
KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY. 
 W drodze do samowystarczalności 

żywnościowej (uprawy, komposty i preparaty, 
przechowywanie żywności, pozyskiwanie 

nasion) – rolnictwo ekologiczne  tradycyjne. 
Ekonomia małych gospodarstw rodzinnych.

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana 
(ekologiczny Nobel)

Międzynarodowa Koalicja dla 
Ochrony Polskiej Wsi – 
International Coalition to 
Protect the Polish Countryside
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Polska pozostaje przykładem „żywego” 
rolnictwa z ponad 1,5 milionem tradycyjnych 

rodzinnych gospodarstw. 
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Źródło:  
„Picturesque 
Poland” Agnieszka i 
Wlodek Bilinscy

Wieś  Rzepiska na 
Spiszu, 

Około 80% tych gospodarstw nie przekracza 7ha, są one 
nastawione na samowystarczalność. Sprzedają tylko 
nadwyżki ale mogą produkować więcej jeśli będą mieli 
rynek zbytu.. 



4

Zdecydowana większość polskich rolników 
stosuje tradycyjne i ekologiczne metody w 

rolnictwie; nic się nie marnuje; wszystko zostaje 
włączone do obiegu w gospodarstwie.
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Małe gospodarstwa rolne są wielofunkcyjne – 

-  bardziej wydajne,
-  bardziej efektywne,
-  przyczyniają się w większym stopniu do 
rozwoju gospodarczego niż wielkie farmy. 5
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Drobni rolnicy lepiej wykorzystują zasoby 
naturalne chroniąc bioróżnorodność 

i  zabezpieczając trwałość zrównoważonej 
produkcji rolnej.
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 Wymagające dużego nakładu pracy  nawożenie, 
orka, przedplony i poplony, rotacja upraw, 

kompostowanie oraz powtórne wykorzystywanie 
produktów roślinnych w produkcji przyczyniają 

się do ochrony gleby i jej żyzności.
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Gospodarstwa rodzinne są miejscami, w których 
wychowywane są dzieci, w których dorastają i uczą 

się wartości. Umiejętność pracy na roli 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, wraz z 

własnością gospodarstwa. 
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!!!Jeśli wiejskie dzieci nie zechcą kontynuować 
pracy na roli, stracimy zgromadzoną przez lata 

wiedzę, umiejętności i doświadczenia.
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Mniejsze gospodarstwo produkuje znacznie 
więcej z jednostki powierzchni niż duże 

gospodarstwo. Stosując wydajność plonów jako 
miernik produktywności, dajemy nieuczciwą 

przewagę gospodarstwom wielkoobszarowym.
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Jeśli chcemy porównać małe i duże 
gospodarstwa powinniśmy używać wskaźnika 

wydajność całkowita.
  „Wydajność całkowita”„Wydajność całkowita” jest sumą wszystkiego 
co produkuje drobny rolnik: różnych gatunków 

zbóż, owoców, warzyw, pasz, produktów 
zwierzęcych etc.
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Inne zalety małych gospodarstw rolnych to m.in.:
- Wzmacnianie siły i odpowiedzialności wspólnot 
lokalnych. Właściciele ziemi, którzy funkcjonują 
w oparciu o lokalną wytwórczość i usługi chętniej 
angażują się w działania na rzecz wspólnoty 
i mieszkańców.
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 W regionach rolniczych zdominowanych 
przez wielkie farmy przemysłowe zamierają 

wsie i okoliczne miasteczka.

 Mechanizacja oznacza mniejsze zatrudnienie 
lokalnych mieszkańców.
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!!! Fundament ekonomiczny. Małe gospodarstwa są 
niezmiernie istotne dla gospodarki. A w czasach 

wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych, drobni rolnicy  
to skarb bo produkują wysokiej jakości żywność niskim  

kosztem.
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Inne zalety małych gospodarstw rolnych to 
m.in.: - Różnorodność. Zróżnicowana 
struktura gospodarstw przyczynia się do 
zachowania bioróżnorodności, 
urozmaiconego i estetycznego krajobrazu 
wiejskiego.
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 A teraz wymażmy z naszej pamięci 
bogatą w różnorodność kulturową 
i biologiczną, piękną polską wieś. 
Wyrzućmy do kosza ponad milion 

tradycyjnych i ekologicznych rolników aby 
zrobić miejsce takim  uprawom jak te: 
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ZAGROŻENIA 
ŻYWIENIOWE
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Maksymalne POZOSTAŁOŚCI 
PESTYCYDÓW w żywności 

• Dopuszczenie do spożycia znaczących pozostałości 
ponad 3275 pestycydów, także potencjalnie 
rakotwórczych, m.in. 2,4-D, atrazyna, bromek metylu 

