach  prozdrowotnych w sposób neutralny klimatycznie i korzystny 

środowiskowo

• Opracowane nowe metody zarządzania produkcją „od pola do stołu” 

gwarantujące możliwość śledzenia drogi gotowego produktu od wpro-

wadzenia do uprawy do produktu gotowego do sprzedaży

• Na bazie gatunków wprowadzonych do uprawy opracowane nowe 

produkty o działaniu prozdrowotnym, które mogą  być wykorzystane 

w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

• Innowacyjne produkty prozdrowotne zostały opatrzone elektroniczną 

etykietą pozwalającą konsumentowi zapoznać się z działaniem środowi-

skowym, klimatycznym i prozdrowotnym produktu oraz podjąć świado-

mą decyzję o zakupie.

ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. od 2013 

r. prowadzi działalność w zakresie eko-

logii, zrównoważonego rozwoju i od-

nawialnych źródeł energii. Jej misją jest 

produkcja i sprzedaż produktów ekolo-

gicznych bazujących na surowcach po-

zyskiwanych w systemach agroleśnych, 

wykazujących działanie prozdrowotne, 

a jednocześnie wprowadzenie modelu 

agro-energetycznego rozwiązującego 

problemy współczesnego rolnictwa tj. 

skutków susz czy przymrozków, zmniej-

szenie zanieczyszczenia środowiska: 

wód, gleb oraz powietrza oraz łącze-

nie upraw rolnych z produkcją zielonej 

energii na terenach rolnych. 

 

Firma prowadzi innowacyjny program 

edukacyjny dla rolnictwa i przetwór-

stwa oparty o Living Lab oraz specjalnie 

opracowaną metodę nauki przez prak-

tykę. Współpracuje z wieloma uczel-

niami wyższymi w Polsce i za granicą 

oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie i jego oddziałami oraz 

regionalnymi Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, a także szkołami rolniczymi 

i innymi instytucjami.

Firma była wielokrotnie nagradzana za 

wdrażane innowacje dla sektora rolno – 

spożywczego.
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Morfologia
 Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria) jest byliną nale-
żącą do rodziny różowatych. Osiąga wysokość od 30 do 100, 
niekiedy 150 cm. Owłosiona łodyga najczęściej ma czerwo-
nawe zabarwienie, rzadziej zielone. Listki są piłkowane lub 
ząbkowane o kolorze ciemnozielonym po stronie wierzchniej 
i szarawym od strony spodniej (gęsto owłosionej). Kwiaty są 
drobne i żółte ułożone w kłosokształtne grono. Owocem jest 
niełupka (Nawara 2020). Kwitnienie przypada na okres od 
maja do sierpnia, niekiedy wydłużone jest do września. Krzy-
żuje się z rzepikiem szczeciniastym oraz wonnym. 

Rzepik pospolity - stanowiska naturalne, zastosowanie, 
uprawa
Autor: Natalia Guz

Ryc. 1 Kwitnący rzepik pospolity źródło: http://www.wildlifeinsi-
ght.com/1045/agrimony-agrimonia-eupatoria/

Występowanie 
 Siedliskiem naturalnym rzepiku pospolitego są suche 
i świeże łąki, pastwiska, miedze, okrajki lasów, zbocza oraz 
okolice dróg. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych jest gatun-
kiem charakterystycznym dla zespołu ciepłolubnych zbioro-

wisk okrajkowych siedlisk lasów liściastych i mieszanych (All.) 
Trifolion medii oraz dla zespołu roślinności (Ass.) Trifolio-Agri-
monietum (zespół koniczyny i rzepiku pospolitego). Jest po-
spolity na całym niżu po niższe położenia górskie.

Zastosowanie i potencjał leczniczy, korzyści z uprawy
 Rzepik pospolity jest rośliną od dawna stosowaną w me-
dycynie ludowej. Przypisywano mu moc leczenia ran postrza-
łowych, a także zwiększanie produkcji mleka i poprawianie wa-
lorów smakowych śmietany. Jego ziele wykorzystywano także 
w leczeniu zmęczonych nóg (poprzez kąpiele w naparze).
Obecnie również docenia się jego właściwości. Zewnętrznie 
stosuje się go na uszkodzenia skóry, owrzodzenia żylakowe, 
a także do płukania jamy ustnej i gardła z uwagi na jego dzia-
łanie ściągające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Ma 
duży potencjał leczniczy z uwagi na obecne w nim składniki 
aktywne: garbniki, flawonoidy (kwercytyna), fitosterole, gory-
cze, kwasy organiczne, związki mineralne (m.in. krzemionka), 
a także witaminę C oraz witaminę PP.  Z uwagi na te właści-
wości stosowany jest jako środek żółciopędny zwiększający 
znacznie wydzielanie soku żołądkowego, regulujący proces 
trawienia, ściągający oraz antyseptyczny. Jest rośliną, która 
leczy nieżyt żołądka i jelit, wspomaga osłabioną wątrobę i po-
maga przy niedostatecznym wydzielaniu żółci.  
 W Gospodarstwie Agroleśnym dr Barbary Baj-Wójtowicz 
rzepik pospolity od 2020 roku jest uprawiany w systemie agro-
leśnym z produktywnymi żywopłotami na miedzach. Surow-
cem wykorzystywanym w produkcji przypraw oraz herbatek 
jest ziele zebrane w początkowym okresie kwitnienia.  
Warto wspomnieć, że rzepik pospolity jest rośliną zasobną za-
równo w nektar, jak i pyłek, co umożliwia dywersyfikację do-
chodów poprzez wprowadzenie pasieki i pozyskiwanie miodu 
i innych produktów pszczelich. Przywabia on także pszczoły 
dzikie, motyle i bzygi oraz pozostałe muchówki wspierając 
jednocześnie zachowanie bioróżnorodności. 

