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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”



 Założonym celem projektu Innowacyjny model produkcji, 
przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy było opraco-
wanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, 
zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym oraz produkcją 
w przetwórstwie za pomocą nowego systemu oraz modelu, 
w wyniku którego powstaną dwa końcowe nowe produkty 
wprowadzone na rynek. Liczba produktów finalnych, z uwagi 
na wyjątkowe właściwości prozdrowotne oraz osiągane walo-
ry smakowe została zwiększona: dotychczas powstało 14 wy-
jątkowych herbatek bazujących na surowcach pozyskiwanych 
w gospodarstwie. Wśród nich są produkty, w których wyko-
rzystano malinę moroszkę – roślinę wprowadzoną do uprawy 
po raz pierwszy na świecie, zagrożoną wyginięciem i objętą 
w Polsce ochroną ścisłą. 
 Każda z herbatek stanowi produkt agroleśnictwa, jest 
w 100% naturalna oraz wegańska. Nie zawiera w składzie cu-
kru oraz kofeiny. 

Herbatka Lubelska z maliną moroszką 
Została skomponowana z surowców zielarskich najwyższej ja-
kości o działaniu wysoce prozdrowotnym. Jest bombą witami-
nową zawierającą także szereg minerałów, likopen, B-karoten, 
błonnik oraz pektyny. Dostępna jest w dwóch gramaturach: 
150 oraz 80 g. 
 Dla kogo może okazać się idealnym wyborem?
Dla osób dbających o podaż najwyższej jakości witamin oraz 
makro- i mikroelementów z naturalnych, przyswajalnych źró-
deł, borykających się ze stanami zapalnymi i infekcjami, kru-
chością naczyń krwionośnych, zbyt niskim poziomem żelaza, 
uczuciem zmęczenia, zwolnionym metabolizmem, bólami 
menstruacyjnymi, dolegliwościami układu trawiennego oraz 
oddechowego, wysokim poziomem cukru oraz cholesterolu 
LDL we krwi.  

Skład 
 W składzie produktu znalazły się: owoc dzikiej róży 25%, 
owoc czarnego bzu, ziele miodunki, owoc maliny moroszki 
10%, liście poziomki, róży oraz maliny moroszki, a także płatki 
słonecznika i skórki pomarańczowej – w różnych proporcjach.

Właściwości zdrowotne produktu:
 Dzika róża wykazuje działanie ogólnowzmacniające 
i uszczelniające naczynia krwionośne. Dzięki obecności karo-
tenoidów, ma również właściwości antynowotworowe. Wspo-
maga proces odchudzania, uśmierza niestrawność, poprawia 
perystaltykę jelit i łagodzi stany zapalne skóry. Jest również 
ceniona za właściwości przeciwzapalne wykorzystywane  
w przeciwdziałaniu chorobom reumatoidalnym. Owoc czar-
nego bzu wykazuje działanie antyoksydacyjne. Miodunka 
wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu oddecho-
wego, działa detoksykująco oraz wspomaga leczenie stanów 
zapalnych, zmniejsza także ryzyko chorób neurodegeneracyj-
nych oraz nowotworowych. Owoc maliny moroszki, z uwagi 
na znaczącą zawartość karotenoidów, wykazuje silne właści-
wości antynowotworowe. Wraz z liściem poziomki oraz płat-
kami słonecznika jest doceniany za działanie przeciwzapalne, 

Malina moroszka w Herbatkach Lubelskich
Autor: Natalia Guz, Barbara Baj-Wójtowicz

przeciwgorączkowe i bakteriobójcze. Skórka pomarańczowa 
wzbogaca aromat oraz obniża poziom cholesterolu, jednocze-
śnie redukując ilość kwasu żołądkowego i uśmierzając objawy 
refluksu. Wyselekcjonowana mieszanka wspiera pracę układu 
trawiennego, wspomaga odchudzanie i spowalnia procesy 
starzenia.

Fot. 1 Herbatka Lubelska z maliną moroszką – fot. Natalia Guz

Herbatka Lubelska Cud Malina 
Cud Malina została skomponowana z surowców zielarskich 
o działaniu prozdrowotnym. Mieszanka jest bankiem witamin, 
zawiera komponenty bogate w witaminy: C, A, E, K, z grupy B, 
B-karoten, kwas foliowy, likopen oraz minerały. Obecnie do-
stępna jest w gramaturze: 100 g.

Dla kogo?
 Idealna okaże się dla osób borykających się z osłabionym 
funkcjonowaniem układu krążenia, obniżoną odpornością, 
uczuciem zmęczenia i osłabienia, dolegliwościami układu 
trawiennego,  dbających o podaż najwyższej jakości witamin 
oraz makro- i mikroelementów z naturalnych, przyswajalnych 
źródeł, borykających się ze stanami zapalnymi i infekcjami.

Skład
 W składzie produktu znalazły się: owoc dzikiej róży 30%, 
owoc czarnego bzu, owoc maliny zwyczajnej, owoc maliny 
moroszki 10%, pędy oraz liście maliny zwyczajnej, a także liście 
maliny moroszki – w różnych proporcjach.

