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Rolnictwo ekologiczne 



Definicja EQF 

Wiedza 

•  Zrozumieć termin 

rolnictwo 

ekologiczne; jak 

producenci pracują 

z produktami 

ekologicznymi i 

mają pojęcie o 

możliwościach 

biznesowych w tej 

dziedzinie. 

Umiejętności 

• Określenie 

możliwości, opcji i 

wartości dodanej, a 

także 

przedstawienie 

konstruktywnych 

propozycji rozwoju 

i / lub wsparcia 

rolnictwa 

ekologicznego. 

Kompetencje 

• Zrozumieć, że 

zrównoważone i 

skuteczne rolnictwo 

ekologiczne jest 

ściśle powiązane z 

produkcją wysokiej 

jakości i pożywnych 

produktów 

spożywczych. 



Wprowadzenie (1) 

Rolnictwo ekologiczne, które jest również biologiczne, to system produkcji i 

przetwarzania, którego celem jest uzyskanie żywności o optymalnej jakości, 

pozbawionej odpadów, minimalizującej wpływ człowieka na środowisko. 

Optymalnie wykorzystuje ono zasoby naturalne, pomagając zachować 

różnorodność biologiczną roślin i zwierząt oraz obstawiając promowanie 

zrównoważonego rozwoju lokalnego na tym obszarze. Oznacza to 

wykorzystywanie przyrody bez przerywania jej cyklu biologicznego, 

wydobywanie z ziemi tego, co Ziemia jest w stanie dać, bez nadmiernego 

wykorzystywania jej za pomocą substancji zanieczyszczających. 

Norma reguluje produkcję żywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych 

(warzywa, zwierzęta, zwierzęta akwakultury i glony), przetworzonych 

produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pasz, 

wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion, a także drożdży. 



Wprowadzenie (2) 

Celem rolnictwa ekologicznego jest osiągnięcie następujących celów: 

Produkować żywność najwyższej jakości, sanitarną i organoleptyczną; 

Zachować bezpieczeństwo żywnościowe; 

Być zrównoważonym ekologicznie i opłacalnym ekonomicznie; 

Promować rozwój obszarów wiejskich; 

Pracować w zintegrowany sposób z ekosystemami; 

Zwiększyć lub utrzymać żyzność gleby; 

Jak najlepiej wykorzystywać odnawialne i lokalne zasoby; 

Unikać form zanieczyszczenia, które mogą wynikać z technik rolniczych; 

Utrzymać różnorodność genetyczną systemu rolnego i jego środowiska. 



Gleba 

W rolnictwie ekologicznym gleba nabiera istotnego znaczenia i 

nie jest zwykłą podporą roślin, ale złożoną siecią życia, którą 

należy wzmacniać i dawać jej wszystko, czego potrzebuje. Jest to 

jedyna metoda rolnictwa, która dąży do zharmonizowania 

funkcjonowania systemów naturalnych z interesami człowieka, 

uzyskania zdrowej żywności o zrównoważonych plonach i 

zapewnienia ochrony zasobów naturalnych, zdrowia ludzi i 

przyczynienia się do złagodzenia skutków globalnego ocieplenia. 



Kluczowe punkty rolnictwa ekologicznego 

Bioróżnorodność 
Dodatki 

chemiczne 
Uprawa gleby 



Bioróżnorodność 

• Kombinacja różnych upraw i odmian roślin (stowarzyszenie 

upraw) jest uprawiana na tym samym polu, uciekając przed 

monokulturami stosowanymi w rolnictwie przemysłowym. W ten 

sposób osiąga się wiele synergii między uprawami. 

• Różnorodność biologiczna w rolnictwie zwiększa odporność roślin 

na zmiany klimatu. Udowodniono naukowo, że zarówno w 

przyrodzie, jak i w rolnictwie różnorodność biologiczna oferuje 

naturalną polisę ubezpieczeniową na wypadek ekstremalnych 

warunków pogodowych. 

• Zwiększanie naturalnej różnorodności biologicznej, dzikich roślin, 

pożytecznych owadów, drapieżników ... to kolejny sposób na 

zagwarantowanie podstawowej równowagi w rolnictwie. 