fot: Joanna Boisse źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/



Morfologia
 Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum (L.) Scop.) nazywany 
również czarcim żebrem należy do rodziny astrowatych. Jest by-
liną osiągającą od 50 do niekiedy 170 cm wysokości. Jej  łodyga 
jest równomiernie ulistniona, może być pojedyncza lub gałęzista. 
Liście mają zróżnicowany kształt – od górnych, które są jajowa-
to-lancetowate i niepodzielone po dolne: duże, pierzasto-dzielo-
ne. Od ich kształtu wzięło się określenie czarcie żebro. Koszyczki 
kwiatowe wraz z jasnożółtymi (rzadziej purpurowymi) kwiatami 
osiągają do 3,5 cm długości. Puch kielichowy jest pierzasty o dłu-
gości do 1,7 cm. Owocem jest niełupka. Okres kwitnienia rozpo-
czyna się w czerwcu, a kończy zazwyczaj we wrześniu. 

Ostrożeń warzywny
– stanowiska naturalne, zastosowanie, uprawa
Autor: Natalia Guz

Fot.  Liść ostrożenia warzywnego – źródło: dzicyzapylacze.pl

Występowanie 
 W Polsce jest gatunkiem pospolitym na całym niżu, w gó-
rach występuje po regiel dolny. Siedliskiem są wilgotne łąki, 
brzegi rzek, zarośla, rowy oraz olszyny. Jest gatunkiem charak-
terystycznym dla nawożonych, wilgotnych łąk ze związku Cal-
thion (eutroficzne łąki wilgotne) i zespołu Angelico-Cirsietum 
oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego) (Nawara 
2020). 

Zastosowanie, potencjał leczniczy, korzyści z uprawy
 W przeszłości ostrożeń warzywny był składnikiem używa-
nym w kuchni na co dzień. Najczęściej wykorzystywano młode 
liście, rzadziej korzenie (głównie jako pożywienie głodowe). 
W środkowej Polsce jego liście parzono i smażono na smal-
cu albo maśle, po czym dodawano śmietanę, mąkę lub jajka. 
Stanowił on również składnik zup: na Podhalu zupy głodowej 
warmuz, którą podawano z ziemniakami i masłem (Łuczaj 2021) 
oraz na Lubelszczyźnie -  barszczu.  Podobne zastosowanie zna-
lazł m.in. w Indiach i Japonii, gdzie hoduje się go jako warzywo, 
a młode pędy i liście używane są do gotowania barszczu.
 Czarcie żebro jest także rośliną głęboko zakorzenioną 
w medycynie ludowej. Jej właściwości były cenione już w sta-
rożytności. W tradycji pozabiblijnej ostrożenie oraz osty są sym-
bolem cierpień i trudów, w Chinach - długiego życia. Medycyna 
ludowa Polski, Czech oraz Węgier doceniała jego działanie prze-
ciwreumatyczne (Trąba i in.). Ostrożeniowi warzywnemu przy-
pisywano również magiczne moce „ściągania uroków”. W tym 
celu osoba, na którą został rzucony urok miała zażywać kąpieli 
w wodzie z dodatkiem czarciego żebra. Choć obecnie z dystan-
sem patrzy się na magiczne moce, to niezwykłe właściwości 
ostrożenia warzywnego potwierdza także współczesna nauka. 
 Zawiera on znaczną ilość białka, wapnia, potasu i magne-
zu. Składnikami aktywnymi jego ziela są: flawonoidy: linaryna 
(pochodna akacetyny), i pektolinaryna, glikozydy apigeniny i lu-
teoliny; kwasy fenolowe, alkaloidy, olejek eteryczny, garbniki, 
fitosterole, laktony seskwiterpenowe. Za długą listą substancji 
aktywnych idą liczne walory prozdrowotne ostrożenia warzyw-
nego.  Dzięki flawonoidom wykazuje on szerokie właściwości 
przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne, a także odtruwające 
i ułatwiające wydalanie szkodliwych produktów przemiany ma-
terii. Dostępne badania pokazują, że pektolinaryna wywołuje 
efekt porównywalny do kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) 

