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Wstęp 
 
Agroekologia i związany z nią przyjazny środowisku przemysł rolno-spożywczy stanowią zmianę paradygmatu 
rolnictwa i przetwórstwa spożywczego – w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, odbudowy ekosystemów 
i ochrony wody, gleby i wszystkich innych zasobów, od których zależy produkcja rolna. Należy zachęcać 
rolników do ponownego rozważenia swoich praktyk i relacji z ekosystemem. Zmniejszenie nakładów 
chemicznych, wprowadzenie większej różnorodności do płodozmianu i rolnictwa zrównoważonego oraz 
zachowanie różnorodności biologicznej, to kroki w kierunku agroekologicznej transformacji wszystkich 
gospodarstw w Europie. 
 
Wiele przedsiębiorstw praktykuje rolnictwo ekologiczne lub stosuje inne ekologiczne metody w produkcji, 
które nie są objęte krajowym lub unijnym oznakowaniem. Można wprowadzać zróżnicowane systemy 
wsparcia, aby promować produkcję na małą skalę i przyjazną dla środowiska oraz wspierać ich rentowność. 
Krótkie łańcuchy dostaw łączące bezpośrednio konsumentów i producentów pozwalają na uzyskanie 
rentowności i budowanie wartości dodanej drobnych producentów. Systemy zarządzania dobrami lokalnymi, 
takie jak znaki regionalne, łączą różne podmioty, zapewniają jakość i sprzyjają wykorzystaniu produktów 
lokalnych.  
 
Często pojawia się pytanie, czy agroekologia, lokalne łańcuchy dostaw i produkcja żywności na małą skalę są 
w stanie wyżywić mieszkańców świata. W Europie, ostatnie prace Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i 
Stosunków Międzynarodowych pokazują, że możliwe będzie wyżywienie całej populacji Europy do 2050 roku 
poprzez stopniową transformację agroekologiczną, przy założeniu zerowej emisji dwutlenku węgla. 
 
Niniejsze opracowanie prezentuje różne podejścia i modele stosowane w krajach V4 i Mołdawii. Jest on 
częścią projektu, który został podjęty w celu poprawy wiedzy i budowania zdolności małych przedsiębiorstw 
rolniczych i spożywczych do stosowania metod i technologii akceptowanych przez agroekologię do produkcji 
innowacyjnych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska produktów rolno-spożywczych.  
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Inicjatywy w krajach partnerskich 
 
Słowacja: Indywidualne podejścia do rozpoczęcia produkcji przyjaznej przyrodzie  
 
Sprzedaż bezpośrednia – czyli „prosto” z gospodarstwa polega na sprzedaży niewielkich ilości produktów 
rolnych przez ich producentów. Rolnicy są zwolnieni z surowych przepisów higienicznych Unii Europejskiej, 
jednak nie mogą sprzedawać byle czego. Ich gospodarstwa i obiekty sprzedaży muszą zostać zarejestrowane 
i poddane kontroli służb sanitarnych i weterynaryjnych. Jak pokazują poniższe przykłady ze Słowacji, zdrową 
i wartościową żywność można przygotować w domu lub w małej firmie i sprzedawać "z podwórka” czyli 
bezpośrednio konsumentom. 
 
Berta Stašková 
Pochodzi z miasta, 15 lat temu przeprowadziła się wraz z mężem na wieś, gdzie posiadają 5 hektarów łąk i 2 
hektary lasu. Jako leśnicy, których życie jest bardzo ściśle związane z przyrodą, postanowili zagospodarować 
okoliczne łąki w sposób przyjazny dla przyrody i korzystać z nich w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. 
Część użytków zielonych jest pozostawiona jako niekoszona łąka kwietna, dostarczająca pożytków pszczelich, 
ale jest też źródłem wielu gatunków roślin leczniczych. Na innych działkach rolnych  uprawiane są różne 
rośliny uprawne i lecznicze. 

Po kilku latach produkcji dla swojej rodziny, bliskich i przyjaciół, w 2019 
roku Berta Stašková zarejestrowała się jako dostawca produktów 
wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwie. Produkuje syropy z ziół oraz 
owoców, dżemy i marmolady, suszone mieszanki ziołowe, soki owocowe 
oraz warzywne. Asortyment produktów nie zawsze jest taki sam, zależy od 
upraw w danym roku. 
 
Małżeństwo oferuje swe produkty do sprzedaży bezpośrednio na swoim 
"podwórku", ale nie jest to zbyt efektywne, ponieważ mieszkają w miejscu 
niemal odciętym od ruchliwego życia, bez możliwości częstego przyjazdu  
potencjalnych nabywców. To oddalenie ma też dobre strony: stało się ich 
przewagą konkurencyjną, gdyż produkty są wytwarzane w czystym 
środowisku bez użycia jakichkolwiek pestycydów, chociaż nie posiadają 
oficjalnego znaku produkcji ekologicznej. 
 

Berta Stašková sprzedaje swoje produkty na różnych rynkach, co działa również jako dobre narzędzie 
marketingowe. Klienci mogą ją łatwo odszukać dzięki danym kontaktowym na każdej etykiecie. Po 
uzgodnieniu, dostarcza ona następnie zamówione produkty bezpośrednio do domów klientów. Może się to 
wydawać skomplikowane i nieefektywne, ale działa. 

 

Berta Stašková na rynku  
(Fot.: archiwum Berta Stašková) 

Produkty Berty 
Staškovej - sole 
ziołowe, syropy 
owocowe, sok 
pomidorowy 
(Fot. archiwum 
Berty Staškovej) 



 6 
 

 
Andrej Homola 
Reprezentuje czwarte pokolenie zielarzy; działa w małej rodzinnej firmie, która produkuje nalewki i herbaty 
z roślin leczniczych uprawianych w jakości ekologicznej we własnym certyfikowanym gospodarstwie 
ekologicznym Odorica koło Lewoczy.  
 
Andrej Franko, założyciel firmy, przez całe życie zajmował się zbieraniem, uprawą i przetwarzaniem roślin 
leczniczych. Kiedy po 1989 roku przeszedł na emeryturę i otrzymał ziemię po swoich rodzicach Annie i Janie 
Franko, postanowił wrócić do małego gospodarstwa Odorica, w którym się urodził.  Stworzył własne przepisy 
na przetwarzanie roślin leczniczych i wraz z córką Zuzaną Homolovą założył w 1993 roku firmę AFRA. 