Dodatki chemiczne 

• Zwalczanie szkodników odbywa się w naturalny sposób poprzez doskonalenie naturalnych systemów 

kontroli, na przykład poprzez wprowadzenie pożytecznych owadów i ptaków żywiących się szkodnikami 

oraz roślin, które odpychają szkodniki i przyciągają pożyteczne owady. Stosowanie niebezpiecznych 

chemikaliów lub transgenicznych jest niedozwolone. 

• Nawozy naturalne również są  kluczem do rolnictwa ekologicznego. Żyzną glebę uzyskuje się dzięki 

zielonym nawozom, na przykład poprzez uprawę roślin strączkowych. Włączenie nawozu zwierzęcego i 

kompostu również wzbogaca glebę. To tylko niektóre ze sposobów na zwiększenie materii organicznej i 

żyzności gleby bez nawozów syntetycznych. Stosowanie nawozów naturalnych pozwala także 

oszczędzać rolnikom, a także eliminuje potrzebę sztucznych nakładów. Dzięki  nawozom naturalnym 

gleba jest bogata w materię organiczną, lepiej zatrzymuje wodę i umożliwia lepszą ochronę przed 

erozją. Stosowanie nawozów chemicznych jest niedozwolone. 



Uprawa gleby 

Gleba jest głównym bohaterem i jest traktowana jako 

taka: bardzo złożona żywa istota, szanująca 

nieskończoność organizmów, które ją tworzą, pracująca 

nad utrzymaniem żyzności. W tym celu konieczne jest 

przeprowadzenie minimalnej możliwej uprawy, nawet w 

niektórych przypadkach żadnej, aby nie zmienić jej 

wewnętrznej złożoności i nie utracić warstw 

(horyzontów) z większą ilością materii organicznej. 

Kolejnym z podstawowych punktów w rolnictwie 

ekologicznym jest płodozmian, dzięki czemu gleba nie 

jest zubożała: wręcz przeciwnie, jest wzbogacana, aby 

zapobiec pojawianiu się szkodników. 



Korzyści z rolnictwa ekologicznego 

Rolnictwo ekologiczne pozwala społecznościom produkować żywność, której potrzebują do wyżywienia. 

Ten rodzaj rolnictwa sprzyja przyszłości z szacunkiem dla rolnictwa i zdrowej żywności dla wszystkich ludzi. 

Pokarmy uprawiane ekologicznie lepiej smakują i są zdrowsze. Ostatnie badania w Kalifornii pokazują, że 

truskawki uprawiane ekologicznie są słodsze niż te produkowane konwencjonalnie. Odmiana ekologiczna 

zawiera także 10% więcej przeciwutleniaczy, związanych z zapobieganiem wielu chorobom. 

Z ekonomicznego punktu widzenia ta metoda nowoczesnego rolnictwa prowadzi do wyższych plonów. Na 

całym świecie rolnictwo ekologiczne może wytwarzać średnio o około 30% więcej żywności na hektar niż  

rolnictwo konwencjonalne. W krajach rozwijających się rolnictwo ekologiczne może wyprodukować około 

80% więcej żywności na hektar. Dzięki niestosowaniu syntetycznych substancji chemicznych, które również  

są bardzo zanieczyszczające, rolnicy mogą zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. 

Jest to również najlepszy sposób na złagodzenie skutków zmian klimatu i pomoc światowej populacji w 

dostosowaniu się do zmian związanych z globalnym ociepleniem. 



Rolnicy ekologiczni 

Obecnie 2,6 miliarda ludzi (około 40% 

światowej populacji) stanowią drobni 

rolnicy. Są to rolnicy, którzy produkują 

większość spożywanej przez nas żywności. 

Miliony rolników na całym świecie uprawia 

rolnictwo ekologiczne, pokazując, że możliwe 

jest wyprodukowanie wystarczającej ilości 

żywności za pomocą opłacalnych metod 

ekologicznych. 



Rolnictwo ekologiczne na świecie 

Hiszpania jest krajem, który już czwarty rok z rzędu stoi na czele 

plutonu w Unii Europejskiej pod względem obszaru 

poświęconego rolnictwu ekologicznemu, osiągając już liczbę 

ponad 1 845 039 hektarów, co stanowi wzrost przez ostatnie lata. 

Jest to wyraźny przykład, że rolnictwo ekologiczne jest opłacalne i 

że jest to jedyne rozwiązanie, aby uratować rolnictwo i umożliwić 

rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w czasach głębokiego 

kryzysu społeczno-gospodarczego i ekologicznego. 



Przykłady rolnictwa ekologicznego na świecie 

Zyskowne rolnictwo: W Andhra Pradesh w Indiach 

rolnictwo ekologiczne pomogło zwiększyć dochód 

netto rolników. Oszczędności na produktach 

chemicznych wahały się od 600 do 6000 rupii 

indyjskich (15-150 USD) (7,66 do 76 euro) na hektar, 

podczas gdy plony pozostawały stabilne. 

Żyźniejsza gleba: Badanie przeprowadzane od 21 lat 

w europejskich gospodarstwach wykazało, że nawozy 

ekologiczne oferują lepszą stabilność gleby, większą 

żyzność i większą różnorodność biologiczną (w tym 

dżdżownice i więcej mikroorganizmów) niż nawożone 

gleby syntetycznie 



Rolnictwo ekologiczne i UE 

Zasady rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej (UE) obejmują produkty rolne, w tym akwakulturę i drożdże. 

Obejmują one każdy etap procesu produkcyjnego, od nasion do gotowej żywności. Oznacza to, że istnieją 

szczegółowe przepisy dotyczące dużej różnorodności produktów, takie jak: 

Nasiona i materiał rozmnożeniowy, taki jak sadzonki, kłącza itp., z których uprawiane są rośliny lub uprawy; 

Produkty żywe lub produkty, które nie wymagają dalszego przetwarzania; 

Pokarm; 

Produkty zawierające wiele składników lub przetworzone produkty rolne do zastosowania jako pożywienie. 

Unijne przepisy dotyczące produkcji ekologicznej wykluczają produkty z połowów i polowań na dzikie 

zwierzęta, ale obejmują zbiory dzikich roślin, jeżeli przestrzegane są pewne warunki siedlisk przyrodniczych. 

Istnieją szczególne zasady dotyczące wina i akwakultury. 

 

 



Oznakowanie ekologiczne i logo UE 

Logo ekologiczne UE na produktach żywnościowych 

zapewnia przestrzeganie norm UE dotyczących 

produkcji ekologicznej. Jest ono obowiązkowe w 

przypadku żywności paczkowanej. W przypadku 

żywności przetworzonej oznacza ono, że co najmniej 

95% składników pochodzenia rolniczego jest 

organicznych. Supermarkety i inni detaliści mogą 

oznaczać swoje produkty jako „ekologiczne” tylko 

wtedy, gdy są zgodne z przepisami. 



Możliwości biznesowe w rolnictwie ekologicznym (1) 

Przedsiębiorstwa rolnicze są coraz bardziej modne, szczególnie 

te, które są w jakiś sposób związane z rozwijającym się sektorem 

ekologicznym. Z drugiej strony gospodarka dzielenia się i 

świadoma konsumpcja  również zajmują miejsce w populacji, 

obserwując wzrost konsumpcji produktów ekologicznych i 

innych usług dostosowanych do tego rodzaju wartości. 

Opieka zdrowotna jest czymś więcej niż tylko modą, dla wielu 

ludzi stała się sposobem na życie, więc otwieranie firm 

rolniczych może być sposobem na wykorzystanie tego wzrostu 

na rynku. 

Zobaczmy kilka możliwości biznesowych związanych z 

rolnictwem ekologicznym! 



Możliwości biznesowe w rolnictwie ekologicznym (2) 

Ekologiczne owoce i warzywa 

Produkty ekologiczne zwykle kosztują trochę więcej niż produkty 

nieekologiczne, co stanowi zachętę do otwarcia firmy, a jednocześnie 

może znacznie podnieść koszty. Surowe kontrole jakości, które muszą 

przejść te produkty w celu uzyskania pieczęci ekologicznej, powodują 

wzrost ceny, ale jest to również sposób na wsparcie ludzi, którzy je 

produkują. 

Przedsiębiorstwami rolniczymi owoców i warzyw mogą być produkcja, 

dystrybucja i / lub sprzedaż. Produkcja jest odpowiedzialna za uprawę 

żywności, dystrybucja za łączenie rolników z nabywcami produktów, a 

sprzedaż odbywa się w różnych sklepach i rynkach. Możesz założyć firmy 

rolnicze, które obejmują jeden z tych obszarów lub wszystkie 3 

jednocześnie. 



Możliwości biznesowe w rolnictwie ekologicznym (3) 

Warsztaty i szkolenia 

To kolejne z najczęstszych przedsiębiorstw rolniczych. Ludzie i 

rodziny, którzy zajmują się rolnictwem lub mają dużą wiedzę w 

tej dziedzinie, mogą przekazywać swoją wiedzę za 

pośrednictwem warsztatów i różnego rodzaju kursów, aby 

nauczyć innych, jak tworzyć własne uprawy lub wytwarzać różne 

rodzaje żywności za pomocą produktów, które występują w 

danej porze roku. Mimo że jest to powszechny sposób 

uzupełniania dochodu za pracę, którą wykonuje się już w 

terenie, każdy może zorganizować tego rodzaju wydarzenie, aby 

inni mogli przekazywać swoją wiedzę i na tym zarabiać. 



Możliwości biznesowe w rolnictwie ekologicznym (4) 

Przedsiębiorstwo rolnicze online 

Firmy internetowe są najbardziej innowacyjnymi i dochodowymi z 

istniejących, ponieważ ich idealni klienci nie ograniczają się do 

fizycznego miejsca i określonej populacji. Nie zależą też od czasu i 

miejsca, ponieważ wszyscy ludzie mają do nich dostęp. 

Przedsiębiorstwa rolnicze mogą być doskonale przystosowane do 

sektora internetowego, szczególnie w przypadku produktów 

informacyjnych. Chodzi o to, że każdy rodzaj wiedzy, którą można 

przekazać za pośrednictwem kursu wideo, można wykonać bez 

problemów, ponieważ w internecie mogą znajdować się ludzie 

zainteresowani poznawaniem tematów związanych ze światem 

rolniczym. 



Marketing i produkty ekologiczne 

Wzrost konsumpcji produktów ekologicznych sprzyja wejściu 

dużych producentów z sektora spożywczego w kategorii 

bioproduktów. Ten wpis zakłada, że linia ekologiczna jest coraz 

bardziej obecna w strategii korporacyjnej tych producentów i że 

towarzyszy jej wzrost inwestycji w marketing produktów 

ekologicznych zgodnie ze wzrostem konsumpcji i oczekiwaniami 

rozwoju sektora. 



Ekologiczny marketing mix 

Dystrybucja Strategia dystrybucji różni się w zależności od producenta. Niektórzy pracują tylko 

z nowoczesną dystrybucją, podczas gdy inni kierują swoje wysiłki na 

wyspecjalizowany kanał bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów lub 

hurtowników produktów ekologicznych. 

 

Cena 

 

Producenci, którzy ostatnio wprowadzają na rynek marki produktów ekologicznych, 

dążą do uzyskania produktów o wysokich obrotach, których różnica cen jest 

zbliżona do ich konwencjonalnego odpowiednika. 

 

Produkt 

 

Praktycznie wszyscy duzi producenci wszystkich kategorii reprezentują produkty 

ekologiczne. Chociaż prawdą jest, że producenci ekologicznych produktów 

spożywczych przodują w tym procesie. 

 

Komunikacja Linie ekologiczne traktuje się ogólnie strategią marketingową, która różni się od 

reszty konwencjonalnych produktów tym, co odpowiada przekazowi i 

pozycjonowaniu. Nowe przesłanie produktów ekologicznych jest opracowywane w 

oparciu o motywacje i oczekiwania konsumenta ekologicznego, ponieważ są to 

przede wszystkim zdrowie, środowisko i bliskość. 



Przykład marketingu produktów ekologicznych 

Danone: The 2 Cows 

Komunikacja: bliskość, współczucie, pedagogika 

Przesłanie: Lepsze jedzenie to lepsze życie 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEHg8cuZnI&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEHg8cuZnI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rFEHg8cuZnI&feature=emb_title