• Ignorowanie długoterminowych skutków spożywania 
jednocześnie pozostałości wielu pestycydów w żywności
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DODATKI DO ŻYWNOŚCI 
Dopuszczenie około 300 różnych substancji 

(głównie syntetycznych) jako bezpiecznych:  
aspartam, BHA, BHT, bromian potasu, tartrazyna

• Ignorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z 
długoterminowym spożywaniem jednocześnie wielu 
ww. dodatków chemicznych
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Napromienianie żywności -

Rozporządzenie, wydane w trybie pilnym podwyższające 
dopuszczalną normę radioaktywności w żywności z 600 do 
12.500 bekereli na kilogram. 27 marzec 2011(UE)NR.297/2011

Promieniowanie w postaci cząsteczek radioaktywnym  
Cezem 237,Cezem 234 i Plutonem powodować będzie 
znaczne  uszkodzenie w tkance biologicznej – nowotwory. 

Raz pochłoniętych cząsteczek radioaktywnych nie 
pozbędziemy się!!!
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Pole uprawne ekologiczne
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Pole uprawne kukurydzy GMO
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Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w 
sposób naturalny np.:
• pomidor z genem ryby,
• ziemniak z genem meduzy,
•karp i ryż z genami człowieka,
• soja i kukurydza z genami bakterii, które zabijają 
owady i uodparniają je na środki chwastobójcze. 

Źródło: „Fatal Harvest”
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Genetycznie modyfikowane 
rośliny to:

niższe plony 

głód

więcej pestycydów

ubożenie rolników i wyższe ceny żywności

degradacja ekosystemów

niebezpieczna żywność
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GMO fakty:GMO fakty: Kto ma w ręku żywność 
ten rządzi światem.
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 GMO
   Herbicyd Roundup, 

używany w 70% 
wszystkich upraw GMO, 
powoduje deformacje 
twarzy i uszkodzenia 
systemu nerwowego 
płodów ludzkich…

Profesor Andrés E. Carrasco, słynny 
argentyński embriolog z Uniwersytetu w 

Buenos Aires 
Źródło: „Fatal Harvest”
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Bezpieczna żywność
to żywność  

Nieprzetworzona, świeża
lokalna
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Rynek żywności ekologicznej

"Dane z 2008 roku: wart 350 mln zł 
rynek żywności ekologicznej w 
Polsce rozwijał się w tempie 30 proc. 
w skali roku .
Rynek żywności ekologicznej na 
świecie, wart ponad 40 mld dolarów, 
rósł w ciągu ostatnich lat w tempie 
18 proc. rocznie

Autor: Patrycja Otto
Źródło: GP/forsal.pl,  "Kryzys nie zaszkodzi żywności ekologicznej" 2009-01-12 08:45
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Wyższa zawartość składników odżywczych 
(wartościowych białek,  witamin, błonnika soli mineralnych, 
węglowodanów,  NNKT, cukrów ogółem) 

Brak pozostałości chemii rolnej 
   (azotanów, chemicznych środków ochrony roślin) 

Lepsze własności sensoryczne (smak, zapach)

Lepsze własności przechowalnicze
     (większa zaw. suchej masy, wyższe parametry witalizujące niższa 

aktywność enzymatyczna)

WŁASNOŚCI PRODUKTÓW EKOLOG. 
a) NIEPRZETWORZONYCH
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ZAWARTOŚC SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 
(przykład)

W ziemiopłodach wytworzonych metodami ekologicznymi

zawartość składników jest wyższa o: 
Witamina C       ~  30%
Żelazo               ~  20%
Magnez             ~  30 %
Fosfor               ~  15 %
Zw. fenolowe   ~  120 %

Zródło: E.Rembiałkowska, 2004
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Kraje 
europejskie, 
które 
wprowadziły 
zakaz upraw 
GMO

Quo vadis?
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Mamy szczęście, że ciągle tysiące 
polskich rolników produkuje dobrej 
jakości żywność, robi to z sercem 
i UMIE TO ROBIĆ!
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1
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W małych, rodzinnych i ekologicznych gospodarstwach 
rolnicy uprawiają   zioła, które są wykorzystywane 

w posiłkach i przy przezwyciężaniu problemów 
zdrowotnych.
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Pora abyśmy się poczuli gospodarzami własnej ziemi 
korzystając harmonijnie z bogactwa jakim Natura 
obdarzyła Polskę. 
Pora abyśmy właściwie wykorzystali potencjał polskiej 
wsi!!!
Produkując dobrej jakości żywność, dbając o wartości 
kulturowo-biologiczne zapewnimy sobie stały udział 
gości i wzrost ekonomiczny!
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