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Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to nie tylko wyzwanie, to także powinność jed-
nego z podstawowych działów gospodarki, jakim jest rolnictwo. Od ilości oraz jakości surowca wy-
tworzonego na polach, w sadach, ogrodach, oborach, chlewniach, owczarniach, kurnikach i innych 
pomieszczeniach inwentarskich zależy zdrowie, a często i życie mieszkańców naszego globu.

Intensyfikacja produkcji rolnej, w której mechanizacja i chemizacja procesów odgrywały znaczą-
cą rolę, miały i mają swój negatywny wpływ na środowisko naturalne, wywarły znaczące i często nie-
odwracalne piętno na zasobach przyrody, które są warsztatem pracy rolnika, producenta żywności.

Rodzi się pytanie, jakie sposoby zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wybrać wobec 
stale wzrastającego zapotrzebowania na żywność, związanego z sytuacją demograficzną świata. 
W jaki sposób produkować tyle, by wystarczyło dla wszystkich potrzebujących, racjonalnie przy tym 
korzystając z odnawialnych źródeł pożywienia, jakim są gleba, woda, powietrze, słońce.

Jak zapobiec marnotrawstwu żywności, którego skala budzi trwogę. U podstaw marnotrawstwa 
społecznego leży wykorzenienie zasad szacunku dla chleba, który ubogacał naszą kulturę narodową.

I tu odpowiednio zorganizowana edukacja i kampania potrafiłyby temu zjawisku zaradzić. Z dru-
gim rodzajem marnotrawstwa żywności, jakim są produkty wysoko przetworzone, których właściwo-
ści odżywcze kwestionują autorytety naukowe i światowe gremia opiniotwórcze, walka jest znacznie 
trudniejsza, choć argumenty mocne.

Takim argumentem jest żywność ekologiczna. Wytworzona  w naturalnych warunkach, bez che-
mii, bez śladów GMO, w klarownej i uproszczonej logistyce „od pola do stołu”, jest alternatywą dla 
świadomych konsumentów oraz szansą dla producentów rolników.

WSTĘP
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1. Organizacja systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce

Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, 
którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych.

Czym jest więc produkcja ekologiczna? Produkcja ekologiczna jest „systemem zarządzania 
gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze praktyki, wysoki stopień różno-
rodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dobrostanu 
zwierząt i metodę produkcji, odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów, preferujących 
wyroby wytworzone przy użyciu naturalnych substancji i procesów”. 

Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostar-
cza towarów na specyficzny rynek, kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej 
strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, do-
brostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.

Dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach rolnictwo ekologiczne, z pozycji gospodarstwa 
rolnego, zdefiniuje się jako określony prawnie zbiór zasad produkcji, którego realizację nadzoruje 
upoważniona przez organ państwa jednostka certyfikująca. Można stwierdzić, że rolnictwo ekolo-
giczne stanowi zwarty system, w skład którego w Polsce wchodzą: gospodarstwa rolne, jednostki 
certyfikujące, instytuty badawcze oraz organ państwa. Możemy więc mówić o systemie rolnictwa 
ekologicznego, w którym przepisami prawa zostały określone funkcje i zadania poszczególnych jego 
uczestników.

2. Zasady uczestnictwa rolników w systemie rolnictwa ekologicznego

2.1. Schemat przebiegu procesu certyfikacji

Przystąpienie rolnika do systemu rolnictwa ekologicznego rozpoczyna się z chwilą przesłania 
do wybranej jednostki „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Wzór 
tego dokumentu znajduje się na stronach internetowych IJHARS oraz na stronach jednostek certy-
fikujących. Dalszy tryb działania jest zależny od wybranej jednostki certyfikującej, która postępuje 
zgodnie z wdrożonymi procedurami. Proces ten, w ujęciu schematycznym zazwyczaj przedstawia 
się następująco:

 � rejestracja „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, przesła-
nego przez właściciela gospodarstwa;

I. Rolnictwo ekologiczne – organizacja systemu oraz wymagania ogólne
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 � przesłanie zgłaszającemu dokumentu „Wniosek o certyfikację gospodarstwa rolnego w 20… r. 
wraz z Umową, której jest certyfikacja, w tym przeprowadzenie kontroli w zakresie rolnictwa eko-
logicznego;