 
Od 1996 roku firma jest zarejestrowana  
w systemie kontrolowanej ekologicznej 
produkcji rolnej i posiada certyfikaty BIO 
zarówno na uprawę produktów ekolo-
gicznych, jak i na produkcję przetworzonej 
żywności ekologicznej. Na początku moż-
na było kupić ich produkty tylko w jednym 
sklepie - AFRA Teahouse w Žilinie. 
Stopniowo zainteresowanie wzrosło i od 
2006 roku zaczęli dostarczać swoje towary 
również do innych sklepów, herbaciarni 
oraz aptek w całej Słowacji. Z czasem 

paleta produktów poszerzyła się o poduszki wypełnione ziołami. 
 
Sposób uprawy i przetwarzania roślin leczniczych pozostał niezmieniony do dziś. Od nasionka do dojrzałej 
rośliny, poprzez zbiór, obróbkę, aż do ostatecznego etykietowania, w proces zaangażowane są tylko 2-3 
osoby, osobiście odpowiedzialne za najwyższą jakość ich produktów. Wszystkie produkty są wprowadzane 
na rynek za zgodą Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej. 
 

Oprócz uprawy roślin leczniczych, w gospo-
darstwie w Odoricy hoduje się również 
świnię mangalicę. Wraz z mamą Zuzaną 
Homolovą organizują coroczny Ekoobóz,  
w którym uczestnicy biorą udział w codzien-
nym życiu gospodarstwa i codziennie mają 
zajęcia poświęcone poznawaniu przyrody, 
ekologii, recyklingu, tworzeniu różnych 
przedmiotów, takich jak magnesy, origami  
i różnych innych ciekawych rzeczy. 

Andrej Homola na rynku (Fot-: archiwum Andrej Homola) 

Zuzana Homolová wśród ziół w gospodarstwie 
Odorica (Fot. archiwum Andreja Homoli) 
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Czechy: Utworzenie regionalnego znaku towarowego  
 
Białe Karpaty to unikatowy krajobraz na granicy morawsko-słowackiej, niezwykle zróżnicowana i bogata 
przyroda z tysiącami hektarów wspaniałych kwiecistych łąk z masywnymi samotnymi dębami, rozległymi 
lasami i wapiennymi skałami. Krajobraz z dobrze zachowanymi elementami pierwotnego osadnictwa 
pasterskiego, w tym tradycji i kultury ludowej. Mozaika lasów, łąk, ogrodów, którą uzupełniają również 
zachowane sady ze starymi odmianami drzew owocowych. 
 
Białe Karpaty zostały uznane w 1980 r. za Obszar 
Chronionego Krajobrazu, a w 1996 r. za Rezerwat Biosfery 
UNESCO. Zajmuje on powierzchnię 746,9 km2 i rozciąga się 
w pasie około 80 km. Bogactwo występującej tu flory  
i fauny wynika nie tylko z położenia geograficznego,  
o cechach zarówno karpackich (górskich), jak i panońskich 
(ciepłolubnych), ale przede wszystkim ze starannych 
praktyk rolniczych i regularnego koszenia lub ekstensyw-
nego wypasu. Geneza zbiorowisk łąkowych obszaru 
chronionego Białe Karpaty sięga okresu neolitu, kiedy to 
człowiek zaczął dostosowywać krajobraz do swoich 
potrzeb poprzez działalność rolniczą. Unikatowy krajobraz Białych Karpat jest rzadkim dowodem na to, że 
działanie człowieka może współtworzyć cenne wartości przyrodnicze i kulturowe. Współistnienie miejscowej 
ludności z przyrodą może służyć jako jeden z przykładów zrównoważonego rozwoju.  
 
W 1998 roku ludzie świadomi niesamowitej różnorodności lokalnej przyrody i żywych tradycji założyli 
stowarzyszenie Tradycja Białych Karpat z misją zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
regionu oraz wykorzystania go do zrównoważonego rozwoju. Tradycja Białych Karpat z.s. jest dobrowolnym, 
pozarządowym i niedochodowym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych połączonych interesem 
pomocy we wszystkich działaniach, które w sposób zrównoważony rozwijają tradycyjną produkcję rolną  
i rzemieślniczą Białych Karpat. Od momentu powstania, stowarzyszenie stara się rozwijać sadownictwo, 
mając na celu zachowanie puli genów regionalnych odmian drzew owocowych. W tym celu sporządza mapy 

Wiejski krajobraz Białych Karpat 
 (Fot. archiwum ZO ČSOP Veronica) 

Sady jabłoniowe i produkcja soku 
jabłkowego w tłoczni Hostětín  

(Fot. archiwum ZO ČSOP Veronica) 
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starych i regionalnych odmian, zakłada sady pod kątem zachowania puli genowej oraz nowe nasadzenia. Od 
2000 r. ważną działalnością stało się przetwarzanie lokalnych owoców, w szczególności produkcja soku 
jabłkowego w tłoczni Hostětín.  
 
ZO ČSOP Veronica to pozarządowa organizacja non-profit, oddział Czeskiego Związku Ochrony Przyrody, 
która została założona w 1986 roku w Brnie, a od 1995 roku działa w gminie Hostětín, gdzie zajmuje się 
prowadzeniem projektów zrównoważonej infrastruktury komunalnej. Pokazuje na praktycznych 
przykładach, zrealizowanych projektach i wynikach monitoringu, że związek z przyrodą, lokalnymi zasobami 
i tradycjami, wraz z rozważnym zarządzaniem, może chronić środowisko naturalne i globalny klimat, 
stabilizować ekonomicznie wieś i rozwiązywać problem bezrobocia nawet w stosunkowo odległych rejonach. 
CSOP Veronica jest członkiem i jednym z założycieli stowarzyszenia Tradycja Białych Karpat. 
 
