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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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„Innowacyjny 
model produkcji, 

przetwórstwa 
i dystrybucji ziół 

w Dolinie Zielawy”



 Malina moroszka (Rubus chamaemorus L.) jest rośliną 
o ogromnym potencjale prozdrowotnym. Zawiera szereg sub-
stancji aktywnych, witamin oraz minerałów, które czynią ją 
jednym z najbardziej cenionych surowców zielarskich o bar-
dzo szerokim spektrum działania. W celach leczniczych wyko-
rzystuje się owoce, dna kwiatowe, liście oraz pędy. Surowce 
zielarskie pochodzące z tej rośliny (liście i owoce) są bardzo 
poszukiwane przez przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz 
kosmetyczny. Jest pozyskiwana ze stanu naturalnego głównie 
w krajach Skandynawskich, w Rosji i w Kanadzie. Nieliczne sta-
nowiska można znaleźć na Łotwie, w Estonii i na Białorusi. Jed-
nakże w z powodu pozyskiwania torfu do celów ogrodniczych, 
osuszania torfowisk i zmian klimatycznych jej stanowiska się 
zmniejszają. W Polsce również spotyka się malinę moroszkę 
w stanie naturalnym, ale stanowisk jest bardzo mało. Gatunek 
znajduje się w Polsce pod całkowitą kontrolą. Produkty spo-
żywcze z owoców i liści maliny są spotykane w Europie w za-
sadzie jedynie w krajach skandynawskich, ale ich katalog nie 
jest zbyt szeroki. W Polsce dostępne są bardzo niskiej jakości 
konfitury z owoców maliny moroszki dostępne w jednej ze 
skandynawskich sieci. Nie były dostępne na polskim rynku 
inne produkty z suszonych owoców i/ lub liści maliny morosz-
ki. Produkty takie na rynku światowym są dostępne w dość 
ograniczonym zakresie. Zważywszy prozdrowotne właściwo-
ści owoców i liści maliny moroszki jej uprawa oraz produkcja 
żywności funkcjonalnej na bazie surowców z niej stwarza 
możliwość zapełnienia znacznej luki na rynku polskim oraz 
międzynarodowym.

Fot. 1 oraz 2. Malina moroszka z uprawy w Gospodarstwie Rol-
nym Barbara Baj Wójtowicz. Źródło: fot. Barbara Baj Wójtowicz

 Owoce maliny moroszki pozyskuje się w krajach skandy-
nawskich oraz w Rosji ze stanu naturalnego, następnie głów-
nie mrozi i przetwarza na dżemy, soki i syropy. Nie wprowa-
dzono tej rośliny do uprawy z uwagi na rozliczne trudności 
z tym związane. Jest to gatunek torfowiskowy, porastający 
torfowiska wysokie co stanowi jeden z podstawowych wy-
zwań przy wprowadzaniu go do uprawy. W ramach projektu 
„Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół 
w Dolinie Zielawy” podjęliśmy się ambitnego wyzwania jakim 

Malina moroszka – wykorzystanie właściwości prozdro-
wotnych w produkcji żywności funkcjonalnej

było wprowadzenie maliny moroszki do uprawy w systemie 
agroleśnym z różą pomarszczoną odmiany Hansa oraz różą 
dziką, a także stworzenia i wprowadzenia na rynek produktów 
prozdrowotnych opartych o surowce z niej. Opracowaliśmy 
i wdrożyliśmy nowatorską metodę uprawy maliny moroszki 
w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz i od 2019 r. 
pozyskujemy liście, a od 2020 r. pozyskujemy również owoce 
maliny moroszki. ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. będąca li-
derem konsorcjum „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” wypro-
dukowała i wprowadziła na rynek unikalne w skali światowej 
produkty oparte na owocach i liściach maliny moroszki.