 � rejestracja wypełnionego i odesłanego do jednostki „Wniosku o certyfikację gospodarstwa 
rolnego w 20… r.”;

 � wyznaczenie terminu kontroli w gospodarstwie rolnym;
 � przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie rolnym;
 � weryfikacja i analiza zgromadzonej w toku kontroli dokumentacji;
 � podjęcie decyzji przez prezesa w zakresie stopnia spełnienia wymagań przepisów, obo-

wiązujących w systemie rolnictwa ekologicznego i ewentualne wydanie stosownych zaleceń 
pokontrolnych w celu usunięcia przez rolnika stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku 
istotnego naruszenia przepisów, może zostać podjęta decyzja o nie uznaniu stosowanych 
metod produkcji za zgodne z obowiązującymi przepisami;

 � rejestracja dokonanej przez rolnika opłaty;
 � przesłanie Certyfikatu zgodności rolnictwa ekologicznego wraz   z informacjami dotyczącymi 

statutu jednostek produkcyjnych gospodarstwa (poszczególnych działek czy też rodzajów 
produkcji zwierzęcej) oraz rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji.

Kontrole w gospodarstwie rolnym przeprowadzane są przez jednostki certyfikujące minimum raz 
w roku. Należy jednak wiedzieć, że w wybranych gospodarstwach prowadzone są również kontrole 
doraźne oraz wyrywkowe, których zadaniem jest potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania go-
spodarstwa rolnego w okresie całego roku. Kontrole te prowadzone są we wszystkich porach roku 
i dotyczą zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.

2.2. Główne wymagania i zasady rolnictwa ekologicznego

Określenie wymagań i zasad przynależności do systemu produkcji metodami ekologicznymi po-
zwala na zagwarantowanie uczciwej konkurencji i właściwego funkcjonowania na rynku produktów, 
co ostatecznie przekłada się na wiarygodność całego systemu rolnictwa ekologicznego.

1. Gospodarstwo ekologiczne składa się z wielu różnych „jednostek produkcyjnych” *, za które uważa 
się poszczególne działki rolne oraz różne pomieszczenia, przeznaczone do produkcji zwierzęcej. 
Możliwa jest taka sytuacja, że jedynie część jednostek produkcyjnych w gospodarstwie przeznaczona 
jest do roślinnej lub zwierzęcej produkcji ekologicznej, a na obszarze pozostałym prowadzona jest 
przez rolnika produkcja konwencjonalna. Muszą być jednak spełnione określone wymogi, tzn.:

 � uwzględnia się różne gatunki zwierząt hodowlanych metodami ekologicznymi i konwencjo-
nalnymi;

 � uwzględnia się różne odmiany roślin, które można łatwo od siebie odróżnić;
 � w przypadku, gdy nie wszystkie jednostki produkcyjne gospodarstwa są wykorzystywane do 

produkcji ekologicznej, podmiot gospodarczy oddziela ziemię, zwierzęta i produkty używane 
do produkcji ekologicznej lub wytworzone w jej ramach, od wykorzystywanych do produkcji 
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nie ekologicznej lub wytworzonych w jej ramach, prowadząc odpowiednią dokumentację po-
twierdzającą podział;

 � w sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek produkcyjnych na tym 
samym obszarze, jednostki produkujące nie ekologiczne rośliny uprawne, wraz z obiektami 
do składowania środków produkcji, muszą również podlegać ogólnym i szczególnym wyma-
ganiom kontroli, dotyczących zasad produkcji i jej dokumentowania.

2. Okres produkcji metodami ekologicznymi zasadniczo można podzielić na dwie części:
 � okres konwersji, czyli czas dostosowania gospodarstwa do wymogów przepisów prawnych, 

dotyczących gospodarstwa ekologicznego. W celu uznania roślin lub produktów roślinnych 
za ekologiczne, działki, na których są uprawiane, muszą przejść okres konwersji przez przy-
najmniej:
• dwa lata przed wysiewem lub w przypadku łąk i roślin wieloletnich przez co najmniej dwa 

lata przed ich wykorzystaniem jako paszy z rolnictwa ekologicznego;
• w przypadku roślin wieloletnich innych niż łąkowe przez przynajmniej trzy lata przed 

pierwszym zbiorem produktów ekologicznych;
 � okres, w którym gospodarstwo uzyskuje statut ekologicznego – czas, w którym gospodarstwo 

może powoływać się na ekologiczne pochodzenie produktów oraz wprowadzać do obrotu 
produkty z oznakowaniem nawiązującym do rolnictwa ekologicznego, w tym stosować eko-
logiczne logo UE.

