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1. Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze

W rozporządzeniu 889/2008 spis wszystkich nawozów, środków poprawiających właściwości gle-
by oraz substancji odżywczych dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym zawarty jest 
w Załączniku I „Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze, o których 
mowa w art. 3 ust.1 i art.6d ust.2”. 

Pod pojęciem nawozy rozumiemy substancje, które bezpośrednio odżywiają rośliny oraz po-
średnio, poprzez poprawę żyzności gleby. Natomiast środki poprawiające właściwości gleby są to 
substancje wprowadzane do gleby w celu poprawienia jej parametrów (np. wilgotność, pulchność, 
zakwaszenie), tak żeby była lepszym podłożem dla uprawianych roślin. 

W Załączniku I są wymienione nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje, 
które mogą wchodzić w skład nawozów i substancji poprawiających właściwości gleby, dopuszczo-
nych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. 

Aktualna lista, która zawiera wszystkich producentów, znajduje się na stronie http://www.iung.
pulawy.pl. Lista zawiera nazwę handlową, nazwę producenta (dane do kontaktu), charakterystykę 
substancji (do której grupy zalicza się nawóz np. nawóz wapniowy, środek poprawiający właściwości 
gleby, nawóz fosforowy itd.) oraz numer świadectwa.

IUNG Puławy – czyli Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach jest jednostką 
oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa eko-
logicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby.
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Wykaz nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz substancji odżywczych 
według załącznika I do rozporządzenia 889/2008.
q Obornik – produkt zawierający mieszaninę odchodów zwierzęcych i materii roślinnej (ściółka dla 

zwierząt). Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.
q Suchy obornik i odwodniony nawóz od drobiu – zakazane są produkty pochodzące z chowu 

przemysłowego.
q Kompostowane odchody zwierzęce, w tym nawóz od drobiu i przekompostowany obornik – 

zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.
q Płynne odchody zwierzęce – używane po kontrolowanej fermentacji lub odpowiednim rozcień-

czeniu. Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego.
q Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina odpadów z gospodarstw domowych – 

produkt otrzymywany z segregowanych w gospodarstwach domowych odpadów, poddanych kom-
postowaniu lub beztlenowej fermentacji do produkcji biogazu. Jedynie roślinne i zwierzęce odpady 
z gospodarstw domowych produkowane w zamkniętym i monitorowanym systemie gromadzenia 
odpadów, zatwierdzonym przez państwo członkowskie. Dopuszczalne stężenie w mg/kg suchej 
masy: kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom 
(VI): niewykrywalny. 

q Torf – użycie ograniczone do ogrodnictwa (ogrodnictwo towarowe, uprawa roślin ozdobnych, sa-
downictwo, szkółki).

q Odpady poprodukcyjne z hodowli grzybów – początkowy skład podłoża ogranicza się do pro-
duktów z niniejszego załącznika

q Odchody dżdżownic (Wermikompost) i owadów
q Guano
q Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina resztek substancji roślinnych – produkt 

otrzymany z mieszaniny resztek roślinnych poddanych kompostowaniu lub fermentacji beztleno-
wej do produkcji biogazu.

q Produkt pofermentacyjny z produkcji biogazu zawierający produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego poddane fermentacji z materiałami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 
wymienionymi w niniejszym załączniku. – Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (w tym 
produkty uboczne pochodzące od dzikich zwierząt) kategorii 3 oraz treść przewodu pokarmowego 
kategorii 2 (kategorie 2 i 3 zdefiniowano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 (1)) nie mogą pochodzić z chowu przemysłowego. Procesy muszą być zgodne z rozpo-
rządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 (2). Nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych.

q Produkty i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jak poniżej: 
n mączka z krwi; 
n mączka z kopyt; 
n mączka rogowa; 
n mączka kostna lub mączka kostna odklejona; 
n mączka rybna;
n mączka mięsna;
n mączka z piór, włosów i skóry;
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n wełna; 
n sierść – maksymalne stężenie suchej masy chromu (VI) w mg/kg: niewykrywalny; 
n włosy;
n produkty mleczarskie; 
n hydrolizat białkowy – nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych.

q Produkty i produkty uboczne pochodzenia roślinnego użyte jako nawozy np. wytłoczyny 
z nasion roślin oleistych, łuska ziarna kakaowego, słód kukurydziany.

q Hydrolizaty białkowe pochodzenia roślinnego
q Wodorosty morskie i produkty z wodorostów morskich – o ile bezpośrednio otrzymane z: pro-

cesów fizycznych, włączając dehydratację, zamrażanie i mielenie; ekstrakcji wodnej lub wodnych 
roztworów kwasów lub zasad; fermentacji. 

q Trociny i wióry drzewne – drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu.
q Przekompostowana kora – drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu
q Popiół drzewny – z drewna niepoddanego chemicznemu przetworzeniu po ścięciu
q Drobno mielony fosfat – produkt określony w pkt 7 załącznika IA.2. do rozporządzenia (WE) nr 

2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) w sprawie nawozów. Zawartość kadmu mniejsza 
lub równa 90 mg/kg P205.

q Fosforan glinowo–wapniowy – produkt określony w pkt 6 załącznika IA.2 do rozporządzenia 
(WE) nr 2003/2003. Zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205. Użycie ograniczone do 
podstawowych gleb (pH > 7,5) – produkt otrzymywany w postaci amorficznej w procesie obróbki 
termicznej i mielenia, zawierający jako składniki główne fosforany glinu i wapnia.

q Podstawowy żużel – produkty określone w pkt 1 załącznika IA.2 do rozporządzenia (WE) nr 
2003/2003 – Produkt otrzymywany w wyniku wytopu żelaza poprzez obróbkę spieków fosforo-
wych, zawierający jako składniki główne krzemofosforany wapnia.

q Surowa sól potasowa lub kainit – produkty określone w pkt 1 załącznika IA.3 do rozporządzenia 
(WE) nr 2003/2003 – Produkt otrzymywany z nieoczyszczonych soli potasowych.

q Siarczan potasu możliwie zawierający sól magnezu – produkt uzyskiwany z surowych soli po-
tasowych w drodze procesu fizycznego wydobycia oraz możliwie zawierający także sole magnezu.

q Wywar gorzelniczy i ekstrakt z wywaru gorzelniczego – z wyjątkiem wywaru gorzelniczego 
amonowego.

q Węglan wapnia (kreda, margiel, mielony wapń, ameliorant bretoński, maerl, kreda fosforo-
wa) – wyłącznie pochodzenia naturalnego.

q Węglan magnezu i wapnia – wyłącznie pochodzenia naturalnego np. kreda magnezowa, mielony 
wapń magnezowy, wapień.

q Siarczan magnezowy (kizeryt) – wyłącznie pochodzenia naturalnego.
q Roztwór chlorku wapnia – opryskiwanie dolistne jabłoni po stwierdzeniu niedoboru wapnia.
q Siarczan wapnia (gips) – produkty określone w pkt 1 załącznika ID do rozporządzenia (WE) nr 

2003/2003. Wyłącznie pochodzenia naturalnego – Produkt pochodzenia naturalnego lub przemy-
słowego zawierający siarczan wapnia o różnych stopniach uwodnienia.

q Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji cukru – produkt uboczny produkcji cukru z bura-
ków cukrowych i trzciny cukrowej.
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q Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji soli próżniowej – produkt uboczny uzyskiwany 
w produkcji soli próżniowej z solanki znajdowanej w górach.

q Siarka elementarna – produkty określone w załączniku ID.3 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 
– W określonym stopniu oczyszczony produkt naturalny lub przemysłowy.

q Pierwiastki śladowe – mikroelementy nieorganiczne wymienione w części E załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003.

q Chlorek sodu – wyłącznie sól kopalniana.
q Mączka mineralna (skalna) i glinki.
q Leonardyt (surowy osad organiczny bogaty w kwasy humusowe) – jedynie w przypadku, gdy 

uzyskiwany jest jako produkt uboczny przemysłu wydobywczego.
q Ksylit – jedynie w przypadku, gdy uzyskiwany jest jako produkt uboczny przemysłu wydobywcze-

go (np. produkt uboczny przy wydobyciu węgla brunatnego).
q Chityna (polisacharyd uzyskiwany z pancerzy skorupiaków) – Jedynie w przypadku, gdy uzy-

skiwana jest w ramach zrównoważonej eksploatacji zgodnie z definicją w art. 3 lit. e) rozporządze-
nia Rady (WE) nr 2371/2002 (4) lub z akwakultury ekologicznej.

q Bogaty w substancje organiczne osad denny zbiorników słodkowodnych, powstały w wa-
runkach beztlenowych (np. sapropel) – jedynie osady organiczne, które są produktami ubocz-
nymi gospodarowania zbiornikami słodkowodnymi lub są wydobyte z dawnych terenów słodko-
wodnych. W stosownych przypadkach wydobycie należy prowadzić w taki sposób, aby miało ono 
jak najmniejszy wpływ na system wodny. Jedynie osady pochodzące ze źródeł wolnych od za-
nieczyszczeń pestycydami, trwałych zanieczyszczeń organicznych i substancji ropopodobnych. 
Dopuszczalne stężenie w mg/kg suchej masy: kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; 
rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): niewykrywalny.

2. Pestycydy – środki ochrony roślin

Pojęcia pestycydy oraz środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym są stosowane zamiennie. 
Oznaczają one substancje naturalne, w tym żywe organizmy, stosowane do ochrony roślin uprawnych.

W rolnictwie ekologicznym stosowanie pestycydów jest dozwolone, jednakże powinny być one 
używane w przypadku gdy inne metody są niewystarczające. Podstawą ochrony roślin jest szeroko 
rozumiana profilaktyka, czyli: zmianowanie, dobór gatunków i odmian, termin siewu, agrotechnika, 
uregulowany odczyn gleby czy odpowiednia zasobność podłoża w składniki pokarmowe . Uprawy 
powinny być regularnie monitorowane i dopiero w momencie przekroczenia progów szkodliwości 
wskazane jest zastosowanie środka ochrony roślin. W systemie rolnictwa ekologicznego dozwolone 
jest stosowanie kolorowych tablic lepowych.

W rolnictwie ekologicznym stosowane środki ochrony roślin służą zwalczaniu chorób i szkodni-
ków, chwasty są niszczone wyłącznie metodami mechanicznymi np. bronowanie, motyczenie, bądź 
fizycznymi np. sprężone powietrze czy stosowanie wypalarek.
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W rozporządzeniu 889/2008 jest spis wszystkich substancji możliwych do zastosowania w rolnic-
twie ekologicznym. Jest to: „ZAŁĄCZNIK II Pestycydy – środki ochrony roślin określone w art. 5 ust. 1 
załącznik nr II”. W załączniku tym są wymienione nazwy substancji, ich opis, wymagania dotyczące 
składu oraz warunki użycia.

Instytucją odpowiedzialną za ocenę oraz potwierdzenie zgodności środków ochrony roślin w za-
kresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego jest IOR – Instytut Ochrony Ro-
ślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Na stronie instytutu jest zamieszczony wykaz za-
kwalifikowanych środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Spis ten zawiera 
nazwę handlowa środka, rodzaj środka, nazwę producenta oraz numer pozwolenia MRIRW. Na stro-
nie internetowej IOR każdy wyszczególniony pestycyd zawiera również kartę charakterystyki/etykietę 
z szczegółową instrukcją stosowania go.

Wykaz środków ochrony roślin dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. 
Na podstawie rozporządzenia 889/2008 – załącznik II
q Wyciąg z czosnku.
q Azadyrachtyna uzyskiwana z miodli indyjskiej – insektycyd.
q Substancje podstawowe (w tym: lecytyny, sacharoza, fruktoza, ocet, serwatka, chlorowodo-

rek chitozanu, Equisetum arvense itp.) – nie są stosowane jako środki chwastobójcze, lecz tylko 
do zwalczania szkodników i chorób.

q Wosk pszczeli – wyłącznie jako maść ogrodnicza/chroniąca rany.
q COS-OGA–związek z grupy polisacharydów.

Rodzaje środków ochrony roślin dostępne w rolnictwie ekologicznym:

Rodzaj środka Charakterystyka

Insektycyd Środek owadobójczy

Akarycyd Środek do zwalczania roztoczy, pajęczaków

Fungicyd Środek grzybobójczy

Regulator wzrostu Środek regulujący wzrost 

Bakteriocyd Środek bakteriobójczy

Atraktant Substancja wabiąca

Akaracyd Środek roztoczobójczy

Stymulator odporności Substancje stymulujące odporność

Moluskocyd Środek ślimakobójczy

Induktor odporności Substancje działające na zasadzie szczepionki

Repelent Środek odstraszający
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q Hydrolizat białkowy z wyłączeniem żelatyny – atraktant
q Laminaryna – brunatnice pochodzą z ekologicznej uprawy lub ze zrównoważonych zbiorów. 
q Feromony – tylko w pułapkach i dozownikach.
q Oleje roślinne – dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem zastosowań jako środki chwasto-

bójcze.
q Pyretryny otrzymywane ze złocienia dalmatyńskiego
q Pyretroidy (wyłącznie deltametryna lub lambda-cyhalotryna) – tylko w pułapkach zawierają-

cych określone środki wabiące, tylko przeciwko Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Wied.
q Gorzknia otrzymana z Quassia amara – wyłącznie jako środek owadobójczy i odstraszający owady.
q Środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy – 

stosować jedynie na niejadalnych częściach roślin uprawnych i w miejscach, gdzie uprawy nie są 
spożywane przez owce lub kozy.

q Wyciąg z kory wierzby.
q Mikroorganizmy – niepochodzące z GMO.
q Spinosad – środek oparty na związkach chemicznych występujących w gatunku bakterii Saccha-

ropolyspora spinosa.
q Krzemian glinu (kaolin).
q Wodorotlenek wapnia – jeżeli stosowany jako środek grzybobójczy, to tylko w przypadku drzew 

owocowych, łącznie ze szkółkami, do zwalczania Nectria galligena (rak drzew owocowych).
q Dwutlenek węgla.
q Związki miedzi w postaci: wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku miedzi, cieczy 

bordoskiej i trójzasadowego siarczanu miedzi – maksymalnie do 6 kg miedzi na hektar rocz-
nie. W odniesieniu do upraw wielorocznych państwa członkowskie mogą na zasadzie odstęp-
stwa od poprzedniego akapitu dopuścić przekroczenie w danym roku limitu zawartości miedzi 
wynoszącego 6 kg, pod warunkiem że średnia rzeczywiście zastosowana ilość w okresie 5 lat 
obejmującym dany rok oraz 4 wcześniejsze lata nie przekracza 6 kg. Miedź jest szkodliwa dla 
owadów zapylających, dlatego okres karencji po zabiegach ochronnych z wykorzystaniem jej 
związków wynosi 7 dni.

q Fosforan dwuamonu wyłącznie w charakterze środka wabiącego w pułapkach.
q Etylen zezwala się wyłącznie na stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych w charakterze regu-

latora wzrostu roślin. Zezwolenia są ograniczone do użytkowników zawodowych.
q Kwasy tłuszczowe dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem zastosowań jako środki chwa-

stobójcze.
q Ortofosforan żelaza (III). Preparaty przeznaczone do spryskiwania powierzchni między roślinami 

uprawnymi.
q Diatomit (ziemia okrzemkowa).
q Siarczan wapnia (wielosiarczek wapnia).
q Olej parafinowy.
q Wodorowęglan potasu i sodu (dwuwęglan potasu/sodu).
q Piasek kwarcowy – repelent.
q Siarka – fungicyd, akarycyd, repelent.
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3. Produkty naturalne

W systemie rolnictwa ekologicznego dozwolone są także substancje naturalne (art. 16 punkt 5 rozpo-
rządzenia 834/2007). Wykaz środków zawierających te substancje jest opublikowany na stronie interne-
towej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Lista zawiera nr świadectwa, nazwę 
handlową środka, nazwę producenta oraz opis produktu. Pod pojęciem produkty naturalne rozumiemy 
środki zwalczające szkodniki roślin, stymulatory wzrostu, w tym preparaty zawierające pożyteczne bak-
terie i grzyby.

Możliwe jest także samodzielne spo-
rządzanie takich preparatów, np. wyciąg 
z wrotyczu, pokrzywy czy skrzypu. Nale-
ży jednak pamiętać, że nie wszystkie ta-
kie substancje są bezpieczne. Mimo, że 
są to środki naturalne to niektóre z nich 
mogą mieć działanie fitotoksyczne np. 
wyciąg z piołunu. Wyciąg tytoniowy 
zawiera duże ilości nikotyny, dlatego 
jest zabroniony w rolnictwie ekologicz-
nym. Warto także zwrócić uwagę na 
miejsce zbioru, aby było oddalone od 
potencjalnych zanieczyszczeń. Sposób 
przygotowywania też jest bardzo ważny, 
należy przestrzegać zasad higieny aby 
nie wprowadzić do uprawy grzybów ple-
śniowych bądź mytotoksyn.

4. Materiał siewny, nasion i wegetatywny materiał nasadzeniowy

Planując uprawę roślin ekologicznych należy zaopatrzyć się w ekologiczny: materiał siewny, nasiona 
bądź wegetatywny materiał nasadzeniowy. Materiał ten oprócz wymogów dotyczących rolnictwa ekolo-
gicznego powinien spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu określone w usta-
wie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Aktualny wykaz producentów znajduje się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Lista ta jest aktualizowana na podstawie zgłoszeń dostawców do 10 dnia 
każdego miesiąca. Wykaz ten zawiera min. nazwę producenta wraz z danymi kontaktowymi, na-
zwę gatunkową, nazwę odmiany, podkładki czy informację o kategorii/stopniu kwalifikacji materiału 
siewnego.
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Rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce 
Stan na 9 października 2020 r. 13 upoważnionych jednostek certyfikujących

Numer identyfikacyjny
oraz nazwa jednostki adres Tel. i fax. e-mail oraz

adres strony internetowej

PL-EKO-01
EKOGWARANCJA

PTRE Sp. z o.o.

ul. Jacka Kaczmarskiego
27 02-679 Warszawa

+48 81 501 68 30
+48 81 501 68 31
+48 81 501 68 32

kom.: +48 695 510 001
fax: +48 81 501 68 49

biuro@ekogwarancja.pl
www.ekogwarancja.pl

PL-EKO-02
PNG Sp. z o.o.

Cisów 77A
26-021 Daleszyce

+48 41 306 40 00
kom.: +48 665046943
kom.: +48 609 725652

biuro@certyfikacja.co
www.certyfikacja.co

Na stronie PIORIN znajdziemy również informacje o dostępnym materiale siewnym, nasionach 
i wegetatywnym materiale nasadzeniowym wyprodukowanym w okresie konwersji. 

W przypadku braku potrzebnego certyfikowanego materiału możliwe jest złożenie wniosku do woje-
wódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewypro-
dukowanego metodami ekologicznymi (konwencjonalnego).

Przydatne linki:
- www.iung.pulawy.pl – aktualny wykaz nawozów dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach 

ekologicznych oraz wykaz naturalnych środków do ekologii.
- www.ior.poznan.pl – aktualny wykaz środków dopuszczonych do stosowania w gospodarstwa eko-

logicznych.
- www.piorin.gov.pl – aktualny wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion i wege-

tatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi. 

Źródła:
- Kowalska J. Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. CDR Radom 2018
- Krysztoforski M. Sporządzanie kompostów i biopreparatów, naturalne metody podtrzymywania ży-

zności gleby i ochrony roślin. CDR Radom 2018
- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 paź-

dziernika 2003 r.w sprawie nawozów



PL-EKO-03
COBICO Sp. z o.o.

Przebieczany 529
32-020 Wieliczka

+48 12 632 35 71
+48 12 630 90 90

cobico@cobico.pl
www.cobico.pl

PL-EKO-04
BIOEKSPERT Sp. z o.o.

ul. Chocimska 13 lok. 12
00-791 Warszawa

+48 22 825 10 78
kom.: +48 509 535 583
kom.: +48 509 217 354

biuro@bioekspert.pl
www.bioekspert.waw.pl

PL-EKO-05
BIOCERT MAŁOPOLSKA 

Sp. z o.o.

ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków

tel./fax: +48 12 430 36 06 
kom.: +48 509 668 424
kom.:+48 505 027627

sekretariat@biocert.pl
www.biocert.pl

PL-EKO-06
Polskie Centrum Badań

i Certyfikacji S.A.

ul. Puławska 469
02-844 Warszawa

PCBC Oddział Badań
i Certyfikacjiw Pile

ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła

tel.:+48 22 46 45 200
fax:+48 22 46 45 251

+48 67 213 82 00
+48 67 213 87 00
+48 67 213 83 84

pila@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

PL-EKO-07
AGRO BIO TEST 

Sp. z o.o.

ul. Związku Walki Młodych 22
02-786 Warszawa

+48 22 847 87 39
+48 22 258 57 68

kom.: +48 695 478 739
fax: +48 22 254 57 85

agro.bio.test@agrobiotest.pl
www.agrobiotest.pl

PL-EKO-08
TÜV Rheinland

Polska Sp. z o.o.

ul. 17 stycznia 56
02-146 Warszawa

+48 22 846 79 99
+48 22 846 51 63

fax: +48 22 868 37 42

post@pl.tuv.com
www.tuv.com/poland/pl

PL-EKO-09
Centrum Jakości Agro-

Eko
Sp. z o.o.

ul. Modlińska 6 lok. 207
03-216 Warszawa

+48 22 884 00 20
kom.: +48 666 338 204
fax: +48 22 884 00 21

sekretariat@agroeko.com.pl
www.agroeko.com.pl

PL-EKO-10
SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

+48 22 329 22 22
+48 22 329 22 03

fax: +48 22 329 22 20

eko@sgs.com
www.sgs.pl

PL-EKO-11
DQS Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa

adres do korespondencji:
DQS Polska Sp. z o.o.

Biuro w Pile
ul. Okrzei 18 p. 108, 64-920 

Piła

+48 22 395 88 10

+48 882 469 313

ekologia@dqs.pl
www.dqs.pl

PL-EKO-12
Bureau Veritas Polska

Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

+48 606 593 598
tel./fax: +48 22 549 04 00

agrocert@bureauveritas.com
www.bureauveritas.pl

PL-EKO-13
Krajowe Centrum Badań

i Certyfikacji
„Gwarantowana Jakość” 

Sp. z o.o.

ul. Naramowicka 144
61-619 Poznań

+48 61 824 47 50
tel./fax: +48 61 820 57 71
kom.: +48 885 565 870

biuro@kcbic.pl
www.kcbic.pl



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
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ŚRODKI DO PRODUKCJI
W EKOLOGICZNEJ UPRAWIE ROŚLIN

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl
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