Należą do nich następujące produkty:
• Przyprawa Malina Moroszka - Owoc liofilizowany sprosz-

kowany 
• Przyprawa Super Berry - Owoce sproszkowane 
• Przyprawa Cloudberry Rose - Owoce sproszkowane 
• Sosnowska Przyprawa Dziki Las (zawierająca w składzie 

przyprawę Super Berry)
• Herbatka Lubelska z maliną moroszką
• Herbatka Lubelska Cud Malina
• Herbatka Lubelska Super Berry
• Herbatka Lubelska Beauty Queen
• Herbatka Lubelska Verry Berry Fruitea
• Herbatka Lubelska Owocowo-ziołowa.

Dodatkowo Gospodarstwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz wy-
twarza i sprzedaje także unikalne konfitury oraz syropy z owo-
ców maliny moroszki. 

Fot. 3 oraz 4. Produkty z owoców i liści maliny moroszki marki Lu-
belskie Zioła. Źródło: fot. Barbara Baj Wójtowicz.

 W tradycyjnej medycynie ludowej Skandynawii owoce 
maliny moroszki wykorzystywane były w leczeniu szkorbutu. 
Ceniono także jej wysoką zawartość minerałów i witaminy C 
- działanie wzmacniające odporność. Późniejsze badania wy-
kazały, że poza wymienionymi powyżej, owoc posiada o wiele 
więcej właściwości prozdrowotnych. Zalicza się do nich działa-
nie: 
• przeciwdrobnoustrojowe (wspomaga walkę nie tylko z pato-

genami bakteryjnymi tj. gronkowcem skórnym oraz złocistym, 
ale rwwwwównież wirusami, grzybami oraz pasożytami), 

Autor: Natalia Guz, Barbara Baj Wójtowicz



 Systemy alejowe stanowią jedną z form agroleśnictwa. Są 
to uprawy polikulturowe drzew i/lub krzewów (owocowych 
lub przemysłowych) w rzędach oddzielonych pasami okre-
ślanymi jako aleje lub międzyrzędzia o szerokości kilku do 
kilkunastu metrów, które obsadzone są gatunkami niższymi 
(np. ziołami, warzywami, kwiatami, zbożami). Mogą być to za-
równo rośliny jednoroczne, jak i wieloletnie. W takich planta-
cjach współrzędnych rzędy powinny być oddalone od siebie 
na taką odległość, by możliwa była mechaniczna uprawa oraz 
zbiór roślin niskich. Ich założeniem jest naśladowanie natury 
i pięter lasu, wykorzystujące powiązania międzygatunkowe na 
jednym obszarze (Baj-Wójtowicz, Osińska 2020).  
System alejowy pozwala na intensyfikację produktywności 
oraz osiąganie dochodów z dwóch lub kilku gatunków upra-
wianych na tym samym areale, a jednocześnie zwiększenie 
współczynnika wykorzystania pola (ang. Land Equivalent Rate: 
LER). Jego wartość wynosi 1 dla upraw monokulturowych, dla 
polikultur: do 1,8. Wartość wyższa od 1 oznacza wyższy plon  
z danej powierzchni pola:

Ryc.1 Porównanie wartości współczynnika LER dla poli- i  mo-
nokultur, źródło: wikimedia.org/wikipedia/commons/ Land_
equivalent_ratio

Zalety systemu alejowego
 Zastosowanie upraw współrzędnych przynosi szereg ko-
rzyści zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Pozwala 
on na intensyfikację produktywności oraz czerpanie zysków  
z kilku gatunków zajmujących jedno pole uprawne. Biorąc 
pod uwagę zmiany klimatu i częstsze występowanie eks-
tremalnych zjawisk pogodowych pomaga zminimalizować 
straty: gdy spadnie plon z jednego gatunku, plon i dochód 

• przeciwutleniające, które sprawia, że może być stosowany 
jako naturalny konserwant, przedłużający trwałość żywności, 

• antynowotworowe i przeciwzapalne (obecnie badane są 
możliwości jego zastosowania w terapii raka okrężnicy i szyj-
ki macicy),

• antyoksydacyjne (za sprawą dużej ilości karotenoidów blo-
kujących wolne rodniki), 

• wzmacniające odporność i przeciwdziałające anemii (za 
sprawą jednocześnie wysokiej ilości żelaza i witaminy C oraz 
witamin z grupy B), 

• wspomagające w uśmierzaniu objawów menopauzy (za 
sprawą fitoestrogenów zawartych w nasionach),

• zapobiegające reumatyzmowi oraz artretyzmowi (dzięki 
diosgeninie – prekursorowi progesteronu),

• zmniejszające ryzyko chorób układu krążenia, 
• regulujące poziom glukozy we krwi. 
Szereg właściwości prozdrowotnych oraz doskonałe walo-
ry smakowe sprawiają, że owoc maliny moroszki jest bardzo 
poszukiwany do produkcji unikalnych produktów żywnościo-
wych o dużych właściwościach prozdrowotnych oraz znako-
mitych walorach smakowych.  

System alejowy – czy wart stosowania przez rolników?
Autor: Natalia Guz, Barbara Baj Wójtowicz

przyniesie odpowiednio dobrany gatunek współrzędny). Jest 
to także system, który w największym stopniu (obok sylwo-
pastoralizmu) świadczy usługi ekosystemowe w postaci wią-
zania węgla w glebie (Baj-Wójtowicz, Osińska 2020). Przynosi 
to korzyści dla środowiska (redukcja emisji CO2 do atmosfery), 
a jednocześnie dla rolnika – zmagazynowany w glebie węgiel 
jest głównym budulcem próchnicy, przyczynia się zatem do 
poprawy właściwości gleby, zwiększenia jej żyzności oraz za-
bezpiecza ją przed nadmierną utratą wilgoci. Stanowi więc 
formę rolnictwa regeneratywnego, dzięki któremu następuje 
także poprawa mikroklimatu oraz spowolnienie obiegu wody. 
Drzewa oraz krzewy zapewniają zacienienie, co jest przydat-
ne w uprawie gatunków cienioznośnych wprowadzonych do 
uprawy (np. zioła występujące na stanowiskach naturalnych 
w lasach). 
 Dochód z wprowadzonego systemu alejowego można 
osiągnąć już w pierwszym roku za sprawą gatunków posa-
dzonych w międzyrzędziach lub dzięki wykorzystaniu strefy 
podszytu (przestrzeni wokół nasadzonych drzew i/lub krze-
wów). Dodatkowe źródło dochodu może stanowić wprowa-
dzenie pasieki lub uprawa grzybów, a także prowadzenie go-
spodarstwa edukacyjnego (living lab). Kolejną zaletą jest więc 
czerpanie korzyści z kilku źródeł. Do systemu alejowego rela-
tywnie łatwo można wprowadzić gatunki dzikorosnące oraz 
rodzime, stare odmiany – zwiększa to prawdopodobieństwo 
prawidłowej adaptacji roślin (odporności na panujące warun-
ki klimatyczne oraz niektóre patogeny). Warto rozważyć rów-
nież uprawę gatunków niszowych (żywności funkcjonalnej), 
na które kreuje się zapotrzebowanie lub gatunków, na które 
zapotrzebowanie jest duże, jednak są one pozyskiwane z nie-
wielu źródeł lub w niewystarczającym stopniu. 

Wady systemu alejowego 
 Dużym wyzwaniem jest konieczność dokładnego za-
planowania całego przedsięwzięcia jeszcze przed wpro-
wadzeniem nasadzeń, by zminimalizować ryzyko ponie-
sienia większych kosztów. Na początku należy przemyśleć 
i zastosować odpowiedni dobór gatunków i wybrać takie, 
które mają podobne preferencje siedliskowe (typ gleby, 
pH), a także nie zachodzi między nimi allelopatia ujem-
na, która sprawia, że gatunki hamują wzajemnie swój roz-
wój. Równie istotne jest przygotowanie stanowiska gle-
bowego i odpowiedni czas przeprowadzania nasadzeń,  
by rośliny jak najlepiej zareagowały na warunki otoczenia.   