zastosowanej w tej samej dawce. Obecność związków triter-
penowych (podobnych do występujących w korzeniu mniszka 
lekarskiego) sprawia, że czarcie żebro ma również właściwości 
wzmacniające i zwiększające odporność organizmu. Działa rów-
nież przeciwkrwotocznie, a zaaplikowany na skórę jako okład 
bądź zastosowany w kąpieli wykazuje działanie przeciwzapalne. 
Wyniki badań wskazują także na dużą aktywność antyutleniają-
cą kwiatostanów i liści ostrożenia. Literatura naukowa wskazuje 
również na możliwość zastosowania go jako środka moczopęd-
nego, zgodnie z przekazem etnobotanicznym: przeciwreuma-
tycznego oraz ściągającego. 

Znajduje on również zastosowanie zewnętrzne: 
• w kosmetyce: w płukankach przeciwdziałających wypadaniu 

włosów oraz łupieżowi oraz w pielęgnacji twarzy dzięki wła-
ściwościom tonizującym i antybakteryjnym,

• leczeniu problemów skóry: świądzie, atopii (nawet u nie-
mowląt), wysypce alergicznej, uszkodzeniach, oparzeniach 
termicznych oraz słonecznych I stopnia,

• zapaleniu spojówek (przemywanie oraz w postaci okładów), 
• żylakach. 

 Kąpiel dziecka w naparze z ostrożenia przy atopowym za-
paleniu skóry przynosi szybką ulgę i poprawia stan jego zdro-
wia. Działa zbawiennie także na organizm dorosłego człowieka 
poprzez uczucie orzeźwienia i działanie odnawiające.  W trakcie 
kąpieli chorego odwar gęstnieje, mętnieje lub galaretowieje, 
natomiast, gdy obmywa się człowiek zdrowy, wywar nie zmie-
nia swoich właściwości; poprawa przejrzystości przy kolejnych 
kąpielach są wskaźnikiem ustępowania zmian chorobowych. 
Z tego powodu w przeszłości ostrożeń warzywny uznawano za 
roślinę magiczną.
 Duże nadzieje wiąże się również z obecnymi badaniami 
dotyczącymi możliwości zastosowania ostrożenia warzywnego 
w leczeniu nowotworów z uwagi na obecne w nim lignany oraz 
kwasy fenolowe. Fitosterole oraz flawonoidy hamują natomiast 
stany zapalne związane z przerostem gruczołu krokowego. 
 Dodatkową korzyścią płynącą z wprowadzenia do uprawy 
ostrożenia warzywnego jest jego wysoka miododajność, która 
w sprzyjających warunkach może wynieść 700 kg/ha. Wprowa-
dzenie pasieki pozwoli na dywersyfikację dochodów gospodar-
stwa oraz uzyskanie produktu unikatowego, konkurencyjnego 
na tle popularniejszych rodzajów miodu. 



 Grzyby są nieodłącznym elementem upraw, które są ściół-
kowane. Pojawiają się najczęściej na plantacjach ściółkowa-
nych zrębkami, korą, jak i słomą, kartonem czy innymi mate-
riałami. Są efektem zjawiska mikoryzy – symbiozy grzybów 
i korzeni roślin. Taka współpraca przynosi obopólne korzyści 
• uprawiane rośliny zyskują łatwiejszy dostęp do wody i roz-

puszczonych w niej soli mineralnych oraz do produkują-
cych przez grzyby substancji wpływających pozytywnie na 
ich rozwój i wzrost. Dzięki strzępkom grzybni powierzchnia 
chłonna rośliny zwiększa się kilka tysięcy razy, a jednocze-
śnie jest ona chroniona przed czynnikami biotycznymi,

• grzyby wykorzystują glukozę będącą produktem procesu 
fotosyntezy roślin, poddając ją następnie fermentacji. 

Możliwość uprawy grzybów w systemach agroleśnych jako 
dodatkowe źródło dochodu dla rolnika
Autor: Natalia Guz

Ryc. 1 Wzajemne korzyści mikoryzy (źródło: opracowanie własne)