Regionalny znak towarowy dla rzemiosła i usług w regionie Białych Karpat 
Stowarzyszenie Tradycja Białych Karpat stara się również wspierać 
zachowanie lokalnych produktów i rzemiosła. Jednym z narzędzi jest 
regionalny znak towarowy Tradycja Białych Karpat®, który pozwala lokalnym 
rzemieślnikom stać się bardziej widocznymi dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających Białe Karpaty. Tradycja Białych Karpat® jest pierwszym 
transgranicznym znakiem towarowym w Europie Środkowej, gdyż obejmuje  
produkty wytwarzane zarówno w Morawskich, jak i Słowackich Białych Karpatach. Szczegóły można znaleźć 
na stronach www.tradicebk.cz i www.tradiciebk.sk. Znakowanie regionalne pomaga nie tylko producentom, 
ale także konsumentom, mieszkańcom i całemu regionowi. Jest jednym ze sposobów podnoszenia rangi 
regionów wiejskich i wspierania rozwoju lokalnej gospodarki na obszarach ciekawych ze względu na 
bogactwo przyrodnicze i kulturowe.  
 
Produkty i usługi oznaczone znakiem regionalnym Tradycja Białych Karpat® muszą spełniać cały zestaw 
precyzyjnych kryteriów kwalifikacyjnych, które skupiają się przede wszystkim na następujących zasadach: 
- Lokalizacja na terenie Karpat Białych  
- Tradycja rzemiosła handmade w regionie  
- Jakość i lokalne pochodzenie surowców 
- Pozytywne oddziaływanie na środowisko 
- Działalność w regionie i wsparcie dla lokalnej 

gospodarki 
 
Regionalny znak towarowy przeznaczony jest dla 
wszystkich producentów, rolników, rzemieślników, 
firm oraz ich produktów i usług z terenu Białych 
Karpat. Jest gwarancją jakości dla klientów i konsu-
mentów, którą musi charakteryzować się każdy 
produkt chroniony znakiem regionalnym.  
 

Produkty oznaczone regionalnym znakiem 
towarowym Tradycja Białych Karpat®  

(Fot. archiwum ZO ČSOP Veronica) 
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Obecnie program zrzesza 44 posiadaczy znaku regionalnego Tradycja Białych Karpat po stronie czeskiej 
(morawskiej) i 18 posiadaczy po słowackiej stronie granicy.  
 
Co daje znak regionalny:  
- Pomaga producentom w Białych Karpatach w promocji ich produktów i usług. 
- Wzmacnia konkurencyjność produktów i usług oraz ich pozycjonowanie na rynku. 
- Wspiera producentów, którzy przyczyniają się do ożywienia gospodarczego regionu i pomagają  

w odnowieniu rynku regionalnego. 
- Zainteresowanie produktami lokalnymi sprzyja podtrzymywaniu zanikających rzemiosł i umiejętności. 
- Produkcja regionalna odgrywa ważną rolę w zachowaniu regionalnych odmian i ras. Przykładem jest cydr 

Hostětín, produkowany z jabłek tradycyjnie uprawianych w Białych Karpatach.  
- Wzrasta udział żywności lokalnej o jakości ekologicznej, której produkcja jest przyjazna dla środowiska. 
- Regionalna produkcja, uprawa lub przetwarzanie produktów rolnych pomaga środowisku, ponieważ 

produkty nie przemierzają tysięcy kilometrów.  
- Klienci mają gwarancję przestrzegania nadrzędnych warunków i kryteriów stosowania znaku. 
- Klienci mają większą gwarancję świeżości produktów dzięki krótkim drogom dystrybucji. 
- Klient może zobaczyć, jak powstaje produkt; stowarzyszenie organizuje dni otwarte, dni rolnika, 

wycieczki, pokazy produkcji i imprezy podnoszące świadomość.  
- Produkcja na rynek regionalny jest wyjątkowa - zazwyczaj nie jest to produkcja na dużą skalę. 
- Wzmacnia przynależność miejscowej ludności do regionu, zachęca do zaangażowania  w sprawy regionu 

i ułatwia kontakty między producentami a innymi podmiotami lokalnymi. 
- Wsparcie i promocja regionu - promocja turystyki, turystyki zrównoważonej, zrównoważonego biznesu, 

tradycji regionalnych, promocja rolnictwa oraz ochrona przyrody i krajobrazu.  
- Promowanie zatrudnienia w regionie. Dobrze prosperujący rolnicy, przetwórcy i sprzedawcy to 

gwarancja utrzymania, a nawet zwiększenia miejsc pracy. 
 
Ważnym wydarzeniem dla posiadaczy marki regionalnej była wizyta ówczesnego następcy tronu 
brytyjskiego, księcia Karola, w Hostětínie w kwietniu 2010 roku. Wydarzenie obejmowało również wizytę na 
targach rzemieślniczych organizowanych przez właścicieli marki regionalnej. Książę Karol uścisnął rękę  
i zamienił kilka słów z każdym  
z nich. Był zachwycony i kupił 
kolejne produkty, mimo że były 
one częścią prezentu, który 
otrzymał podczas wizyty. 
 
 
 
 
 

Wizyta księcia Karola w Hostětínie 
(Fot. archiwum ZO ČSOP Veronica) 
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Węgry: Akcja poprawy jakości gleby  
 
Eksperyment poprawy jakości gleby w Koppányvölgy 
 
Stan lokalnej gleby 
Koppányvölgy znajduje się w południowym regionie Transdanubii, w pagórkowatym obszarze Outer-
Somogy. Na stromych zboczach wzgórz, pierwotnie pokrytych brązową glebą leśną na podłożu lessowym, 
obszary uprawne zostały zdegradowane do jałowej gleby o bardzo niskiej zawartości materii organicznej,  
w wyniku zbyt intensywnej gospodarki rolnej w ciągu ostatnich 40-50 lat, co spowodowało rozległą erozję. 
Na znacznej części obszaru erozja ulega niewielkiemu spowolnieniu, tworząc zbitą, wysokowapienną 
warstwę o słabej przepuszczalności, tzw. bielicę ("białą glinę"), która maksymalizuje spływ powierzchniowy 
i uniemożliwia infiltrację wody, przy czym jest wielkopowierzchniowa i ma minimalną produktywność. 
Tworzy się zazwyczaj na zboczach powyżej punktu przegięcia profilu zbocza i nasila erozję gleby na odcinkach 
poniżej punktu przegięcia, ze względu na efekt przyspieszenia spływu. 