 Kolejną ważną kwestią jest decyzja o zorientowaniu rzędów 
względem kierunków świata i szerokości międzyrzędzi – jeśli  
w międzyrzędziach znajdą się rośliny preferujące pełne na-
słonecznienie, rzędy powinny być zorientowane w kierunku: 
Północ-Południe, jeśli natomiast rośliny międzyrzędzi prefe-
rują mniejszą ilość docierającego światła, kierunek rzędów 
powinien układać się na osi Wschód-Zachód.  Kolejnym wy-
zwaniem jest konieczność poniesienia dużego wkładu finan-
sowego na początku inwestycji oraz relatywnie długi czas 
zwrotu inwestycji, szczególnie jeśli do upraw wprowadza się 
drzewa przemysłowe. W tym czasie główny dochód (nie licząc 
korzyści z dokonywanych co kilka lat przerzedzeń) pochodzić 
będzie z upraw prowadzonych w międzyrzędziach i podszy-
cie, uprawy grzybów lub pasieki i z pozyskiwanych z drzew 
surowców (jeśli nasadzony gatunek jednocześnie ma właści-
wości lecznicze). 

Opłacalność
 W dużej mierze opłacalność systemu alejowego zależy od 
dobrego zaplanowania całego przedsięwzięcia przed rozpo-
częciem prac wdrożeniowych. Jeśli wszystkie istotne czynniki 
zostaną wzięte pod uwagę, taki sposób prowadzenia upraw 
pozwoli na osiągnięcie wysokiej efektywności ekonomicznej 
dzięki pozyskiwaniu dochodów z płodów pozyskiwanych z kil-
ku gatunków nawet na relatywnie niewielkim areale. Stanowią 
one szansę na poprawę rentowności zwłaszcza niewielkich 
gospodarstw posiadających małe powierzchniowo działki, 
oddalone od siebie, a także szansę dla gleb o niskim poten-
cjale bonitacyjnym. System alejowy jest najbardziej wydajnym 
ekonomicznie i ekologicznie systemem agroleśnym. Wymaga 
dobrej organizacji pracy, konsekwencji oraz dobrego projek-
tu systemu alejowego. Dobrze zaprojektowana i prowadzona 
uprawa w systemie alejowym z 1 ha pozwala osiągnąć plon 
równy uprawie konwencjonalnej prowadzonej na 3 ha. Od 
strony ekonomicznej dochód z 1 ha systemu alejowego może 
przewyższać dochód z kilku hektarów (nawet 5 – 7 ha) upraw 
konwencjonalnych.

Opłacalność upraw alejowych wynika z:
• Dobrze zaprojektowanego systemu agroleśnego od wybo-

ru gatunków do uprawy, aż po gotowe produkty i strategię 
marketingową

• Doboru roślin wspomagających się nawzajem, co zwiększy 
plon, zmniejszy nakłady na ochronę przed chorobami i szko-
dnikami

• Maksymalnego wykorzystania areału (wysoki współczynnik 
LER) łącznie ze strefą podszytu np. do uprawy grzybów

• Dywersyfikacji produkcji pomiędzy podstawowe płody rol-
ne i przetwórstwo – najmniej dochodowa jest produkcja wy-
łącznie podstawowych płodów rolnych

• Doboru gatunków poszukiwanych na rynku, niszowych, 
o specyficznym działaniu np. terapeutycznym, podwyższo-
nych właściwościach odżywczych

• Produkcji unikalnych produktów spożywczych lub kosme-
tycznych np. w ramach RHD

• Produkcji żywności funkcjonalnej lub o wyjątkowych walo-
rach smakowych

Przykład wzorcowych systemów alejowych w Polsce
 Pionierem agroleśnictwa w Polsce jest Gospodarstwo Rol-
ne Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce, które funkcjonuje jako 
gospodarstwo demonstracyjne oraz Living Lab (Żywe Labo-
ratorium). W ramach realizacji projektu „Innowacyjny model 
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” 
zostały zaprojektowane systemy alejowe dla kilku cennych ga-
tunków dziko rosnących, dla których opracowano również od 
podstaw technologie uprawy (agrotechniki). Zaprojektowany 
został model produkcji, który jednocześnie jest opłacalny eko-
logicznie (dla środowiska naturalnego) i ekonomicznie (dla 
rolnika i przetwórcy), a także zdrowotnie (dla konsumenta). 

Wzorcowe systemy alejowe w Gospodarstwie Rolnym Bar-
bara Baj Wójtowicz:
• Bez czarny i miodunka species
• Bez czarny i przetacznik leśny
• Róża pomarszczona i malina moroszka

Bibliografia:
Baj-Wójtowicz B., Osińska E., 2020: Agroleśnictwo. Najważniejsza innowacja w  rolnictwie. [W:] Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie. Oddział w Poznaniu. Poznań. Źródło grafiki: https://www.plantagbiosciences.org/people/eisimsidele-isnino/2021/08/25/
land-equivalent-ratio/

 Jednym z unikalnych produktów jakie powstały w ramach 
działań Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Ziela-
wy” jest Cloudberry Rose marki Lubelskie Zioła stanowiąca 
kompozycję liofilizowanych sproszkowanych owoców: maliny 
moroszki i róży pomarszczonej. Wykorzystane w przyprawie 
surowce pochodzą z jedynej na świecie uprawy agroleśnej 
alejowej róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.) oraz maliny 
moroszki (Rubus chamaemorus L.) prowadzonej przed dr Bar-
barę Baj Wójtowicz w jej gospodarstwie w Sosnówce. Opraco-
wanie technologii uprawy polowej (agrotechniki) dla maliny 
moroszki było bardzo dużym z uwagi na to, że jest to roślina 
torfowiska wysokiego. Malina moroszka jest rośliną bardzo 

Cloudberry Rose - Sosnowskie remedium na obniżoną 
odporność
Autor: Natalia Guz, Barbara Baj Wójtowicz

cenną pod względem prozdrowotnym, jej owoce i liście to 
surowce bardzo poszukiwane do produkcji w przemyśle spo-
żywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Surowce są 
pozyskiwane ze stanowisk naturalnych głównie w Skandy-
nawii i Rosji. Z uwagi na to, że jej zbiór ze stanu naturalnego 
jest trudny, coraz mniej ludzi chce pracować przy zbiorach su-
rowce są coraz droższe, a ich dostawy są niepewne. Dlatego 
podejmowano próby wprowadzenia moroszki do uprawy np. 
poprzez introdukcję na naturalne torfowiska. Próby te nie oka-
zały się nieskuteczne i przyniosły odpowiedzi na to jak należy 
prowadzić uprawę towarową moroszki. 



 Dr Barbara Baj Wójtowicz oraz Roman Wierzbicki zapro-
jektowali system alejowy roży pomarszczonej odmiany Hansa, 
w którym w alejach czyli międzyrzędziach wprowadzono mali-
nę moroszkę do uprawy w specjalnie przygotowanych sztucz-
nych rowach torfowiskowych.

 Fot.  Nasadzenia maliny moroszki w rowach torfowiskowych po-
czątek 2019 r. Gospodarstwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz. Źró-
dło: fot. Roman Wierzbicki.

Fot.  Malina moroszka w uprawie w Gospodarstwie Rolnym Bar-
bary Baj Wójtowicz. Źródło: fot. Barbara Baj Wójtowicz.

 W międzyrzędziach przygotowano kilka rowów, które wy-
pełniono podłożem o specjalnie skomponowanym składzie 
tak by ograniczyć zużywanie torfu pozyskiwanego z torfowisk. 
Badania i eksperymenty dotyczące najlepszego podłoża do 
uprawy maliny moroszki były nakierowane na:
• Osiągnięcie rezultatu w postaci opracowania skutecznej 

technologii uprawy maliny moroszki (agrotechniki)
• Ograniczenie wykorzystania torfu i tym samym ograniczenie 

negatywnego wpływu środowiskowego uprawy towarowej

• Otrzymanie surowców w postaci owoców i liści o najwyż-
szym poziomie substancji aktywnych

• Wykorzystanie uprawy jako części zrównoważonego syste-
mu produkcji agroleśnej, której końcowym elementem jest 
gotowy produkt żywności funkcjonalnej 

 Oba te gatunki: róża pomarszczona i malina moroszka są 
„dobraną parę” nie tylko w uprawie, bo oba gatunki preferują 
identyczne warunki stanowiskowe oraz pozytywnie na siebie 
wpływają, ale również w skomponowanej mieszance: ich owo-
ce mają podwyższone właściwości prozdrowotne za sprawą 
zawartości szeregu witamin oraz minerałów. Każdy z nich wy-
różnia się wysoką zawartością witamin: C, E, A, D oraz witamin 
z grupy B. W tabeli zestawiono wartość odżywczą w 100 g pro-
duktu:

Kilokalorie 428
Tłuszcze 14 g
Sód 0,04 g
Magnez 140 mg (37%)*
Potas 1100 mg (55%)*
Witamina E 16,2 mg (135%)*
Węglowodany całkowite 38%
Błonnik pokarmowy 46 g
Cukry
Ogółem 16 g
Włączając cukier dodany 0 %
Białko 8,8 g

*rekomendowanej dziennej dawki

 Przyprawa Cloudberry Rose jest produkowana przez ECO 
– FARM Sosnówka sp. z o.o. – lidera konsorcjum „Agroleśnic-
two w Dolinie Zielawy” pod nowo powstałą marką Lubelskie 
Zioła. nie zawiera dodatku soli oraz cukru. Cloudberry Rose 
jest produktem idealnym dla każdego konsumenta, również 
dla wegan i w 100% naturalnym. Sposób pozyskiwania surow-
ca oraz produkcji w systemie agroleśnym jest unikalny w skali 
światowej i wspiera środowisko naturalne. Na skład mieszan-
ki składa się: 50% liofilizowanych i mielonych owoców maliny 
moroszki i 50% sproszkowanych owoców róży pomarszczonej. 

Fot. Cloudberry Rose marki Lubelskie Zioła. Źródło: fot. Zespół 
Lubelskie Zioła.



 Zawartość witamin, kwasu foliowego, pektyn, soli mine-
ralnych: żelaza, wapnia, potasu i siarki sprawia, że mieszanka 
ma silne właściwości przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, 
bakteriobójcze, a także uszczelniające na-
czynia krwionośne. Ponadto, owoce róży po-
marszczonej i maliny moroszki zmniejszają 
uczucie zmęczenia i zwiększają odporność, 
wzmacniając naturalny system obronny or-
ganizmu. Mają także silne działanie prze-
ciwzapalne, przeciwgorączkowe, bakterio-
bójcze i uszczelniające naczynia krwionośne. 
Wysoka zawartość kwasów omega-3 i omega 
6 oraz tilirozydu aktywnego w procesie me-
tabolizmu tłuszczów przeciwdziała otyłości. 
Cloudberry Rose z uwagi na wysoką zawar-
tość błonnika zwiększa uczucie sytości i dzia-
ła przyspieszająco na metabolizm. Obecne 
w składzie karotenoidy działają przeciwoksy-
dacyjnie, a liczne badania naukowe potwier-
dzają ich silne właściwości przeciwutleniają-
ce. 
 W medycynie ludowej owoce maliny 
moroszki i róży pomarszczonej stosowano 
w przeziębieniu, grypie, gorączce, stanach 
zapalnych oraz w walce z chorobami nowo-
tworowymi. Obecnie medycyna w oparciu 
o badania potwierdza niezwykłe właściwo-
ści prozdrowotne obu owoców, które mogą 
być stosowane przy wielu schorzeniach 
i chorobach cywilizacyjnych. Coraz więcej 
kobiet cierpi na problemy hormonalne, które 
wpływają na płodność, samopoczucie oraz 
wygląd włosów, skóry i paznokci. Za sprawą 
zaburzeń hormonalnych często dochodzi do 
niedoboru żelaza objawiającego się najczę-

