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Początki – 1989

• Gospodarstwo niespełna 5 ha

• Od początku przetwórstwo: wypiek 
chleba razowego i wyrób sera 
żółtego dojrzewającego

• Sprzedaż na kiermaszach



Obecnie - 2017 

• Gospodarstwo wraz z dzierżawą – 24 hektary

• Zarejestrowana produkcja chleba hrubego i 
serów z Grzybowa (sery dojrzewające twarde)

• Szeroka działalność edukacyjna we współpracy 
ze Stowarzyszeniem ZIARNO i Ekologicznym 
Uniwersytetem Ludowym



Struktura upraw:

• Trwałe użytki zielone ok. 5 ha

• Łąki i pastwiska ok. 10 ha

• Okopowe: ziemniaki, buraki pastewne oraz 
dynia na paszę (po ok. 20 arów)

• Łubin i gryka po 1 ha

• Żyto  3 ha

• Facelia, owies 2 ha

• Lucerna 1,5 ha



Produkcja mleczna: rocznie ok. 6000 l mleka 

koziego (20 kóz matek) i 20 000 l mleka 

krowiego (5 krów dojnych)



Żywienie zwierząt latem: zielonka, wypas na pastwiskach kwaterowanych 

(pastuch elektryczny), zimą – pasze objętościowe: siano, pasze soczyste: dynie, 

buraki, ziemniaki, pasze treściwe własne: owies, otręby z piekarni. Nie karmimy 

zwierząt kiszonką, ani sianokiszonką ze względu na jakość sera i zdrowotność 

zwierząt.



Nawożenie: kompostujemy obornik, ale nawozimy też 

świeżym obornikiem,  w płodozmianie – duży udział 

roślin motylkowych.

Sadzimy żywopłoty i pielęgnujemy zadrzewienia



W gospodarstwie nie zatrudniamy pracowników. 

Korzystamy z usług np. kombajnu, prasowania 

siana czy słomy. W pracy pomagają nam 

wolontariusze i praktykanci



Krowy są na wolnym wybiegu 

także zimą



Produkcja serów

• Sery produkujemy      

z mleka naszych 

krów i kóz.

• Są to 3 rodzaje 

serów: kozi, kozio-

krowi i krowi.



Sery z Grzybowa



Bio-piekarnia 

w 

Grzybowskiej 

Arce 

wypiekająca 

chleb hruby



Produkcja i sprzedaż

• Rocznie wytwarzamy ok. 2-3 ton sera 

żółtego oraz wypiekamy ok. 15 000 

bochenków chleba

• Sprzedajemy w sklepach, na Bio-bazarze, 

na kiermaszach i bezpośrednio                                     

w gospodarstwie



Gospodarstwo ekologiczne 

z województwa mazowieckiego

Rok 2009:

• Etap wojewódzki – I miejsce w kategorii „ekologiczne 

gospodarstwo towarowe”

• Wyróżnienie w Konkursie Ogólnopolskim w kategorii „ekologiczne 

gospodarstwo towarowe”

Rok 2014:

• Etap wojewódzki – III miejsce w kategorii „ekologiczne 

gospodarstwo towarowe”



Działalność edukacyjna w Stowarzyszeniu Ekologiczno-
Kulturalnym ZIARNO powołanym w 1995 roku



Warsztaty edukacyjne dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych



Odwiedza nas na warsztatach rocznie 
ok. 100 grup, czyli 2500-3000 osób



Uczymy także rolnictwa ekologicznego 
zarówno osoby zainteresowane podjęciem 
takiej działalności jak i rolników chcących  

doskonalić swój warsztat pracy 



Ekologiczny Uniwersytet Ludowy 
projekt wspierany z Fundacji Velux



Kursy rolnictwa ekologicznego

• 2 lata

• 14 miesięcy praktyki

• 104 dni nauki stacjonarnej w Grzybowie i w 
innych gospodarstwach ekologicznych



Poszukiwanie rolników-edukatorów



Warsztaty dla rolników ekologicznych



Seminarium „Dobre Żniwa – współpraca 
w rolnictwie ekologicznym” co roku 

organizowane w marcu



Projekty 
międzynarodowe

• Współpracujemy z instytucjami w kraju (np. 
SGGW w Warszawie czy Instytut Ogrodnictwa w 
Skierniewicach) i za granicą np. uczelniami: 
Uniwersytet Zrównoważonego Rozwoju w 
Eberswalde w Niemczech, Uniwersytet Rolniczy 
w Płovdiv w Bułgarii, Szkoła Rolnictwa 
Biodynamicznego w Szwajcarii, uniwersytety 
ludowe w Danii i Polsce





Dziękujemy za uwagę
Ewa i Peter Stratenwerth

www.grzybow.pl