 
Zmiany klimatu zazwyczaj zwiększają częstotliwość występowania ekstremów klimatycznych (ekstremalne 
susze, krótkie okresy zdarzeń opadowych o dużej intensywności) ze względu na przyspieszający cykl 
hydrologiczny, dlatego adaptacja klimatyczna powinna dostosowywać się raczej do ekstremów niż do 
jednokierunkowej zmiany wzorców pogodowych. Jest to najtrudniejsze zadanie, gdyż należy przygotować 
się na oba ekstrema, np. bilans wodny, nawet w tym samym czasie.  
 
Nie jest to problem lokalny, ale ogólny na terenach pagórkowatych i górskich kraju, o podłożu lessowym. Na 
tych terenach prawie niemożliwa jest opłacalna produkcja, w wielu przypadkach utrzymuje się tylko dzięki 
dopłatom do gruntów, ale coraz więcej osób rezygnuje z upraw rolnych, pozostawiając miejsce na 
spontaniczny wzrost krzewów (głównie bożodrzew czyli ajlant).  Degradacja występuje na zdecydowanej 
większości z 1,6 mln ha gruntów ornych na wzgórzach zagrożonych erozją, a zarządzanie nią, zwłaszcza w 
obliczu presji adaptacyjnej związanej ze zmianami klimatu, jest ważnym czynnikiem ekonomicznym. Jego 
aktualność i znaczenie odzwierciedla fakt, że obecnie nie istnieje uzgodniona procedura rekultywacji takich 
obszarów "bielicy", a zasady księgowania i licencjonowania rekultywacji nie zachęcają rolników do 

Erozja gleby na zboczach pól (Fot. i rys. Géza Gelencsér) 
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przeprowadzania interwencji, które opłacają się dopiero w dłuższej perspektywie. Kolejną trudnością jest 
fakt, że materiały organiczne i nieorganiczne, które mogłyby być wykorzystane do poprawy jakości gleby, 
przy czym są dostępne i niedrogie, to w większości odpady (np. osady ściekowe, popiół drzewny z 
elektrowni), co bardzo utrudnia ich wykorzystanie. 
 
Rekultywacja takich zdegradowanych gruntów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności i 
odporności na klimat tych regionów. Zazwyczaj na tych obszarach całkowicie brakuje wierzchniej warstwy 
humusu, a dawna skała macierzysta ("warstwa C") nie może być uznawana za warstwę produkcyjną, 
ponieważ brak jest humusu i martwej materii organicznej odpowiedzialnej za strukturę gleby i gospodarkę 
wodną, a także mikro-, mezo- i makrofauny glebowej. Rekultywacja opiera się na odtworzeniu tych 
czynników glebotwórczych. 

Opcje rozwiązania i wybrana procedura 
Prawie 10 lat temu eksperci Stowarzyszenia Rozwoju Vox Vallis zaczęli badać czynniki środowiskowe, 
zwłaszcza degradację gleby, które w znacznym stopniu ograniczają lokalny agro-eko-potencjał. 
Rozwiązaniem mogłaby być oczywiście zmiana sposobu gospodarowania, z czego najkorzystniejsze byłoby 
stworzenie trwałych użytków zielonych, ale nie jest to cel realny, biorąc pod uwagę spadek hodowli zwierząt. 
W świetle zmian klimatycznych celem jest również zwiększenie zawartości C (węgiel) w glebie na tych 
obszarach oraz zwiększenie ich zdolności do wchłaniania i magazynowania większej ilości wody deszczowej. 
 
Aby rozwiązać ten problem, eksperci stowarzyszenia opracowali nową innowacyjną metodę ulepszania 
gleby, która polega na tworzeniu warstwy biomasy na powierzchni gleby przez dwa kolejne lata, przy użyciu 
następujących materiałów i wprowadzaniu jej poniżej zwykłej głębokości orki: 
- duże zrębki drzewne (fito- i dendromasa) z bezpośredniego sąsiedztwa naprawianych pól, głównie z 

odtworzenia granic ewidencji gruntów, lub z pobliskich spontanicznie zalesionych pól, zbierane i 
zrębkowane lokalnie i o większej masie; 

- warstwa powstała w wyniku ściółkowania nawozów zielonych w celu uzyskania większej masy zielonej;  
- warstwa słomy; 
- kultury mikroorganizmów (preparaty biologiczne gleby, kondycjonery życia gleby) zapewniające 

właściwe pobieranie biomasy. 
 

less less 

bielica pierwotna gleba 

Degradacja gleby na terenach podorywkowych (Ilustracja: Géza Gelencsér) 
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Uformowane w ten sposób warstwy biomasy są rotowane w glebie za pomocą narzędzia do głębokiej rotacji 
(pługu obracalnego) na głębokości około 70 cm w pierwszym roku, a w drugim roku między 40 a 50 cm. 
 

 
Zmieniona struktura gleby będzie mogła skuteczniej wchłaniać i magazynować wodę deszczową oraz wiązać 
składniki odżywcze, które są następnie wykorzystywane przez korzenie roślin. Biomasa, zwłaszcza zrębki 
drewna leśnego, jest bogata w grzyby i inne mikroorganizmy i działa jak czynnik szczepiący, rewitalizując i 
ponownie zasiedlając glebę. Ponadto metoda ta powoduje trwałą sekwestrację w glebie około 12-15 ton 
węgla na hektar. To, biorąc pod uwagę, że pierwotna zawartość C w glebie wynosi ok. 40 t/ha, a obecne 
podłoże lessowe jest bliskie 0 t/ha, jest znaczącym wynikiem. 
 
Przebieg projektu poprawy jakości gleby 
Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Na podstawie pomiarów i znajomości terenu zidentyfikowano 
10 ha skrajnie zerodowanego terenu, na którym założono 4 działki o powierzchni 0,25 ha ze strefą buforową. 
Jedna z działek jest wykorzystywana jako kontrola i nie jest poddawana żadnym zabiegom, pozostałe 3 działki 
są wykorzystywane do różnych wariantów zabiegów. Na podstawie wyników z dwóch sezonów 
wegetacyjnych zostanie wybrany najbardziej efektywny zabieg poprawiający jakość gleby. Pod uwagę brane 
będą nie tylko plony, ale także różnice w aktywności fotosyntetycznej w różnych fenofazach przy użyciu 
teledetekcji (obrazowanie dronem kamer RGB i NDVI). 
 
Rok 1: 
- Przygotowanie planu pobierania próbek i pomiarów; 
- Wybór działek do testowania metody ulepszania gleby; 
- Identyfikacja miejsc produkcji dendro- i fitomasy; 
- Identyfikacja typów gleb i warunków glebowych, które zostaną wykorzystane; 
- Wysiew roślin zielnych; 
- Ściółkowanie zielonego nawozu; 
- Przygotowanie, transport, składanie i rozrzucanie zrębków drzewnych (fito- i dendromasy);  
- Rozsiewanie dodatków mikrobiologicznych i innych; 
- Min. 70 cm głębokości, równy nawrót; 
- Badania kontrolne; 
- Siew zbóż jesiennych. 
 
 

Remediacja gleby, rok 1 i rok 2 (Ilustracja: Géza Gelencsér) 

warstwa wiórów 
drzewnych zielony nawóz warstwa mulczująca 

warstwa wiórów 
drzewnych zielony nawóz warstwa mulczująca 

Remediacja gleby ROK 1 
 

Remediacja gleby ROK 2 

-80 cm -50 cm 
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Rok 2: 
- Pomiary kontrolne (gleba, aktywność fotosyntetyczna); 
- Zbiór, a następnie wysiew nawozu zielonego; 
- Jesienne mulczowanie; 
- Przygotowanie zrębków (fito- i dendromasy), transport, deponowanie, rozrzucanie; 
- Dodatek mikrobiologiczny i wymywanie; 
- Min. 50 cm głębokości poziomu rotacji. 
 
Rok 3: 
- Siew kukurydzy wiosną; 
- Pomiary kontrolne (gleba, aktywność fotosyntetyczna); 
- Zbiór, pomiary kontrolne i ocena. 
 
Bezpośrednie efekty projektu - odbudowa produktywności erodowanych zboczy o wyjątkowo niskiej 
produktywności poprzez opracowanie nowej metody poprawy gleby – są szczególnie ważne dla łagodzenia 
zmian klimatu. Efekt łagodzący polega na znacznej sekwestracji węgla w glebie, zarówno poprzez mniej 
degradowalny materiał drzewny dendromasy wprowadzony do głębszych warstw, jak i poprzez zwiększoną 
aktywność biologiczną wynikającą ze zwiększonej odporności i regeneracji gleby dzięki innym wkładom 
(nawozy zielone, kondycjonery mikrobiologiczne). Ważnym efektem jest to, że roślinność wykorzystywana 
do zagospodarowania to głównie gatunki lokalne (Alianthus, Acer negundo itp.), które nie nadają się do 
przerobu na drewno i nie wymagają znacznych kosztów transportu (energii). Ponadto, w przeciwieństwie do 
innej popularnej obecnie alternatywy utylizacji, tj. pozyskiwania drewna w celu spalania w elektrowniach, ta 
forma utylizacji powoduje trwałą sekwestrację C. 
 
Może ona zwiększyć odporność klimatyczną rolnictwa na danym obszarze poprzez poprawę infiltracji i 
retencji wody deszczowej, zmniejszenie erozji gleby, rozproszonego obciążenia składnikami odżywczymi wód 
powierzchniowych oraz zanieczyszczenia pestycydami. Zależność ulepszonych pól uprawnych od warunków 
pogodowych jest znacznie zmniejszona, głównie dzięki znacznie poprawionemu bilansowi wodnemu 
wynikającemu z lepszej struktury gleby i zwiększonej zawartości materii organicznej. Staje się to bardzo 
ważne dla rolników w obliczu coraz bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych (ekstremalne natężenie 
opadów, susza, szok termiczny itp.). W celu zwiększenia pozytywnych efektów warto na poprawionych 
terenach stosować przyjazne środowisku techniki uprawy, w szczególności łączne stosowanie nawozów 
zielonych i mulczowania może przynieść dobre rezultaty poprzez zachowanie wilgotności i aktywności 
biologicznej gleby. 
 
 

                                                            Fot. archiwum Koppányvölgy Nature Park 
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Polska: Inspirująca inicjatywa: rodzinne gospodarstwo ekologiczne 
 
Pas trzech województw, których wschodnie granice stanowią jednocześnie granicę Polski, jest postrzegany 
jako kraina ludzi konserwatywnych, czekających biernie na bieg wydarzeń, określanych trochę lekceważąco 
jako „ściana wschodnia”. Jest to region tradycyjnie rolniczy, bez wielkich zakładów przemysłowych 
zanieczyszczających środowisko i szpecących krajobraz, przeciwnie: słynie z pięknych widoków, grzybnych 
lasów i pysznej kuchni. A przykład gospodarstwa i firmy przetwórczo-handlowej małżeństwa Kuryluków 
dowodzi aktywności, innowacyjności i otwarcia na świat mieszkańców regionu.  
 
Produkcja ekologiczna dla ludzi i dla przyrody - przykład ze wschodu Polski  
Robert Kuryluk jest „stąd”, ze wsi Holeszów położonej w pobliżu granicy Polski z 
Białorusią i Ukrainą. Jako dwudziestolatek przejął prowadzenie gospodarstwa po 
śmierci ojca, choć z wykształcenia jest leśnikiem. Przyrodnicze spojrzenie na świat 
szybko przyciągnęło go do rolnictwa ekologicznego: w 1996 r. uzyskał atest 
stowarzyszenia rolników ekologicznych EKOLAND, jako jeden z najmłodszych 
wiekiem gospodarzy.  
 
Długo borykał się, gospodarując na słabych, piaszczystych glebach, wymagających wiele wysiłku, by dzięki 
starannej uprawie i pielęgnacji uzyskać zadowalające plony, i to nie tylko żyta i gryki – symboli lekkich gleb. 
Dużo świeżej energii wniosła Monika Styczek – warszawianka, absolwentka SGGW ze specjalnością rolnictwo 
ekologiczne, która po kilku latach pracy „miejskiej” (w tym w biurze Międzynarodowej Federacji Rolnictwa 
Ekologicznego, IFOAM), zdecydowała przenieść się na wieś, dołączając do Roberta.  
 