 Obecność grzybów w ryzosferze oraz cykliczne pojawianie 
się ich owocników na powierzchni gleby świadczy o zrówno-
ważeniu systemu – grzyby pełnią ważne funkcje ekosystemo-
we: poza wspieraniem rozwoju uprawianych roślin, przyspie-
szają rozkład ściółki, przyczyniając się do użyźniania gleby. Do 
najczęściej pojawiających się owocników należą czernidłaki 
oraz pierścieniaki uprawne, a także pieczarki czy smardze, 
choć w dużej mierze zależne jest to od uprawianych gatunków 
czy rodzaju zastosowanego nawożenia lub ściółki. Pojawieniu 
się pieczarek sprzyja zastosowanie obornika końskiego. Jed-
nocześnie grzyby mogą stanowić dodatkowe źródło docho-
du dla rolnika – zarówno za sprawą możliwości sprzedaży  
w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego świeżych owocni-
ków, jak i produktów na nich bazujących w postaci suszu, przy-
praw czy przetworów.
 Oprócz grzybów, które mogą pojawić się poniekąd „przy 
okazji” w celu dywersyfikacji dochodów warto wprowadzić 
niektóre gatunki. Przykładami grzybów, które pozwolą zwięk-
szyć dochodowość prowadzonej działalności są: 
• boczniak: 
 - królewski, 
 - cytrynowy, 
 - ostrygowaty, 
 - różowy, 
 - mikołajkowy,
• twardnik japoński (shiitake). 
 
 Mogą one z powodzeniem zajmować przestrzenie pod-
szytu pod gatunkiem głównym w uprawach alejowych – ta-
kie częściowo zacienione stanowisko sprzyja prawidłowemu 
rozwojowi i doskonale odzwierciedla stanowisko naturalnego 
występowania.

Boczniak ostrygowaty na naturalnym stanowisku 
- fot. Natalia Guz

 Boczniaki to wartościowe grzyby cenione zarówno za 
liczne właściwości zdrowotne, jak i walory smakowe. Wyka-
zują właściwości przeciwzapalne, antynowotworowe, a także 
wspierające pracę układu pokarmowego. Zawierają duże ilości 
białka oraz minerałów: cynku, potasu, selenu, wapnia i sodu, 
a także witaminy D oraz witamin z grupy B. Z uwagi na wysoką 
zawartość białka, swoją teksturę oraz smak, z powodzeniem 
mogą stanowić zamiennik mięsa w dietach wegetariańskiej 
lub wegańskiej. Ich uprawa na zewnątrz możliwa jest przez 
większość roku – od marca do listopada, choć są one odporne 
na przymrozki i opady śniegu. Baloty boczniaka należy usta-
wić w zacisznym, zacienionym miejscu. Można wykopać dołki  
o głębokości do 50 cm i umieścić w nich baloty, wykorzy-
stując wykopaną ziemię stworzyć nasyp, pozostawić dostęp 
światła od północy. Od góry również należy zacienić dołek, 
stosując np. styropian czy folię. Pierwsze owocniki w tempe-
raturze przekraczającej 10°C pojawiają się w ciągu 2 tygodni. 
Inną metodą, którą można zastosować jest inkubacja grzybni 
na balotach słomy lub pniakach/kłodach drewna. Ta metoda 
sprawdzi się także w uprawie grzybów shiitake, które można 
pozyskiwać na drewnie drzew liściastych – najlepiej dębu, gra-
bu lub buku. Drewno nie może po ścięciu leżeć zbyt długo, by 
nie zostało zarażone innymi grzybami – najlepiej, by okres ten 
nie przekraczał dwóch miesięcy. Odpowiednie do uprawy są 
kłody o średnicy 10-15 cm i długości 100-120 cm. By wprowa-
dzić grzybnię należy wywiercić w drewnie otworki w odległo-
ści 20-30 cm i umieścić w nich kołki z grzybnią. Otworki na-
leży dodatkowo zabezpieczyć przed wysychaniem woskiem 
pszczelim czy parafiną. Tak przygotowane klocki drewna nale-
ży owinąć folią lub włożyć do worka i umieścić w zacienionym, 
ciepłym (ok. 20°C) oraz osłoniętym od wiatru stanowisku. Po 
upłynięciu miesiąca/dwóch należy umieścić je w wodzie na 
1-2 dni. Po tym czasie wyjąć i umieścić w docelowym, nienara-
żonym na bezpośrednie słońce miejscu np. w strefie podszy-
tu pod uprawianymi drzewami czy krzewami. Metoda ta jest 
bardziej pracochłonna, jednak tak jak w przypadku bocznia-



Tab. 1 

Drzewo Gatunek Grzyb najczęściej współtowarzyszący

liściaste

dąb: szypułkowy 
i bezszypułkowy

borowik usiatkowany, podgrzybek brunatny, pieprznik jadalny (kurka)

brzoza: brodawkowata 
i omszona

koźlarz brązowy, koźlarz czerwony, czubajka kania, podgrzybek zajączek, podgrzy-
bek zwyczajny

topola osika koźlarz czerwony

buk zwyczajny
borowik usiatkowany, borowik szlachetny, pieprznik jadalny (kurka), podgrzybek za-
jączek, podgrzybek brunatny, pieczarka leśna

