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ROZ MO WA Z
Piotrem No wa kow skim

ANE TA AU GU STYN: Kto zaj mu je się Pań -
ski mi ow ca mi, kie dy wy kła da Pan na
uczel ni?
PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR NO WA KOW -
SKI, UNI WERSYTET PRZY ROD NI CZY: Sa -
me się so bą zaj mu ją. Przed la ty stwo -
rzy łem so bie w gó rach Kot li ny Kłodz -
kiej gos po dar stwo, któ re zo sta ło po -
my śla ne tak, że bym nie mu siał się o nie
za nad to kło po tać, kie dy je stem na
uczel ni, gdzie pra cu ję na ca ły etat.
Mam kil ka na ście owiec, któ rym spra -
wi łem do to wa rzy stwa trzy la my. Da -
ją im po czu cie bez pie czeń stwa.
La ma za miast psa pa ster skie go?

– Tak, z tym że jest mniej kosz tow -
na od psa pa ster skie go, któ ry po trze -
bu je zjeść ty le co czło wiek. La my do -
sko na le spraw dza ją się w tej ro li, pil-
 nu ją stad owiec m.in. w Ame ry ce. Ow -
ca na wi dok dra pież ni ka czy ob ce go
ucie ka, nato miast la ma idzie w je go
kie run ku, nie jest tak bo ja źli wa. La ma
jest dla ow cy jak du ży brat. My tu so -
bie roz ma wia my we Wroc ła wiu, a one
zaj mu ją się mo im sta dem. W do dat -
ku ży wią się tym, co roś nie, nie są
uciąż li we dla śro do wi ska. Prze ciw nie,
pie lę gnu ją kra jo braz, któ ry dzię ki na -
tu ral nym ko siar kom nie za ra sta sa -
mo siej ka mi. Mam 3,6 hek ta ra w nie -
ska żo nym oto cze niu i za le ża ło mi na
tym, że by stwo rzyć gos po dar stwo,
któ re bę dzie fun kcjo no wać z po sza -
no wa niem te go śro do wi ska. Dzia łal -
ność rol ni czą do pie ro nie daw no za -
czę to po strze gać – po za zna cze niem
czy sto pro duk cyj nym – ja ko waż ny
ele ment kształ to wa nia śro do wi ska. 
Moż na ho do wać zwie rzę ta mniej lub
bar dziej eko lo gicz nie?

– Oczy wi ście. Prze de wszyst kim
nie in ge ruj my za bar dzo w na tu ral ny
rytm zwie rząt. Mo je ow ce wy pa sa ją
się przez ca ły rok na wol nym po wie -
trzu. W ogó le nie trzy mam ich w zam -
knię tym bu dyn ku; ma ją je dy nie ca ło -
rocz ną wia tę z sia nem. To zde cy do -
wa nie wpły wa na ich do bro stan: w ten
spo sób har tu ją się, ma ją lep szy me -
ta bo lizm i sa mo po czu cie. Cza sa mi
ob roń cy zwie rząt, któ rzy nie zna ją
się na ich fi zjo lo gii, pró bu ją in ter we -
nio wać, wi dząc je na mro zie. Tym cza-
 sem zwie rza ki do sko na le się do sto -
so wu ją: gęst nie je im sierść, sta ją się
bar dziej od por ne na cho ro by; koń mo -
że wy trzy mać na wet przy mi nus 50
stop niach. 

Bu dyn ki in wen tar skie zwie rzę tom
nie słu żą: ła twiej prze no szą się tam
cho ro by, czę sto są cias ne i nie do -
świet lo ne. Tak na praw dę po wsta ły nie
dla wy go dy zwie rząt, tyl ko czło wie ka,
któ re mu ła twiej tak ogar nąć swój zwie -
rzy niec. Je śli już je sta wia my, to dbaj-
 my o ich od po wied nią po wierz chnię
i re gu lar ny do stęp do wy bie gu. 

Chów pa stwi sko wy i otwar ta prze -
strzeń to nie tyl ko kom fort dla zwie -
rząt, ale i bar dziej zróż ni co wa ne po -
ży wie nie, któ re utrzy mu je je w lep-
 szej for mie. Brak prze strze ni szcze -
gól nie do tkli wie od czu wa ją na przy -
kład ku ry zie lo no nóż ki, któ re w zam -
knię ciu sta ją się oso wia łe; mu szą być
na wol no ści, wy szu ki wać so bie pę dra-
 ki, tra wy, zio ła.

Na łą ce, na któ rej pa są się mo je ow -
ce, roś nie pół set ki ga tun ków ro ślin
– ta wiel ka bio róż no rod ność to dla nich
na tu ral na ap te ka, dzię ki któ rej omi ja-
 ją je cho ro by. Nie mu szę sto so wać le -
ków czy na przy kład środ ków odro -
ba cza ją cych, któ re bar dzo ne ga tyw -
nie dzia ła ją na śro do wi sko. Za miast
nich moż na po dać wro tycz, czos nek
czy ko ni czy nę bia łą. Le piej wzmac-
 niać na tu ral ną od por ność, niż się gać
po me dy cy nę we te ry na ryj ną.

Na przy kład po kon tro wer syj ne an-
 ty bio ty ki?

– Są tak kosz tow ne i zo sta ły tak na -
pięt no wa ne me dial nie, że rol ni cy się-
 ga ją po nie ostroż nie. W pa szy są za -
ka za ne; mo że je prze pi sać wy łącz nie
we te ry narz.
Na co Pa nu ow ce, sko ro po pyt na weł -
nę skoń czył się przed la ty?

– Nie o weł nę cho dzi, bo to aku rat
jest ra sa tzw. owiec li nie ją cych, stwo -
rzo nych na ba zie ow cy z na sze go zoo,
gdzie sko ja rzo no ow cę wrzo sów kę,
czy li pier wot ną ra sę pol ską, z muf lo -
nem. Nie trze ba ich strzyc, bo sa me
gu bią sierść. Mię sa uży wam tyl ko na
włas ne po trze by; nie mo gę pu ścić
w obieg, ani na wet są sia da po czę sto -
wać, bo mu siał bym mieć sto sow ne ze -
zwo le nia we te ry na ryj ne. Ho du ję ow -
ce tak że ze wzglę dów eko lo gicz nych:
wy pas jest na tu ral nym sy ste mem cho -
wu, któ ry pod trzy mu je róż no rod ność
śro do wi ska i jest po zy tyw nie po strze-
 ga ny przez eko lo gów.
Czym rol ni cy tra dy cyj ni szko dzą śro-
 do wi sku? 

– Kon tro wer syj ne są środ ki owa -
do bój cze. Kie dyś pry ska liś my ro śli -
ny, kie dy po ja wiał się na nich szkod-
 nik. Te raz ty mi pre pa ra ta mi za pra -
wia się pro fi lak tycz nie już na sio na,
na przy kład rze pa ku czy sło necz ni -
ka. Ta ki śro dek krą ży po tem w ro śli -
nie przez ca łe jej ży cie i do sta je się
rów nież do nek ta ru. Pszczo ły, któ re
„na pi ją się” in sek ty cy dów, ma ją po -
tem po waż ne prob le my: gu bią ori-
en ta cję, nie wie dzą już, do kąd i po
co le cą, za po mi na ją wró cić do ula;
do pa da je ta ki pszcze li Al zhe i mer.
Pszcze la rze opro te sto wu ją te środ-
 ki, bo ma ją z tym kło pot. Wiem coś
o tym, bo sam mam 70 pszcze lich ro -
dzin, któ re ro bią miód, m.in. z gry k-
i, z ziół i gór skiej ma li ny... 

Na zi mę, gdy pszczo ły trze ba do -
kar mić, ku pu ję im cu kier z Pa rag wa -
ju, z trzci ny cu kro wej. Jest dwu krot -
nie droż szy od bu ra cza ne go, ale sęk
w tym, że na sze bu ra ki też są trak to -
wa ne ty mi in sek ty cy da mi, któ re psz-
czo łom nie słu żą. Zresz tą tru ją też in -
ne owa dy, choć by chro nio ne mo ty le.
Mój miód jest rze czy wi ście eko lo -
gicz ny; ro bię szcze gó ło we ana li zy, że -
by klient wie dział, co je. 
Co ma zro bić rol nik, któ ry chce być
eko, ale mu si też dzia łać zgod nie z re-
 gu ła mi ryn ku?

– Rol nic two jest ste ro wa ne z ze -
wnątrz: przez ry nek, pra wo i mo dy.
Kom pro mis nie jest ła twy: jak ktoś
chce mieć do bry plon z rze pa ku, to
mu si ku pić ziar no za pra wio ne che -
mią. Nie za wsze jest moż li we by cie
eko, na wet przy naj lep szych chę ciach,
ale moż na pró bo wać być proe ko lo -
gicz nym choć by w pew nym stop niu.
Prze de wszyst kim po wi nien mieć wie -
dzę, zda wać so bie spra wę z te go, co
śro do wi sku nie słu ży.

Na wo zy mi ne ral ne, któ re ba zu ją
na azo cie, fos fo rze i po ta sie, oczy wi -
ście zwię ksza ją wy daj ność, ale sto so -
wa ne na dłuż szą me tę, za bu rza ją rów -
no wa gę w gle bie, na któ rej ros ną po -

tem mniej od por ne ro śli ny. W zie mi
mu si być ca ła tab li ca Men de le je wa
i naj le piej uda je się to po przez wy ko-
 rzy sta nie na wo zów na tu ral nych. Sta -
raj my się mak sy mal nie za gos po da -
ro wy wać na kom po stach wszel kie od -
pad ki or ga nicz ne: po win ny tam tra -
fiać resz tki z gos po dar stwa do mo we -
go, m.in. sko rup ki od ja jek, któ re są
zna ko mi tym źró dłem wap nia, czy
her ba cia ne fu sy, któ re zresz tą są do -
brym na wo zem dla ro ślin do ni czko -
wych. 
War to sto so wać pło doz mian?