ściej niskim poziomem ferrytyny. Taki stan skutkuje najczę-
ściej uczuciem chronicznego zmęczenia, niekiedy zimna lub 
nadmiernego gorąca, obniżonego nastroju oraz odporności, 

nadmiernym wypadaniem włosów i pogor-
szeniem się kondycji cery oraz paznokci. 
Stosowana regularnie Stosowana regularnie 
Cloudberry Rose za sprawą zawartości kwasu 
foliowego i żelaza, którego przyswajalność 
jest podwyższona przez dużą ilość witaminy 
C, może wspomóc uzupełnianie niedoborów 
i zmniejszyć uczucie zmęczenia, wpływając 
jednocześnie na wzmocnienie odporności 
oraz poprawę samopoczucia.
 Przyprawa Cloudberry Rose ma lek-
ko słodkawy, owocowy smak. Doskonale 
smakuje solo, bardzo dobrze komponuje 
się z prozdrowotnymi koktajlami, musli, 
owsianką, sałatkami owocowymi, napoja-
mi (cafe latte, cappuccino, herbata, kakao). 
Może stanowić także dodatek do wypieka-
nych ciast, jako dodatek do mąki i dań wy-
trawnych – krem pomidorowy doprawiony 
mieszanką owoców maliny moroszki i róży 
pomarszczonej smakuje wyjątkowo. Reko-
mendowana dzienna porcja wynosi 8 gra-
mów, co odpowiada 2 łyżeczkom produktu, 
ale efekty prozdrowotne zauważa się już 
przy stosowaniu dawki pół łyżeczki dziennie 
przy regularnym stosowaniu każdego dnia 
przez minimum miesiąc (dane na podstawie 
ankiety konsumentów).  
 Cloudberry Rose tak jak i pozostałe pro-
dukty marki Lubelskie Zioła można zakupić 
poprzez e-sklep na stronie www.lubelskie-
ziola.pl

 W dniu 01.02.2020 r. odbyła się w Nadarzynie k/ Warszawy 
konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską pod ty-
tułem „Polska wieś w Unii Europejskiej”. O polskim rolnictwie, 
wyzwaniach oraz szansach mówili m. in. Komisarz EU ds. rol-
nictwa Janusz Wojciechowski, prof. Jerzy Buzek, dr Barbara Baj 
Wójtowicz, dr Wiesława Rosłon oraz prof. Zbigniew Karaczun. 
Nasze konsorcjum badawczo – wdrożeniowe „Agroleśnictwo 
w Dolinie Zielawy”, które realizuje wielokrotnie nagradzany 
projekt „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystry-
bucji ziół w Dolinie Zielawy” było reprezentowane na tej kon-
ferencji przez Romana Wierzbickiego(ECO – FARM Sosnówka 
sp. z o.o. – lider konsorcjum), dr Barbarę Baj Wójtowicz oraz dr 
Wiesławę Rosłon (SGGW w Warszawie). Uczestnikami konfe-
rencji byli wójtowie i sołtysi z całej Polski.

Konferencja KOMISJI EUROPEJSKIEJ w Nadarzynie 
„POLSKA WIEŚ W UNII EUROPEJSKIEJ”
Przedstawiciele konsorcjum „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” wystąpi-
li jako eksperci w dyskusji o polskim rolnictwie i jego przyszłości w Unii 
Europejskiej.



 O wyzwaniach dla polskiego rolnictwa w dobie zmian 
klimatu, konkurencji rynkowej i zmiany preferencji konsu-
mentów, a także o szansach dla polskiego rolnictwa mówio-
no podczas panelu dyskusyjnego, a także w trakcie prelekcji. 
O tym może dać polskim rolnikom prowadzenie produkcji 
w systemach agroleśnych oraz o możliwości specjalizacji Pol-
ski w produkcji żywności wysokiej jakości w oparciu o agrole-
śnictwo mówiła dr Barbara Baj Wójtowicz.  Duże zaintereso-
wanie uczestników oraz Komisarza wzbudził model produkcji 
żywności funkcjonalnej „od pola do stołu” w oparciu o Agro-
leśnictwo. Prelegentka przedstawiła model takiej produkcji 
wdrożony w jej gospodarstwie oraz w firmie ECO – FARM So-
snówka sp. z o.o., w którym produkcja neutralna klimatycznie 
opiera się na zrównoważonym rolnictwie. Z ogromnym zainte-
resowaniem spotkały się przykłady upraw z jej gospodarstwa, 
które jest pierwszym w Polsce wzorcowym gospodarstwem 
agroleśnym funkcjonującym jako Living Lab (Żywe Laborato-

