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Informacja ogólna  

 
 

 Maszków leży przy drodze warszawskiej 15 km od Krakowa,  

 Gospodarstwo ekologiczne, 

 Powierzchni całkowita 4,83 ha, użytki  rolne stanowią 3,02 ha, 

 Grunty orne III klasy, sad IV klasy, 

 W produkcji roślinnej dominuje sad o pow. 2 ha z przewagą śliwy węgierki zwyklej, 

  Pozostała produkcja roślinna:  ziemniaki, zboża, ogórki, pomidory, bób, sałata,  cebula, czosnek, 
truskawka i inne, są przegradzane pasami  nagietka, aksamitki i majeranku, 

 Produkcja zwierzęca chów bydła PC, kury zielononóżki, kaczki i gęsi oraz mała pasieka, 

 Produkty zbywane są wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej „loco gospodarstwo” lub dostarczane 
do konsumentów.  

 

 



   Rolnik dba o estetykę gospodarstwa. Zarówno w budynkach     
    inwentarskich, jak na posesji i otoczeniu, panuje ład i porządek.  



Stosowanie w uprawie roślin 
współrzędnych 

                                            Płodozmian prowadzony  
                                                    w  systemie  siedmiopolówki 

 
 
Rolnik stosuje mulczowanie 
w niektórych uprawach 

 
                                                                             TUZ-y bogate w  
                                                                         rośliny motylkowe 



Przestrzegane są wszędzie 
zasady BHP. Na wszystkich 
budynkach produkcyjnych 
umieszczone są stosowne 
estetyczne napisy. 



Wyposażenie w maszyny, urządzenia i budowle dostosowane do skali 
produkcji.  
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Dbałość o nieprodukcyjne elementy 
środowiska stare pnie miejscem  bytowania 
pożytecznych owadów. 
 
 
Zachowanie kamieńców i zadrzewień 
śródpolnych 
 



Na terenie całego gospodarstwa rozmieszczone zostały uliki z dzikimi 
pszczołami i trzmielami 



W całym gospodarstwie rozmieszczono około 30 szt. budek i 
karmników dla różnych gatunków ptaków. 



Rolnik szczególną wagę przywiązuje do właściwego i estetycznego 
przechowywania obornika i gnojówki. Obornik z dodatkiem EM-ów, 
mączki bazaltowej oraz dżdżownicy kalifornijskiej. Obornik i gnojówka 
pozbawione są przykrych zapachów 



W gospodarstwie występuje bogactwo gatunków  roślin i zwierząt. 



Rolnik prowadzi chów krów rasy Polskiej Czerwonej, gęsi owsianej  
i kury zielononóżki. 



Rolnik wykonuje we własnym zakresie gnojówki i wywary roślinne  



Suszarnia do 
suszenia śliw 

Mała ręczna 
tłocznia do owoców 



                   Dziękuję za uwagę 
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