Właściwości zdrowotne produktu 
 Bogactwo witamin, obecność kwasu foliowego, likopenu 
oraz minerałów wpływa korzystnie na działanie układu trawien-
nego. Herbatka została skomponowana na bazie surowców  
o działaniu przeciwgrypowym, przeciwgorączkowym (liść 
maliny moroszki oraz owoc, liście i gałązki maliny zwyczajnej, 
a także bez czarny). Owoc maliny zwyczajnej jest powszech-
nie stosowany w leczeniu przeziębień, anginy, przy infekcjach 
bakteryjnych i wirusowych przebiegających z gorączką. Owo-
ce róży mają właściwości wzmacniające naturalny system od-
pornościowy i uszczelniające naczynia krwionośne.



Fot. 2 Herbatka Lubelska Cud Malina – fot. Natalia Guz

Herbatka Lubelska Super Berry 
 Herbatka Lubelska Super Berry została skomponowana 
z owoców o działaniu prozdrowotnym. Mieszanka jest ban-
kiem witamin, zawiera komponenty bogate w witaminy: C, A, 
E, K, z grupy B, B-karoten, likopen, minerały, błonnik oraz pek-
tyny. Obecnie dostępna jest w gramaturach: 100 oraz 50 g.

Dla kogo?
 Dla osób ceniących głęboki smak letnich owoców, chcą-
cych uzupełnić niedobory witamin oraz makro- i mikroele-
mentów z naturalnych, przyswajanych źródeł, a także zmaga-
jących się z obniżoną odpornością, przeziębieniem, stanami 
zapalnymi, anemią, uczuciem zmęczenia, a także kruchością 
naczyń krwionośnych.

Skład
W składzie produktu znalazły się owoce: dzikiej róży, bzu czar-
nego oraz maliny moroszki – w różnych proporcjach.

Właściwości zdrowotne Super Berry
 Owoce róży mają właściwości wzmacniające naturalny 
system odpornościowy i uszczelniające naczynia krwionośne. 
W połączeniu z owocami maliny moroszki są cenione za dzia-
łanie antynowotworowe, przeciwzapalne, przeciwgorączko-
we oraz bakteriobójcze. Owoce bzu czarnego także wykazują 
działanie antyoksydacyjne.  Kompozycja jest prawdziwą bom-
bą witaminową wspomagającą w okresie grypy i przeziębie-
nia. Stosowana regularnie wspomaga organizm i przeciwdzia-
ła infekcjom. 

Herbatka Lubelska Beauty Queen

 Skomponowana mieszanka jest bankiem witamin, zawie-
ra komponenty bogate w witaminy: C, A, E, K, B-karoten, krze-
mionkę, kwas foliowy, llikopen, minerały, błonnik, kwercytynę 
oraz pektyny. Surowce o wysokiej zawartości żelaza i witaminy 
C wspomagającej jego przyswajanie, zapobiegają wystąpieniu 
anemii.

Dla kogo będzie idealnym wyborem?
 Dla osób dbających o urodę, borykających się z anemią, 
uczuciem zmęczenia, bólami reumatycznymi oraz menstru-
acyjnymi, dolegliwościami układu trawienia, kruchością 
paznokci, wypadaniem oraz osłabieniem kondycji włosów 
i skóry. Działa także wspomagająco w procesie odchudzania, 
przyspieszając metabolizm.  
 
Skład
 W składzie Beauty Queen znajdują się: naowocnia róży 
dzikiej 30%, ziele pokrzywy, ziele miodunki, owoc maliny mo-
roszki 10%, płatki dzikiej róży, ziele fiołka polnego, ziele taszni-
ka, liście mniszka lekarskiego oraz maliny moroszki – w zmien-
nych proporcjach.

Właściwości zdrowotne Beauty Queen
 Herbatka wspomaga zachowanie urody. Została skompo-
nowana z surowców zielarskich o działaniu prozdrowotnym, 
oczyszczającym i odtruwającym (pokrzywa, fiołek polny, tasz-
nik, liść mniszka lekarskiego), antyoksydacyjnym (róża, mio-
dunka), przeciwbólowym i przeciwzapalnym np. w przypadku 
bóli reumatycznych (fiołek polny). Liść maliny moroszki zawie-
ra diosgeninę znajdującą zastosowanie w leczeniu reumaty-
zmu i artretyzmu, zaś owoc maliny moroszki jest prawdziwą 
bombą witaminową wspomagającą funkcjonowanie układu 
odpornościowego. Herbatka działa moczopędnie, pomaga re-
dukować cellulit (pokrzywa, miodunka, liść mniszka lekarskie-
go), usprawnia trawienie (liść mniszka lekarskiego) i wspiera 
odchudzanie.

Fot. 3 Herbatka Lubelska Super Berry – fot. Natalia Guz

Fot. 4 Herbatka Lubelska Beauty Queen – fot. Natalia Guz

Herbatka Lubelska Very Berry Fruitea
 Very Berry Fruitea została skomponowana z owoców su-
per foods o działaniu prozdrowotnym zawierająca komponen-
ty bogate w witaminy: C, B, A, E, K, B-karoten, kwas foliowy, 
llikopen, minerały, błonnik oraz pektyny. Obecnie herbatka 
dostępna jest w dwóch gramaturach: 150 oraz 100 g.