– Tak, na prze mien ne ob sie wa nie
zie mi upraw nej róż ny mi ga tun ka mi

ro ślin nie tyl ko chro ni przed szkod-
 ni ka mi, ale rów nież za po bie ga wy ja -
ła wia niu gle by, któ rej mo no to nia nie
słu ży. Zwłasz cza że od lat w na szym
kra jo bra zie do mi nu ją upra wy uprosz -
czo ne: upra wia się głów nie psze ni cę,
ku ku ry dzę i rze pak, bo one ge ne ru -
ją zy ski. To to war glo bal ny, obec ny
na świa to wych gieł dach. Znik nę ło
nato miast wie le ro ślin, któ re kie dyś
by ły po pu lar ne. Z cza sów mo je go
dzie ciń stwa, z lat 60. pa mię tam po la
ko nop ne cią gną ce się wzdłuż dróg na
Dol nym Ślą sku. Dziś ich nie ma, bo
ko no pie za czę ły być ko ja rzo ne z na -
rko ma nią, po za tym włók na ko nop -

ne zo sta ły wy par te przez sztucz ne,
tań sze w pro duk cji. Nasz re gion miał
kie dyś ol brzy mi ry nek lniar ski, ale
i tu eko no mia oka za ła się bez względ-
 na: ta nie tka ni ny z Azji „po grze ba ły”
na sze wy ro by lniar skie. Za nie cha no
rów nież upra wy ko ni czy ny i lu cer -
ny, któ re słu ży ły za pa szę, po nie waż
dra stycz nie ob ni ży ła się po pu la cja
zwie rząt ho do wla nych. Pro duk cja,
wcześ niej do to wa na przez pań stwo,
prze sta ła być op ła cal na. Ma my w gos -
po dar stwach o po ło wę mniej by dła
niż przed 1989 r., a ho do wla owiec
spa dła o 90 proc.! 1

ROZ MA WIA ŁA ANE TA AU GU STYN

By rol nik nie szko dził przy ro dzie
–Na zimę kupuję moim pszczołom cukier zParagwaju, z trzciny cukrowej. Jest dwukrotnie droższy od
buraczanego, ale wolny od insektycydów. Rolnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, co środowisku
służy, aco mu szkodzi –mówi prof. dr hab. inż. Piotr Nowakowski zUniwersytetu Przyrodniczego,
specjalista od hodowli zwierząt iwłaściciel gospodarstwa ekologicznego

Rol nik, któ ry chce współ pra co wać zprzy -
ro dą, a nie dzia łać prze ciw niej, nie po -
wi nien sto so wać syn te tycz nych środ-
 ków ochro ny ro ślin i na wo zów sztucz -
nych, za praw na sien nych, sztucz nych
kon cen tra tów, or ga niz mów ge ne tycz -
nie mo dy fi ko wa nych, pasz prze my sło -
wych, an ty bio ty ków, hor mo nów. W rol -
nic twie eko lo gicz nym ja ko na wo zy sto-

 su je się m.in. obor nik, wer mi kom post
z od cho dów dżdżow ni cy ka li for nij skiej,
kom po sto wa ne od pa dy do mo we, wy -
war go rzel ni czy, wę glan wap nia po cho -
dze nia na tu ral ne go (kre da, sprosz ko wa -
ny wa pień), mą czkę ka mien ną, kom po -
sto wa ną ko rę drzew, od pa dy z upra wy
grzy bów. W ce lu ochro ny ro ślin przed
cho ro ba mi i szkod ni ka mi moż na się gać
po sub stan cje po cho dze nia ro ślin ne go
i zwie rzę ce go, np. wosk pszcze li ja ko
maść ogrod ni cza do ran drzew, olej ki

sos no wy i mię to wy. Do pusz cza się tak -
że nie któ re związ ki mie dzi, siar kę, olej
pa ra fi no wy, pia sek kwar co wy. Do wal -
ki z chwa sta mi wska za ne są me to dy me -
cha nicz ne, np. bro ny, opie la cze oraz me -
to da ter micz na po le ga ją ca na nisz cze -
niu wierz choł ków wzro stu chwa stów
wy so ką tem pe ra tu rą z urzą dze nia z pal -
ni ka mi ga zo wy mi. Pszcze la rze mo gą się-
 gać po pro duk ty ho me o pa tycz ne oraz
men tol, ty mol, eu ka lip tol, kam fo rę. 1
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Eko-rolnik

– Ho du jąc zwie rzę ta, nie po win niś my in ge ro wać w ich na tu ral ny rytm – prze ko nu je prof. Piotr No wa kow ski
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Prof. No wa kow ski prze strze ga przed nad mier nym sto so wa niem w rol nic twie na wo zów mi ne ral nych: 
– Ba zu ją one na azo cie, fos fo rze i po ta sie. Oczy wi ście zwię ksza ją wy daj ność, ale sto so wa ne na dłuż szą me tę 
za bu rza ją rów no wa gę w gle bie, na któ rej ros ną po tem mniej od por ne ro śli ny
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AR TY KUŁ DO TO WA NY

PRZEZ WO JE WÓDZ KI

FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA

IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU


