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Produkcja 
ekologiczna

• Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem 
zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności 
łączącym:

- najkorzystniejsze dla środowiska praktyki,

- wysoki stopień różnorodności biologicznej,

- ochronę zasobów naturalnych,

- stosowanie wysokich standardów dotyczących 
dobrostanu zwierząt,



Podstawowe elementy
zarządzenia produkcją
ekologiczną:
• Dobór gatunków i odmian,
• Zarządzanie żyznością gleby
• Wieloletni płodozmian
• Recykling substancji organicznych
• Odpowiednie techniki uprawy



Akty prawne

• zasady prowadzenia gospodarstwa 
ekologicznego określają obowiązujące 
przepisy krajowe i unijne. 



Nawożenie w rolnictwie 
ekologicznym

• nawożenie nawozami naturalnymi,

• nawozy i środki polepszające właściwości 
gleby, 

• regulacja odczynu gleby, która jest 
podstawowym warunkiem dostępności 
pozostałych składników pokarmowych,

• właściwy płodozmian z wsiewkami i 
poplonami,

• najdłuższe przykrywanie gleby roślinnością.



Nawozy

• Wykaz nawozów i środków poprawiających
właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w
rolnictwie ekologicznym jest publikowany na stronie
IUNG.





ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Zgodnie z prawem w rolnictwie ekologicznym można stosować 
środki ochrony roślin, które:
zawierają w swoim składzie wyłącznie substancje zawarte w 
zamkniętym wykazie - Załącznik II do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji 
ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. WE L 250 z 
18.09.2008, s. 1),
zostały dopuszczone do stosowania w ogólnym sektorze 
rolniczym na podstawie przepisów wspólnotowych lub 
przepisów krajowych zgodnych z prawem 
wspólnotowym (Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych 
do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).



Środki ochrony roślin

• Wykaz zakwalifikowanych środków ochrony roślin,
które są dopuszczone do stosowania w rolnictwie
ekologicznym znajduje się na stronie Instytutu
Ochrony Roślin.





Materiał 
siewny

Do siewu i sadzenia w gospodarstwie ekologicznym
można wykorzystać własny materiał siewny, zakupić
materiał ekologiczny, a w przypadku jego braku,
również niezaprawiany materiał konwencjonalny
(korzystając z odstępstwa).

O zezwolenie na użycie w gospodarstwie
ekologicznym niezaprawionego materiału siewnego
należy wystąpić odpowiednio wcześnie (przed
siewem lub sadzeniem) do Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Należy pamiętać o zachowaniu etykiety.



Materiał siewny

• Na stronie PIORIN raz w miesiącu jest aktualizowany
wykaz materiału siewnego, nasion i wegetatywnego
materiału nasadzeniowego wyprodukowanego
metodami ekologicznymi.





Właściwy dobór 
odmian



Soczewica z owsem Bingo jako rośliną podporową



Soczewica z owsem Bingo jako rośliną podporową



Pszenżyto Belcanto



Gorczyca biała ROTA



• Koniczyna czerwona KRYNIA



• Facelia Błękitna Anabela



• Pszenica orkisz WITRAS



Nasza oferta
2021/2022



Mieszanki traw:

• Mieszanka łąkowa

• Mieszanka kośno – pastwiskowa

• Mieszanka na tereny suche

• Mieszanka kośna PLUS

• Mieszanka BM

• Premium Dynamic

• Premium Torf

• Premium Valens

• Premium Protein

• Mieszanka Uniwersalna

• Mieszanka autostradowa 



Trawy:
• Kupkówka pospolita

• Kostrzewa czerwona gazonowa 

• Kostrzewa czerwona pastewna

• Kostrzewa trzcinowa gazonowa

• Kostrzewa trzcinowa pastewna 

• Tymotka  łąkowa

• Wiechlina łąkowa pastewna

• Życica trwała

• Życica westerwoldzka

• Życica wielokwiatowa



Motylkowate:

• Koniczyna biała

• Koniczyna łąkowa 

• Koniczyna szwedzka

• Lucerna

• Seradela

• Nostrzyk

• Soczewica

• Wyka

• Bobik

• Groch

• Łubin



Pozostałe:

• Facelia

• Gorczyca

• Gryka

• Mieszanki poplonowe

• Ostropest 





Zapewniamy 

Fachowe doradztwo

Szybką dostawę 

Atrakcyjne ceny



Sposoby składania 
zamówień

• Telefonicznie

• Przez e-mail

• Osobiście

• Przez sklep internetowy:

www.nasiona-24.pl



Sklep internetowy 
www.nasiona-24.pl



Kontraktacje 
nasienne



W związku z ciągłym rozwojem 
poszukujemy nowych partnerów 
w zakresie kontraktacji 
nasiennych traw oraz roślin 
motylkowych, oleistych i  
poplonowych. Współpraca opiera 
się na dwustronnej umowie 
określającej powierzchnie upraw 
i gwarantowaną cenę skupu. 



Poznajemy się 

• Poznajemy się

• Ustalamy preferencje

Warunki 

• Ustalamy uprawy i  
warunki współpracy

Umowy

• Podpisujemy umowy 

• Dostarczamy materiał 
bazowy

Siew

UprawaWegetacjaZbiórRozliczenie

Proces kontraktacji

Kontrola plantacji



Korzyści 

Fachowe doradztwo Wysoka rentowność 
produkcji 

Wsparcie 
technologiczne

Wysokiej jakości 
materiał bazowy

Wyselekcjonowane 
odmiany

Gwarancja ceny Regularność 
odbiorów

Bezpieczeństwo



Skup płodów 
rolnych



Prowadzimy całoroczny skup materiału siewnego oraz ziaren:

• zboża (owies, proso, żyto jęczmień i inne),

• soczewica,

• ostropest,

• koniczyna,

• gorczyca,

• nostrzyk,

• facelia,

• trawy,

• innych



Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy


