
1 
 

 
 
Kujawsko -Pomorskie Stowarzyszenie  
Producentów Ekologicznych EKOŁAN 
www.eko-lan.pl   

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pokrzydowo 25.04.2013 r. 
SPRAWOZDANIE 

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w Domu Rolnika w Pokrzydowie, odbyło się 
specjalistyczne szkolenie nt. ekologicznych metod produkcji rolniczej, coraz bardziej 
popularnego kierunku ostatnich lat „AGROTECHNIKA W ROLNICTWIE 
EKOLOGICZNYM”.  
Szkolenie odbyło się zgodnie z umową nr UM_RO.052.1.070.2013  z Pomocy 
Technicznej PROW 2007-2013 ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
W Szkoleniu uczestniczyło 70 osób, właścicieli gospodarstw ekologicznych. 
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, którzy brali 
udział w dyskusji.  
Szkolenie rozpoczął Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia 
Producentów Ekologicznych EKOŁAN Mieczysław Babalski, który powitał wszystkich 
uczestników oraz poinformował o finansowaniu szkolenia ze środków Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, a następnie przedstawił krótką informację o rozwoju rolnictwa 
ekologicznego i dane statystyczne dotyczące naszego województwa oraz kraju. 
 
W ramach umowy nr UM_RO.052.1.070.2013 zleceniobiorca zrealizował 
następujące zadania: 

• zapewnił salę w celu przeprowadzenia szkolenia; 
• zapewnił wykładowców prowadzących szkolenie zgodnie z programem; 
• wypłacił wykładowcom wynagrodzenie w łącznej kwocie nie przekraczającej 

2600 zł (dwa tysiące sześćset zł), na podstawie raportu rozliczeniowego pracy 
wykładowcy/eksperta, którego wzór stanowi załącznik do umowy nr 
UM_RO.052.1.070.2013; 

• zapewnił obiady dla 70 uczestników, w miejscu prowadzenia szkolenia; 
• sporządził listę uczestników szkolenia; 
• zapewnił obsługę administracyjno-biurową szkolenia. 

 
Główny temat szkolenia AGROTECHNIKA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM 
przedstawił doświadczony wykładowca, naukowiec i praktyk rolnictwa ekologicznego 
jeden ze współautorów Kryteriów Rolnictwa Ekologicznego IFOAM dr hab. Józef 
Tyburski, prof.  Katedry Systemów Rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Wykład prowadzony był w formie prezentacji 
multimedialnej, zawierającej dużą ilość przykładowych zdjęć pochodzących z 
rożnych doświadczeń, poniżej sprawozdanie z tego wykładu; 
 
NAWOŻENIE ORGANICZNE  
Obornik 

Podstawowym nawozem w gospodarstwie ekologicznym jest obornik, a powinnością 
rolnika, jest uczynić wszystko, by zminimalizować straty materii organicznej i składników 
pokarmowych podczas jego przechowywania i stosowania.  
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 Wobec braku gnojowni w źle przechowywanym oborniku straty materii organicznej i 
składników pokarmowych wynoszą 30 - 50%. Chodzi głównie o azot, który ulatnia się do 
atmosfery w postaci amoniaku. Natomiast potas podlega wymywaniu w znacznych ilościach 
(10-20%). Azot zamiast trafić na pole i zasilać rośliny, skaża w pierwszej kolejności własną 
studnię - pole się wyjaławia, a rolnik traci zdrowie.  

Do prawidłowego składowania obornika koniecznym jest nieprzepuszczalne dno i 
racjonalne formowanie pryzmy (minimalizacja powierzchni stykającej się z powietrzem). 
Dzięki porządnej gnojowni rolnicy mają nawet dwa razy więcej obornika. Właściwe warunki 
przechowywania obornika zapewnia też głęboka obora. 
Prawidłowe nawożenie obornikiem  