Dla kogo?
 Dla osób ceniących głęboki, owocowy smak, dbających 
o podaż najwyższej jakości witamin oraz makro- i mikroele-
mentów z naturalnych, przyswajalnych źródeł, zmagających się  
z obniżoną odpornością oraz uczuciem zmęczenia, przeziębie-
niem, stanami zapalnymi, anemią, uczuciem zmęczenia oraz 
kruchością naczyń krwionośnych. 

Skład
 W składzie Very Berry Fruitea znalazły się owoce: róży po-
marszczonej, bzu czarnego oraz maliny moroszki - w różnych 
proporcjach.

Właściwości zdrowotne Very Berry Fruitea
 Owoce róży pomarszczonej mają właściwości wzmacniają-
ce naturalny system obronny organizmu, ponadto wspomaga-
ją uszczelnianie naczyń krwionośnych. Wraz z owocami maliny 
moroszki i bzu czarnego są cenione za działanie przeciwzapal-
ne, przeciwgorączkowe i bakteriobójcze. Owoce wyselekcjo-
nowane do herbatki mają działanie antyoksydacyjne. Owoc 
maliny moroszki z uwagi na niezwykłe wartości odżywcze oraz 
przeciwzapalne posiada szereg właściwości zdrowotnych. Jest 
bogaty w witaminę C (4-krotnie większa zawartość niż w przy-
padku pomarańczy) oraz witaminy: A (większa zawartość niż 
marchewka/więcej niż marchewka), witamin z grupy B, a także 
wapń, żelazo oraz substancje czynne takie jak fitosterole czy 
karotenoidy. Z uwagi na wysoką zawartość tych ostatnich ma 
silne działanie antyoksydacyjne polegające na blokowaniu po-
wstawania wolnych rodników. Właściwość ta została docenio-
na w medycynie, dlatego owoc moroszki znalazł zastosowanie 
w leczeniu nowotworów.

Skład 
 W składzie herbatki znalazły się: owoc róży pomarszczo-
nej 25%,  owoc bzu czarnego, ziele miodunki, owoc maliny 
moroszki 10%*, liście: poziomki, róży oraz maliny moroszki, 
a także płatki słonecznika i skórka pomarańczowa - w różnych 
proporcjach.

Właściwości zdrowotne Herbatki Lubelskiej Owocowo-zio-
łowej
  Wyselekcjonowane w kompozycji surowce zielarskie 
wykazują wyjątkowe działanie prozdrowotne. Róża ma wła-
ściwości antyoksydacyjne, uszczelniające naczynia krwiono-
śnie, a jednocześnie wspiera funkcjonowanie naturalnego 
systemu odpornościowego. Wraz z owocami maliny morosz-
ki, liściem poziomki oraz płatkami słonecznika są cenione  
za działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i bakterio-
bójcze. Owoce bzu czarnego działają antyoksydacyjnie oraz 
obniżają ciśnienie. Miodunka korzystnie wpływa na pracę 
układu oddechowego, działa detoksykacyjnie, wspomaga 
leczenie stanów zapalnych oraz zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia chorób neurodegeneracyjnych (np. Parkinsona czy Alhe-
izmera). Skórka pomarańczowa wzbogaca aromat oraz obni-
ża poziom cholesterolu, jednocześnie redukując ilość kwasu 
żołądkowego i uśmierzając objawy refluksu, przyczynia się  
do wspierania pracy układu trawiennego. Skomponowana 
mieszanka wspomaga odchudzanie i spowalnia procesy sta-
rzenia. 

Fot. 5 Herbatka Lubelska Very Berry Fruitea – fot. Natalia Guz

Herbatka Lubelska Owocowo-ziołowa
 Herbatka Owocowo-ziołowa została skomponowana z su-
rowców zielarskich najwyższej jakości o działaniu prozdrowot-
nym. Jest bankiem witamin C, z grupy B, A, E, K, B-karotenu 
oraz likopenu, minerałów, błonnika oraz pektyn. Obecnie do-
stępna jest w dwóch gramaturach: 150 oraz 80 g.

Dla kogo?
 Dla osób o obniżonej odporności, zmagających się z kru-
chością naczyń krwionośnych, stanami zapalnymi w organi-
zmie, dolegliwościami układów: oddechowego, trawiennego 
(m.in. refluks) oraz nerwowego.

Fot. 6 Herbatka Lubelska Owocowo-ziołowa – fot. Natalia Guz

Herbatka Lubelska Owocowa z moroszką i aksamitką 
 Herbatka skomponowana z surowców zielarskich najwyż-
szej jakości o działaniu prozdrowotnym. Jest bombą witami-
nową zawierającą także szereg minerałów, likopen, B-karoten, 
błonnik oraz pektyny. Obecnie dostępna jest w dwóch grama-
turach: 150 oraz 80 g. 

