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WSTĘP

Agroleśnictwo – należy do najstarszych form rolnictwa. Nasi przodkowie uprawy zakładali na te-
renach zadrzewionych. W jaki sposób? Za pomocą ognia, czyli podpalano podszycie boru, puszczano 
ogień między pnie drzew, niekiedy uprzednio odarte z kory. Płomień wygasał, na ziemi zostawała 
gruba warstwa popiołu. Teraz zjawiał się rolnik. Rzucał ziarno wprost w zgliszcze, częściej jednak 
dziabał przedtem grunt motyką lub bruździł radiem. Czasami raz tylko zbierał plon i następnego lata 
szedł z pożarem dalej, kiedy indziej obsiewał wypaloną przestrzeń dłużej, odbywał nawet pięć żniw, 
zanim ją porzucił. Jest to forma prymitywnego rolnictwa. Przykładem zboża, które (na szczęście 
wraca do łask) uprawiano w wypalonych lasach jest „prymitywna” odmiana zboża czyli żyto krzyca, 
krzycę uprawiało się prawie wyłącznie na wypalonych zrębach lub czasowo użytkowanych polach po 
wypalonych zaroślach, a więc w związku z gospodarką żarową. 

Typowa uprawa wygląda następująco: po ścięciu lasu i zwiezieniu pni przeznaczonych na bu-
dulec czy opał pozostałe odpadki drzew, jak korę, gałęzie, wierzchołki oraz całe poszycie leśne 
ścięte i wysuszone, składano na kupy i spalano następnego roku na wiosnę (lub czasem późną 
jesienią tegoż roku), a popiół równomiernie rozrzucano. Wiosną, po wypaleniu, pomiędzy pozo-
stałymi pniakami kopało się ziemię motykami i wysiewało w nią albo samą krzycę (należało siać 
wtedy bardzo rzadko), albo – co znacznie częściej – krzycę z owsem (w proporcji: „ćwierć” jęczmie-
nia na „miarkę” krzycy.

Lasy stanowiły przeważająca część obszarów, które w obecnych czasach zostały przekształcone 
w tereny uprawne. Jednak pogoń za jak największą wydajnością zachwiał równowagą wodną, mine-
ralną w glebach, które coraz częściej wymagają interwencji rolnika w postaci nawożenia i środków 
ochrony roślin. 

Już w XVII wieku niemiecki uczony Hans Carl von Carlowitz (24 grudnia 1645 – 3 marca 1714) 
w swojej naukowej książce, której tytuł już sam mówi o tym, że światłe umysły widziały problemy 
w nadmiernej eksploatacji lasów: Sylvicultura Oeconomica, czyli ekonomiczne wiadomości i in-
strukcje dotyczące naturalnego uprawy dzikich drzew, oprócz dokładnego wyjaśnienia, jak z bogów 
dobrą wolą coraz silniejszy niedobór drewna ma być zagospodarowany przez siew, uprawę i sadzenie 
sadzonek, także poprzez dziką i planową uprawę raz wyciętej i jałowej ziemi mogą ponownie służyć 
jako grunty drzewne – poprzez zbieranie nasion z drzew nasiennych, przygotowanie gleby do siewu 
i pielęgnację sadzonek. Poza tym, jak pomnożyć pozyskiwanie drewna na każdym etapie wzrostu, 
rodzaje drzew liściastych i iglastych oraz ich nasiona, a także jak zarządzać obcymi gatunkami drzew, 
a dalej jak ścinać drzewa i wytwarzać węgiel drzewny lub inne zastosowania z drewno. Aby być naj-
lepszym narzędziem do ogrzewania, budowy, browarnictwa. 

W uproszczeniu oznaczało ono pierwotnie sposób gospodarowania lasem polegający na tym, że 
wycina się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie został zlikwidowany, 
by mógł się zawsze odbudować.
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1. ZNACZENIE I FUNKCJE LASÓW

Las to bardzo metodyczny konglomerat, którego głównymi częściami są rośliny, a zwłaszcza 
drzewa rosnące w zwarciu i odgrywające w nim rolę głównych edyfikatorów (rośliny kształtujące 
najważniejsze właściwości środowiska w danym ekosystemie) oraz zwierzęta wraz z ich siedliskiem. 
Pokaźna wielorakość życia w lesie jest związana m.in. z jego piętrową konstrukcją, będącą wynikiem 
urozmaiconej ilości światła docierającej do poszycia lasu. Ma to ogromny wpływ na rozmieszczenie 
rodzajów o różnej tolerancji na światło. Las pełni wiele funkcji w sposób zarówno pierwotny, jaki 
poprzez umiejętną gospodarkę człowieka wykorzystującego przyrodę dla swych potrzeb. Drogocen-
ność poszczególnych funkcji lasu jest ograniczona – wzrost jednych może się doświadczać kosztem 
pozostałych, równocześnie wiele z nich uzupełnia się nawzajem lub z siebie wynika, a także zmienia 
się w czasie i w przestrzeni. 

Można wyszczególnić 3 podstawowe funkcje lasów:
q Ochronne – związane ze stabilizującym wpływem lasu na środowisko przyrodnicze (wpływ na 

obieg wody, opady, cyrkulację powietrza, temperaturę, klimat globalny i mikroklimat, zapobiega-
nie erozji gleb, zapewnia warunki do zachowania bioróżnorodności, poprawia warunki produkcji 
rolniczej).

q Produkcyjne – podstawowym surowcem pochodzącym z lasu jest oczywiście drewno, pozyski-
wane w ilości nie zagrażającej jego istnieniu, które znalazło obecnie w świecie ponad 30 tys. 
zastosowań. Oprócz produktów pochodzenia drzewnego, ludzie czerpią z lasów także m.in.: 
owoce leśne, grzyby, wiele gatunków ziół przydatnych dla rozwoju medycyny oraz mięso dzikich 
zwierząt.

q Społeczne – las kształtuje korzystne warunki zdrowotnej rekreacyjne dla społeczeństwa, wzbo-
gaca rynek pracy, wzmacnia obronność kraju, zapewnia rozwój kultury i edukacji ekologicznej 
społeczeństwa. Określenie ekonomicznej wartości funkcji poza produkcyjnych lasu jest niezwykle 
trudne do oszacowania, w związku z czym daje się zauważyć duże rozbieżności pomiędzy po-
szczególnymi opracowaniami. Istnieje jednak zgodność, że ich sumaryczna wartość przewyższa 
wartość efektów funkcji produkcyjnych od kilku do kilkunastu razy.

2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Hasło to powinno być najważniejszym znakiem Agroleśnictwa. Zrównoważony rozwój ziemi to roz-
wój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdro-
wie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych 
pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi. Jest to definicja 
zawarta w normach i dokumentach Narodów Zjednoczonych. Zakłada równoległy rozwój gospodarki, 
społeczeństwa i środowiska. Jednym z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju rolnictwa staje 
się agroleśnictwo.
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3. SYSTEMY AGROLEŚNE

Patrząc na charakter i pełnioną funkcję można wymienić 3 systemy agroleśne:
q UPRAWY ALEJOWE – jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych systemów 

