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Gospodarstwo Ekologiczne Mrowisko Moniki 
Mrowińskiej z Łopatek w gminie Łask w 
woj. łódzkim nastawione jest głównie na 
uprawy ogrodnicze – oferuje asortyment 
kilkunastu warzyw –mi. sałatę, 
rzodkiewkę, papryki, pomidory, kapustę              
i brokuły, cukinię, ogórki, dynia, bakłażąn,  
marchew oraz owoce miękkie poziomki i 
maliny. Powierzchnia gospodarstwa to 
3,25 ha, klasy V i IV. Większość produkcji 
warzywnej odbywa się pod osłonami:            
ok. 1300 m2, w tym 1 szklarnia i 5 tuneli 
foliowych. Resztę z 3,25 ha zajmują 
uprawy poziomki, maliny – 1,90 ha oraz 
łubin, gorczyca i leszczyna.  
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 Gospodarstwo przestawione  na ekologię w 2002r. I od 2004 
sprzedaje swoje produkty z certyfikatem ekologicznym w sklepach 
łódzkich, warszawskich, na Śląsku oraz wielu odbiorcom 
indywidualnym odbierającym towar bezpośrednio z gospodarstwa, 
bądź dostarczając go do odbiorcy, do domów, biur, miejsc pracy. 
Gospodarstwo ma stałe umowy ze sklepami, oferuje także swój 
towar na Eko Targu, a także poprzez strony internetowe – własne 
konto na Facebooku, również przyłączając się do ogólnopolskiej 
akcji zaopatrywania się w zdrową, elokogiczną żywność 
bezpośrednio u dostawcy na stronie bezpośrednioodrolnika.pl, 
lokalnyrolnik.pl. Gospodarstwo nie ma najmniejszych kłopotów ze 
zbytem towarów, 100% produktu jest sprzedawane w jakości 
ekologicznej. W grudniu 2017r. uruchomiony został kolejny kanał 
sprzedaży- sklep internetowy dostępny pod adresem: 
www.sklepmrowisko.pl. 
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W gospodarstwie stosuje się kompost, obornik, 
preparaty z alg, które wzmacniają system 
korzeniowy roślin, do ochrony np. gnojówkę  
z pokrzywy, ze skrzypu polnego. Wieloletnia 
uprawa bez chemii doprowadziła do 
równowagi w ekosystemie, bytuje dużo 
naturalnych sprzymierzeńców zjadających 
szkodniki – ropuchy, złotooki, biedronki, 
krety, ptactwo.  
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  Prezes dwu stowarzyszeń: Wieś Dzieciom, które od 3 lat 
prowadzi niepubliczną szkołę podstawową w Łopatkach z 
40. uczniami oraz punkt przedszkolny z 18 dzieci, nawet z 
okolicznych miejscowości oraz Stowarzyszenie Aktywnych 
Kobiet, pozyskując na tę działalność fundusze unijne.           
Sołtys wsi Łopatki, członek Izby Rolniczej Powiatu Łaskiego. 
Gospodarstwo Mrowisko już dwukrotnie brało udział w 
Konkursie na najlepsze gospodarstwo w 2008 i 2011r. 
lokując się w województwie na najwyższych pozycjach.           
Po roku 2011 gospodarstwo znacznie się rozwinęło i 
zmodernizowało – przybyły nowe tunele i rozszerzył się 
asortyment oferowanych produktów. 



Gospodarstwo Ekologiczne 
Mrowisko 



W 2014 roku 
gospodarstwo 
otrzymało Nagrodę 
Gospodarczą Woj. 
Łódzkiego w 
kategorii Zielone 
Gospodarstwo.            
W 2014 i 2015r. 
wystąpiło dwukrotnie  
w programach 
telewizyjnych 
promujących zdrową 
żywność w TVN              
w Dzień Dobry TVN       
z Mikołajem Reyem       
o idealnej cukini oraz 
w Kuchnia + w 
Jakubiak Lokalnie 
dostarczając 
nowalijek.   
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Dziękuję za uwagę 
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