Dla kogo? 
 Dla osób dbających o dostarczanie organizmowi najwyż-
szej jakości witamin oraz makro- i mikroelementów z natu-
ralnych, przyswajalnych źródeł, borykających się ze stanami 
zapalnymi i infekcjami, kruchością naczyń krwionośnych, zbyt 
niskim poziomem żelaza, uczuciem zmęczenia, zwolnionym 
metabolizmem, bólami menstruacyjnymi, dolegliwościami 
układu trawiennego oraz oddechowego, wysokim poziomem 
cukru oraz cholesterolu LDL we krwi.  



Skład
 W składzie produktu znalazły się: owoc dzikiej 25%, owoc 
bzu czarnego, ziele miodunki, owoc maliny moroszki 10%, li-
ście: poziomki, róży oraz maliny moroszki, a także płatki aksa-
mitki i skórka pomarańczowa – w różnych proporcjach.

Właściwości zdrowotne
  Dzika róża wykazuje działanie ogólnowzmacniające 
i uszczelniające naczynia krwionośne. Dzięki obecności ka-
rotenoidów, ma również działanie antynowotworowe. Wspo-
maga proces odchudzania, uśmierza niestrawność, poprawia 
perystaltykę jelit i łagodzi stany zapalne skóry. Jest również 
ceniona za właściwości przeciwzapalne wykorzystywane  
w przeciwdziałaniu chorobom reumatoidalnym.  Owoc czar-
nego bzu wykazuje działanie antyoksydacyjne. Miodunka 
wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu oddecho-
wego, działa detoksykująco oraz wspomaga leczenie stanów 
zapalnych, zmniejsza także ryzyko chorób neurodegeneracyj-
nych oraz nowotworowych. Owoc maliny moroszki, z uwagi 
na znaczącą zawartość karotenoidów, wykazuje silne właści-
wości antynowotworowe. Wraz z liściem poziomki oraz płat-
kami aksamitki jest doceniana za działanie przeciwzapalne, 
przeciwgorączkowe i bakteriobójcze. Skórka pomarańczowa 

wzbogaca aromat oraz obniża poziom cholesterolu, jednocze-
śnie redukując ilość kwasu żołądkowego i uśmierzając obja-
wy refluksu. Jednocześnie wspiera prawidłową pracę układu 
trawiennego i wspomaga odchudzanie, spowalniając procesy 
starzenia.

Fot. 7 Herbatka Lubelska Owocowa z moroszką i aksamitką 
– fot. Natalia Guz

 Jedną z chorób cywilizacyjnych, z którymi boryka się 
współczesny świat jest cukrzyca typu II. W Polsce (zgodnie ze 
statystykami Narodowego Funduszu Zdrowia) choruje na nią  
3 miliony osób, co stanowi ponad 9% populacji kraju. Równie 
duża część społeczeństwa boryka się z zaburzeniem metabo-
licznym - insulinoopornością, która nie zwalczana - prowadzi 
do rozwoju cukrzycy typu II. Podstawą działania w obu przy-
padkach (poza leczeniem farmakologicznym, które w wielu 
przypadkach może okazać się niezbędne) jest dieta o niskim 
indeksie glikemicznym, aktywność fizyczna oraz odpowied-
nia, indywidualnie dobrana suplementacja.
Indeks a ładunek glikemiczny
 Gdy osoba, u której zdiagnozowano insulinooporność lub 
cukrzycę typu II poszukuje informacji o należytym sposobie 
odżywianie wspomagającym leczenie lub likwidującym stan 
zapalny, na pierwszy plan wysuwa się pojęcie indeksu glike-
micznego (IG) produktów – czyli wskaźnika informującego 
jak po posiłku wzrasta we krwi poziom glukozy. Za poziom 
odniesienia służy czysta glukoza, dla której wartość indeksu 
glikemicznego wynosi 100. Wartości indeksu glikemicznego 
większości najpopularniejszych produktów żywnościowych 
zebrano w zestawienia tabelaryczne – są one powszechnie do-
stępne w internecie i na bieżąco aktualizowane. Niekiedy war-
tość indeksu glikemicznego tego samego produktu różni się  
w zależności od pochodzenia informacji, dlatego warto korzy-
stać z wiarygodnych źródeł. W Polsce należy do nich m.in. Fun-
dacja Insulinooporność [insulinoopornosc.com]. 
 Do produktów o wysokim indeksie glikemicznym zalicza 
się wiele produktów o wysokim stopniu przetworzenia np. 
biała mąka pszenna, która została przetworzona (przemielona) 
bardziej niż jej pełnoziarnista wersja. Wyższą wartością indek-
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su charakteryzują się również wafle ryżowe (mimo, iż często 
w ich składzie znajduje się tylko ryż brązowy) od samego brą-
zowego ryżu. Na wartość wskaźnika wpływ ma również sto-
pień rozdrobnienia produktu (całe zjedzone jabłko ma niższy 
indeks glikemiczny niż to samo jabłko starte na tarce), czy czas 
obróbki termicznej: makaron ugotowany al dente ma niższy 
indeks glikemiczny niż ten sam produkt ugotowany do mięk-
kości. W przypadku ziemniaków indeks glikemiczny ulega 
zmianie w czasie: ziemniaki ugotowane i schłodzone przez kil-
ka godzin w lodówce wytwarzają skrobię oporną, obniżającą 
ich indeks glikemiczny. 
 Przytoczone przykłady to tylko niektóre z wielu istotnych 
informacji, które należy wziąć pod uwagę wdrażając nowy 
sposób odżywiania. Równie istotną kwestią jest zrozumienie 
pojęcia ładunku glikemicznego (ŁG), które z praktycznego 
punktu widzenia w komponowaniu posiłków w zasadzie sta-
je się ważniejsze niż indeks glikemiczny. Ładunek glikemiczny 
ma za zadanie odzwierciedlenie wzrostu poziomu glukozy we 
krwi po zjedzeniu określonej porcji produktu. Za przykład po-
służy arbuz, który do niedawna klasyfikowany był jako produkt  
o wysokim IG, jednak zawiera on stosunkowo niewiele wę-
glowodanów, dlatego ŁG jego spożytej porcji jest niski: aby 
dostarczyć organizmowi 50 g cukrów prostych, trzeba byłoby 
zjeść go… 1 kilogram.  Dla porównania: indeks glikemiczny 
czekolady mlecznej (z uwagi na wysoką zawartość tłuszczu) 
wynosi 49 – to wartość mniejsza niż IG arbuza, jednak po wy-
liczeniu ładunku glikemicznego czekolady okazuje się, że, by 
dostarczyć organizmowi taką samą ilość cukrów prostych (50 
g) wystarczy zjeść jej 10-krotnie mniej. Do produktów o niskim 
indeksie glikemicznym za sprawą wysokiej zawartości tłusz-
czów nasyconych należy również popularny krem orzecho-