rium).
 Uczestnicy konferencji w większości po raz pierwszy ze-
tknęli się z terminem agroleśnictwo zauważając jednocześnie, 
że wiele systemów agroleśnych było w przeszłości i do pew-
nego stopnia nadal jest stosowanych z powodzeniem w pol-
skim rolnictwie. Wójtowie podkreślali, że upowszechnienie 
systemów agroleśnych to ogromna szansa dla rolników w ich 

gminach. 
 Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski podkre-
ślał, że problemy wynikające ze zmian klimatu, a także zmia-
na preferencji konsumentów niejako wymuszają nowy model 
produkcji, która będzie zarówno zrównoważona, środowisko-
wo przyjazna, ale również wysoce efektywna ekonomicznie 
i przynosząca korzyści konsumentom. Żywność wysokiej ja-

kości to żywność wytworzona z poszanowaniem dobrostanu 
zwierząt, wspierająca bioróżnorodność, neutralna klimatycz-
nie, wyprodukowana w sposób fair trade czyli również sza-
nujący prawa lokalnych mieszkańców. Komisarz wskazał, że 
w kolejnej perspektywie finansowej UE większy nacisk będzie 
położony na wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, regene-
ratywnego oraz dla zrównoważonych systemów produkcji. 
Podkreślił, że widoczny jest wśród konsumentów trend od-
chodzenia od spożywania mięsa pochodzącego z ferm prze-
mysłowych, a dla samych ferm przemysłowych spada poziom 

akceptacji społecznej.
 Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali 
wykładu dr Wiesławy Rosłon, która zaprezentowała przykłado-
we gatunki do prowadzenia upraw agroleśnych oraz ich opła-
calność ekonomiczną na przykładzie projektu realizowanego 
przez konsorcjum „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”. Sołtysi 
wskazywali, że prowadzenie upraw alejowych w wielu regio-
nach Polski podniosłoby znacznie efektywność ekonomiczną 
i ekologiczną gospodarstw rolnych i przy wsparciu systemo-
wym byłaby bardzo atrakcyjną alternatywą dla sadowników 
i warzywników. Uczestnicy byli również pod wrażeniem da-
nych wskazujących, że zastosowanie systemu alejowego, pa-
sów wiatrochronnych i produktywnych żywopłotów w wy-
raźnym stopniu zmniejszy skutki suszy, poprawi pojemność 
wodną pól i ochroni plony przed stratami. Wskazywali, że 
w Polsce potrzebne jest wsparcie do tych systemów w ramach 
przyszłej WPR, w szczególności wyraźne wsparcie do pro-
duktywnych żywopłotów bardzo szybko przyniosłoby efekty 
ze względu na znaczne rozdrobnienie działek rolnych. Wielu 
z nich po raz pierwszy zauważyło w defragmentacji działek 
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szansę dla polskiego rolnictwa a nie problem. 
 O kształtowaniu polityki rolnej w Polsce i w Europie mówił 
prof. Jerzy Buzek członek Parlamentu Europejskiego. On także 
wskazywał na konieczność wykorzystania mocnych pro – eko-
logicznych stron polskiego rolnictwa. Specyfika polskiego rol-
nictwa opartego na indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
gdzie większość z nich to małe i średnie gospodarstwa rolne 
opiera się na sposobie produkcji oraz czystym środowisku na-
turalnym, co powinno być motorem marketingu polskiej żyw-

ności na świecie. 
 Jako konsorcjum przygotowaliśmy również stoisko pro-
mocyjne, broszury oraz postery informacyjne. Na prośbę orga-
nizatorów częstowaliśmy uczestników herbatkami opracowa-
nymi w ramach realizowanego przez nas projektu badawczo 
– wdrożeniowego. Stoisko cieszyło się dużą popularnością. 
Efektem uczestnictwa w tej konferencji jest kolejny program 
edukacyjny z serii Akademia Agroleśnictwa, w którym we-
zmą udział rolnicy, doradcy rolni, naukowcy, brokerzy innowa-
cji oraz naukowcy.

fotografie:  Zespół Lubelskie Zioła