grab pospolity borowik usiatkowany, podgrzybek zajączek, podgrzybek brunatny

lipa drobnolistna 
i szerokolistna

borowik usiatkowany, pieprznik jadalny (kurka)

iglaste

świerk pospolity
borowik usiatkowany, borowik szlachetny, czubajka kania, mleczaj świerkowy, pie-
prznik jadalny (kurka)

modrzew europejski Maślak pstry, maślak zwyczajny

sosna zwyczajna
borowik sosnowy, borowik usiatkowany, pieprznik jadalny (kurka), podgrzybek bru-
natny, mleczaj rydz, maślak zwyczajny, maślak sitarz, sarniak dachówkowaty

jodła pospolita
borowik szlachetny, borowik usiatkowany, borowik ceglastopory, podgrzybek bru-
natny

ka, można zastosować gotowe baloty z grzybnią – wówczas 
pierwsze owocniki pojawiają się już po kilku-kilkunastu dniach. 
Podobnie jak boczniaka – warto rozważyć wprowadzenie 
go do uprawy zarówno ze względu na walory smakowe, jak  
i liczne właściwości prozdrowotne. 
 W zależności od wprowadzonych do uprawy gatunków 
przy zastosowaniu ściółki na plantacjach mogą pojawić się 
także inne owocniki grzybów charakterystyczne dla lasów.  
W Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj-Wójtowicz w So-
snówce zaściółkowanym uprawom alejowym towarzyszą tak-
że grzyby leśne. Borowiki pojawiły się na plantacji czarnego 
bzu i miodunki za sprawą przeprowadzonych na sąsiadującej 
działce nasadzeń świerka oraz w pobliżu pasieki znajdującej 
się w sąsiedztwie lasu. Warto jednak zaznaczyć, że nie poja-
wiały się one przed założeniem agroleśnych upraw. Pozostałe 
grzyby leśne: maślaki, koźlarze babki  i czerwone występują 
także w strefie fitosanitarnej oddzielającej staw od lasu. 
 Uprawę grzybów warto rozważyć także w ogrodach le-
śnych, które ze względu na swoją różnorodność na niewielkim 
obszarze, pozwalają na pozyskanie dodatkowego źródła po-
żywienia oraz dochodu. Równie efektywnym ekonomicznie 
i ekologicznie rozwiązaniem jest uprawa grzybów w pasach 
wiatrochronnych) (fot.1).

fot.1 Młody owocnik czubajki kani w  brzozowym pasie wia-
trochronnym - fot. Natalia Guz

 W nasadzeniach takich stosowane mogą być zarówno 
gatunki liściaste, jak i iglaste. W tabelce zestawiono gatunki 
drzew wraz z ich grzybami mikorytycznymi, które mogą sta-
nowić dodatkowe źródło dochodu (tab. 1). 

 Zarówno grzyby, które pojawiają się „samoistnie” po za-
ściółkowaniu lub w wyniku zrównoważenia naszych upraw, 
jak i obecne za sprawą wprowadzonej grzybni mogą stanowić 
dodatkowe, stałe źródło dochodu dla prowadzonej działalno-
ści rolniczej, które poza zwiększaniem efektywności ekono-
micznej gospodarstwa, sprzyja rozwojowi roślin wprowadzo-
nych do uprawy. 



 W ostatnich latach coraz częstszym zjawiskiem są ekstre-
malne zjawiska pogodowe. Rzadziej niż jeszcze kilka lat temu 
notowane są dni w czasie, których notuje się kilkugodzinne 
lub całodzienne opady deszczu o niskim lub umiarkowanym 
natężeniu. Częściej natomiast obserwuje się krótkotrwałe, 
nawalne opady deszczu w czasie których jednorazowy opad 
może osiągać normę dla miesiąca bądź całego sezonu. Opady 
te często poprzedzone są trwającym kilkanaście do kilkudzię-
ciu dni z okresem suszy. 
 Tereny miejskie i podgórskie są narażone na gwałtow-
ne podwyższenie poziomu wód i wystąpienie powodzi 
błyskawicznych. W rolnictwie także takie zjawisko jest nie-
korzystne: dotknięta suszą gleba zmienia swoje właściwo-
ści i nie jest w stanie przyjąć w krótkim czasie dużych ilości 
wody. Efektem są zastoiska wody na polach uprawnych, 
które stwarzają idealne środowisko dla rozwoju chorób 
grzybowych. Mogą one także uniemożliwiać zbiór lub siew  
i wpływać na pogorszenie jakości uzyskanego plonu zwłaszcza 
na glebach ciężkich bądź takich, na których zabiegi agrotech-
niczne zostały wykonane w niepoprawny sposób. W obliczu 
wyzwań przed jakimi staje dzisiejsze rolnictwo, odpowiedzią 
na problemy związane z gospodarowaniem wodą może stać 
się wdrażanie przez rolników systemów agroleśnych. 