wy do smarowania pieczywa, jednak ze względu zarówno na 
szkodliwe tłuszcze, jak i użyte w produkcji składniki oraz wyso-
ki stopień przetworzenia nie powinien on stanowić części die-
toterapii, a przynajmniej – niezbyt często. Indeks glikemiczny 
nie powinien być więc jedynym kryterium branym pod uwa-
gę przy komponowaniu posiłków. 

Podsumowanie: 
 Najważniejsze w procesie leczenia lub przywracania rów-
nowagi zaburzonej gospodarce węglowodanowej pozostają: 
• prawidłowe bilansowanie posiłków w oparciu o dobrej jako-

ści, wartościowe składniki takie jak: warzywa, rośliny strącz-
kowe, produkty pełnoziarniste, ryby, zdrowe nienasycone 
tłuszcze, nabiał czy w umiarkowanej ilości mięso oraz owoce, 

• aktywność fizyczna dostosowana do indywidualnych możli-
wości oraz upodobań, 

• farmakoterapia (jeśli o jej wdrożeniu zadecyduje lekarz), 
• suplementacja: dobrana indywidualnie na podstawie wyni-

ków badań – w przypadku stosowania farmakoterapii naj-
częściej dochodzi do niedoboru witamin z grupy B, częste 
są także niedobory witaminy D. Jeśli zaburzonej gospodarce 
węglowodanowej towarzyszą inne problemy hormonalne 
takie jak PCOS (zespół policystycznych jajników) czy nie-
doczynność tarczycy, warto zadbać o odpowiedni poziom 
kwasu foliowego, żelaza i ferrytyny czy cynku, selenu lub 
biotyny. Dla efektywnego uzupełniania niedoborów warto 
sięgać po produkty pochodzenia naturalnego, charakte-
ryzujące się  często większą przyswajalnością i mniejszym 
stopniem przetworzenia. 

Netografia: 
https://insulinoopornosc.com/ig/

Produkty Lubelskich Ziół w terapii zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej

Znaczna część produktów Lubelskie Zioła jest przyjazna za-
równo cukrzykom, jak i insulinoopornym, a także chcącym 
zadbać o uzupełnienie niedoborów za pomocą produktów 
naturalnego pochodzenia. Wszelkie zaburzenia hormonalne 
prowadzą do powstawania stanów zapalnych, co obniża na-
turalną odporność organizmu, dlatego poza niektórymi z wy-
mienionych wyżej witamin oraz minerałów, warto pamiętać 

również o podaży tych, które wzmacniają immunosystem. 
Produktami szczególnie przyjaznymi są bezcukrowe Herbatki 
Lubelskie zawierające szereg witamin oraz minerałów. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują: 
•  Spi chai – za sprawą obecnych w składzie przypraw korzen-

nych zwiększających wrażliwość komórek na insulinę (insu-
linowrażliwość), 

• Beauty Queen, Zielona Róża oraz Detox – dzięki obecności 
kwasu foliowego, żelaza, krzemionki, a także jak w pozosta-
łych herbatkach: szeregu witamin,

• Just Roses – łagodzącej objawy oraz wspomagającej leczenie 
chorób kobiecego układu rozrodczego tj. PMS (zespołu na-
pięcia przedmiesiączkowego), PCOS, a także endometriozy. 
Jednocześnie przyczynia się ona również do łagodniejszego 
przebiegu menstruacji, zmniejszając lub uśmierzając bóle 
brzucha, piersi oraz kręgosłupa.  