agroleśnych. Uprawa to współistnienie drzew lub/i krzewów rosnących w rzędach, które oddzielo-
ne są alejami o szerokości od kilku do kilkunastu metrów ( w zależności jakie rośliny chcemy utrzy-
mywać w alejach i jakimi maszynami do ewentualnych zbiorów dysponuje nasze gospodarstwo. 
Wszak inaczej zbiera się zboże np. Tutaj pojawia się słowo allelopatia. Długoletnie obserwacje 
doprowadziły do spostrzeżeń, iż niektóre rośliny nie lubią swojego towarzystwa. Skutkuje to spo-
wolnionym wzrostem oraz niższym plonem. Przeciwieństwem tej grupy, są rośliny, które wprost 
bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie, a rezultatem są dużo większe i dorodniejsze płody. 
Za jedno i drugie zjawisko odpowiada właśnie allelopatia, która jest punktem wyjściowym przy 
doborze roślin do uprawy alejowej, która polega na uprawie różnych, odpowiednio dobranych do 
siebie gatunków na jednym zagonie. Uprawa ta jest jedną z naturalnych metod ochrony roślin 
przed chorobami i szkodnikami, a jej ochrony aspekt wynika z tego, że w większych skupiskach 
trudniej znaleźć pojedyncze rośliny. Szkodniki odnajdują roślinę żywicielską kierując się jej zapa-
chem, a konkretniej, kierując się substancjami chemicznymi przez nią wydzielanymi. Mieszające 
się zapachy i barwy roślin , przyprawowych i ozdobnych mylą szkodniki, które kierują się głównie 
węchem i wzrokiem, utrudniając im odnalezienie rośliny żywicielskie. 
Allelopatia może mieć korzystny lub szkodliwy wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez 
rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z ich rozkładu. Chodzi przede wszystkim 
o substancje chemiczne wydzielane do podłoża, które wpływają na inne organizmy w bezpo-
średnim otoczeniu, głównie rośliny i bakterie. W ten sposób jedne rośliny mogą pobudzać, a inne 
hamować kiełkowanie, a także wzrost i rozwój gatunków żyjących w bliskim sąsiedztwie lub zaj-
mujących bezpośrednio po nich to samo miejsce.

q SILVOPASTORALISM: nie jest to system, w którym wypasamy zwierzęta w lesie. Ciężko nazwać 
silvopastoralizm innowacją. Wszak był to sposób, w jaki gospodarowali nasi ojcowie i dziadko-
wie. Dopiero mechanizacja rolnictwa wyeliminowała drzewa z łąk i pastwisk. Zwierzęta korzystają 
w dni upalne z cienia, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia u nich stresu cieplnego. Jed-
nocześnie w wietrznych okresach bydło chętnie korzysta z osłony przed wiatrem. Drzewa niestety 
nie odczuwają tylko pozytywnych aspektów tej relacji. Owszem, są nawożone, jednak równocze-
śnie w młodszym wieku chętnie są zgryzane, a niekiedy nawet łamane przez bydło. Mogą poja-
wić się otarcia kory wynikające z ekspresji naturalnych potrzeb bydła – czochrania się – plusem 
tego jest, że nie niszczą nam tym samym infrastruktury pastwiskowej (w momencie gdy nie ma 
zainstalowanych czochradeł). Z powyższych względów drzewa posadzone na pastwisku powinny 
być wystarczająco dobrze zabezpieczone przed zwierzętami, zwłaszcza w początkowych fazach 
wzrostu.

q PASY WIATROCHRONNE: zmniejszają prędkość wiatru o ok. 20-30% na poziomie gruntu. Przy-
czyniają się one także do wzrostu wydajności plonów w granicach 5-10%, w zależności od rodzaju 
uprawy typu gleby i warunków klimatycznych. Pozytywny wpływ pasa wiatrochronnego jest odczu-
walny w odległości 15–20-krotności wysokości drzew i krzewów po stronie odwietrznej, co znaczy, 
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że pas o wysokości 5 metrów chroni pole na odległość 75-100 m. Ogranicza szkody wyrządzone 
przez wiatr roślinom (wyleganie zbóż, zakłócenia zapylania, strącanie owoców i liści, hamowanie 
wzrostu) co zwiększa plony rolników!

W strefie oddziaływania pasa prędkość wiatru spada o 60%, parowanie o 40%, a temperatura 
gleby i powietrza jest o 1°C wyższa w ciągu dnia.