3. Rolnictwo ekologiczne powinno z założenia funkcjonować w oparciu o zasoby odnawialne. 
W tym celu w toku produkcji metodami ekologicznymi należy możliwie jak najwięcej powstają-
cych produktów ubocznych poddawać procesowi odzyskania cennych składników mineralnych, 
niezbędnych do nawożenia gleby.

4. Nawożenie w systemie rolnictwa ekologicznego powinno odbywać się poprzez ekosystem gleby, 
co przyczynia się do utrzymania i zwiększenia jej żyzności, a także zapobiegania erozji. Nie 
stosuje się nawożenia za pomocą dodawania do gleby mineralnych nawozów azotowych.

5. Zabronione jest stosowanie w rolnictwie ekologicznym organizmów genetycznie modyfikowa-
nych oraz produktów z nich wytworzonych lub produktów wytworzonych z ich zastosowaniem.

6. Utrzymanie zdrowia roślin poprzez dobór odpowiednich, sprawdzonych lokalnie gatunków i od-
mian, odpornych na szkodniki i choroby, odpowiedni płodozmian oraz właściwe stosowanie me-
chanicznych i fizycznych zabiegów agrotechnicznych.

7. Powiązanie produkcji zwierzęcej z powierzchnią gruntów rolnych. Produkcja zwierzęca ma pod-
stawowe znaczenie w organizacji produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych, ponieważ 
dostarcza materii organicznej i substancji odżywczych dla uprawianej gleby, przyczyniając się 
w ten sposób do poprawy stanu gleby i zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
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8. Wymagane jest przestrzeganie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem spe-
cyficznych potrzeb danych gatunków.

9. Utrzymywanie zdrowia zwierząt poprzez właściwe praktyki hodowlane, dobór sprawdzonych lo-
kalnie ras oraz wspomaganie naturalnej odporności immunologicznej zwierząt.

10. Żywienie zwierząt paszami ekologicznymi, złożonymi ze składników rolniczych, uzyskanych 
w produkcji ekologicznej oraz z naturalnych składników nierolniczych.

* jednostka produkcyjna oznacza wszystkie środki wykorzystywane w danym sektorze produkcji, takie 
jak obiekty produkcyjne, grunty rolne, pastwiska, obszary na wolnym powietrzu, budynki dla zwierząt gospo-
darskich, stawy rybne, obiekty do składowania płodów rolnych, produktów upraw, produktów pochodzenia 
zwierzęcego, surowców i innych środków produkcji związanych z tym sektorem produkcji.

3. Szczegółowe wymagania z zakresu ekologicznej produkcji roślinnej

3.1. Nawożenie i uprawa gleby

W ekologicznej metodzie produkcji roślinnej stosuje się takie praktyki uprawy, które przyczyniają 
się do utrzymania na stałym poziomie lub zwiększeniu zawartości materii organicznej w glebie. Po-
nadto, zwiększają one stabilność i różnorodność biologiczną gleby oraz zapobiegają zagęszczaniu 
i erozji. Żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie 
wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin motylkowatych oraz innych przeznaczonych na 
nawóz zielony, a także obornika lub materiału organicznego, najlepiej przekompostowanego, pocho-
dzącego z produkcji ekologicznej.

Dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych. Nawozy, stosowane w gospodarstwie 
prowadzącym produkcję metodami ekologicznymi, powinny pozwalać na stopniowe uwalnianie 
składników pokarmowych z połączeń, w których się znajdują.

W przypadku, kiedy potrzeby odżywcze nie mogą być zaspokojone przy pomocy środków okre-
ślonych jak wyżej, w produkcji ekologicznej można używać (tylko w koniecznym zakresie) wyłącznie 
nawozów i środków poprawiających właściwości gleby – wymienionych lub składających się z sub-
stancji wymienionych w Załączniku I Rozporządzenia nr 889/2008.

Wśród najczęściej stosowanych w rolnictwie ekologicznym nawozów organicznych można wy-
różnić: obornik, gnojówkę, kompost, nawozy zielone.

Istotnym elementem, wpływającym na żyzność gleby, jest wapnowanie. Konieczne jest regular-
ne analizowanie pH gleby w gospodarstwie i w razie potrzeby stosowanie nawozów wapniowych. 
W gospodarstwach ekologicznych dopuszczone jest stosowanie szerokiego asortymentu nawozów 
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wapniowych, zarówno pochodzenia naturalnego (kreda, margiel, mielony wapń), jak też stanowią-
cych produkt uboczny produkcji cukru. Możliwe jest również, po stwierdzeniu niedoboru wapnia, sto-
sowanie roztworu chlorku wapnia do nalistnego opryskiwania jabłoni.

Uprawa roli w gospodarstwach, które prowadzone są według zasad rolnictwa ekologicznego po-
winna polegać na:

 � właściwym przygotowaniu gruntów, polegającym na zabiegach uprawowych, opartych na 
płytkim odwracaniu gleby i głębokim jej spulchnianiu;

 � stosowaniu międzyplonów (ozimych, ścierniskowych, wsiewek poplonowych);
 � nie pozostawianiu odkrytej gleby, stosowaniu mulczu.

Mulcz – materia organiczna lub nieorganiczna, zastosowana do pokrycia ochronnego gleby 
w celu ograniczenia parowania czy też ograniczenia wzrosty chwastów, np. międzyrzędziach roślin 
uprawnych.

Działanie mulczu polega na ograniczaniu zachwaszczenia, zmniejszaniu parowania wody z gleby 
oraz wzbogacaniu gleby w składniki pokarmowe i substancję organiczną w wyniku jego rozkładu:

 � stosowaniu (w celu likwidacji chwastów) posiewnych zabiegów agrotechnicznych, np. brony 
chwastownika,

 � stosowaniu wszelkich technik produkcji roślinnej, zapobiegających zanieczyszczeniu środo-
wiska lub ograniczających je do minimum,

 � wprowadzeniu do gospodarstwa prawidłowo zaplanowanego płodozmianu, uwzgledniają-
cego siew roślin motylkowatych oraz stosowanie nawozów organicznych, w tym zielonych.

Dobrze ułożony płodozmian gwarantuje utrzymanie optymalnego poziomu składników pokarmo-
wych oraz właściwej struktury gleby.

3.2. Materiał siewny i rozmnożeniowy

W rolnictwie ekologicznym stosuje się nasiona oraz materiał rozmnożeniowy, pochodzący wyłącznie 
z upraw prowadzonych metodami ekologicznymi. Materiał siewny lub rozmnożeniowy, aby mógł być uzna-
ny za zgodny z wymaganiami przepisów, musi pochodzić z roślin uprawianych metodami ekologicznymi 
przez minimum jedno pokolenie. Natomiast w przypadku roślin wieloletnich materiał ten musi pochodzić 
z roślin matecznych, uprawianych metodami ekologicznymi przez co najmniej dwa sezony wegetacyjne. 
Nasiona, sadzeniaki ziemniaka czy inny materiał rozmnożeniowy, stosowane w rolnictwie ekologicznym, 
nie mogą być zaprawiane środkami ochrony roślin innymi niż dopuszczone w tego typu produkcji.

Informacje na temat producentów czy podmiotów, oferujących nasiona lub materiał rozmnożenio-
wy, znajdują się w „Wykazie materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowe-
go wyprodukowanego metodami ekologicznymi, prowadzonego przez głównego inspektora ochrony 
roślin i nasiennictwa”.
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Istnieje jednak możliwość zastosowania w gospodarstwach prowadzących metodami ekologicz-
nymi, konwencjonalnego materiału siewnego lub rozmnożeniowego, ale wyłącznie w trybie odstęp-
stwa od przyjętych zasad i po spełnieniu określonych wymogów i warunków.

Zgody na takie odstępstwo udziela właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa po otrzymaniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się na stronach internetowych 
WIORiN.