• Równie wartościowe i wspierające terapie są niezawierające 
soli oraz cukru przyprawy: 

• Malina moroszka – owoc liofilizowany mielony – z uwagi na 
obecność przyswajalnego żelaza, pozostałych minerałów 
i witamin, a przede wszystkim - imponujące właściwości 
przeciwzapalne,  

• Super Berry, Cloudberry Rose, Róża Hansa – owoc mielony – 
poza dostarczaniem szeregu minerałów i przeciwzapalne 
właściwości, łagodzą bóle miesiączkowe (za sprawą owocu 
róży), 

• kompozycje przypraw bazujące na pokrzywie zwyczajnej 
wspomagającej prawidłową pracę trzustki oraz wchłanianie 
żelaza oraz detoksykującej: 

•  - Sosnowska Przyprawa Orientalna (zawierająca dodatkowo 
polepszające insulinowrażliwość przyprawy korzenne),

•  - Sosnowska Przyprawa do wyrobu serów,
•  - Sosnowska Przyprawa do twarogu, 
•  - Sosnowska Przyprawa do sałatek i kanapek z pokrzywą,
•  - Sosnowska Przyprawa do ziemniaków,
•  - Sosnowska Przyprawa Dziki Las.

 Niezwykle przyjaznym produktem jest również agrole-
śna bezcukrowa Konfitura z płatków róży Hansa zawierająca 
w składzie 94% płatków róży, sok z cytryny oraz wodę. Poza 
brakiem dodanego cukru, płatki róży działają regulująco na 
gospodarkę hormonalną. 

W ostatnim czasie strategia Od pola do stołu zyskuje coraz 
większą popularność jako jedno z kluczowych działań w ra-
mach europejskiego zielonego ładu. Jednym z jej zadań jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku przy jed-
noczesnej zmianie obecnego unijnego systemu żywnościo-
wego w model zrównoważony. Poza zapewnieniem bezpie-
czeństwa żywnościowego do założeń strategii należy również 
zmniejszenie zużycia pestycydów o 50% do 2030 roku, zwięk-
szanie powierzchni gruntów przeznaczonych pod uprawy 
ekologiczne (25% do roku 2030), ograniczanie strat i marno-
wania żywności, propagowanie zdrowego odżywiania, popra-
wa dobrostanu zwierząt, a także przeciwdziałanie fałszowaniu 

Strategia Od pola do stołu 
Autor: Natalia Guz

żywności. Strategia Od pola do stołu jednocześnie zgodna jest 
z unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej 2030. 
Kluczową rolę w realizacji strategii przypisuje się rolnictwu 
regeneratywnemu. W kwietniu 2022 r. Rada Unii Europejskiej 
przyjęła konkluzje o rolnictwie regeneratywnym, oparte na 
komunikacie Komisji z grudnia 2021 r. o zrównoważonym 
obiegu węgla. Mają one zachęcać do stosowania praktyk 
rolniczych pomagających wychwytywać dwutlenek węgla  
z atmosfery i składować go w zrównoważony sposób w glebie 
lub w biomasie. Jako przykłady praktyk korzystnych dla klima-
tu wymienia się: 
• sadzenie żywopłotów lub drzew,



• uprawę roślin strączkowych,
• stosowanie międzyplonów i upraw okrywowych,
• praktykowanie rolnictwa konserwującego i utrzymywanie 

torfowisk,
• zalesianie i ponowne zalesianie. 
 Uznano, że, by w wystarczającym stopniu zachęcić rolni-
ków oraz leśników do stosowania przyjaznych dla środowiska 
i klimatu praktyk, zasadne jest zapewnienie wsparcia finanso-
wego. 

Pojęcie rolnictwa regeneratywnego
 Rolnictwo regeneratywne nazywane jest także rolnic-
twem lub gospodarką węglową. Polega na zwiększaniu ilości 
zasobów w glebie, które poza korzyściami ekonomicznymi, 
przynosi także korzyści dla środowiska oraz społeczeństwa. 
Opiera się na kumulowaniu węgla w glebie, co przyczynia się 
do użyźniania gleby, przyspieszając procesy glebotwórcze  
i zwiększając jej żyzność, a jednocześnie zapobiega emisji wę-
gla do atmosfery. Do praktyk rolnictwa regeneratywnego na-
leży m.in. systemy agroleśne. 