Strefa najbliższa pasowi – do ok. 1-krotności wysokości drzew i krzewów – wykazuje zmniejszenie 
plonów ze względu na konkurencję drzew i krzewów o światło, wodę i składniki pokarmowe. Powyżej 
tej strefy do 5-krotności wysokości drzew i krzewów pozytywny wpływ pasa jest największy. Po za 
tym hamują erozję wietrzną tym znaczniejszą, im gleby są bardziej piaszczyste, a klimat bardziej su-
chy, ułatwiają wykonywanie niektórych prac – opryskiwanie plantacji, zraszanie pól deszczowniami.

q PRODUKTYWNE ŻYWOPŁOTY: wpływają w swojej skali na ogólny klimat regionu i związaną 
z nim roślinność , ponieważ pełni rolę regulatora mikroklimatycznego, tj.:
n Latem zapewniają cień, a proces parowania terenowego zwiększa uczucie świeżości i dłużej 

trwające tworzenie się rosy ;
n Zimą i nocą zapewniają ochronę przed zimnymi wiatrami. Uprawy ozime, ogrody warzywne , 

ogrody, sady czy domy są chronione przed podmuchami wiatru;
n Od wiosny do jesieni, w klimacie umiarkowanym, naturalny żywopłot ma efekt buforowy: prze-

chwytuje ciepło i stopniowo je odnawia. Umiarkowanie mikroklimatyczne może wynosić +/- 5°C 
w zależności od rodzaju żywopłotu: naturalny żywopłot na skraju pól, to „pułapka węglowa” 
produkująca drewno i tlen, chroniąca uprawy przed wiatrem i mrozem, magazynująca zimową 
wodę, by latem ją oddawać.

n Przeciwstawiając się spływowi wody i sprzyjając infiltracji wody wzdłuż jej korzeni żywopłot 
przyczynia się do poprawy zaopatrzenia w zwierciadła wody oraz ograniczenia zarówno za-
grożeń, jak i skutków zjawisk suszy/powodzi. Dodatkowo silnie spowalnia erozję wietrzną lub 
wodną gleb. Istotnie, żywopłot o wysokości 1 m chroni przed wiatrem kolejne 10 m gleby.

n Ponadto żywopłoty z drzew pastewnych (jesion, robinia akacjowa, wiąz, klon, morwa) mogą sta-
nowić, oprócz schronienia, wymierne uzupełnienie pokarmu drapieżników atakujących szkodniki.

q ZADRZEWIENIA ŚRÓDPOLNE – obowiązująca, prawna definicja zadrzewień sformułowana 
została w artykule 2a znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. 
(Dz.U. z 2001 roku nr 100, poz. 1085). Zadrzewienia są w niej zdefiniowane jako „pojedyncze 
drzewa lub krzewy lub ich skupiska, nie stanowiące zbiorowisk leśnych ani terenów zieleni, wraz 
z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, usytuowane na terenach 
użytkowanych rolniczo, spełniające cele ochronne, produkcyjne i społeczno-kulturowe”.

Pod względem formy można podzielić zadrzewienia na :
n pasmowe;
n obszarowe (kępowe).
n nadbrzeżne, przebiegające wzdłuż cieków wodnych – rzek, kanałów, większych rowów melioracyjnych 
n przydrożne: od jednego rzędu drzew do szerokich pasów biegnących po obu stronach drogi, któ-
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rych jest najwięcej, bo niemal wzdłuż każdej drogi biegnie zadrzewienie, najczęściej jednorzędo-
we. Zadrzewienia przydrożne stanowi około 20% wszystkich zadrzewień.

4. DOBRE PRAKTYKI AGROLEŚNICTWA

Odpowiedzią na problemy ekonomiczne (wszak nawozy środki ochrony roślin kosztują coraz wię-
cej) i problemy z wyjałowieniem gleb może pomóc być rolnictwo Agroleśne, które dla małych gospo-
darstw rolnych może stanowić formę dywersyfikacji upraw, jak i zwiększenie środków finansowych 
płynących do kieszeni rolników. Dla większych producentów rolnych spojrzenie przychylnym okiem 
na formy agroleśne są sposobem na to zwiększenie wydajności bez zwiększania wydatków pienięż-
nych na środki ochrony roślin, a bardziej racjonalne wykorzystywanie tych środków. Agroleśnictwo 
w czasach zmieniającego się klimatu, które obserwujemy (coraz częściej występujące susze, powo-
dzie, huraganowe wiatry i inne niepokojące zjawiska pogodowe), staje się narzędziem do adaptacji 
rolnictwa do nieodwracalnych zmian klimatu. Aby się przekonać warto podpatrzeć, jak robią to inni.