Należy pamiętać, że zgoda na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego jest jedno-
razowa, czyli zawsze przed jego zastosowaniem należy taką zgodę uzyskać. Otrzymaną decyzję na-
leży przechowywać do wglądu jednostki certyfikującej lub inspektorów IJHARS. Zakup nasion i termin 
ich wysiewu powinno się zanotować w prowadzonych w gospodarstwie rejestrach.

3.3. Ochrona roślin

Zapobieganie szkodom, wyrządzonym przez szkodniki, choroby i chwasty polega przede wszyst-
kim na wykorzystaniu naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian roślin uprawnych, stosowaniu 
prawidłowego płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i procesów termicznych. Jednak, kiedy 
ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków okre-
ślonych powyżej, w produkcji ekologicznej można stosować jedynie te substancje, o których mowa 
w Załączniku II do Rozporządzenia nr 889/2008. 

                                                                                
Podmioty gospodarcze są zobowiązane do przechowywania dokumentacji, potwierdzającej po-

trzebę użycia danego środka oraz fakt jego zastosowania.

W sytuacji, gdy w rolnictwie ekologicznym stosowane są środki w pułapkach i dozownikach, 
z wyjątkiem dozowników feromonów, należy zapobiegać przenikaniu z nich substancji do środowiska 
oraz stykaniu się składników w nich zawartych z uprawianymi roślinami. Pułapki po użyciu należy 
zebrać oraz utylizować w bezpieczny sposób.

Produkty do czyszczenia i odkażania stosuje się w produkcji roślinnej tylko wtedy, gdy są one 
dopuszczone do użytku w produkcji ekologicznej.

3.4. Uwagi

Podczas prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi należy pamiętać, że w gospodarstwie 
obowiązują także wszystkie przepisy, dotyczące konwencjonalnego gospodarstwa rolnego, a speł-
nienie wymogów rolnictwa ekologicznego stanowi dodatkowe wymaganie.

W gospodarstwie prowadzącym produkcję metodami ekologicznymi nie mogą znajdować się 
niedozwolone nawozy czy środki ochrony roślin, jak również puste opakowania po tych środkach.
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W przypadku produkcji, w której stosuje się jednocześnie ekologiczne i konwencjonalne meto-
dy, należy wyraźnie rozdzielić jednostki produkcyjne, w których jest ona prowadzona. Wiąże się to 
nie tylko z wydzieleniem pomieszczeń do składowania surowców czy magazynowania produktów 
finalnych, ale również z udokumentowaniem w rejestrach faktu czyszczenia maszyn przed przystą-
pieniem do pracy w ekologicznych jednostkach produkcji.

   

W gospodarstwach ekologicznych produkcja roślinna prowadzona jest w taki sposób, by uzyskać 
plon o wysokiej jakości biologicznej. W związku z całkowitym zakazem stosowania nawozów sztucz-
nych i środków ochrony roślin konieczne jest prowadzenie odpowiednich działań i mechanicznych 
zabiegów agrotechnicznych, możliwie najmniej ingerujących w środowisko naturalne. Z uwagi na te 
zakazy w produkcji ekologicznej znacznie bardziej powszechnym zjawiskiem jest zachwaszczenie 
upraw i występowanie w nich chorób roślin. Konieczne jest zatem, podejmowanie różnorakich dzia-
łań zapobiegawczych, do których zaliczamy:

 � właściwą uprawę roli;
 � właściwy płodozmian (dobór i następstwo roślin uprawnych)
 � uprawę międzyplonów (ozimych, ścierniskowych) i śródplonów (wsiewek);
 � odpowiedni dobór odmian roślin uprawnych;
 � właściwą gospodarkę nawozową.

1. Uprawa roli

Celem uprawy roli jest ułatwienie wschodów i rozwoju systemu korzeniowego roślin, a także 
sprzyjanie aktywności biologicznej organizmów glebowych. Celem ekologicznego gospodarowania 
jest stałe podnoszenie żyzności gleby, uzyskanie wysokich i wartościowych  plonów przy zastosowa-
niu takich metod, które chronią środowisko.

   
Założenie ekologicznej uprawy to:

 � płytkie odwracanie, głębokie spulchnianie;
 � ograniczenie liczby przejazdów (agregatowanie maszyn);
 � maksymalne skracanie pozostawienia gleby bez okrywy roślinnej.

 
Płytkie odwracanie, głębokie spulchnianie ma zapobiegać ograniczeniu biologicznej aktywności gle-

by. Dolną warstwę roli, czyli na głębokość 16-24 cm, zasiedlają organizmy beztlenowe, natomiast warstwę 
środkową i wierzchnią – organizmy tlenowe. Podczas orki zostają wymieszane i organizmy z dna bruzdy 
trafiają w nieswoiste warunki, gdzie jest światło i tlen, i tam obumierają, a organizmy tlenowe dostają się 

II. Praktyczne wskazówki dotyczące produkcji roślinnej w rolnictwie ekologicznym
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na dno bruzdy w nieswoiste dla siebie środowisko i też obumierają. Z uwagi na powyższe, coraz częściej 
stosuje się uprawę bezorkową, używając takich maszyn jak: grubery, brony talerzowe, kultywatory.

2. Płodozmian

W warunkach naturalnych każdy porost roślinny posiada różnorodny układ gatunkowy. W rolnic-
twie dominuje uprawa roślin o zasiewach jednogatunkowych, a różnorodność próbuje się zastąpić 
płodozmianem, czyli uprawą w kolejnych latach różnych gatunków roślin, które tworzą zespół, wy-
korzystując glebę w zróżnicowany sposób. Wiedzę o praktycznym znaczeniu płodozmianu rolnicy 
zdobywali i doskonalili na podstawie obserwacji, uzyskiwanych w praktyce przez całe wieki.

  
Poprawne zmianowanie w określonych warunkach siedliskowych i ekonomiczno-organizacyj-

nych gospodarstwa, powinno:
 � umożliwić utrzymanie wysokiej aktywności biologicznej gleby, co ogranicza porażenie upra-

wianych roślin przez specyficzne choroby i szkodniki, przenoszone przez rośliny następcze 
za pośrednictwem gleby i resztek pożniwnych;

 � stwarzać warunki wzrostu lub przynajmniej zachowania na stałym poziomie żyzności gleby, 
dzięki utrzymaniu dodatniego bilansu glebowej substancji organicznej;

 � ograniczyć nasilenie uciążliwych gatunków chwastów;
 � ograniczyć ujemne oddziaływanie uprawy roślin na środowisko przyrodnicze poprzez efek-

tywne wykorzystanie przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne, środki ochrony 
roślin);

 � zwiększyć stabilność ekonomiczną gospodarstwa poprzez ograniczenie wahań wielkości 
plonów i dochodów w latach;

 � stworzyć warunki do możliwie pełnego wykorzystania zasobów gospodarstwa (ziemia, zaso-
by siły roboczej i sprzęt).

Fundamentalną zasadą rolnictwa ekologicznego jest podnoszenie żyzności gleby, gdzie najważ-
niejsze są wzajemne proporcie w płodozmianie między gatunkami podnoszącymi i obniżającymi 
żyzność gleby. Głównymi roślinami, które podwyższają żyzność gleby, są rośliny motylkowe. Dzięki 
nim uzyskujemy azot z atmosfery poprzez wiązanie biologiczne, np. motylkowe jednoroczne (strącz-
kowe), takie jak łubin, groch pozostawiają w glebie ok. 50-60 kg azotu, bobik ok. 100 kg. Motylkowe 
wieloletnie, takie jak koniczyna czerwona – 120-150 kg, a lucerna – 15-200 kg azotu. Dodatkowo, 
rośliny te dobrze ocieniają glebę, nadają jej bardzo dobrą gruzełkowatą strukturę. Są niezbędne 
w płodozmianie rolnictwa ekologicznego. Ich zawartość powinna wynosić około 20-40 proc. w plonie 
głównym oraz 15-30 proc. w międzyplonach.

Rośliny o dość neutralnym wpływie na zawartość próchnicy w glebie: rzepak, rzepik, gorczyca. 
Rośliny o niewielkim ujemnym wpływie na zawartość próchnicy w glebie to głównie zboża o długiej 
słomie (żyto ozime, pszenica ozima). Słoma z tych roślin, mimo że zbierana z pola, trafia tam z po-
wrotem (raczej powinna) w formie obornika lub kompostu.
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Do roślin o bardzo negatywnym wpływie na zawartość próchnicy w glebie należą natomiast ro-
śliny okopowe: buraki, ziemniaki czy warzywa okopowe oraz kukurydza. Są to rośliny, które pozo-
stawiają bardzo mało resztek pożniwnych. Sposób ich uprawy: siew późny i w szerokich rzędach 
powoduje późne zakrycie międzyrzędzi, a gleba pozbawiona okrywy roślinnej ulega degradującym 
czynnikom atmosferycznym: wiatr, deszcz, bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Warunkiem spełnienia funkcji sanitarnej płodozmianu jest taka kolejność uprawy roślin na da-
nym polu, która przerywa biologiczne cykle rozwojowe agrofagów. Bezpośrednimi sprawcami więk-
szości chorób są grzyby i aby skutecznie ograniczyć ich ekspansję, należy stosować płodozmian 
i nie siać co roku na tym samym polu tych samych roślin. Do chorób grzybowych zaliczamy m.in. 
choroby podstawy źdźbła, fuzariozy i inne liści i kłosów. Grzyby te doprowadzają do przerzedzenia 
zasiewów, a nawet zamierania roślin. Należy unikać siewu po sobie pszenicy, jęczmienia i żyta, aby 
zmniejszyć ryzyko występowania tych chorób.

 3. Międzyplon

Międzyplony to rośliny uprawiane na gruntach ornych między plonami głównymi. Międzyplon 
dostarcza dodatkową paszę, poprawia aktywność biologiczną gleby, a także ułatwia uprawę roli. Aby 
z powodzeniem uprawiać poplony ścierniskowe, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na termin 
siewu, a także właściwe zaopatrzenie w azot. W regionach podgórskich i w części północno-wschod-
niej Polski możliwości uprawy międzyplonów są ograniczone.

Aby jednak poplony spełniły te oczekiwania, należy dobrać odpowiednie rośliny do warunków 
glebowo-klimatycznych i terminowo zasiać je w dobrze przygotowaną rolę. W planowanym wysiewie 
poplonów muszą być uwzględnione takie czynniki, jak:

 � termin zajścia przedplonu z pola;
 � wymagania glebowe i wodne roślin poplonowych i długość ich wegetacji;
 � uwilgotnienie gleby w okresie żniw;
 � sprzęt uprawowy oraz koszt materiału siewnego.

Poplony z reguły wysiewamy na tych polach, które przeznaczamy pod uprawę roślin jarych (zbo-
ża jare, kukurydza). Mogą one być zaorane przed zimą lub pozostawione na zimę na polu jako mulcz 
(w przypadku uczestniczenia w programie rolnośrodowiskowym jest to wręcz konieczne). Trzeba 
wiedzieć jednak, że wiosenne orki niosą ze sobą ryzyko przesuszenia gleby, szczególnie wtedy, gdy 
będziemy mieć suchą wiosnę.

Gorczyca biała i facelia to najbardziej niezawodne rośliny, które można uprawiać na wszystkich 
rodzajach gleb. Siejąc poplony, poprawiamy również warunki fitosanitarne gleby, najlepiej stosując gor-
czycę białą. Z kolei, w przypadku, gdy siejemy rzepak ozimy w plonie głównym, nie powinno się go upra-
wiać jako rośliny poplonowej. Przede wszystkim dlatego, że wiąże się to z rozszerzeniem występowania 
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chorób grzybowych, takich jak: sucha zgnilizna kapustnych czy kiła kapuściana oraz zwiększonym poja-
wieniem się szkodników, takich jak: pchełka rzepakowa, śmietka rzepakowa czy ślimaki.

4. Dobór odmian w rolnictwie ekologicznym

Dobór odpowiedniej odmiany zbóż jest elementem agrotechniki, który w produkcji ekologicznej 
– obok płodozmianu – ma zasadnicze znaczenie dla wielkości i stabilności uzyskiwanych plonów 
oraz ich jakości. 

W gospodarstwach ekologicznych preferowane są odmiany  o tzw. szerokiej odporności na cho-
roby i szkodniki, jak również konkurencyjne wobec chwastów formy lokalne, które ukształtowały się 
w ciągu wielu lat uprawy w danym regionie. Ideą rolnictwa ekologicznego jest, by materiał siewny 
był reprodukowany regionalnie w gospodarstwach ekologicznych, ale akceptuje się produkty nasien-
nictwa ogólnokrajowego.

