
Aleksandra i Mieczysław 
BABALSCY 

* WYTWÓRNIA MAKARONU “BIO” 

- produkcja makaronów razowych 

- przetwórstwo zbóż ekologicznych  

 

* GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 

- zboża, owoce, warzywa 

- kultywacja starych odmian i    

  gatunków zbóż i jabłoni 
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Aleksandra i Mieczysław BABALSCY 

* Gospodarstwo od 1985 r prowadzone metodami 

ekologicznymi o pow. 9,5 ha 

* Atest Ekoland od 1990 r 

* Certyfikat AGRO BIO TEST  PL-EKO-07-90001 

* zboża: owies, pszenica,  

* stare gatunki zbóż (pszenica orkisz, płaskurka, 
samopsza), 

* owoce: jabłka, wiśnie, czereśnie, śliwki, 

* szkółka zachowawcza oraz reprodukcja starych 
odmian jabłoni. 

* poletka zachowawcze starych odmian i gatunków 
zbóż – ok. 60  

* zwierzęta:4 szt. bydła: czerwona polska, - 100 szt. 

kury rasy zielononóżka kuropatwiana 



WYTWÓRNIA MAKARONU “BIO” 
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE  

Aleksandra i Mieczysław BABALSCY 

* Przetwórstwo zbóż ekologicznych od 1991r 

* Atest EKOLAND od 1994 r    Nr P194 

* Certyfikat AGRO BIO TEST PL-EKO-07-04194 

Produkcja: 

* makarony razowe: pszenne, żytnie, orkiszowe, 
owsiane i  pszenny z ziołami 

* mąki razowe: pszenna, żytnia, orkiszowa, z 
płaskurki, samopszy, jęczmienna, owsiana, 
gryczana, grochowa 

* płatki zbożowe: pszenne, żytnie, jęczmienne, 
owsiane, orkiszowe 

* otręby: pszenne, żytnie, owsiane, orkiszowe, 
owsiane 

* kasze: jęczmienne, orkiszowe, gryczane, z 
płaskurki, z samopszy 

* ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych,  
poduszki i materace z łuski gryki i plew orkiszu. 







WYTWÓRNIA MAKARONU “BIO” 
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE  

Aleksandra i Mieczysław BABALSCY 

   Grupa pierwszych rolników ekologicznych z atestem Ekolandu (1990 rok). 



WYTWÓRNIA MAKARONU “BIO” 
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE  

Aleksandra i Mieczysław BABALSCY 

 

Pionierzy rolnictwa ekologicznego. 
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Aleksandra i Mieczysław BABALSCY 

Uczestniczyliśmy w wielu kiermaszach, festynach, wystawach, seminariach, 
szkoleniach i innych imprezach  
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* WYTWÓRNIA MAKARONU “BIO” 

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 

 

 

 

MOJE TRZY RADY: 

1. Uczciwie pracować i handlować. 

2. Jeść produkty ekologiczne. 

3. Nie bać się konkurencji. 



Nowe logo rolnictwa ekologicznego 

obowiązujące w całej Unii Europejskiej 



www.eko-lan.pl 



WIGILIA  2000r 



Żadna dziedzina ludzkiej działalności – nawet  medycyna – nie  

ma takiego wpływu na  zdrowie człowieka, jak rolnictwo.          

                                                    Pierre Delbet 

 

        

      

Dziękuję za uwagę 