W dniach 20-23 czerwca 2022 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z.s. 
w Olsztynie zorganizował wyjazdowe seminarium pt. „Agroleśnictwo – innowacyjne podejście do 
produkcji w małych gospodarstwach rolnych”, w ramach dwuletniego programu operacyjnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich (SIR).

Wyjazd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział rolnicy, doradcy i spe-
cjaliści WMODR, którzy nie mieli jeszcze wiedzy na temat agroleśnictwa, a którzy wiedzieli, że ta 
gałąź rolnictwa, to szansa na dywersyfikację produkcji i usług, a także na możliwość wprowadzenie 
innowacyjnych rozwiązań w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych. Byli również przedstawicie-
le UWM i szkół rolniczych, którzy po powrocie z wyjazdu upowszechniają wiedzę o agroleśnictwie.

Pierwszy dzień, to wykłady połączone z dyskusją, zajęcia na których uczestnicy na nowo lub od 
początku dowiedzieli się o idei agroleśnictwa, bo to nie tylko sposób uprawy ale i idea, którą w skrócie 
można przedstawić jednym stwierdzeniem – zrównoważony rozwój, to także zapewnienie dostawy 
żywności wysokiej jakości, czyli takiej która po pierwsze potrafi zwiększać zyski gospodarstwa rolne-
go, co szczególnie istotne jest dla niewielkich producentów rolnych działających niejednokrotnie na 
skraju opłacalności ekonomicznej, z drugiej – pozwalający łagodzić zmiany klimatyczne czyli takie, 
które widzimy obecnie już z własnych okiem i możemy zaobserwować, czyli np. suszę, a wystarczy 
wyjść na niejeden polski rynek, gdzie zalewa nas beton, brak drzew to brak cienia, brak cienia to 
podwyższona temperatura a co z tym związane szybkie i nadmierne parowanie wilgoci. 

Drugi dzień:
q Warsztaty, realizowane w gospodarstwie rolnym, które zajmuje powierzchnię 12,5 ha i jest po-

łożone w Dolinie Zielawy w województwie lubelskim – regionie słynącym z tradycji uprawy ziół. 
Pod okiem Pani Barbary Baj-Wójtowicz, czyli inicjatorki przestawiania gospodarstw na system 
agroleśny w Polsce, uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć ideę agroleśnictwa na własne oczy.
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q Wizyta w obiekcie Kraina Rumianku – zajmującym się m.in. uprawą i przetwórstwem ziół, 
w którym grupa dowiedziała się o innowacyjnym podejściu do produkcji i przetwórstwa w małych 
gospodarstwach rolnych. Wizyta miały być przykładem, w jaki sposób w małym gospodarstwie 
ekologicznym można pogodzić prowadzenie uprawy wraz z usługami, które przynoszą dodatkowe 
dochody dla posiadaczy nawet niewielkich areałów rolnych. Działalność edukacyjno-wypoczyn-
kowa prowadzona jest od 2006 roku, w którą włączane są przede wszystkim osoby mieszkające 
w okolicznych miejscowościach

Trzeci dzień to wykłady połączone z warsztatami oraz wizyta w typowym gospodarstwie ekolo-
gicznym, gdzie w czasie dyskusji z właścicielami, grupa mogła skonfrontować swoje obawy, oczeki-
wania wobec upraw ekologicznych. Podczas pobytu na polach, a byliśmy w czasie kiedy truskawki 
królowały na polskich stołach, organoleptycznie uczestnicy mogli przekonać się do smaku, zapachu, 
ba wyglądu tych owoców z gospodarstwa ekologicznego. Twarde ekonomiczne argumenty na rzecz 
gospodarowania ekologicznego. 