Czy to rzeczywiście się opłaca? 
 Prowadzenie upraw w systemie agroleśnym pozwa-
la na uzyskanie podwójnego lub wielokrotnego dochodu 
z tego samego areału.  Taki sposób prowadzenia gospo-
darstwa zmniejsza nakłady na produkcję rolniczą, w tym 
na plewienie i nawadnianie, którego koszt w dobie postę-
pujących zmian klimatycznych i coraz częściej występują-
cych w Polsce susz, rośnie. Praktyki agroleśne pomagają 
zatrzymać wodę w glebie, zwiększając uwodnienie pola  
i zapobiegając intensywnemu parowaniu za sprawą utrzymy-
wania zadarnienia gleby niskimi roślinami współrzędnymi, co 
zapobiega wzrostowi chwastów oraz erozji gleby. Umożliwiają 
one także na efektywne wykorzystanie nawozów poprzez ich 
wchłanianie, najpierw przez korzenie roślin płytko ukorzenio-
nych, a następnie przez rośliny głęboko ukorzenione upra-
wiane w bezpośrednim sąsiedztwie. Ogranicza to problem 
pogorszenia jakości wód gruntowych i  eutrofizacji zbiorników 
- w ten sposób eliminuje się spływanie nadmiaru nawozów 
nie infiltruje i nie spływa do zbiorników wód podziemnych, ro-
wów, rzek czy innych zbiorników powierzchniowych. Uprawa 
dwóch lub kilku gatunków na tym samym polu zmniejsza ilość 
szkodliwych monokultur i wspiera bioróżnorodność. Dzię-
ki wprowadzeniu do uprawy agroleśnej gatunków rzadkich 
i przyrodniczo cennych rolnictwo zapewnia ich przetrwanie, 
ochronę oraz dostęp do cennego surowca. Model ten umożli-
wia także produkcję nieżywnościową – dzięki temu poza pozy-
skiwaniem surowców rolnych, w gospodarstwie produkuję się 
także biomasę, materiał do ściółkowania czy produkcji peletu 
(zrębki, kora, mulcz) czy drewno dla przemysłu meblowego. 

Od pola do stołu w praktyce
 Strategia od pola do stołu i założenia europejskiego zie-
lonego ładu uznawane są często w powszechnej opinii za re-
wolucję i nowość – za zmianę i przewrót w dotychczasowym 
podejściu do produkcji rolnej, tymczasem gospodarstwa rege-
neracyjne z sukcesem funkcjonują na całym świecie.  Co wię-
cej, praktyki agroleśne są związane z rolnictwem nie tylko Eu-
ropy, ale i Polski już od dawna. Były one powszechne do czasu 
wybuchu II wojny światowej. W okresie powojennym nastąpiła 

zmiana modelu produkcyjnego i nacisk na zintensyfikowanie 
produkcji rolnej, by wyprodukować w jak największej ilości 
i na jak największym obszarze. To wówczas na popularności 
zyskiwały niekorzystne środowiskowo wielkopowierzchniowe 
uprawy monokulturowe. Biorąc pod uwagę aspekty historycz-
ne okazuje się zatem, że obecna zmiana kierunku produkcji 
rolnej i propagowanie rolnictwa regeneratywnego nie jest no-
wością, mającym zburzyć dotychczasowy porządek, a powro-
tem do korzeni. 

Agroleśna praktyka
 Coraz większa ilość rolników w Polsce, dostrzegając licz-
ne korzyści systemów agroleśnych, decyduje się na ich wpro-
wadzanie. Są one stosowane zarówno w przypadku chowu 
zwierząt, jak i uprawy roślinnej. W przykład wdrażania strate-
gii od pola do stołu wpisuje się projekt Innowacyjny model 
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy 
realizowany przez Grupę Operacyjną w składzie: ECO – FARM 
Sosnówka sp. z o.o. – lider konsorcjum, Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr Barbara Baj-Wójto-
wicz (Gospodarstwo Rolne).  Zarówno założenia, cele, opra-
cowane agrotechniki upraw, jak i osiągnięcia w dużej mierze 
wyprzedzają postulaty europejskiego zielonego ładu.  
 Jednym z jego założeń było wprowadzenie do uprawy w sys-
temie agroleśnym krzewów bzu czarnego oraz róży pomarsz-
czonej z niskimi roślinami zielarskimi. Dodatkowo są to rośliny 
dzikorosnące: miodunka oraz przetacznik leśny, pokrzywa zwy-
czajna, rzepik pospolity, ostrożeń warzywny, a także zagrożona 
- malina moroszka. Rośliny te zostały wprowadzane do uprawy 
po raz pierwszy na świecie. Na bazie surowców pozyskiwanych  
z tych gatunków, opracowane zostały receptury herbat zioło-
wych i przypraw o działaniu prozdrowotnym.

Ryc. 1 Uproszczony model funkcjonowania modelu od pola do 
stołu w praktyce
 
 W ramach Rolniczego Handlu Detalicznego w oparciu 
o pozyskiwane surowce zielarskie, produkowane i sprzedawa-
ne są również inne produkty wytworzone w gospodarstwie. 
Należą do nich przetwory takie jak: konfitury, musy, soki, sy-
ropy, a także agroleśne miody. Nowym produktem Lubelskich 
Ziół jest również hydrolat z płatków róży Hansa. Cały cykl od 
pola (upraw) do stołu (gotowego produktu) odbywa się w ob-
rębie gospodarstwa. Przynosi to zarówno korzyści ekonomicz-
ne, jak i ekologiczne (minimalizacja łańcucha dostaw, prowa-
dzenie upraw w sposób korzystny środowiskowo), a także 
pozwala na pozyskanie produktu jak najwyższej jakości o zna-
czących walorach prozdrowotnych. 