Należą do nich: 
• uprawy alejowe, 
• pasy wiatrochronne,
• produktywne żywopłoty,
• zadrzewienia śródpolne i remizy,
• strefy buforowe,
• pasy kwietne (agrobioautostrady) połączone z wiatrochron-

nymi,
• sylwopastoralizm,
• systemy mieszane sylwopastoralno-alejowe,
• ogrody leśne. 

 Założeniem agroleśnictwa i systemów agroleśnych jest 
produkcja rolna integrująca do uprawy lub chowu zwierząt 
drzewa i krzewy w sposób naśladujący naturę tj. odzwiercie-
dlający piętra lasu (Baj-Wójtowicz, Osińska 2020). 

Wpływ systemów agroleśnych na ograniczanie deficytów 
wody w uprawach
Autor: Natalia Guz

 Obecność drzew lub krzewów w uprawach bądź na pa-
stwiskach (uprawy alejowe, systemy mieszane sylwopasto-
ralno-alejowe, sylwopastoralizm) lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie (pasy wiatrochłonne, produktywne żywopłoty, 
pasy kwietne z zadrzewieniami, strefy buforowe, zadrzewienia 
śródpolne i remizy) spowalnia odpływ wody, redukując erozję 
wodną. Zmniejsza jednocześnie siłę wiatru, zapobiegając wy-
suszaniu gleby, jej erozji i wyleganiu upraw, dodatkowo zwięk-
szając pojemność wodną pola. Równie istotne jest zachowa-
nie stałej okrywy roślinnej poprzez stosowanie w uprawach 
poplonów, międzyplonów czy mulczowania lub systematycz-
nego ściółkowania, a także stosowanie bogatego gatunkowo 
płodozmianu wzbogaconego o rośliny bobowate (Karaczun 
2020). Taki sposób prowadzenia upraw przyczynia się do re-
tencji wody i utrzymania większego poziomu wilgotności 
w glebie, przyspieszenia procesu glebotwórczego, sekwestro-
wania węgla, zwiększania poziomu próchnicy i ograniczenia 
ewapotranspiracji. Staje się to szczególnie istotne w obliczu 
coraz dłuższych i częstszych okresów suszy. 
 Jednym z kluczowych działań prowadzących do zwiększa-
nia zasobów eksploatacyjnych w zlewniach jest retencjonowa-
nie wody w glebie na rzecz redukcji spływu powierzchniowe-
go (Michalczyk, Sposób 2021). Karaczun (2020) także wskazuje 
na istotę retencji wody opadowej w miejscu jej opadania 
i spowalnianie odpływu do morza. W rolnictwie, jednym z naj-
ważniejszych sektorów polskiej gospodarki, a jednocześnie 
odgrywającym istotną rolę w gospodarowaniu wodą, możli-
wość efektywnej retencji umożliwia wprowadzanie rolnictwa 
regeneratywnego pozwalającego na osiągnięcie intensyfikacji 
produkcji i wysokiej wydajności przy jednoczesnym poprawia-
niu ilości i jakości zasobów naturalnych (wody oraz gleby). Do 
rolnictwa regeneratywnego zaliczają się systemy uprawy po-
likulturowe bądź niekonwencjonalne monokultury, w którym 
ogranicza się do minimum zabiegi agrotechniczne i  którym 
towarzyszą odpowiednio zaprojektowane pasy wiatrochron-
ne, produktywne żywopłoty, zadrzewienia śródpolne i remizy 
czy zadrzewione pasy kwietne. Każdy z wymienionych syste-
mów agroleśnych, niezależnie od formy prowadzenia działal-
ności rolnej (uprawa gleby, chów zwierząt lub połączenie obu 
form) poprawia ilość i jakość zasobów wodnych.

 Fot.1 Sylwopastoralny wypas zwierząt – fot. A. Bobiec



 Pasy wiatrochronne stanowią jeden z systemów agro-
leśnych. Są one historycznie związane z krajobrazem rol-
niczym Polski tak jak np. nadbużańskie pasy wierzbowe 
czy pasy wiatrochronne Dezyderego Chłapowskiego na 
obszarze Wielkopolski, który przyczynił się do ich popula-
ryzacji w latach 20’ XIX w. Były one jednak stosowane już 
wcześniej: podobne systemy zadrzewień funkcjonowały na 
terenie dzisiejszej Polski już w XVI w. na obszarze Żuław Wi-
ślanych. Zostały wprowadzone przez osadników z Niderlan-
dów. W późniejszym okresie jedna z największych akcji na-
sadzeń zadrzewień na terenie kraju została zapoczątkowana  
w latach 20’ XX w. W ciągu 10 lat posadzono ponad 5,5 miliona 
drzew. 

głębień zatrzymujących wodę na wierzchowinach oraz grzbie-
tach i szczytach gór spełnią one także funkcję spowalniającą 
spływ powierzchniowy i erozję wodną – są to tzw. zadrzewie-
nia konturowe. 
 Obecność pasów wiatrochronnych przynosi także szereg 
korzyści środowiskowych stanowiąc ostoje oraz korytarze 
ekologiczne dla zwierząt, wspierając jednocześnie bioróżno-
rodność. W ich obrębie bezpieczne schronienie znaleźć mogą 
drobne ssaki, nawet do 60 gatunków ptaków i 250 gatunków 
owadów. Ich obecność wpływa pozytywnie na pobliskie upra-
wy – owady oraz ptaki redukują ilość szkodników w obrębie 
upraw, a także zwiększają plony (zapylacze). 
 W przeszłości pasy wiatrochronne przy drogach i na mie-
dzach często tworzono wykorzystując drzewa owocowe. Poza 
funkcją wiatrochronną służyły one jako dodatkowe źródło po-
żywienia dla ludzi i ptaków. Szpalery drzew wykorzystywano 
także w celach produkcyjnych, z których pozyskiwano drew-
no. Stanowiły także osłonę przed słońcem, deszczem i wia-
trem podczas prac polowych dla ludzi i zwierząt. 
 Wycinka pasów wiatrochronnych w ciągu kilku lat dopro-
wadza do 40% degradacji gleb położonych w zasięgu ich od-
działywania, dlatego niezwykle istotna jest ochrona już istnie-
jących systemów, a także wprowadzanie nowych nasadzeń. 
Ich dobór zależy od głównej funkcji jaką mają one spełniać, 
a także od warunków siedliska i gleby. Warto wprowadzać ga-
tunki rodzime najlepiej tolerujące lokalne warunki klimatycz-
ne i glebowe, choć w pasach wiatrochronnych sprawdzi się 
również nie należąca do rodzimych topola. Charakteryzuje ją 
szybki przyrost i pochłanianie dużych ilości CO2 oraz metali 
ciężkich i gazów zawieszonych. Może być stosowana np. w gę-
stych nasadzeniach mieszanych z lipą, z których sukcesywnie 
będzie redukowana. Warto pamiętać o jej płytkim systemie 
korzeniowym, co może stanowić ograniczenie w przypadku 
niektórych upraw, a także o doborze odpowiedniej odmiany: 
topola osika wymaga bardzo wilgotnego stanowiska, dlatego 
może okazać się nieodpowiednim wyborem. Do gatunków 
rodzimych, które są właściwe dla zadrzewień zalicza się m.in.: 
brzozy brodawkowate, brzozy omszone (preferujących nieco 
wilgotniejsze stanowiska), olsze, wierzby: biała oraz krucha. 
Gatunki domieszkowe mogą stanowić m.in: buk zwyczajny, 
dąb bezszypułkowy i szypułkowy, wiąz górski czy drzewa 
owocowe: czereśnia ptasia, dzikie jabłonie oraz grusze czy ja-
rzęby. 
 W Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj-Wójtowicz 
w pasach wiatrochronnych wykorzystuje się olszę czarną 
i szarą. Gatunkami wprowadzonymi do upraw położonych  
w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewień są: rzepik pospo-
lity, ostrożeń warzywny oraz pokrzywa zwyczajna. O do-
borze gatunków drzew zadecydowały warunki glebowe  
i siedliskowe. Pod uwagę wzięto także allelopatię dodatnią, 
która występuje pomiędzy olszą, a pokrzywą, wspierając wza-
jemnie swój wzrost. 

Rola pasów wiatrochronnych w rolnictwie
Autor: Natalia Guz

Fot. 1 Nadbużańskie brzozowe pasy wiatrochronne – fot. Natalia 
Guz

 Zadaniem pasów wiatrochronnych jest przede wszystkim 
hamowanie siły wiatru. Jest to możliwe dzięki odpowiednio 
gęstym nasadzeniom tworzącym barierę wiatrochronną redu-
kującą jego prędkość średnio o 20%, choć wielkość ta może 
wynieść nawet 70%. Im wyższe są drzewa, tym efektywniejsze 
jest ich redukujące prędkość wiatru działanie.  Ogranicza ono 
jednocześnie wywiewanie cząstek materii organicznej z pól, 
a także zapobiega wysuszeniu powierzchni gleby. Przeciw-
działa także erozji wodnej, która dotyka blisko 20% powierzch-
ni kraju, zwiększając jednocześnie pojemność wodną pola 
– dzięki obecności drzew więcej wody ma szansę wniknąć 
w profil glebowy. Zapobiegają one również wyleganiu upraw. 
Istotną zaletą obecności pasów wiatrochronnych jest wzrost 
plonu: zbóż o 5-20%, buraków cukrowych: 5-10%, ziemnia-
ków: do 20%, warzyw w specyficznych warunkach nawet do 
50%. W zależności od ich zlokalizowania mogą pełnić jeszcze 
inne role: sadzone w pobliżu gospodarstw chronią ludzi, in-
wentarz oraz uprawy przed wychładzającym działaniem wia-
tru, natomiast na krawędziach i skarpach stoków umożliwiają 
zsuwanie się zimnych mas powietrza, co zapobiega powsta-
waniu zastoisk mrozowych w obniżeniach terenu. Ograniczają 
one także odory emitowane przez gospodarstwa. Wokół za-
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 Malwa czarna (Althaea rosea var. nigra) należy do rodziny 
ślazowatych. Inne jej nazwy, z którymi często można się spotkać 
to prawoślaz ogrodowy lub malwa ogrodowa Jest rośliną wie-
loletnią pochodzącą prawdopodobnie z rejonu Azji Mniejszej 
lub północnej części Morza Śródziemnego – w formie dzikiej 
można spotkać ją we Włoszech oraz Grecji, gdzie znana była 
już w starożytności. W Polsce kojarzona i spotykana jest zwykle 
w babcinych, przydomowych ogródkach.  