Ostatni dzień to głównie warsztaty i praca w niewielkich grupach. Przygotowane i omawiane 
projekty ukazały podstawowe cele systemów agroleśnictwa, czyli zmaksymalizowania korzyści ekono-
micznych i ekologicznych, oraz doboru gatunków do siedliska, przygotowania stanowiska glebowego, 
zwiększenia pojemności wodnej pola oraz ilości węgla w glebie, zasad projektowania upraw alejowych. 
Warsztaty były zarazem podsumowaniem, usystematyzowaniem wiedzy zdobytej podczas wyjazdu.

5. OBSERWACJE I WNIOSKI W PRODUKCJI I WYKORZYSTANIU ZIÓŁ W SYSTEMIE AGROLEŚNYM

Uprawa bzu czarnego i miodunki lub przetacznika leśnego. 
Przykładem połączenia upraw w systemie agroleśnym jest uprawa tych roślin. Czarny bez: roślina 

wieloletnia, zarówno kwiaty, jak i owoce czarnego bzu mają właściwości lecznicze. Czarny bez znany 
jest w Polsce także jako bez lekarski, bez pospolity, bez apteczny, bez dziki czy bzowina czarna. Czar-
ny bez jest rośliną pospolitą i występuje najczęściej w formie rozrastającego się krzewu lub drzewa 
o niedużej wysokości. Z racji swoich niewielkich wymagań glebowych czarny bez jest rośliną rozpo-
wszechnioną praktycznie na całym świecie.

Właściwości lecznicze wykazują zarówno owoce, jak i kwiaty czarnego bzu. Jagody czarnego bzu 
oczyszczają z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Szczególnie polecane są osobom 
chorującym na reumatyzm czy stany zapalne skóry, stany zapalne żołądka i jelit, a także w rwie kul-
szowej i nerwobólach. Sok z jagód czarnego bzu polecany jest do picia. Znany jest także jako składnik 
wielu kosmetyków, zwłaszcza kremów i maseczek. Ocet, który znajduje się w kwiatach czarnego bzu, 
aplikowany bezpośrednio na skórę zdecydowanie ją rozjaśnia oraz oczyszcza jej powierzchnię. Ko-
smetyki z czarnym bzem w składzie sprawdzają się w pielęgnacji skóry starzejącej się, gdyż działają 
zmiękczająco, przeciwzmarszczkowo i wybielająco. Z octu z bzu czarnego można także przygotować 
płukankę do włosów. Czarny bez jest rośliną jadalną, ale nie nadaje się do spożycia na surowo. 
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Dopiero wysoka temperatura, np. gotowanie czy smażenie bez przykrycia niweluje własności trujące 
czarnego bzu. Dlatego też z dojrzałych owoców tej rośliny bardzo często przygotowuje się konfitury, 
dżemy, kisiele, wino, napary czy soki. Owoce czarnego bzu można także suszyć i dodawać do co-
dziennych potraw.

Miodunka: ziele miodunki stosuje się wspomagająco przede wszystkim przy leczeniu schorzeń dróg 
oddechowych, w tym także przy gruźlicy płuc (to jej tradycyjne zastosowanie). Napar z ziela miodunki:
n działa wykrztuśnie,
n regeneruje błonę śluzową dróg oddechowych,
n zmniejsza ból gardła i krtani,
n zwiększa odporność organizmu,
n działa moczopędnie,
n odtruwa organizm,
n działa przeciwbiegunkowo. 

Przetacznik leśny: roślina, która od dawna wykorzystywana jest w tradycyjnej medycynie ludo-
wej, a to wszystko z uwagi na jej wartościowy skład. Już dzisiaj i my powinniśmy sięgnąć po naturalne 
produkty, jakie mogę wspomóc nasze zdrowie. Przetacznika wybrać w pierwszej kolejności powinny 
osoby, które pragną oczyścić swój organizm z toksyn różnego pochodzenia, albowiem może on wspo-
móc ten proces. Zainteresować nim powinni się także osoby, które pragną wspomóc swoją kurację 
odchudzającą, albowiem pomocny jest w usprawnieniu przemiany materii. Przetacznik leśny wesprze 
wszystkich tych, którzy zmagają się z problemami układu trawiennego, albowiem korzystnie na niego 
oddziałuje, a także zwiększa perystaltykę jelit. Można go zastosować dodatkowo przy niewielkich 
zaburzeniach trawiennych, na przykład przy bólach brzucha, wzdęciach, braku apetytu czy nieregu-
larnych wypróżnieniach. Dodatkowo odnotowuje się pozytywny wpływ rośliny na wątrobę, gdyż ma 
ona zdolność do pobudzenia produkcji oraz wydzielania żółci.

Połączeniem upraw ziół w gospodarstwach agroleśnych jest róża owocowa i malina moroszka. 
Róża wykazuje pozytywny wpływ na ludzki organizm. Jej owoce to doskonałe źródło witaminy C. 

W 100 g owoców róży pomarszczonej znajduje się w zależności od odmiany 1200-2500 mg witaminy 
C, zaś w uzyskanym z nich soku około 600 mg witaminy C. Zawarta w róży witamina C jest trwała 
i nie ulega szybko utlenieniu i rozkładowi. Owoce róży dostarczają także innych cennych dla zdrowia 
związków, jak witaminy: A, E, K, B1, B2, garbniki, kwasy organiczne, flawony, cukry. Wino różane 
uważane jest za środek ogólnie wzmacniający i przeciwgorączkowy. Zaleca się je w przypadku wy-
czerpania fizycznego i psychicznego oraz przy przeziębieniu. Olejek różany ma zbawienny wpływ 
na wygląd i stan skóry oraz właściwości uspokajające, antydepresyjne, pomocne osobom w sta-
nach ogólnego osłabienia i zmęczenia. Róża pomarszczona polecana jest osobom zmagającym się 
z nadmierną kruchością naczyń krwionośnych, kamicą nerkową, nieżytami przewodu pokarmowego, 
chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, szkorbutem. Dodatkowo łagodzi bóle głowy i wspomaga 
proces gojenia stanów zapalnych skóry, ran i oparzeń. Napar z kwiatów róży stanowi częsty doda-
tek do kąpieli, ponieważ działa kojąco i relaksująco. Róża ma działanie rozkurczowe, moczopędne 
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i żółciopędne, wspomaga leczenie chorób wątroby i detoksykację organizmu. Jako wyższa roślina 
wieloletnia doskonale się sprawdza z np. maliną moroszką. 

Owoce maliny są smaczne i mają duże wartości odżywcze. W Skandynawii przetwory (dże-
my, wina) z maliny moroszki nazywanej „multe” lub „molte” (Norwegia), „hjortron” (Szwecja), „lakka” 
(Finlandia) są narodowym przysmakiem. W północnych krajach owoce i liście maliny moroszki są 
używane w medycynie ludowej jako środek przeciwgorączkowy i przeciwbiegunkowy oraz zapobiega-
jący szkorbutowi. Dodatkowo roślina ta zawiera diosgeninę – prekursor progesteronu – który znajduje 
zastosowanie w leczeniu reumatyzmu i artretyzmu. Dzięki sporej zawartości kwasu benzoesowego 
– naturalnego konserwantu – owoce moroszki można dość długo przechowywać w stanie świeżym. 
Niegdyś myśliwi w Arktyce stosowali je jako lekarstwo na szkorbut.

To tylko przykłady, które pomogą uzmysłowić nam wszystkim, w jaki sposób można wykorzysty-
wać ziemię w uprawach alejowych. 

Źródła:
- Uprawa Roślin Zielarskich , Wydawnictwo Utp
- Uprawa owoców jagodowych , Wydawnictwo Gaj
- Leśnictwo, Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- http://agroekologia.edu.pl/
- Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym. Perzyna Joanna, Borek Robert, 

Wójcik Marcin
- https://www.kalendarzrolnikow.pl/10950/agrolesnictwo-innowacyjne-praktyki-rolnicze
- www.wikipedia.org



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Warszawska 5, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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