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Zacznijmy od początku

• Uprawa roślin i hodowla zwierząt jest wynalazkiem stosunkowo młodym w skali 
geologicznej. 

• Początki rolnictwa opartego o uprawę pszenicy i jęczmienia w Mezopotamii 
oraz  Egipcie datuje się na około 10.000 lat temu. W podobnym czasie ludzie 
wpadli na ten pomysł na obszarze dzisiejszych Indii i Chin oraz Meksyku i Peru. 
W Azji zaczęto uprawiać groch, bób, ryż i proso. W Ameryce dynię, fasolę 
i kukurydzę (trzy siostry).

• Zwierzęta domowe zostały udomowione nieco wcześniej. Owce i kozy 12.000 –
9.000 lat temu, bydło domowe i świnie 8.000 lat temu. Miejscem udomowienia 
był region Bliskiego Wschodu.



Dwa drapieżne gatunki ssaków 
to udomowiły sobie nas ludzi

Pies od 40.000 do 15.000 lat temu.

Kot od 9.500 do 6.000 lat temu.

Co do zasady to gatunki drapieżne są bardzo trudne do udomowienia i dla 
ludzi są naturalną konkurencję w zdobywaniu pożywienia. Często stanowiły 
wręcz śmiertelne zagrożenie. A my ludzie bardzo nie lubimy konkurencji.



Plusy dodatnie 
i plusy ujemne rolnictwa 
oraz hodowli zwierząt

Stały dostęp do 
wysokoenergetycznego pokarmu, 
w postaci ziaren zbóż, umożliwił 
powstawanie pierwszych ośrodków 
miejskich i rozwój cywilizacji.



Paradoksalnie ta obfitość pokarmu spowodowało 
pojawienie się wielu chorób odzwierzęcych jak 
gruźlica, wąglik czy tyfus oraz pewnych 
niedogodności ze strony przewodu pokarmowego 
oraz układu hormonalnego jak nietolerancja 
laktozy oraz skłonność do cukrzycy. 

Dieta rolników była bardzo uboga pod względem 
składu produktów i opierała się głównie o ziarna 
zbóż. Natomiast u ludzi czerpiący z darów natury 
posiłki były o niebo lepiej zbilansowane pod 
względem odżywczym. 

U myśliwych-zbieraczy od 65 do 70% diety 
stanowiły nieprzetworzone rośliny w postaci 
owoców, fragmentów wegetatywnych, nasion 
czy orzechów. Pozostałe 35-30% stanowił 
pokarm pochodzenia zwierzęcego.

Społeczności myśliwsko-zbierackie jadały mięso 
upolowanych zwierząt. Nie stroniły od 
spożywania owadów ich larw czy jaj ptaków 
i gadów.



Rolnictwo 
a naturalne siedliska

• monokultury
• nawozy sztuczne
• bardzo niska 

bioróżnorodność
• erozja wietrzna, wodna 

i słoneczna 
• ograniczenie retencji wody 



Ogrodnictwo 
zgodne z naturą
• bioróżnorodność to 

podstawa
• przetwarzanie na 

miejscu odpadów 
ogrodowych

• kompost złotem 
ogrodnika

• stosowanie naturalnych 
nawozów

• właściwy dobór 
gatunków i odmian do 
siedliska

• płodozmian



Organizm glebowy jest 
bardzo ważny
• decyduje o żyzności 

podłoża
• gromadzi w sobie 

substancje odżywcze
• stopniowo uwalnia związki 

mineralne
• zdrowy podnosi odporność 

tego co ma z nim kontakt 
(Mycobacterium vaccae)

• ma swoje strefy 
uzależnione od ilości tlenu 
w powietrzu glebowym



Zadbaj 
o organizm glebowy
• uzupełniaj materię 

organiczną
• powierzchnia gleby 

powinna być okryta
• nie zmieniaj 

warunków tlenowych 
poprzez przewracanie 
gleby

• pozwól glebie 
oddychać



Dziękuję za uwagę

Zapraszam do odwiedzenia 

Ogrodu Botanicznego 
w Niegoszczy

https://obniegoszcz.edu.pl/