Po pierwsze jak najszybciej przyorać – celem jest ograniczanie strat azotu z obornika. 
Obornik zawiera dużo stosunkowo łatwo dostępnych składników pokarmowych, a zarazem 
łatwo traconych, stąd trzeba zwrócić uwagę na porę stosowania obornika i pogodę. Z chwilą 
jego rozrzucenia powierzchnia styku z atmosferą jest bardzo duża – wówczas szybko 
tracimy azot w postaci amoniaku. 
 Głębokie przyoranie obornika jest błędem - zwiększa koszty orki i prowadzi do 
rozkładu obornika w warunkach braku tlenu. Na glebach ciężkich nawet po latach wyoruje 
się z gleby storfiały obornik, z którego nie skorzystała ani gleba ani roślina. Wyjątkiem jest 
ziemniak, gdzie przyoranie obornika na 20cm jest zasadne, z uwagi na wielokrotne 
bronowanie i redlenie zwiększające jego mineralizację; w przypadku zbóż jest to poważnym 
błędem. Pod zboża należy stosować dobrze rozłożony obornik i to możliwie płytko – na 5 - 
10cm (zboża wcześnie kształtują liczbę kłosów i jeśli wówczas brakuje azotu słabo się 
krzewią).  

Obornik pod rośliny jare na glebach średnich i ciężkich należy wywieźć jesienią, gdyż 
wiosenne jego stosowanie opóźniłoby siew, a ponadto wiosenna orka oznacza utratę wody. 
Opóźnione siewy dają mniejszy plon, a zagrożenie ze strony chwastów rośnie. Na glebach 
lekkich obornik należy stosować wiosną – tutaj straty wynikłe z opóźnienia siewu są mniej 
ważne od tych wskutek wymywania składników pokarmowych w okresie jesieni i zimy.  
Komposty 

Kompost po rozsypaniu na polu miesza się z glebą za pomocą brony, kultywatora lub 
wolnoobrotowej glebogryzarki. Łąki i pastwiska nawozi się dobrze rozłożonym kompostem 
najlepiej późną jesienią.  
 Kompost dzięki tworzeniu się substancji huminowych ma bardziej stabilne formy 
materii organicznej od tych w oborniku i dlatego bardziej nadaje się do poprawy bilansu 
próchnicy w glebie w dłuższej perspektywie czasowej.  
Tabela 1. Działanie nawozowe obornika i kompostu  

Wyszczególnienie  
Rodzaj nawożenia 

Bez obornika Obornik Kompost 

Plon względny roślin uprawnych, % 100 116 118 

Substancja organiczna, % 1,48 1,56 1,62 

Fosfor ogółem, mg/100g  70 76 85 

Fosfor przyswajalny, mg/100g  34 48 60 

Potas przyswajalny, mg/100g  260 326 356 
 
W kompoście rozkład materii organicznej jest zaawansowany - nie stanowi on 

łatwego źródła energii dla organizmów glebowych i mniejsza jej część ulega mineralizacji. 
Natomiast dodane do pryzmy trudno rozpuszczalne składniki (surowe fosforyty, inne mielone 
skały), wskutek aktywności mikroorganizmów stają się łatwiej przyswajalne dla roślin.  
Zalety kompostów, to:  

• sanitacja materii organicznej (większości patogenów, szkodników, nasion chwastów, 
pasożytów i patogenów zwierząt) 

• wzrost aktywności biologicznej gleby  
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• poprawa właściwości fizycznych gleby - struktury, napowietrzenia, zdolności retencji 
wody i łatwości uprawy  

• zmniejszenie strat składników pokarmowych podczas aplikacji (w stosunku do 
obornika o 50-85%) 

• poprawa jakości plonów (zapachu, smaku)  
Wady kompostów to:  

- dodatkowe nakłady pracy 
- zwiększone straty azotu i potasu  

Gnojówka  
 Gnojówka jest cennym nawozem potasowo-azotowym, w którym zawartość 
pozostałych składników jest niewielka. Najwięcej kłopotów przysparza jej płynna forma oraz 
niska koncentracja składników pokarmowych (potrzebna jest duża pojemność kosztownych 
zbiorników do przechowywania). Dodatkowo charakteryzują ją duże stratach w trakcie 
stosowania - azot w formie amonowej łatwo ulatnia się do atmosfery. Stosowaniu gnojówki 
towarzyszy niebezpieczeństwo spływu do rowów melioracyjnych, rzek i jezior. 
 Gnojówka to cenny nawóz w uprawie zbóż ozimych, a szczególnie pszenicy. Wiosną 
jej zaopatrzenie w azot jest niewystarczające, a mineralizacja azotu w glebie przebiega 
bardzo wolno i dlatego wczesnowiosenne zasilenie zbóż gnojówką przyśpiesza ich 
wegetację, wzmaga krzewistość oraz zwiększa długość kłosa.    
UZUPEŁNIAJĄCE NAWOŻENIE MINERALNE  
 W gospodarstwach ekologicznych najtrudniej jest uzyskać samowystarczalność w 
potas. Chodzi o to, by go nie zabrakło, gdyż jest on:  

- w dużych ilościach wynoszony z gleby z plonami (warzywa, okopowe, 
motylkowate, słoma zbóż),  

- stosunkowo łatwo wymywany z gleby. 
Potas polepsza stan zdrowotny roślin, zmniejsza podatność na choroby i szkodniki, 

poprawia zimotrwałość, reguluje status wodny roślin (w tym otwieranie i zamykanie szparek 
liściowych), przez co rośliny lepiej znoszą okresy suszy. U roślin motylkowatych zwiększa 
produkcję cukrów, co korzystnie wpływa na symbiotyczne bakterie Rhizobium i wiązanie 
azotu. Jego brak czyni rośliny podatnymi na choroby (ziemniak źle zaopatrzony w potas jest 
podatny na zarazę). Braki potasu obniżają wielkość i jakość plonów. 
Zasadniczym sposobem zapobiegania niedoborom składników pokarmowych w glebie jest 
jak najlepsze składowanie, przechowywanie i umiejętne stosowanie własnych nawozów 
gospodarskich.  
Magnez  

Magnez pobierany jest przez rośliny w dużych ilościach - warunkuje przebieg 
fotosyntezy (składnik chlorofilu). Bierze udział w metabolizmie fosforu (umożliwia jego 
pobieranie i transport), w syntezie białek, wpływa na gospodarkę wodną roślin.  
 Brak magnezu występuje głównie na glebach piaszczystych. Zmniejsza dorodność 
ziarna zbóż i ilość skrobi w bulwach ziemniaka. W przypadku roślin motylkowatych spada 
efektywność wiązania azotu. Magnez ma duży wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt – 
odpowiada za przebieg ponad 300 procesów enzymatycznych. Jego niedobór manifestuje 
się skurczami mięśni, podatnością na czynniki chorobowe, szybkim zmęczeniem, zimnymi 
stopami oraz bólami głowy. Dobre zaopatrzenie w ten pierwiastek działa antydepresyjnie, 
antymiażdżycowo i wspomaga krążenie krwi.  

Niedobory pierwiastków pokarmowych w glebie, albo są dziedziczone z okresu przed 
przestawianiem na rolnictwo ekologiczne, albo wynikają z braku ich uzupełnienia już 
podczas gospodarowania ekologicznego. Dlatego też raz w rotacji płodozmianu należy 
pobrać próby gleby i oznaczyć ich odczyn oraz zasobność. Ewentualne braki należy 
uzupełniać stosując naturalne nawozy mineralne dozwolone w rolnictwie ekologicznym. 
Należy wykonać plan nawozowy, wskazując pola, lata i rośliny, pod które zastosujemy 
określony nawóz mineralny i jego dawkę. Na przykład na glebach lekkich zasadnym jest 
stosowania nawozu potasowego wiosną pod uprawę ziemniaka. Można zastosować kainit, 
lub kalimagnezję (dostępna pod nazwą handlową „Patentkali”). Ta ostatnia zawiera 26-29% 
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potasu i 9-10% magnezu (nazwę „patentkali” zaproponował sam Rudolf Steiner – twierdził, iż 
nawóz ten jest „opatentowany” dla rolnictwa ekologicznego).  
UPRAWA ROLI  
Założenia uprawy roli w rolnictwie ekologicznym przedstawiane są w postaci trzech zasad:  

- płytkie odwracanie, głębokie spulchnianie;  
- ograniczanie liczby przejazdów;  
- skrócenie czasu pozostawania gleby bez okrywy roślinnej.  
Stosowanie się do pierwszej z w/w zasad nie oznacza uprawy bez orkowej. Ta 

ostatnia w praktyce stosowana jest rzadko, gdyż sprzyja zachwaszczeniu. Takiego systemu 
nie poleca się gospodarstwom w okresie przestawiania oraz tym, które doświadczają 
problemów z zachwaszczeniem (pług jest skutecznym narzędziem w walce z chwastami, 
szczególnie z gatunkami wieloletnimi). Tym niemniej pamiętajmy, że do pewnego stopnia 
realizacją tej zasady jest chociażby płytkie wykonanie orki, czy płytkie wprowadzenie 
obornika do gleby, co powinno mieć miejsce w większości gospodarstw ekologicznych. 
 Natomiast postulat drugi, tzn. ograniczanie liczby przejazdów (agregatownie maszyn), 
podnoszony jest tak samo przez rolników ekologicznych jak i konwencjonalnych. Jest on 
zdroworozsądkowy – jeśli możliwym jest połączenie dwóch lub więcej zabiegów 
doprawiających i wykonanie ich w jednym przejeździe sprzężonych maszyn lub kombajnów 
uprawowych, należy to wykorzystać. Chronimy w ten sposób glebę przed nadmiernym 
ugniataniem (jeden przejazd zamiast kilku), oszczędzamy paliwo i pieniądze.  

I w końcu trzecia z zasad ekologicznej uprawy roli - skrócenie czasu pozostawania 
gleby bez okrywy roślinnej, wynika z uznania wiodącej roli rośliny nie tylko w tworzeniu 
struktury gleby, ale i w jej ochronie przed degradacją.  
PRZYRODNICZO POPRAWNY PŁODOZMIAN 

Gdy zaczęto intensywnie stosować nawozy sztuczne, płodozmian stracił funkcję 
nawozową, a gdy upowszechniono stosowanie syntetycznych pestycydów – stracił funkcję 
sanitarną, stając się jedynie przeszkodą w specjalizacji produkcji. Stąd też w 
konwencjonalnym rolnictwie rola płodozmianu jest marginalna, a jedynie w dobrze 
prowadzonych gospodarstwach ekologicznych w dalszym ciągu jest niezastąpionym 
czynnikiem produkcji. Nadal kształtuje ilość i jakość resztek roślinnych (bilans materii 
organicznej oraz azotu w glebie); nadal przerywa biologiczne cykle rozwojowe patogenów, 
szkodników i chwastów. Funkcje te realizowane są poprzez właściwy dobór i następstwo 
roślin. Płodozmian jednocześnie spełniający funkcję nawozową i sanitarną określono 
mianem przyrodniczo poprawnego.   
Nawozowa funkcja płodozmianu  

Podstawową funkcję nawozową w racjonalnie prowadzonym gospodarstwie spełniają 
nie tyle nawozy organiczne, co płodozmian. Ważne są wzajemne proporcje między 
gatunkami podwyższającymi i obniżającymi żyzność gleby. Zanim pozyskamy obornik 
najpierw musimy zapewnić zwierzętom paszę oraz ściółkę, które muszą wcześniej urosnąć 
na naszym polu. Niektóre rośliny uprawne krańcowo różnią się wpływem na żyzność gleby, 
w tym na zawartość próchnicy - jedne ją zwiększają, inne rujnują.  
Biologiczne wiązanie azotu 
          Rośliny motylkowate wiążą azot z atmosfery, a ponadto mają jeszcze jedną zaletę - im 
większy dają plon, tym lepsza struktura gleby i więcej azotu resztkach pożniwnych dla upraw 
następczych. Rośliny motylkowate wieloletnich zwiększają zasobność gleby w substancję 
organiczną o ok. 2 t na ha, a strączkowe o ok. 0,35 t.  

Celem każdego rolnika ekologicznego powinno być wdrożenie Przyrodniczo 
Poprawnego Płodozmianu (PPP), tzn. takiego, który spełnia następujące założenia:  

a/ udział zbóż ≤ 60% 
b/ udział roślin motylkowatych (lub ich mieszanek z trawami) w plonie głównym:   
     min. 20%, a max. 40 

       c/ udział międzyplonów min. 20%. 
Rodzime gatunki roślin strączkowych słabo plonują i w żywieniu zwierząt dają gorsze 

wyniki niż importowana soja. Niestety jest to soja GMO. Na szczęście w Polsce można z 
powodzeniem uprawiać odmiany soi nietransgenicznej, co pozwoli na: 
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- stopniową redukcję importu soi GMO, przy zachowaniu konkurencyjności polskiego  
   przemysłu paszowego i mięsnego 
- lepszą ochronę praw konsumentów, którzy odrzucają żywność GMO  
- dalsze wzmocnienie marki polskiej żywności w oczach konsumentów w Europie. 
Uprawa międzyplonów 

Dawniej sens uprawy międzyplonów widziano w możliwości poprawy bilansu pasz. 
Ostatnio dostrzega się pozaprodukcyjne funkcje międzyplonów, a głównie zwiększenie 
biologicznej aktywności gleby. Uprawa międzyplonów jest naśladowaniem naturalnych 
ekosystemów, jak lasy czy łąki - tam gleba przez cały rok pokryta jest roślinnością. Działanie 
promieni słonecznych na glebę zabija mikroorganizmy i ją przesusza. Wiatry powodują 
erozję wietrzną, a woda niszczy strukturę i powoduje erozję wodną. Ważną funkcją 
międzyplonów jest biologiczne wiązanie mineralizowanego już azotu znajdującego się w 
glebie. 
Tabela 2. Wpływ uprawy międzyplonów na zawartość N-NO3 w warstwie gleby 0-60cm, w 
kg/ha.  
 

Obiekt Rok Grabów 
jesień wiosna 

 
Bez  
międzyplonów 

1994/95 85,8 74,5 
1995/96 25,8 29,2 
1996/97 17,6 30,7 
średnio  43,1 44,8 

 
Z międzyplonami  

1994/95 27,3 103,7 
1995/96 8,6 22,6 
1996/97 9,9 38,1 
średnio  15,2 54,8 

 
Uprawa międzyplonów ma sens, gdy są one udane, a o udaniu się poplonów 

ścierniskowych decyduj ilość wystarczająca ilość wody i termin siewu. Dla udania się 
poplonów ścierniskowych jeden dzień lipca znaczy tyle, co tydzień sierpnia. Im 
gospodarstwo położone jest bardziej na południowy zachód Polski, tym większe możliwości 
uprawy międzyplonów ścierniskowych.  
 
Następny wykład przedstawiła mgr Agnieszka Dobosz-Idzik  - starszy specjalista 
ds. rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W tej prezentacji przedstawione zostały 
szczegółowe  informacje na temat zmian w programach rolnośrodowiskowych w roku 
2013.   

Szczegóły wykładu na załączonej płycie CD. 
 

Około godziny 13:30 miała miejsce przerwa obiadowa. Obiad był przygotowany z  produktów 
ekologicznych, a podczas całego szkolenia uczestnicy mieli możliwość degustacji soków 
ekologicznych, kawy i herbaty bio oraz ciasta przygotowanego z mąki bio - z pszenicy 
samopszy. 
Na zakończenie miały miejsce konsultacje i żywa dyskusja wszystkich uczestników 
szkolenia. Całość zakończyła się o godzinie 18.00. 
 
Mieczysław Babalski 
Stowarzyszenie EKOŁAN www.eko-lan.pl  87-312 Pokrzydowo 139 
 