Morfologia
 Malwa czarna, podobnie jak inne odmiany, osiąga do 200 
cm wysokości w drugim roku po posadzeniu. Charakteryzuje 
się okazałymi, dochodzącymi do 10 cm średnicy, ciemnofioleto-

wymi (prawie czarnymi), pięciopłat-
kowymi kwiatami zebranymi w kło-
sowate kwiatostany (fot.1). Dolne 
liście są długoogonkowe, okrągłe 
do jajowatych z sercowatą nasadą 
i nieregularnie ząbkowanym brze-
giem. Kwitnienie przypada na okres 
od czerwca do września. Wytwarza 
nasiona o nerkowatym kształcie 
wielkości bliskiej 3,5 mm.

Fot. 1 Kwiat malwy czarnej – źródło: stronazdrowia.pl

Wymagania stanowiskowe
 Różne źródła odmiennie opisują jej wymagania glebowe, 
które określane są od gleb żyznych i zasobnych o pH obojęt-
nym po stanowiska suche, ubogie i piaszczyste lub skaliste.  
W większości źródeł istnieje jednak zgodność co do jej prefe-
rencji insolacyjnych, w których wskazuje się na stanowiska sło-
neczne. Wykazuje się znaczną mrozoodporność, znosząc spadki 
temperatury poniżej -30°C.

Możliwość zastosowania
 Charakteryzuje się dostosowaniem do warunków klimatu 

Możliwość wykorzystania malwy w systemach agroleśnych
Autor: Natalia Guz

Polski – znaczną  odpornością na mróz oraz suszę. Wykazuje 
liczne właściwości lecznicze, dlatego warto rozważyć jej wpro-
wadzenie do systemów agroleśnych dla pozyskiwania surowca 
zielarskiego, który stanowią pąki, całe kwiaty oraz płatki. Jest 
również wykorzystywana we florystyce na kwiat cięty. W upra-
wach alejowych mogłaby być uprawiana współrzędnie z lipą 
lub leszczyną z uwagi na zbliżone preferencje siedliskowe. 
Niezależnie od doboru gatunku współrzędnego w celu zwięk-
szenia dochodowości, przy wprowadzeniu jej do uprawy, war-
to w pobliżu usytuować pasiekę z uwagi na jej miododajność 
wynoszącą do 140 kg/ha. Wysoką miododajnością odznacza się 
także lipa (do 200 kg/ha), natomiast leszczyna dostarcza pyłku 
niezbędnego do rozwoju rodziny pszczelej. Przy wprowadze-
niu do uprawy warto uwzględnić jej długi okres kwitnienia, co 
wpływa na długi zbiór w miarę dojrzewania kwiatów. Dla wzbo-
gacenia bioróżnorodności i w celach ozdobnych może zostać 
zastosowana w ogrodach leśnych dostarczających surowców 
oraz pełniących funkcję pokazową (living labs). Może także sta-
nowić długo kwitnący oraz samoodnawiający się element pa-
sów kwietno-drzewnych na miedzach. 

Właściwości lecznicze
Kwiaty malwy czarnej wykazują liczne właściwości lecznicze. 

Do najważniejszych należą: 
• powlekanie i łagodzenie podrażnień błon śluzowych i działa-

nie przeciwkaszlowe (przynależność do rodziny ślazowatych),
• regulowanie cyklu menstruacyjnego, 
• łagodzenie objawów menopauzy, 
• działanie uspokajające, 
• niwelowanie skutków nadmiaru testosteronu, 
• wspomaganie regeneracji uszkodzonych tkanek, 
• działanie przeciwzapalne i antyseptyczne,
• leczenie kruchości naczyń. 
Wywar może być stosowany również do przemywania spojó-
wek oraz tonizująco i nawilżająco na skórę.