Małżeństwo Kuryluków uprawia ponad 30 ha, w tym 24 ha gruntów ornych, 4 ha łąk, 2 ha własnego lasu oraz 
niewielki przydomowy sad, jest też małe stado kur niosek, około 30 sztuk. Po kilku latach wspólnego 
gospodarowania, mieszkając w starej chałupie z dwiema córeczkami, wybudowali piękny dom z drewna,  
z zastosowaniem energooszczędnych technologii i proekologicznych rozwiązań. Zaplanowano też pokoje 
gościnne i salę szkoleniową, gdyż oboje – Monika i Robert są zaangażowani w promocję rolnictwa 
ekologicznego i działania edukacyjne. Oboje działają w organizacjach pozarządowych. 
 
 Wizytówką gospodarstwa jest uprawa dyni bezłuskowej, do 
czego skompletowany został specjalistyczny park maszy-
nowy: siewnik punktowy, specjalistyczne pielniki, pług do 
spychania dyń, kombajn do młócenia, płuczka do pestek dyni, 
suszarnia, czyszczalnia oraz zaplecze do pakowania. Drugim 
flagowym produktem jest od 2014 r. kozłek lekarski 
(Valeriana officinalis) – roślina dwuletnia, która wymaga 
sporych nakładów pracy ręcznej na odchwaszczanie. Suszony 
korzeń kozłka lekarskiego wykorzystywany jest w przemyśle 
farmaceutycznym do pozyskiwania waleriany. W sezonie 
wegetacyjnym Kurylukowie dają pracę kilku osobom, 

Robert z córkami (Fot. U. Sołtysiak) 
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korzystają też z pomocy praktykantów z Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Pozostałe rośliny uprawiane 
w ich certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym to fasola Red Kidney, orkisz, żyto, gryka, seradela, łubin 
wąskolistny, owies.    
 
 Przedsiębiorczość Moniki Styczek-Kuryluk znalazła też wyraz w 
utworzeniu na terenie gospodarstwa małej firmy zajmującej 
się przetwarzaniem surowców z własnego gospodarstwa, jak 
również skupowanych od innych rolników ekologicznych  
z regionu. Wielu z nich zdecydowało się na rolnictwo 
ekologiczne za namową Roberta, a ci którzy są członkami 
Stowarzyszenia EKOLAND otrzymują dodatkową premię za 
swoje produkty. Jako przedsiębiorstwo w branży żywnościowej 
firma Moniki musiała odpowiednio urządzić pomieszczenia 
magazynowe i pakownię, by uzyskać zgodę inspekcji sanitarnej 
na wprowadzanie produktów do obrotu.  
 
Od 2018 r. konfekcjonuje się tutaj ekologiczny 
olej z dyni oraz mąki żytnią i orkiszową, ale 
fizycznym przetwórstwem ich surowców zaj-
mują się podwykonawcy. Olej z suszonych  
w gospodarstwie pestek dyni tłoczy specja-
listyczna certyfikowana przetwórnia w austriac-
kiej Styrii, słynącej z tego produktu w całej 
Europie. Mąki żytnią i orkiszową oraz kaszę 
gryczaną niepaloną wytwarza młyn w regionie, 
który – na zlecenie Kuryluków – podlega 
kontroli jednostki certyfikującej, tej samej, która kontroluje ich gospodarstwo rolne i firmę handlową.   
 

Część produktów z gospodarstwa (głównie zboża) sprzeda-
wana jest do innych przetwórni ekologicznych, a produkty 
konfekcjonowane w opakowaniach detalicznych – do hur-
towni i butików ekologicznych. Dobrze rozwija się sprzedaż 
bezpośrednia oraz współpraca z kooperatywami spożyw-
czymi łączącymi ekoproducentów z konsumentami.  
 
Monika Styczek-Kuryluk i Robert Kuryluk zapracowali na 
swój sukces na rynku rolnictwa ekologicznego: dzięki 
ciężkiej pracy, wytrwałości, otwartości na innowacje  
i współpracę oraz przekonaniu, że prawdziwa jakość 
żywności zaczyna się w glebie.  
 

Produkty flagowe: mąka orkiszowa i olej z pestek dyni  
(Fot. U. Sołtysiak) 

Monika przygotowuje zagon 
 (Fot. Kuryluk archiwum rodzinne) 

      Monika i Robert w pracy pielnikiem rzędowym  
(Fot.: Kuryluk archiwum rodzinne)  
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Mołdawia: Innowacyjny start-up:  regionalny rozwój produkcji rolno-spożywczej 
 
Inkubator przedsiębiorczości rolno-spożywczej  
Inkubator Przedsiębiorczości rolno-spożywczej (inkubator AFB) ze współdzieloną kuchnią, na potrzeby 
przetwarzania  produktów rolno-spożywczych, został wybudowany w Mołdawii we wsi Riškova, około 40 km 
od Kiszyniowa w latach 2020-2022, przy wsparciu Słowackiej Współpracy Rozwojowej. Celem było wsparcie 
wzrostu gospodarczego w Mołdawii poprzez poprawę warunków dla rozwoju innowacyjnych mikro- i małych 
przedsiębiorstw (MŚP) rolno-spożywczych. Słowackie Centrum Komunikacji i Rozwoju współpracowało  
z dwiema mołdawskimi organizacjami – NGO Katalyst i EcoVisio. Obaj mołdawscy partnerzy mieli już przed 
projektem duże doświadczenie w systematycznej pracy eksperckiej nad wybranymi zagadnieniami. 
 
Rdzeniem projektu było utworzenie od podstaw i uzyskanie zatwierdzenia dla tzw. kuchni współdzielonej, 
(zaprojektowanej na bazie rekonstrukcji zdewastowanej starej chlewni) oraz stworzenie podstawowej grupy 
użytkowników inkubatora, tj. 6 nowo powstałych start-upów oraz 26 wspieranych małych i mikro-
przedsiębiorstw. Dzięki stworzeniu tego formatu powstały również nowe miejsca pracy (14, z czego 11 dla 
grup „wrażliwych” – złożonych głownie z kobiet).  
 

 
  
 
 
 

Oprócz stworzenia fizycznej 
przestrzeni (obejmującej także 
eksperymentalną ekofarmę,  
położoną w pobliżu wspólnej 
kuchni, w lokalizacji zwanej 
Eco-village, która jest pod 
opieką partnera projektu 
EcoVisio), ważnym momentem 
projektu – jako spójnej kon-
cepcji inkubatora były szkole-
nia, warsztaty i doradztwo dla 

MŚP, skoncentrowane na budowaniu potencjału i technologiach przetwarzania żywności. Te szkolenia i sesje 
coachingowe miały bardzo praktyczny charakter i spełniały różne potrzeby, zidentyfikowane przez 
partnerów mołdawskich w ankiecie przed rozpoczęciem projektu. 
 
Grupa docelowa (drobni przedsiębiorcy rolno-spożywczy lub osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą, drobni rolnicy i przetwórcy żywności, osoby rozpoczynające działalność) została zaangażowana 
w szeroko zakrojony proces oceny potrzeb przed złożeniem wniosku o dotację, przy użyciu indywidualnych 
wywiadów identyfikujących ogólne mocne i słabe strony osób rozpoczynających działalność, a także 

Stan przyszłej wspólnej przestrzeni kuchennej przed projektem (Fot. Iurie Popovici) 

...i status w październiku 2021 r. (Fot. Zuzana Jezerská) 



 17 
 

konkretne potrzeby i zainteresowania związane ze szkoleniami i współdzieloną przestrzenią kuchenną,  
w połączeniu z ankietą internetową mającą na celu ustalenie priorytetów i dopracowanie konkretnych usług 
oferowanych przez inkubator żywności przedsiębiorcom.  
 
Duży nacisk położono na aspekt środowiskowy wszystkich działań w projekcie będącym integralną częścią 
zaplanowanych szkoleń, a także działań w inkubatorze i współdzielonej kuchni. Tematem przekrojowym, w 
pełni realizowanym, były równe szanse i wsparcie dla kobiet-przedsiębiorczyń. 
 
Doświadczenie uzyskane w trakcie realizacji projektu (takie jak to włączające kobiety) posłużyło do walidacji 
koncepcji inkubatora AFB, by powstała możliwość jego replikacji w innych regionach Mołdawii (i ewentualnie 
w innych krajach). 
 
Budowanie kuchni współdzielonej  
Model wspólnej kuchni, konkretnie w projekcie mołdawskim, został zainspirowany i praktycznie przeniesiony 
z USA, gdzie ma długą tradycję ("co-working kitchen space"). Model ten jest już rozpowszechniony w wielu 
krajach, także w Europie, np. w Wiedniu (https://www.herd.wien/). Jednak w krajach rozwijających się lub o 
niskich dochodach należy przyjąć inne podejście niż w krajach bogatszych, o innym współczynniku 
dochodów. 
 
a) Na początku należy dokładnie zmapować 
sytuację, w której ma działać przyszły inkubator AFB, 
zwłaszcza jeśli nie jest to bezpośrednia inicjatywa 
lokalnych rolników i/lub przedsiębiorców. Chodzi tu 
zwłaszcza o specyfikę działalności rolniczej, stan 
infrastruktury, strukturę i skład społeczny zarówno 
ludności, jak i istniejących MŚP czy indywidualnych 
plantatorów, ich potrzeby, ograniczenia, z jakimi się 
spotykają. Często jednak istnieje już wyraźna 
świadomość potrzeby zmian; rolnicy są świadomi, 
gdzie są braki i szukają rozwiązań i pomocy. 
 
b) Inkubator AFB musi oferować konkretne, 
praktyczne rozwiązania, dlatego taki projekt zawsze 
powinien wynikać z potrzeb, jako inicjatywa 
oddolna. Odwrotna sytuacja nie sprawdza się  
w dłuższej perspektywie. Jak pokazuje doświadczenie, nawet w mniej sprzyjającym klimacie wsparcia ze 
strony państwa można rozwinąć inkubator AFB; chociaż początkowe finansowanie jest niezbędne. 
 
c) Integralną częścią inkubatora AFB, czyli jego bazą materialną, jest wyposażenie techniczne 
(zakładając, że jest dostępna lokalizacja). Urządzenia muszą mieć profesjonalne parametry, a to właśnie 
podnosi ich cenę i czyni je nieosiągalnymi dla przeciętnego MŚP. Ich ewentualne wykorzystanie (optymalnie 
za skromną opłatą) przekłada się na wartość produktów, czyniąc je konkurencyjnymi na rynku. Jednak nie 
wszystkie MSP mogą sobie pozwolić na pobór nawet najmniejszej opłaty. W przypadku omawianego 
projektu mali przedsiębiorcy w miejsce wkładu finansowego przekazywali inkubatorowi od 5 do 10% swoich 
produktów. 

Wyposażenie wspólnej kuchni  (Fot. Zuzana Jezerská) 
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Podstawowe wyposażenie musi obejmować w szczególności: 
- miejsce do przechowywania w kilku wariantach chłodni (zamrażarka, następnie 80o do 150o C, możliwość 

przechowywania przez zimę bez konieczności korzystania z energii elektrycznej), a także suchego 
przechowywania bez dostępu wilgoci, 

- podstawowy sprzęt do dehydratacji (suszenia), 
- profesjonalne kuchenki i piekarniki, 
- maszynki do mielenia i krojenia o dużej pojemności, 
- pralka, 
- odpowiednią liczbę i wielkość zlewozmywaków, dostęp do wody pitnej oraz odpowiedni system 

odprowadzania ścieków. 
 
Inwestycja w wyposażenie techniczne jest warunkiem wstępnym, bez którego ta koncepcja inkubatora AFB 
nie może istnieć. W projekcie mołdawskim kwota ta wynosiła około 13 000 EUR. 
 
d) Kolejnym ważnym czynnikiem jest formalny odbiór techniczny. Zatwierdzenie obiektu gwarantuje, że 
współdzielona kuchnia posiada profesjonalne parametry, utrzymuje poziom jakości produkcji, a tworzone w 
niej produkty spełniają wymogi jakościowe, umożliwiające wprowadzanie ich do obrotu. Zwiększa to 
widoczność, wiarygodność, eksport. Proces zatwierdzenia jest jednak bardzo wymagający i biurokratyczny, 
z wieloma, często absurdalnymi, przeszkodami. Im mniej demokratyczny kraj, tym jest to trudniejsze, wręcz 
niemożliwe. Partnerzy mołdawscy nie byli w stanie uzyskać zatwierdzenia w ciągu 2 lat trwania projektu. 
 
Tworzenie masy krytycznej przedsiębiorców i zasobów ludzkich 
Optymalne jest, aby inkubator był współtworzony przez rolnicze MŚP lub osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą, które jednocześnie stanowiłyby jądro, początkową komórkę inkubatora (około 5-
10 podmiotów). Bez ludzkiego kapitału przedsiębiorczego trudno jest uruchomić inkubator AFB. 
Jednocześnie jest to element płynny, który może się dynamicznie zmieniać, dlatego ważne jest, aby w miarę 
możliwości stworzyć sieć sojuszników już w trakcie procesu mapowania potrzeb. 
 
Ważnym elementem funkcjonowania, rozwoju i trwałości są dodatkowe usługi świadczone przez inkubatory, 
takie jak szkolenia, warsztaty, prezentacje, pokazy uprawy, przygotowania itp. Wartość ta, która znów musi 
wynikać z konkretnego, zadeklarowanego interesu, pomaga w tworzeniu "klastrów" MŚP, nawet bardzo 
wyspecjalizowanych, które wymieniają się doświadczeniami i praktykami, często eksperymentując we 
wspólnej kuchni i tworząc w ten sposób nowe produkty. Jest to również obszar, w którym można 

Szkolenia i warsztaty we wspólnotowej kuchni (Fot. archiwum Katalyst) 
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wygenerować fundusze potrzebne do prowadzenia inkubatora, ponieważ działania te są zawsze otwarte dla 
szerokiej zainteresowanej publiczności. W projekcie mołdawskim te pokazy i ciekawe spotkania robocze 
zmotywowały do udziału nawet duże przedsiębiorstwa. 
 
W zespole zarządzającym inkubatorem oprócz podstawowych administratorów i pracowników 
odpowiedzialnych za czystość i higienę powinien znaleźć się technolog żywności; kilku specjalistów może być 
z zewnątrz. Bazując na doświadczeniach, poszukiwane jest doradztwo w obszarach technologicznych, jak 
również w obszarach ekonomicznych (księgowość, promocja, sprzedaż), często w trybie doraźnym. 
 
Dystrybucja i sprzedaż 
Producenci rolni sprzedają swoje produkty sami lub poprzez ustanowioną przez siebie sieć handlowców lub 
dystrybutorów, ale w przypadku mikroprzedsiębiorstw, ta część łańcucha jest najczęściej nieobecna lub słabo 
rozwinięta, ze względu na brak możliwości, zarówno finansowych jak i ludzkich. 
 
Inkubator AFB może pomóc na dwa sposoby - poprzez szkolenia (marketing, umiejętności biznesowe itp.) 
lub poprzez zapewnienie własnej sieci kontaktów, bazy danych sprzedawców, własnej dystrybucji, udziału  
w wystawach itp. – wszystko to, co poszczególnym rolnikom trudno byłoby zrobić na własną rękę. 
 
Możliwość adaptacji modułu w innych krajach 
W przypadku tworzenia modułu inkubatora AFB możliwego do zastosowania w innym kontekście społeczno-
gospodarczym, replikowalność nie może być omawiana terminologicznie, ponieważ (1) nie jest to klasyczny 
proces badawczy, (2) pojęcie replikowalności jest wykluczone w przypadku interwencji rozwojowych, które 
są budowane w oparciu o adaptację do danych okoliczności i warunków lokalnych. Możemy zatem mówić  
o adaptacyjności, opartej na zmianie. 
 
Koncepcja współdzielonych kuchni (sharing kitchen) i współdzielonej gospodarki (sharing economy) jest tak 
stara jak sama ludzkość. Dzisiejsza, nowoczesna modyfikacja obejmuje znacznie więcej i musi posiadać 
niezbędne cechy i przesłanki, aby była realizowana sprawnie, z wartością dodaną i docelowo komercyjnie. 
Jak już wspomniano, w przypadku projektów deweloperskich najważniejsza jest wartość dodana w postaci 
perspektywicznego rozwoju społeczności. 
 
Warunki wstępne dla realizacji inkubatora AFB są następujące.: 
- ocena sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej, czy pozwala ona w ogóle na stworzenie modułu, 
- dokładne zapoznanie się z mikroregionem (niezbędni lokalni partnerzy),  
- sporządzenie mapy początkowych zasobów ludzkich i potencjału ludzkiego przyszłej "komórki",  
- zapewnienie i zaangażowanie eksperta (ekspertów) na wszystkich podstawowych poziomach, 
- podejście oddolne,  
- budowa zaplecza technicznego inkubatora AFB,  
- podstawowy biznesplan, 
- elastyczność, 
- systematyczne budowanie trwałości przedsięwzięcia. 
 
Jak we wszystkich działaniach innowacyjnych, podstawą sukcesu są ludzie. W przypadku projektów 
rozwojowych jest to chyba podwójnie prawdziwe. Bez woli, przekonania i wiary w funkcjonalność  
i pomyślność inkubatora AFB, wdrożenie tego nowego modułu rolniczego to bardzo daleki bieg. 
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Podziękowania  
 
Słowackie Centrum Komunikacji i Rozwoju jako partner wiodący projektu chciałoby przede wszystkim 
podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu na różnych etapach, poświęcając swój 
czas, pasję, entuzjazm i dzieląc się swoim doświadczeniem. 
 
Chcielibyśmy podziękować naszym organizacjom partnerskim z krajów V4 i Mołdawii, które przyczyniły się 
do opracowania i pomyślnej realizacji tego projektu. 
 
Wreszcie, chcielibyśmy podziękować Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu za umożliwienie 
nam stworzenia tego podręcznika i wdrożenia innych działań w ramach projektu, takich jak szkolenia, 
warsztaty, wizyty studyjne i webinaria w celu promowania najlepszych praktyk i systemów wspierających 
zrównoważony rozwój środowiska i gospodarki w 5 krajach partnerskich. Wierzymy, że nasza praca 
przyczyniła się do lepszego zrozumienia roli zrównoważonego rolnictwa i przemysłu spożywczego wśród 
kluczowych graczy oraz do zmiany rynków rolno-spożywczych w kierunku rozwiązań zrównoważonych i 
odpornych na zmiany klimatu. 
 
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie strony internetowej projektu:  
https://sccd-sk.org/projekty/v4-moldova-eco-agro-food-nova-perspektiva-polnohospodarstva-2/ 
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