
 

Wizyta w Juchowie Farm - gospodarstwie ekologicznym i biodynamicznym. 

 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach był organizatorem w dniach 
26-27.10.2017 r.. szkolenia pn.” Możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych” w Juchowie Farm, 
prowadzonym przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego. Fundacja na bazie byłego Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego  prowadzi gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na powierzchni około 1 900 
ha. Zgodnie z misją „W zgodzie z naturą i poszanowaniem ludzi, zwierząt oraz Ziemi” prowadzona jest 
gospodarka rolna stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystuje się tu się rytmy kosmiczne i  nie skaża 
się środowiska. Rolnictwo biodynamiczne prowadzone jest w obiegu zamkniętym, zwierzęta (ok.650 sztuk 
w tym 350 krowy mleczne) żywione są głównie trawami (łąki, 2-letnie mieszanki traw, koniczyny, lucerny, 
zioła) a w okresie zimowym siano. Z obornika produkowany jest kompost, którym nawozi  się pola. Bydło 
przebywa na pastwiskach lub w oborach, gdzie bardzo starannie dba się o dobrostan zwierząt. Oddzielone 
są miejsca zadawania pasz i żywienia zwierząt od ich legowisk, gdzie zastosowano wiele elementów 
drewnianych poprawiających komfort zwierząt. Ponieważ bydło, w tym krowy mleczne  nie są żywione 
kiszonką tylko sianem, gospodarstwo posiada certyfikat „mleka siennego” tj. najwyższej jakości mleka. W 
gospodarstwie dodatkowo prowadzi się o powierzchni 5 ha ogród warzywny i 3 ha ogród ziołowy.  

Fundacja prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. Na polach 
zasadzono liczne żywopłoty z gatunków krzewów owocowych (dzika róża, głóg, czarny bez) drzewa 
owocowe i liściaste wszystko po to, aby poprawić mikroklimat, stworzyć ochronę przed erozją wietrzną i 
ekstremalnymi warunkami pogodowymi tworząc też  miejsce schronienia dla wielu gatunków ptaków, 
owadów, płazów i roślin dzikorosnących. W gospodarstwie zakładane są zbiorniki retencyjne i prowadzi się 
gospodarkę melioracyjną. 

Kolejną działalnością fundacji jest prowadzenie różnych programów edukacyjnych zarówno dla dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych. Wszystko po to, aby zwiększyć wiedzę, świadomość, doświadczenie w zakresie  
współpracy człowieka i środowiska. W ramach szkoleń pokazywane są aspekty prowadzenia gospodarstwa 
ekologicznego, gdzie produkowana jest zdrowa żywność,  dbania o środowisko i zwierzęta, które w nim 
żyją. Tytuły warsztatów mówią same za siebie np.  „Od ziarna do chleba”;” Dobry opiekun zwierząt”; „Od 
trawy do mleka” ; „Marchewkowy zawrót głowy”, ” Niesamowity świat lasów i łąk” „Nie święci garnki lepią” 
itp.. Oprócz warsztatów edukacyjnych realizowane są praktyki dla uczniów, studentów, wizyty studyjne, 
kolonie letnie dla dzieci i młodzieży oraz prowadzone są różne badania. 

Juchowo Farm wyróżnia prowadzenie programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach którego 
działa Pracownia Terapeutyczna,  gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami 
psychicznymi (Nasi Ludzie) mogą pracować, odbywać próby pracy, praktyki, staże. Osoby niepełnosprawne  
zajmują się przetwórstwem ziół, warzyw i owoców. W ramach środków dofinansowanych z Unii 
Europejskiej buduje się zakład przetwórstwa, który docelowo zatrudniać będzie 50 osób 
niepełnosprawnych, dla których planuje się także wybudować mieszkania. 

Uczestnicy szkolenia  bardzo wysoko ocenili szkolenie, naocznie mogli się przekonać, że obok  działalności 
rolniczej można prowadzić działalność edukacyjną, działać w strefie społecznej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, których wprowadza się na rynek pracy dając im możliwość pracy, kontaktów z innymi 
ludźmi, a docelowo zabezpieczyć ich byt budując dla nich mieszkania. 