Bibliografia: 
Strona Rady Unii Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/
pl/policies/from-farm-to-fork/
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 Produktywne żywopłoty są formą agroleśnictwa stoso-
waną zarówno w uprawach roślinnych na miedzach pól, jak 
i w chowie zwierząt jako narzędzie do kwaterowania pastwisk 

– wówczas stanowi ele-
ment systemu sylwopa-
storalnego. 
 Odpowiednie usy-
tuowanie produktywnych 
żywopłotów, chroniące 
od najsilniejszych wia-
trów oraz dzikiej zwie-
rzyny mogą przyczynić 
się do wzrostu produk-
tywności pól uprawnych, 
pastwisk oraz lasów. Są 
również miejscem schro-
nienia dla pożytecznych 
ptaków oraz owadów. 
Tworzą także korytarze 
ekologiczne dla drobnych 
ssaków, przyczyniając się 
do wspierania bioróżno-

rodności. Zastosowane w kwaterowaniu pastwisk stanowią 
dodatkowe źródło pożywienia dla zwierząt w postaci liściarki 
(Baj-Wójtowicz, Osińska 2020). 
 W Polsce, przy występującym dużym rozdrobnieniu po-
wierzchni działek (zwłaszcza we wschodniej części kraju) takie 
nasadzenia mogą, przy niewielkim koszcie założenia, wpłynąć 
korzystnie na jakość gleby poprzez retencję wody oraz zmniej-
szenie procesów erozyjnych oraz skutków suszy przy jedno-
czesnej poprawie jakości powietrza.
 Skuteczność założonego produktywnego żywopłotu za-
leży jego wysokości, gęstości oraz zwartości. Według badań 
kanadyjskiego Wydziału Leśnictwa Uniwersytetu w Toronto 
(1994) odpowiednio zaprojektowany system może ograniczyć 
koszty ogrzewania zimą o 25%, osłaniając dom przed wychła-
dzającym wiatrem, zatem mogą być one także z powodze-
niem stosowane nie tylko w uprawach oraz chowie zwierząt, 
a również w otoczeniu osad ludzkich.

Dobór gatunków 
 W żywopłotach stosowane są często żywotniki (tuje) 
szmaragdowe, jednak równie dobrze sprawdzą się gatunki 
owocowe oraz dostarczające surowców zielarskich np. bez 
czarny, jałowiec, róża dzika, róża pomarszczona, głóg, dereń ja-
dalny, śliwa mirabelka, jabłoń, grusza, leszczyna, śliwa tarnina 
czy dereń świdwa. Decydującym o doborze gatunków czynni-
kiem powinien być cel w jakim są one zakładane: przy kwate-
rowaniu pastwisk odpowiednim wyborem okażą się gatunki 
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stanowiące skuteczną barierę dla zwierząt takie jak np. śliwa 
tarnina, dereń jadalny, róża dzika oraz pomarszczona, a także 
inne o zwartym pokroju lub cierniste. Drugim ważnym czyn-
nikiem jest dokładne zaplanowanie w jaki sposób będą one 
wykorzystywane – sięgając po drzewa i krzewy owocowe lub 
dostarczające surowców zielarskich można w skuteczny spo-
sób zdywersyfikować dochody prowadzonego gospodarstwa, 
zarówno poprzez sprzedaż pozyskanych płodów rolnych, jak 
i gotowych produktów na nich bazujących. Ich sprzedaż (choć 
wiąże się z większym nakładem pracy niż sprzedaż surowców) 
pozwala na uzyskanie wyższych dochodów. Dodatkowo do-
chody te zwiększyć pozwoli pasieka zlokalizowana w ich obrę-
bie. 

Nasze przykłady 
 W Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj-Wójtowicz 
w Sosnówce z produktywnymi żywopłotami z olszą czarną 
i szarą uprawia się pokrzywę zwyczajną, rzepik pospolity oraz 
ostrożeń warzywny. Rośliny te preferują gleby żyzne o dobrze 
wykształconym profilu glebowym, zasobne w składniki pokar-
mowe. Olsza dostarcza pokrzywie niezbędnych ilości azotu 
umożliwiających rozwój. Zanim została ona wprowadzona do 
uprawy, podobnie jak pozostałe rośliny, dla zoptymalizowania 
agrotechnik uprawy przeszła ‘’fazę testów” na poletkach do-
świadczalnych.  

Ryc.2 Poletko doświadczalne pokrzywy uprawianej w ściółce z 
suszonej trawy - fot. Barbara Baj-Wójtowicz

 W żywopłotach znajdujących się na agroleśnej uprawie 
alejowej róży pomarszczonej z maliną moroszką zastosowa-
nie znalazła róża dzika, której owoce z powodzeniem wyko-
rzystywane są w produktach powstających w gospodarstwie: 
herbatkach, przyprawach, a także przetworach.

Bibliografia: Osińska E., Baj-Wójtowicz B., Agroleśnictwo. Naj-
ważniejsza innowacja w  rolnictwie. [W:] Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Poznaniu. Poznań
[http://www.lrconline.com/Extension_Notes_English/pdf/wndbrk_bnfts.pdf]

Ryc.1 Zastosowanie produktywnych 
żywopłotów w chowie zwierząt


