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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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 Każdy rolnik wie, że nie można uprawiać w polikulturze 
przypadkowo dobranych gatunków, bo nie wszystkie rośliny 
tolerują swoje sąsiedztwo. Z tego względu powodzenie upraw 
prowadzonych w systemie agroleśnym alejowym zależy od 
prawidłowo przygotowanego projektu. Najważniejszą sprawą 
jest dobór gatunków, które chcemy uprawiać oparty o rzetel-
ną analizę jakie surowce chcemy z nich pozyskiwać oraz ja-
kie produkty chcemy z nich wytwarzać. Należy pamiętać by 
określić skalę tej produkcji oraz możliwości zbytu. Przy dobo-
rze gatunków należy kierować się zasadami allelopatii. Ważne 
jest też dobranie gatunków do stanowiska glebowego (klasa 
bonitacyjna gleby , pH, profil glebowy). Sprawą od której na-
leży zacząć jest odpowiednie zaprojektowanie uprawy alejo-
wej. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na odpowiednie 
zaprojektowanie rzędów zadrzewień względem stron świata. 
Podawane niekiedy rekomendacje, że rzędy winny być zawsze 
skierowane wzdłuż osi północ – południe są nieprawdziwe 
i mogą narazić rolnika na ogromne straty finansowe. Ustawie-
nie rzędów wobec kierunków świata zależy od tego czy roślina 
spółrzędna wprowadzana do międzyrzędzi czyli alei jest rośli-
ną światłożądną czy też cieniolubną. 

Ryc. 1 System alejowy

Następnym ważnym krokiem jest odpowiednie zaprojekto-
wanie odległość rzędów zadrzewień od siebie oraz odległość 
drzew lub krzewów od siebie w rzędzie. Jeśli w międzyrzę-
dziach (alejach) mają być uprawiane rośliny cieniolubne lub 
potrzebujące okresowego zacieniania rzędy zadrzewień po-
winny zostać zaprojektowane na osi wschód – zachód, jeśli 
oba gatunki wymagają równomiernego nasłonecznienia na-
leży wyznaczyć rzędy zadrzewień na osi północ – południe. 
Jaka powinna być szerokość międzyrzędzi oraz odległość od 

jednego rzędu zadrzewień do drugiego? Nie należy opierać 
się na rekomendacjach spotykanych niekiedy w opracowa-
niach z góry określających minimalną i maksymalną szerokość 
alei lub odległość od jednego rzędu do drugiego. Odległości 
te będą inne dla różnych gatunków drzew lub krzewów oraz 
będzie to to tez determinować gatunek wybrany do uprawy 
w międzyrzędziu. Szerokość międzyrzędzi powinna umożli-
wiać mechaniczne prowadzenia zabiegów agrotechnicznych 
oraz zbiór, więc w przypadku uprawy zbóż w alejach ich sze-
rokość powinna wynosić co najmniej jedną szerokość hedera 
kombajnu. Odległość drzew czy krzewów od siebie w rzędzie 
powinna być taka, by rośliny mogły się swobodnie rozrosnąć 
co zagwarantuje optymalny plon, przykładowo różę pomarsz-
czoną należy sadzić w odległości co najmniej 1,5 m krzew od 
krzewu. Szerokość alei powinna więc być co najmniej taka 
jak najszerszej maszyny, której rolnik będzie używał do pracy 
w tej alei. Należy pamiętać, że rośliny się rozrastają, więc aleja 
to będzie obszar pomiędzy zadrzewieniami, w którym można 
uprawiać roślinę współrzędną, nie wlicza się do niej strefy pod-
szytu. 

 Zakładanie uprawy alejowej należy zacząć od posadzenia 
drzew/ krzewów. W pierwszym roku po posadzeniu wskaza-
na jest uprawa w miedzyrzędziach roślin na nawóz zielony np. 
facelii lub łubinu i wprowadzenie gatunku współrzędnego do-
piero po wzbogaceniu gleby. Projektując system alejowy nale-
ży też określić w jaki sposób utrzymany będzie teren w pasach 
zadrzewień czyli podszyt. Sprawdzonym spsobem jest ściółko-
wanie go słomą, sianem, kompostem, obornikiem popieczar-
kowym, zrębkami drzew liściastych. Takie ściółkowanie chroni 
nie tylko przed chwastami, ale również przed utratą wilgoci, 
a materiał ściółkarski dostarcza nawozów. Pasy pod drzewa-
mi mogą być również obsiane wieloletnimi i jednorocznymi 
miododajnymi roślinami kwietnymi i zielarskimi, co doskonale 
sprawdzi się w gospodarstwie, które ma lub chce założyć nie-
wielką pasiekę.
Gdzie znaleźć dodatkowe informacje o systemach agrole-
śnych?

 Agroleśny projekt badawczo – wdrożeniowy, który reali-
zuję w swoim gospodarstwie jest relacjonowany na stronie 
www.lubelskieziola.pl gdzie można znaleźć również zakładkę 
Baza Wiedzy, a także w mediach społecznościowych: www.
facebook.com/lubelskieziola oraz www.twitter.com/lubel-
skieziola . W 2020 roku z inicjatywy rolników, organizacji re-
prezentujących rolników oraz przetwórców powołany został 
Ogólnopolski Klaster Agroleśnictwa, który koordynuje ECO-
-FARM Sosnówka sp. z o.o. Klaster jest platformą wymiany wie-
dzy, łączenia rolników z przetwórcami, umożliwia pomoc dla 
rolników chcących zaprojektować i założyć system agroleśny 
w swoim gospodarstwie. Obecnie kilkadziesiąt gospodarstw 
wdraża system alejowy w ramach tej współpracy. Więcej infor-
macji o Klastrze oraz o tym jak można zakwalifikować się do 
tego programu mentoringowego można otrzymać pisząc na 
adres: biuro@lubelskieziola.pl