Obok jakości ziarna o wyborze konkretnej odmiany do uprawy w gospodarstwie ekologicznym 
powinny decydować takie cechy, jak:

 � większa odporność na choroby grzybowe, głównie występujące w liściach;
 � większa zdolność konkurowania z chwastami i łatwość zwalczania chwastów, determinowa-

na wysokością roślin oraz typem ulistnienia (odmiany wyższe o liściach ustawionych bardziej 
poziomo lepiej konkurencją z chwastami),

 � krótszy okres wegetacji, gdyż odmiany wcześniej dojrzewające w mniejszym stopniu poraża-
ne są przez choroby grzybowe,

 � dobra zdolność pobierania składników nawozowych z gleby,
 � mniejsze wymagania glebowe.

Obok wymienionych wyżej wskazówek, istotną informacją, pomocną w podjęciu decyzji o dobo-
rze odmiany, są wyniki lokalnych doświadczeń odmianowych oraz plony uzyskiwane w sąsiednich 
gospodarstwach ekologicznych.

5. Gospodarka nawozowa

Celem gospodarki nawozowej jest użyźnianie gleby poprzez stałe dostarczanie substratu (ma-
terii organicznej) organizmom glebowym oraz tworzenie optymalnych warunków do ich rozwoju.      
Podstawowymi nawozami w rolnictwie ekologicznym są: obornik, gnojówka, komposty i resztki po-
żniwne. Należy je stosować tak, aby nie dopuścić do tego, by gleba stała się jałowa. Aby dowiedzieć 
się o zasobności naszej gleby, a przede wszystkim o jej odczynie, należy przeprowadzić standardową 
analizę chemiczną gleby. Jeśli nasza gleba okaże się kwaśna, a tym bardziej bardzo kwaśna, musimy 
zacząć od wapnowania. Odczyn gleby znacząco wpływa na właściwości fizyczno-chemiczne i biolo-
giczne gleb. Gleby kwaśne stają się zlewne, trudne w uprawie, źle chłoną i gromadzą wodę, a system 
korzeniowy roślin źle się rozwija.
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Dawki nawozów wapniowych wylicza stacja chemiczno-rolnicza, wykonując analizę gleby. W wy-
padku, gdy zalecana dawka przekroczy 3 tony CaO na ha, należy ją podzielić na 2-3 dawki.

Podstawowym nawozem w gospodarstwie ekologicznym jest obornik, a najważniejszym zada-
niem rolnika, prowadzącego gospodarstwo ekologiczne, jest ograniczenie do minimum strat materii 
organicznej i składników pokarmowych (przede wszystkim azotu i potasu) podczas przechowywania. 
Złe przechowywanie obornika może prowadzić do 40-50 proc. strat w składnikach pokarmowych 
i materii organicznej. Przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych stałych i płynnych regulu-
ją Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz wymogi dobrej praktyki rolniczej.

Podczas nawożenia obornikiem należy przestrzegać dwóch zasad: szybko i płytko przyorać. 
Szybkie przyoranie maksymalnie ogranicza straty azotu. Gdy rozwieziemy obornik, powierzchnia 
styku obornika z atmosferą jest bardzo duża i w bardzo szybkim tempie następują straty azotu w po-
staci amoniaku. Płytkie przyoranie sprawia, że obornik rozkłada się w warunkach wystarczającego 
dopływu tlenu, a także nie zwiększa kosztów orki. Pod zboża na głębokość około 10-12 cm należy 
stosować dobrze rozłożony obornik.

Zboża już na początku krzewienia kształtują liczbę kłosów i jeśli wówczas brakuje roślinie azotu, 
rośliny słabo krzewią się, są niedożywione i blade, a plantację taką opanowują chwasty.

Gnojówka jest cennym nawozem potasowo-azotowym, stosowanym pod uprawę zbóż ozimych, 
a szczególnie pszenicy. Dlatego, wczesnowiosenne zasilenie zboża gnojówką znakomicie przyspie-
sza jego wegetację, a rośliny lepiej krzewią się, tworząc dłuższe kłosy.
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