
ZASADY ROLNICTWA  EKOLOGICZNEGO  

 
Wrażliwość i świadomość człowieka, działanie  

„na tak” 

 

 
Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji 

żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. 

Gospodarowanie metodami ekologicznymi aktywizuje naturalne 

zasoby i biologiczne mechanizmy produkcyjne gospodarstwa i 

zapewnia: 

· trwałą żyzność gleby, · zdrowotność zwierząt, 

· wysoką jakość biologiczną płodów rolnych. 

 



 

Życie zgodne z prawami natury; nie niszczyć 

a poprawiać. 

 
 

 

 

 

 

Rolnictwo to jest systemem zrównoważonym pod względem 

ekologicznym, ekonomicznym i społecznym zarówno w skali 

państwa, regionu czy wioski: 

· nie obciąża środowiska, 

· jest w dużym stopniu niezależne od nakładów zewnętrznych, 

· umożliwia przetrwanie wsi i rolnictwa jako kategorii społecznych i 

kulturowych, 

· jest odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie XXI wiek i potrzeba 

racjonalnego korzystania z dóbr przyrody. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Produkowanie żywności, która 

człowiekowi pomaga, a nie 

szkodzi.       

   

 

 

 
"zdrowa gleba - zdrowe rośliny - zdrowe 

zwierzęta - zdrowi ludzie – zdrowe decyzje" 

Celem rolnictwa ekologicznego jest uprawa 

roślin oraz wytwarzanie pasz i żywności o 

wysokiej wartości odżywczej, dlatego też 

glebie należy poświęcić szczególną uwagę. 

Głównym zadaniem rolnika jest utrzymanie i 

podwyższanie żyzności gleby. 

 

                                                                     

 

                                                                   

 



       

 Traktowanie gospodarstwa jako organizm. 
 

Chów zwierząt powinien być dostosowany do 

warunków siedliska i stanowić część składową 

zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie. 

Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez 

dostosowanie obsady zwierząt do ilości pasz 

gospodarskich. Dzięki temu można uniknąć 

zakupu pasz i związanych z tym problemów. 

Samowystarczalność paszowo nawozowa, czyli 

równowaga produkcji roślinnej i zwierzęcej w 

gospodarstwie, pozwala uniknąć 

zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 



Maksymalne ożywianie gleby : 

-nawożenie organiczne 

(kompost,obornik,nawozy zielone,skały 

naturalne), 

 Zdrowa gleba - oznacza więc glebę żywą. 

Organizmy glebowe zapewniają 

optymalny wzrost roślin, przyczyniają się 

do magazynowania wody przez glebę, 

zachowania zasobów próchnicy oraz 

utrzymania struktury gruzełkowatej. 

Zapobiegają też występowaniu chorób, 

gdyż gwarantują właściwe odżywianie 

roślin.  



 

 

 

 

 

 

Naturalna ochrona przed chorobami i 

szkodnikami. 

 

 

 

 

 

 

 

Chwasty to zioła które leczą glebę a 

choroby i szkodniki to strażnicy przyrody 
 



Obecność zwierząt o gospodarstwie i 

stworzenie im optymalnych  warunków bytu. 

 

 

 

 

 

 

Warunki chowu zwierząt powinny zawsze 

odpowiadać ich wymaganiom. Planując chów 

należy zawsze kierować się nie tylko względami 

technicznymi i ekonomicznymi, ale przede 

wszystkim warunkami życia zwierząt. 



                                                                    
  

                                         P Ł O D O Z M I A N: 

 

 1/  LUCERNA 

 2/  WIELOLETNIE MOTYLKOWE          krowa, koń  

 3/  MOTYLKOWE JEDNOROCZNE       owca, koza  

 4/  TRAWY WIELOLETNIE 

 5/  TRAWY JEDNOROCZNE    

======================================== 

 6/  żyto, gryka,  ziemniaki + obornik 

 7/  owies, buraki pastewne                          drób 

 8/  pszenica, buraki cukrowe 

 9/  jęczmień, marchew                              świnia 

10/ kukurydza      

 



  
 

“Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo 

Twoją żywnością”                                          Sokrates 
 
 
 
 
 
 
 

Żadna  dziedzina  ludzkiej  działalności – nawet  
medycyna – nie  ma  takiego  wpływu  na  zdrowie  

człowieka,  jak  rolnictwo.                                                    
Pierre Delbet 
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Nowe logo rolnictwa ekologicznego 
obowiązujące w całej Unii Europejskiej 

od 1 lipca 2010 roku. 