Jak założyć agroleśną uprawę alejową?
Autor: Barbara Baj Wójtowicz



 Agroleśnictwo to prawdopodobnie najstarsza forma rol-
nictwa, a mimo to została uznana przez ONZ za najważniejszą 
z innowacji w rolnictwie. Najkrócej definiując agroleśnictwo 
to: sposób prowadzenia produkcji na gruntach rolnych (agro -) 
w sposób naśladujący naturę, czyli piętra lasu (-leśnictwo). Jest 
to więc zintegrowana z zadzewieniami i zakrzewieniami upra-
wa roślin lub hodowla zwierząt. W Polsce agroleśnictwo jest 
tradycyjnie znaną i od wieków praktykowaną formą gospoda-
rowania rolnego, która niestety przez ostatnich kilkadziesiąt lat 
została zniszczona przez postępujące uprzemysłowienie rol-
nictwa. Do zniszczenia systemów agroleśnych w Polsce przy-
czyniły się również: brak wiedzy zarówno po stronie rolników 
jak i decydentów politycznych, błędna polityka przyznawania 
dopłat bezpośrednich,  brak doradztwa rolnego podejmujące-
go te kwestie oraz brak transferu wiedzy pomiędzy ośrodka-
mi naukowymi a rolnikami i doradcami. Niszczenie systemów 
agroleśnych jest przyczyną dotkliwego pogłębiania się skut-
ków suszy, a mimo to temat ten nie został poważnie potrakto-
wany w propozycji dokumentów strategicznych Wspólnej Po-
lityki Rolnej na lata 2021 - 2027, które Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi ostatnio przedstawiło do konsultacji. 

Systemy agroleśne to: uprawy alejowe, silvopastoralizm czyli 
wypas zwierząt wśród zadrzewień, system mieszany alejowo – 
silvopastoralny (np. wypas zwierząt w sadach owocowych lub 
zagajnikach krótkiej rotacji), pasy wiatrochronne, produktyw-
ne żywopłoty, zadrzewienia oraz remizy śródpolne i śródpa-
stwiskowe, tzw. agrobioautostrady, czyli pasy kwiatowe z za-
krzewieniami i zadrzewieniami,  także strefy buforowe, a także 
tzw. leśne ogrody. Na początek naszej serii artykułów o syste-
mach agroleśnych przedstawię uprawy alejowe oraz korzyści 
ze stosowania takiego systemu uprawy.
 Rolnicy zainteresowani są takimi formami gospodaro-
wania rolnego, które są opłacalne, przy czym wbrew stereo-
typom, nie zależy im na maksymalizacji dochodów kosztem 
środowiska naturalnego, bo jak mało kto rozumieją jak bardzo 
produkcja rolna zależy od stanu tego środowiska. Trudno też 
zgodzić się ze stereotypem rolnika, któremu nie zależy na pro-
dukcji żywności wysokiej jakości, ekologicznej i pochodzącej 
z surowców z wiadomego źródła z prostego powodu, że sami 
są konsumentami i są niejako skazani na żywność produkowa-
ną przez innych. 
 Uprawa w systemie alejowym polega na sadzeniu drzew 
lub krzewów na gruncie rolnym w rzędach oddalonych od 
siebie o kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt metrów, 
a w międzyrzędziach tzw. alejach wprowadzanie jednorocz-
nych lub wieloletnich gatunków niskich. Mogą to być zarówno 
drzewa dające surowiec zielarski np. lipa, olsza czy głóg, ale 
mogą to być również drzewa tzw. przemysłowe np. dąb, mod-
rzew, topola, topola osika, jesion, sosna itd. Z krzewów dosko-
nale w takim systemie sprawdzą się bez czarny, róża owocowa 
(dzika i pomarszczona), głóg, leszczyna, aronia, jagoda kam-
czacka. W międzyrzędziach mogą być uprawiane zboża, wa-
rzywa, rośliny okopowe, gatunki zielne. Odległość pomiędzy 
rzędami zadrzewień powinna być tak zaplanowana, by zabiegi 
agrotechniczne i zbiór mogły być w dalszym ciągu przeprowa-
dzane mechanicznie. 

Agroleśnictwo – uprawy alejowe i korzyści z ich stosowania 
Autor: Barbara Baj Wójtowicz

Agroleśnictwo to racjonalne wykorzystanie areału rolnego
W przypadku sadów owocowych pasy pod drzewami oraz 
międzyrzędzia utrzymuje się jako czarny ugór, ugór herbi-
cydowy lub murawę. Ten areał nie jest wykorzystywany, nie 
przynosi dochodu, a jego utrzymanie w określonym stanie ge-
neruje koszty. Dochód z sadu owocowego pojawia się dopie-
ro w perspektywie kilku lat od jego założenia, a rolnik ponosi 
koszty jego utrzymania, dlatego wykorzystanie międzyrzędzi, 
z których można osiągać plon i dochód, jest racjonalnym roz-
wiązaniem.  Rzędy zadrzewień mogą być też mieszane np. 
drzewa tzw. przemysłowe sadzone mogą być na przemian 
z drzewami owocowymi. Na Farmie Wakelyns w Wielkiej Bry-
tanii jej właściciel Martin Wolfe od początku lat 90-tych XX w. 
prowadzi uprawę wyłącznie w systemie agroleśnym alejowym 
sadząc drzewa wysokie o dużej wartości dodanej drewna ta-
kie jak jesion, grab, olcha włoska, dąb, sykamora i dzika cze-
reśnia  naprzemiennie z drzewami owocowymi np. jabłonią, 
wykorzystując międzyrzędzia do uprawy kukurydzy czy owsa. 
Innym systemem, który stosuje to uprawa alejowa leszczyny 
na orzechy lub jako zagajniki krótkiej rotacji naprzemiennie  
z drzewami owocowymi. 

Fot.  1 Wakelyns Farm. Uprawa alejowa drzewa tzw. przemysło-
wych w rzędach z jabłonią, w międzyrzędziach uprawa zbóż. Źró-
dło: EURAF.

 System stosowany na farmie wygląda następująco: pas 
zadrzewień – zboże – pas zadrzewień – dynia – pas zadrzed-
wień – ziemniaki – pas zadrzewień – dynia. System powtarza 
się na całej farmie z uwzględnieniem płodozmianu w alejach/ 
międzyrzędziach.

Fot. 2 Wakelyns Farm. Uprawa alejowa leszczyny z ziemniakami. 
Źródło: EURAF.



 System upraw alejowych sprawdza się też doskonale 
w uprawie zielarskiej. Zarówno zadrzewienia jak i gatunki 
uprawiane w alejach mogą być źródłem surowców zielarskich. 
Dodatkowo w takim systemie można wprowadzić do uprawy 
gatunki dziko rosnące, na które jest duże zapotrzebowanie. 
Tak prowadzone uprawy alejowe można uzupełnić o pasiekę, 
bowiem różnorodność odpowiednio  gatunków będzie źró-
dłem nektaru i pyłku. W swoim gospodarstwie na Lubelszczyź-
nie prowadzę uprawę alejową gatunków zielarskich. Systemy 
agroleśne założyłam w ramach projektu badawczo – wdroże-
niowego „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dys-
trybucji ziół w Dolinie Zielawy” realizowanego  we współpracy 
z SGGW oraz ECO-FARM Sosnówka sp. z o.o. w ramach działani 
Współpraca z PROW 2014 – 2020. Z bzem czarnym uprawiam 
w alejach miodunkę plamistą i miodunkę ćmę - cenne i po-
szukiwane gatunki zielarskie, które zostały wprowadzone do 
uprawy po raz pierwszy na świecie. Z różą owocową została 
wprowadzona do uprawy inna roślina dziko rosnąca będąca 
w Polsce gatunkiem zagrożonym – malina moroszka. Z olszą 
czarną uprawiam pokrzywę zwyczajną, która jest coraz bar-
dziej poszukiwanym surowcem w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym i kosmetycznym.  Model upraw alejowych 
wdrożony w moim gospodarstwie został zaadaptowany przez 
ponad dwadzieścia innych gospodarstw w Polsce. 

Fot. 3 Uprawa alejowa bzu czarnego i miodunki ćmej Gospodar-
stwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz . 
Źródło: fot. Roman Wierzbicki, www.lubelskieziola.pl 

Jakie korzyści daje prowadzenie uprawy w  systemie ale-
jowym?
 W dobie zmieniającego się klimatu, występujących su-
szy lub ulewnych deszczy, po których woda zamiast wsiąkać 

spływa do rowów oraz erozji wietrznej gleby, system alejowy 
poprawia stan gleby i rozwiązuje wspomniane problemy. Za-
drzewienia i zakrzewienia stanowią bariery wiatrochronne, 
hamują siłę wiatru nawet o 70% co zapobiega erozji wietrznej 
gleby. Wywiewanie cząsteczek próchnicy z gleby powoduje jej 
ubożenie i konieczność silniejszego nawożenia, co przekłada 
się na wyższe koszty produkcji oraz wyższe koszty środowisko-
we. Naukowcy od lat alarmują, że brak wdrożenia systemów 
zatrzymujących erozję doprowadzi w bliskiej perspektywie 
(10-15 lat) do tego, że produkcja rolna w Polsce nie będzie 
mogła być prowadzona na takim poziomie wydajności i opła-
calności jak obecnie. Systemy alejowe hamując siłę wiatru, 
okrywając glebę roślinnością przez większą część roku, czę-
sto stosujące ściółkowanie wieloletnich roślin współrzędnych, 
chronią ją przed wysuszaniem. Zadrzewienia i zakrzewienia 
poprzez  swój system korzeniowy pozwalają na zatrzymanie 
wody w profilu glebowym i zwiększenie pojemności wodnej 
pola. Uprawa alejowa jest więc systemem uprawy znacznie 
bardziej odpornym na skutki suszy niż monokultura. Uprawy 
alejowe, w których w alejach posadzone są rośliny o płytkim 
systemie korzeniowym, a w oddzielających je rzędach gatun-
ki drzewiaste o głębokim systemie korzeniowym, umożliwia-
ją racjonalne gospodarowanie nawozami. Korzenie głębokie 
transportują do wyższych warstw składniki odżywcze i dokar-
miają w ten sposób rośliny o płytszym systemie korzeniowym. 
Uprawa alejowa jest też swoistym filtrem fitosanitarnym unie-
możliwiającym utratę składników odżywczych przez rośliny, 
ich przenikanie do wód gruntowych, a tym samym chronią-
cym wody przed zanieczyszczeniem azotanami i fosforana-
mi. Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego i polskich rzek przez 
polskie rolnictwo jest problemem, który wymaga pilnego roz-
wiązania. Racjonalne wykorzystanie nawozów to wymierne 
oszczędności dla rolników.
 Uprawy w systemie alejowym, które prowadzę w swoim 
gospodarstwie potwierdzają, że w stosunku do monokultur 
uprawy te są znacznie odporniejsze na suszę dzięki okrywie 
roślinnej oraz ściółkowaniu utrzymywanej na całym areale. Za-
stosowane ściółkowanie słomą zbożową, słomą z facelii oraz 
zrębkami drzew liściastych to zabieg często wykorzystywany 
w systemach agroleśnych. Służy nie tylko zatrzymaniu wody 
w glebie, zabezpieczeniu przed chwastami, ale zwiększa też 
populację dżdżownic oraz rozkładając się tworzy warstwę 
próchniczną odbudowując glebę zniszczoną erozją wietrzną. 
Mulcz, szczególnie w ten w postaci zrębek drzew liściastych, 
sprawdził się w sierpniu 2020 roku podczas nawalnych desz-
czy absorbując wodę i zapobiegając wymakaniu upraw.  
 Uprawy alejowe, również te z wykorzystaniem gatunków 
krótkiej rotacji to również sprawdzona ochrona dla upraw 
współrzędnych przed chorobami i szkodnikami. Po pierwsze 
dlatego, że rośliny wpływają na siebie nawzajem pozytywnie 
np. bez czarny i miodunka sp. (pozytywny lub negatywny 
wpływ roślin na siebie nazywa się allelopatią i jest powszech-
nie wykorzystywany np. w warzywnictwie). Po drugie dlatego, 
że zadrzewienia i zakrzewienia to schronisko dla ptaków oraz 
owadów, które są sprzymierzeńcami rolnika w walce ze szkod-
nikami.
 W przyrodzie nie występują monokultury. Uprawa mono-
kulturowa bez elementów dodatkowych w postaci przynaj-
mniej zadrzewień czy zakrzewień na miedzach nie jest sys-
tem zrównoważonej produkcji rolnej. Uprawy rolne są częścią 



przyrody i krajobrazu, brak równowagi w jednym z jej elemen-
tów (w uprawach) prowadzi do zachwiania całego systemu 
przyrodniczego. Co to może rolnika obchodzić? Powinno jak 
najbardziej go obchodzić, bo brak tej równowago boleśnie 
przekłada się na wysokość plonów, np. spadek populacji za-
pylaczy to odczuwalny spadek wysokości plonu, zmniejszenie 
populacji biedronki to niszczenie upraw przez mszyce, gawron 
zagrożony wyginięciem w Polsce zapewniał oczyszczanie 
upraw z pędraków i niszczących je owadów itd. Uprawa w sys-
temie agroleśnym alejowym pozwala na stworzenie systemu 
polikulturowego, zrównoważonego, ale ciągle regulowanego 
przez człowieka w sposób przynoszący korzyści rolnikowi, ale 
również środowisku.

Korzyści finansowe
 Rolników interesuje najbardziej oczywiście dochodowość 
upraw agroleśnych. Uprawy alejowe pozwalają zmaksymali-
zować wykorzystanie pola poprzez uprawę dwóch gatunków 
na tym samym areale. Współczynnik wykorzystania pola, czyli 
ilość plonu otrzymanego z danej uprawy w porównaniu z mo-
nokulturą nosi nazwę LER. Przykładowo dla mojej uprawy ale-
jowej bzu czarnego i miodunki współczynnik wykorzystania 
pola (LER) wynosi:
- 1 dla bzu, bo obsada krzewów bzu na 1 ha jest identyczna jak 
w monokulturowej uprawie tego gatunku
- natomiast LER dla miodunki wynosi 0.8, ponieważ zajmuje ona 
jedynie 80% powierzchni jaki zajęłaby w monokulturze (pozo-
stałą powierzchnię zajmują pasy obsadzone bzem czarnym).

 Dlatego współczynnik wykorzystania pola dla uprawy 
agroleśnej bzu czarnego i miodunki wynosi 1.8 LER. Ma to 
przełożenie na osiągane przez rolnika dochody, bo ma on 
możliwość sprzedaży dwóch lub większej ilości surowców 
rolnych pochodzących z tego samego pola w tym samym 
sezonie wegetacyjnym. W przypadku uprawy agroleśnej bzu 
czarnego i miodunki to są owoce bzu czarnego (i w mniejszej 
ilości kwiaty) oraz ziele miodunki. Uprawa alejowa to zabez-
pieczenie finansowe dla rolnika w sytuacji kiedy plon owoców 
jest niski, może on bowiem ciągle uzyskać dochód z gatunku 
współrzędnego uprawianego w alejach. 
 Od założenia sadu do czasu uzyskiwania zbiorów gwaran-
tujących towarowość gospodarstwa mija kilka lat. Gatunek 
uprawiany w międzyrzędziach to również szansa dla rolnika 
by osiągać dochód z tego areału zanim zacznie zbierać owo-
ce w ilościach kontraktowych z założonego sadu. W przypad-
ku uprawy drzew tzw. przemysłowych czyli na biomasę okres 
oczekiwania na zrąb oraz dochód z niego jest jeszcze dłuższy. 
Plantacje rotacyjne roślin na biomasę przynoszą również do-
chody co kilka lat, dlatego dobrze sprawdzającym się rozwią-
zaniem jest uprawa np. wierzby energetycznej w pasach skła-
dających się z kilku rzędów nasadzeń wierzby oddalonych od 
siebie o dziewięć do kilkunastu metrów, na których uprawia 
się rośliny współrzędne przynoszące dochód każdego roku. 
Bardzo dobre efekty przynosi uprawa np. leszczyny na orzechy 
(lub do wycinki rotacyjnej) w rzędach przedzielonych uprawą 
owsa, pszenżyta, kukurydzy, szparagów, warzyw, czy ziół.

 W ramach projektu „Innowacyjny model produkcji, prze-
twórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” w systemach 
agroleśnych: alejowym oraz z produktywnymi żywopłotami 
Grupa Operacyjna „Agrolesnictwo w Dolinie Zielawy” wpro-
wadziła do uprawy wiele gatunków krzewów owocowych oraz 
roślin zielarskich. 
W systemie alejowym wprowadzono:
• bez czarny Sambucus nigra L. (odmiany: Samdal, Hashebrg 

oraz FinnSan) w polikulturze z miodunką (Pulmonaria offi-
cinalis L., Pulmonaria obscura Dumort, Pulmonaria mollis 
Wulfen ex Hornem., Pulmonaria angustifolia L.) oraz w poli-
kulturze z przetacznikiem leśnym (Veronica officinalis L.)

• różę pomarszczoną bezodmianową Rosa rugosa Thunb., 
a także różę pomarszczoną odmiany Hansa oraz różę dziką 
(Rosa canina L.) w polikulturze z maliną moroszką (Rubus 
chamaemorus L).

 W systemie z produktywnymi żywopłotami wykorzystano 
istniejące elementy agroleśnictwa w postaci krzewów pora-
stających miedze oraz zadrzewień śródpolnych. Na miedzach 
rosły naturalnie następujące gatunki: głóg jednoszyjkowy 
(Crataegus monogyna Jacq.), głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata (Poir.) DC.)  i te działki wykorzystano w ramach pro-
jektu pod uprawę rzepiku pospolitego (Agrimonia eupatoria  
L.). Na działce, której miedze porasta bez czarny wprowadzono 
do uprawy ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum (L.) Scop.). 
Natomiast pod uprawę pokrzywy wykorzystano działkę rolną 

Jakie gatunki warto uprawiać w systemach agroleśnych?
Nieszpułka - zapomniany gatunek o dużym potencjale
Autorzy: Natalia Guz, Barbara Baj Wójtowicz

z naturalnymi elementami olszy szarej (Alnus incana (L.) Mo-
ench). Elementy naturalne uzupełniono dodatkowymi nasa-
dzeniami. 
 Opracowany w ramach projektu model uprawy jest na 
tyle uniwersalny w swoich zasadach, że można go zastosować 
w przypadku uprawy innych gatunków. Nieszpułka (Mespilus 
germanica L.) jest gatunkiem, który jest obecnie zapomnia-
nym w Polsce, ale z uwagi na swoje właściwości i przydatności 
w przetwórstwie, wartym wprowadzenia do uprawy towaro-
wej w systemach agroleśnych. 
 Nieszpułka zwyczajna (Mespilus germanica L.) to gatunek 
owocowy z rodziny różowatych. Pierwsze wzmianki o uprawie 
tego gatunku pojawiły się w źródłach pochodzących sprzed 
3000 lat. Gatunek ten uprawiano ze względu na owoce w sa-
dach w całej Europie od wielu stuleci. Wzmianki o nim pocho-
dzą ze starożytnej Grecji i Rzymu, a zapisy historyczne w Anglii 
mówią, że był uprawiany tam już w 1270 roku. Jest to gatu-
nek długowieczny - w uprawie może pozostać 100 lat, chociaż 
w Wielkiej Brytanii spotyka się okazy starsze. W tym kraju nie 
tylko powszechnie przez stulecia uprawiano nieszpułkę, ale do 
dzisiaj przetrwała w kodzie kulturowym. Ze względu na kształt 
owoców już w starożytnej Grecji zyskały one sprośne nazwy. 
W XVI i XVII wieku nieszpułki były nazywane „otwartymi tył-
kami” inspirując dowcipy i humorystycznie nieprzyzwoite 
kalambury w wielu sztukach elżbietańskich i jakobijskich. Na-
zwa przetrwała w powszechnym użyciu jeszcze do XX wieku. 



W okresie wiktoriańskim owoce nieszpułki nazywano „tyłkiem 
małpy”. Mimo nadawania nieszpułce prześmiewczych nazw 
owoce te uchodziły za wielki przysmak, nieszpułkę chętnie 
uprawiano oraz używano do przetwórstwa oraz w medycynie 
ludowej.
Owoce nieszpułki można długo przechowywać, nadają się 
do wielorakiego użycia, dlatego w średniowieczu nieszpułkę 
uprawiano w przyklasztornych i dworskich ogrodach, owoce 
przechowywano w piwnicach, by w okolicy Bożego Narodze-
nia zacząć je przetwarzać.  Nieszpułka była bardzo popular-
nym gatunkiem w krajach zachodniej i południowej Europy 
zwłaszcza w okresie średniowiecza.

Morfologia
W sprzyjających warunkach nieszpułka zwyczajna w zależności 
od odmiany osiąga wysokość od 2,5 m do 8 m i szerokość ko-
rony określaną najczęściej jako bliską 5 metrom. Jej pokrój jest 
zwarty, a stosunkowo długie liście osiągają od 7 do 12 cm. Wy-
twarza białe, pojedynczo osadzone na pędzie pięciopłatkowe 
kwiaty o wielkości uzależnionej od odmiany od 2,5 cm do 6 cm

Fot. 1 Kwitnąca nieszpułka – źródło: https://www.vdberk.pl/
drzew/mespilus-germanica/
Kwitnienie przypada na maj lub czerwiec. Owoc ma kształt 
kulisty, kulisty spłaszczony lub stożkowy, kolor brązowy lub 
brązowo - zielony o wielkości, w zależności od odmiany, od 2,5 
cm do 8 cm. Nieco przypomina owoc gruszy polnej ulęgałki 
Pyrus pyraster. 

Fot. 2 Owoce nieszpułki – źródło: https://derenjadalny.com/ofer-
ta/nieszpulka
Owoc pojawia się na przełomie lata i jesieni, jednak pełną 
dojrzałość osiąga po okresie przymrozków. Może być również 

zerwana przed okresem ochłodzenia i przechowywana przez 
kilka lub kilkanaście tygodni - zerwana w październiku, pełną 
dojrzałość osiągnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Uprawa nieszpułki
 Wprowadzenie nieszpułki na teren przydomowego ogrodu 
lub upraw polowych może przynieść szereg korzyści zarówno 
ekologicznych jak i ekonomicznych. Jest to gatunek nadający się 
do uprawy w systemach agroleśnych. W zależności od odmiany 
dobrze sprawdzi się w systemie alejowym prowadzony jako drze-
wo lub krzew, w produktywnych żywopłotach oraz do nasadzeń 
w pasach wiatrochronnych. Zastosowana w produktywnych ży-
wopłotach stosowanych do kwaterowania pastwisk spełni również 
funkcję ekosystemową, bowiem jej owoce i liście stanowią źródło 
pożywienia dla ptaków i przeżuwaczy. Z jej owoców chętnie ko-
rzystają m.in. kosy, gile, gawrony i jemiołuszki, z liści – bydło, dla 
którego z uwagi na stosunkowo niewielką ilość włókna stanowi 
smakowity przysmak w postaci liściarki. Należy do roślin miododaj-
nych, dzięki czemu sprzyja zachowaniu wielu gatunków zapylaczy  
i dodatkowo pozwala na wprowadzenie pasieki do systemu agro-
leśnego. 
 Owoce nieszpułki nadają się do  długiego przechowy-
wania bez specjalnych warunków chłodniczych – wystar-
czy piwniczka lub chłodniejsze pomieszczenie. Jej owo-
cowanie jest regularne, a za sprawą późnego kwitnienia 
wiosenne przymrozki nie uszkadzają kwiatów. Ponadto, jest 
stosunkowo odporna na szkodniki i choroby. Zwykle nie 
potrzebuje pyłku innej nieszpułki - kwiaty zapylają się pył-
kiem tego samego drzewka, jednak do jego przeniesienia  
z kwiatka na kwiatek potrzebna jest owadzia pomoc np. 
trzmieli lub pszczół (wyjątkiem jest nieszpułka monstrualna, 
która jest słabo samopłodna i zaleca się sadzić ją wraz z inną 
odmianą). Owoce nieszpułki wykazują liczne właściwości lecz-
nicze.
Większość odmian może być atakowana przez mszyce i gąsie-
nice szrotówka białaczka Lithocolletis blancardella (atakują 
też jabłonie i grusze) oraz gąsienice namiotnika jabłoniowego 
(Hyponomeuta malinellus). Niektóre odmiany są podatne na 
zarazę liści pigwy, brązową zgniliznę i mączniaka prawdziwe-
go.

Wymagania stanowiskowe
Według różnych źródeł jej mrozoodporność waha się w zależno-
ści od odmiany od niskiej (Atlas roślin Snowarskiego) po bardzo 
wysoką z tolerancją wynoszącą do -30°C. Podobne zróżnicowa-
nie informacji występuje w przypadku jej wymagań świetlnych  
– w zależności od odmiany jako światłorządna (Waźbińska, 
Płoszaj 2007) lub preferująca stanowiska jasne i zaciszne, 
a jednocześnie wolne od bezpośredniego nasłonecznienia.  
Bez względu na odmianę nieszpułka nie ma większych wyma-
gań, jest tolerancyjna na warunki stanowiskowe, rośnie dobrze 
na glebach średnio żyznych, przepuszczalnych, jednak jest 
wrażliwa na przesuszanie, dlatego w uprawie agroleśnej stosu-
je się ściółkowanie mulczem ze słomy lub zrębków oraz odpo-
wiednią metodę sadzenia z zastosowaniem kompostu lub kory  
w dołku sadzeniowym oraz otoczkowaniem korzeni w roztwo-
rze hydrożelu z wodą (materiał biodegradowalny).

Możliwość zastosowania
Z uwagi na swoją dużą tolerancyjność co do stanowiska gle-



bowego  i zwarty pokrój może znaleźć zastosowanie w syste-
mach agroleśnych - zarówno w uprawach alejowych, jak i pro-
duktywnych żywopłotach oraz w pasach wiatrochronnych. 
W produktywnych żywopłotach może być jedynym gatun-
kiem lub można ją tez połączyć z bzem czarnym czy śwido-
sliwą. Może być również z powodzeniem stosowana w nasa-
dzeniach na pasach drzewno - kwietnych na miedzach czy 
w systemie mieszanym sylwopastoralno-alejowym integrują-
cym uprawę roślin z kwaterowym chowem zwierząt w przy-
padku którego atutem jest odporność jej pędów na zgryzanie.  
Z powodzeniem stosowana może być również w przydomo-
wych ogródkach, ogrodach leśnych (w tym rodzinne ogródki 
działkowe), współdzieląc stanowisko z wysokimi drzewami, 
wyższymi drzewami owocowymi, krzewami, pnączami, ro-
ślinami wieloletnimi i jednorocznymi, uprawą warzyw oraz 
grzybów. Nieszpułka jest gatunkiem często polecanym w sys-
temach agroleśnych w Wielkiej Brytanii, gdzie zastosowanie 
znajduje kilka jej odmian. W Polsce niegdyś obecna była w każ-
dym ogrodzie dworskim i przyklasztornym, po II wojnie świa-
towej stopniowo zanikała - obecnie rzadko spotykana w upra-
wie. Nie są prowadzone uprawy towarowe nieszpułki, a jest 
gatunkiem o ogromnym potencjale przetwórczym i może 
być szansą dla przetwórców rolnych produkujących w ramach 
Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) jak i dla zakładów 
przetwórczych. Gatunek ten idealnie nadaje się do produkcji 
w systemach agroleśnych: alejowym, produktywnych żywo-
płotach (żywopłotach na miedzach oraz stosowanych do kwa-
terowania pastwisk), a niektóre odmiany również do nasadzeń 
w pasach wiatrochronnych (np. odmiana Flanders Giant). Jest 
to roślina miododajna o wydajności miodowej około 60 kg/ha 
oraz pyłkowej około 40 kg/ha. Przy odpowiednim doborze ro-
ślin współrzędnych do systemu alejowego z nieszpułką może 
stanowić podstawę pasieki i dawać dywersyfikację produkcji 
i dochodu w gospodarstwie rolnym. 

Odmiany, które sprawdzą się w  uprawie w  systemach 
agroleśnych w Polsce
 Odmiana Nottingham jest najpopularniejszą odmianą 
w uprawie w Europie. Zazwyczaj jest szczepiona na podkład-
ce z głogu, jest bardzo plenną odmianą dającą liczne średniej 
wielkości owoce (2,5 – 3 cm średnicy). Odmiana ta, tak jak i po-
zostałe nieszpułki, rośnie dość wolno osiągając wysokość 4 m 
(rzadziej więcej), tworząc rozłożystą koronę, im starsze drze-
wo tym gałęzie są bardziej poskręcane. Wygląda malowniczo 
jako soliter, idealnie nadaje się do nasadzeń w produktywnych 
żywopłotach, tworzy zwarty, malowniczy żywopłot, o liściach 
pięknie wybarwiających się jesienią. Żywopłot z tej odmiany 
stanowi zwartą barierę chroniąca uprawy przed dużymi dzi-
kimi zwierzętami, dla mniejszych zwierząt będąc miejscem 
schronienia i korytarzem ekologicznym. Nieszpułka Notting-
ham to bardzo stara odmiana, znana w Wielkiej Brytanii już 
w 1850 r. W czasach królowej Wiktorii (1819-1901) bardzo po-
pularna w kuchennych ogrodach dworskich.
 Odmianę Royal szczepi się na podkładce z głogu, ro-
dzi smaczne owoce o średnicy około 4,5 cm. Rośnie średnio 
szybko, nie tworzy poskręcanej korony tak jak odmiana Not-
tingham, osiąga też większą wysokość (do 8 m). Nadaje się do 
zastosowania w systemie alejowym, w produktywnych żywo-
płotach oraz do nasadzeń w pasach wiatrochronnych.
 Odmiana Persian to nieco bardziej zwarta odmiana 

nieszpułki, tworzy zwarty krzew lub niewielkie drzewo z za-
gęszczoną koronę, dorasta do 2,5 – 4 m wysokości oraz 2,5 – 
4 m szerokości. Rośnie wolno, maksymalną wysokość osiąga 
najszybciej po 10 latach, częściej po 20 latach. Ma podłużne, 
skórzaste, zielone liście, przebarwiające się jesienią na żółto – 
brązowo. Odmiana wywodzi się z dzikich nieszpułek rosnących 
w północnym Iranie i jest jedną z najbardziej cenionych odmian 
ze względu na walory smakowe. Szczepi się ją na podkładce  
z pigwy. Owoce średniej wielkości są bardzo cenione w prze-
twórstwie do produkcji konfitur, syropów i soków. Późną wio-
sną pojawiają się atrakcyjne, białe kwiaty w kształcie kielicha,  
a następnie rdzawo - brązowe owoce. Po osiągnięciu pełnej 
dojrzałości miąższ staje się brązowy i dość słodki. Jest odmia-
ną samopłodną. Sezon zbioru owoców przypada od paździer-
nika do początku listopada. Zbiór owoców jest łatwy z uwagi 
na niewielką wysokość jaką osiąga krew lub drzewo. Odmiana 
może być atakowana przez mszyce i gąsienice szrotówka bia-
łaczka Lithocolletis blancardella (atakującego także jabłonie 
i grusze). Może być podatna na zarazę liści pigwy, brązową 
zgniliznę i mączniaka prawdziwego. Znosi ujemne temperatu-
ry do -20°C. Preferuje gleby umiarkowanie żyzne i przepusz-
czalne, jednak źle znosi przesuszanie. W uprawie zaleca się 
ściółkowanie słomą lub zrębkami. Jest to odmiana tolerancyj-
na na warunki stanowiskowe pod względem pH gleby, dobrze 
rośnie zarówno na glebach kwaśnych, zasadowych jak i o od-
czynie obojętnym.  
 Odmiana Flanders Giant (Mespilus germanica Dutch 
Giant) to stara odmiana popularna w uprawie w północno-
-zachodniej Europie znana też pod nazwą Holenderska Wiel-
koowocowa charakteryzuje się dużymi kwiatami w kształcie 
kielicha oraz dużymi owocami o kolorze rdzawo – brązowym, 
które osiągają średnicę 5 – 6 cm. Liście są podłużne, kształtem 
podobne do liści laurowych, skórzasto – zielone, które jesienią 
przebarwiają się na żółto i potem na brązowo. Jest to odmia-
na samopłodna. Obficie owocuje, rodzi wyjątkowo smaczne 
i duże owoce. Jest odmianą owocującą już dwuletnie rośliny. 
W przeciwieństwie do innych odmian jej owoce nadają się do 
spożycia na surowo, doskonale nadają się również na przetwo-
ry. Owoce można zbierać po przymrozkach. Szczepi się ją na 
podkładce z pigwy.
 Odmiana ta rośnie jako wysoki krzew lub drzewo śred-
niej wielkości drzewo dorastające do 6 – 8 m wysokości. Ro-
śnie wolno, maksymalną wysokość osiągając w wieku 10 do 
20 lat. Odmiana ta tworzy rozłożystą koronę o średnicy co 
najmniej 4 m, ale może sięgać aż 8 m. Preferuje gleby umiar-
kowanie żyzne, przepuszczalne, jednak źle znosi przesuszanie.  
W uprawie zaleca się ściółkowanie słomą lub zrębkami drzew-
nymi. Jest to odmiana tolerancyjna na warunki stanowiskowe 
pod względem pH gleby, dobrze rośnie zarówno na glebach 
kwaśnych, zasadowych jak i o odczynie obojętnym. Jest odpor-
na na niskie temperatury, dobrze znosi warunki do -20° C. Od-
miana ta idealnie nadaje się do uprawy w polskich warunkach. 
Jest ciekawą propozycją do uprawy w systemie agroleśnym 
alejowym. Dobór tej odmiany pozwala na zaprojektowanie 
systemu alejowego z roślinami współrzędnymi preferującymi 
stanowisko słoneczne jak i zacienienie. W przypadku Flanders 
Giant rzędy mogą być zaprojektowane zarówno w kierunku N-S 
jak i W-E. Nie wymaga przycianania, w tym cięcia prześwietlają-
cego. Z uwagi na to, że odmiana ta może dorastać do 8 m wyso-
kości nadaje się również do nasadzeń w produktywnych żywo-
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płotach oraz w pasach wiatrochronnych. Może być atakowany 
przez mszyce i gąsienice namiotnika jabłoniowego. Innymi 
czynnikami osłabiającymi mogą być choroby grzybowe: zara-
za liści pigwy, brązowa zgnilizna i mączniak prawdziwy. 
 Odmiana Nieszpułka Monstrualna (Mespilus germanica 
Monstrueuse d’Evreinoff) to jedna z najciekawszych odmian 
nieszpułki. Drzewo mateczne zostało znalezione przez bo-
tanika V.A. Evreinoffa we Francji w 1941 roku. Jest to odmia-
na rosnąca średnio silnie (osiąga wysokość 4 – 5 m), jej duże 
charakterystyczne liście kształtem przypominają liście lauro-
we. Kwitnie w maju dużymi bardzo dekoracyjnymi kwiatami. 
Jest to odmiana słabo samopłodna, dlatego wskazane jest jej 
sadzenie wraz z inną odmianą. Swoją nazwę zawdzięcza brą-
zowym ogromnym lekko spłaszczonym owocom o masie 80 
g i średnicy 8 cm. Plonuje obficie każdego roku, owoce zbie-
ra się już w drugim roku uprawy. Owoce są bardzo smaczne. 
Dojrzewają dość późno, mogą być zbierana w grudniu - stycz-
niu, ponieważ długo utrzymują się na drzewie. Miąższ jest 
brązowawy, początkowo jędrny, a w pełnej dojrzałości mięk-
ki i ciastowaty o doskonałym słodkim smaku oraz mocnym 
aromacie. Niektórzy uważają, że smakuje podobnie jak puree 
gruszkowo–jabłkowe. Owoce nadają się do przetwórstwa po 
przemrożeniu lub długim przechowywaniu. Charakteryzuje 
się wysoką odpornością na warunki stanowiskowe, okresowe 
przesuszanie, niskie temperatury, choroby oraz szkodniki. 
 Odmiana Delice des Vannes to bardzo plena francuska 
odmiana o silnym wzroście wyselekcjonowana w ogrodzie bo-
tanicznym w Vannes. Owocuje wcześnie, zbiory zaczynają się 
już w początkach października. Wydaje duże owoce o charak-
terystycznym nieco spłaszczonym kształcie o średnicy 5 cm.
Odmiana Süssmispel (Mespilus germanica Süssmispel) zwana 
tez słodką nieszpułką wyróżnia się wysoką zawartością cu-
krów, której owoce mogą być spożywane bez przemrożenia. 
Znaleziona w latach 60 – tych XX w. Jest to odmiana wolno 
rosnąca o maksymalnej  wysokości 4 m (rzadziej do 6 m), którą 
osiąga po 20 – 50 latach. 
 Odmiana Apyrena (Mespilus germanica f. apyrena) to 
bardzo rzadka odmiana nieszpułki o małych, bardzo aro-
matycznych owocach pozbawionych nasion. W średniowie-
czu była często uprawiana w ogrodach przyklasztornych. 
Plonuje obficie, ale z racji małych owoców obecnie jest 
rzadko stosowana w uprawach, jednak warto ponownie ją 
wprowadzić do uprawy w systemie alejowym z uwagi na jej 
przydatność w przetwórstwie: ze względu na brak nasion 
przyrządzanie z nich przetworów jest mniej czasochłon-
ne. Apyrena ma bardziej od pozostałych odmian cierni-

ste pędy, dzięki czemu nadaje się doskonale do nasadzeń  
w produktywnych żywopłotach.
Właściwości lecznicze owoców nieszpułki
Nieszpułka jest rośliną o dużym potencjale leczniczym 
i była wykorzystywana przez tysiąclecia w medycynie ludo-
wej. Owoce ceniono pod względem leczniczym ze względu  
na działanie moczopędne i ściągające. Dowiedziono naukowo, 
że owoce nieszpułki są bogate w sole mineralne: potas, wapń, 
fosfor, magnez i żelazo. Posiadają znaczną zawartość antyok-
sydantów, garbników, cukrów, kwasów organicznych, pektyn 
oraz witaminy C. Są szczególnie bogate w monoterpeny i kwa-
sy organiczne. Na smak owoców nieszpułki wpływa zawartość 
aminokwasów, cukrów oraz kwasów organicznych. 
Wykazuje właściwości wzmacniające organizm. W ziołolecz-
nictwie wykorzystuje się ją przy dolegliwościach żołądkowych, 
nieżytach jelit oraz opóźnianiu procesów starzenia. Owoce są 
wykorzystywane do produkcji konfitur, dżemów, przecierów, 
galaretek, nalewek, win, likierów, jako dodatek do mięs oraz 
spożywane na surowo. 
 Na polskim rynku nieszpułkowe przetwory dostępne są 
jedynie jako produkty pochodzące z austriackiego i francu-
skiego importu, dlatego biorąc pod uwagę znikomą konku-
rencyjność, tolerancję odmian nieszpułki na warunki glebowe, 
oświetleniowe oraz termiczne, a także brak ryzyka uszkodze-
nia przez przymrozki i łatwość przechowywania, jest gatun-
kiem, który warto wprowadzić do uprawy agrolesnej. 
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