
Ekologiczne metody produkcji 
roślinnej



Rolnictwo ekologiczne określa się jako system 
gospodarowania o zrównoważonej produkcji 
roślinnej i zwierzęcej. 

Podstawową zasadą w ekologii jest odrzucenie 
w procesie produkcji żywności środków chemii 
rolnej, weterynaryjnej i spożywczej.



Cele rolnictwa ekologicznego:

• Produkcja żywności wysokiej jakości służącej zdrowiu człowieka przy 

utrzymaniu lub podwyższaniu żyzności gleby,

• Życie zgodnie z prawami przyrody,

• Wytworzenie żywności, która człowiekowi pomaga a nie szkodzi,

• Traktowanie gospodarstwa jako organizmu,

• Maksymalne ożywienie gleby czyli , aktywizacja biologiczna,

• Naturalna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami,

• Obecność zwierząt w gospodarstwie i stwarzanie im optymalnych 

warunków bytu.



Zasady ekologicznej uprawy roślin



Uprawa roli

Uprawa gleby ogranicza się do niezbędnego minimum i powinna 

być wykonywana z myślą o stałym podwyższaniu żyzności gleby. 

Ogólne zasady uprawy obejmują:

• płytkie odwracanie i głębokie spulchnianie;

• ograniczanie liczby przejazdów (agregatownie narzędzi);

• maksymalne skracanie czasu, w którym gleba pozostaje bez 

okrywy roślinnej.



Płodozmian

Kluczowe znaczenie w gospodarstwie ekologicznym ma odpowiednio 

zaplanowany płodozmian o kilkuletniej rotacji (minimum 4 lata), z 

udziałem roślin motylkowych (minimum 25%) w plonie głównym oraz 

uwzględniający stosowanie wsiewek i międzyplonów chroniących glebę 

przed erozją. 



Płodozmian

Właściwie zaplanowany płodozmian spełnia następujące funkcje:

• utrzymanie odpowiedniej zawartości próchnicy oraz żyzności gleby,

• zapobiega nadmiernemu rozwojowi chorób i szkodników,

• nie dopuszcza do niekontrolowanego rozwoju chwastów.



Ograniczenie zachwaszczenia

W gospodarstwie ekologicznym niedozwolone jest stosowanie jakichkolwiek 
herbicydów. Odchwaszczanie wykonuje się wyłącznie mechanicznie, przy 
użyciu bron, obsypników, pielników i narzędzi ręcznych.



Dużą rolę w ograniczaniu zachwaszczenia odgrywają następujące działania 
zapobiegawcze:

 odpowiedni dobór i następstwo roślin uprawnych (właściwy płodozmian),

 kompostowanie materiałów ogrodniczych,

 odpowiedni dobór odmian roślin uprawnych,

 uprawa międzyplonów (ozimych, ścierniskowych) i śródplonów 

(wsiewek),

 oczyszczanie materiału siewnego,

 przedsiewna uprawa roli,

 ściółkowanie i mulczowanie.



Dobór odmian roślin uprawnych

W rolnictwie ekologicznym preferowane są odmiany genetycznie ustalone, 

o tzw. szerokiej odporności na choroby i szkodniki, jak również 

konkurencyjne wobec chwastów formy lokalne, które ukształtowały się w 

ciągu wielu lat uprawy w danym regionie.



Materiał siewny i sadzeniowy

Wymogiem w gospodarstwach ekologicznych jest nabywanie 

materiału siewnego lub sadzeniowego reprodukowanego w 

gospodarstwach ekologicznych lub rozmnażanie we własnym 

gospodarstwie.

Niedozwolona jest uprawa roślin genetycznie modyfikowanych.

Niedopuszczalne jest także zaprawianie nasion oraz materiału 

sadzeniowego środkami syntetycznymi.



Dozwolone jest zaprawianie nasion wapnem hydratyzowanym 

w ilości 2 kg/ 100 kg. Można również przedsiewnie traktować nasiona 

preparatami biodynamicznymi i dojrzałym kompostem.

Dopuszczalne są zabiegi fizyczne przyspieszające kiełkowanie, takie jak: 

moczenie, skaryfikowanie, a także  moczenie w roztworze 

nadmanganianu potasu.



Regulatory wzrostu i rozwoju

W rolnictwie ekologicznym dozwolone są naturalne substancje, jak: 

preparaty biodynamiczne, wyciągi kompostowe, ekstrakty roślinne, itp.

Niedozwolone jest stosowanie substancji syntetycznych                 

o charakterze hormonów roślinnych, takich jak: antywylegacze, substancje 

stymulujące rozkrzewianie, stymulujące zapłodnienie i inicjujące 

partenokarpiczne zawiązywanie owoców, przyspieszające lub opóźniające 

dojrzewanie, hamujące kiełkowanie bulw i cebul, pobudzające ukorzenianie 

sadzonek i inne.



Działania zapobiegające nadmiernemu zachwaszczeniu to:

 stosowanie w płodozmianie roślin dobrze zacieniających glebę oraz o 

wysokiej dynamice wzrostu,

 uprawa roślin odchwaszczających,

 pokrycie gleby roślinami uprawnymi przez cały okres wegetacji, 

 uprawa międzyplonów i śródplonów, 

 ściółkowanie gleby,

 stosowanie materiału siewnego wolnego od nasion i chwastów.



 stosowanie uprawek mechanicznych przy użyciu bron, obsypników i 

pielników,

 stosowanie herbicydów biologicznych,

 wyrywanie chwastów,

 odchwaszczanie termiczne, przy użyciu specjalistycznych urządzeń, 

zwłaszcza przed wschodami wolno kiełkujących gatunków warzyw, np. 

marchwi i cebuli.



Działania mające na celu ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami 

polegają na:

• kształtowaniu środowiska gospodarstwa i jego otoczenia w sposób 

sprzyjający rozwojowi i ochronie naturalnych wrogów szkodników 

roślin uprawnych,

• wprowadzaniu do uprawy odmian roślin odpornych na choroby i 

szkodniki,

• odpowiednim doborze terminów siewu i zabiegów pielęgnacyjnych, 

tak aby zminimalizować rozwój chorób    i szkodników,



• przykrywaniu roślin uprawnych osłonami (folią, siatkami, włókniną) w 

okresie nasilenia chorób lub inwazji szkodników,

• stosowaniu substancji odstraszających lub zwabiających, stosowaniu 

pułapek, barier, emitorów impulsów dźwiękowych lub świetlnych,

• wprowadzaniu do uprawy roślin odstraszających lub zwabiających 

szkodniki.



Nawożenie w gospodarstwach 
ekologicznych



Nawozy i nawożenie

Istotą nawożenia w rolnictwie ekologicznym jest utrzymanie lub 

podwyższenie żyzności i biologicznej aktywności gleby oraz stworzenie 

optymalnych warunków rozwoju roślin. Podstawowymi nawozami w 

gospodarstwie ekologicznym są:

• obornik, 

• kompost, 

• gnojówka, 

• pomiot ptasi

• nawozy zielone, 

• słoma,



Skład chemiczny nawozów  naturalnych jest zmienny  i  zależy od 

gatunku, wieku, kierunku użytkowania i sposobu żywienia zwierząt, a także 

od warunków przechowywania nawozów. 

Bardzo ważną sprawą wpływającą na wielkość strat składników 

pokarmowych w oborniku jest umiejętność organizacji wywozu tego 

nawozu na pole uprawne. 

Ważny jest czas między wywozem obornika i jego przykryciem. 

Straty składników pokarmowych w oborniku przykrytym po 6 godzinach od 

wywozu sięgają około 19%, natomiast przykrytym po 4 dniach aż 29%. 



Obornik - zawiera on średnio w 1 tonie: 5kg azotu(N), 3kg 

fosforu(P2O5), 6-7kg potasu(K2O), 5kg wapnia(CaO), 2kg 

magnezu(MgO) oraz 5,3g boru, 5g miedzi, 640g manganu, 353g cynku, 

0,43g molibdenu i 0,33g kobaltu.. 

Obornik umożliwia utrzymanie optymalnego poziomu próchnicy 

w warstwie ornej gleby. Obornik można stosować corocznie, a zwykle 

zaleca się go przyorywać raz na 3–4 lata, w dawce dostosowanej do 

wymagań pokarmowych roślin. Na glebach lekkich i średnich najlepiej 

stosować ten nawóz wiosną, a na cięższych jesienią.



Gnojówka jest to przefermentowany mocz zwierzęcy. Dobrze 
przechowywana stanowi bardzo dobry nawóz azotowo-potasowy.

Gnojówka bydlęca zawiera średnio w 1m3: 2,6kg azotu (N), 0,08-0,12kg 
fosforu  (P2O5), 7,0 kg potasu(K2O), 0,25kg wapnia(CaO), 

Stosując gnojówkę należy pamiętać o dodatkowym nawożeniu fosforem.

Około 90% azotu w gnojówce występuje w formie amonowej, dlatego jest 
on łatwo pobierany przez rośliny.

Po zastosowaniu gnojówki na gruntach ornych, należy ją natychmiast 
wymieszać z glebą,    aby zapobiec stratom azotu.



Pomiot ptasi

Pomiot kurzy przeciętnie zawiera w 1 tonie: 16kg azotu (N), 15kg 

fosforu(P2O5), 8kg potasu(K2O), 24kg wapnia(CaO) oraz 7kg 

magnezu(MgO).

Stosując pomiot ptasi należy pamiętać o tym, że w przeważającej części 

azot występuje tu w formie kwasu moczowego, który szybko rozkłada się 

do amoniaku. Specyficzne działanie azotu w pomiocie oraz wysoka 

zawartość składników pokarmowych powodują, że należy go stosować w 

dawce do  11 t/ha w takich samych terminach jak obornik.



Słoma jako nawóz organiczny jest wykorzystywana głównie w 

gospodarstwach posiadających mało inwentarza żywego, a więc nie 

produkujących obornika. Słoma zawiera około 90% suchej masy.

Zawartość składników pokarmowych w świeżej masie wynosi:0,5—

0,7% N,

0,20% P2O5, 1,5% K2O

Ponieważ słoma zawiera stosunkowo mało azotu, należy przyorywać

ją razem z dodatkiem azotu np. gnojówki co przyspiesza jej rozkład w glebie. 

Przyorywanie słomy bez dodatku azotu może okresowo pogorszyć wzrost i 

rozwój uprawianej rośliny na skutek niedoboru azotu w glebie.



Nawozami uzupełniającymi w gospodarstwie ekologicznym są:

• nawozy mineralne - mielone skały takie jak: bazalt, bentonit, gips, kizeryt, 

dolomit, wapno magnezowe, wapno węglanowe, kreda nawozowa 

(pojezierna, łąkowa, margiel); boraks; nawozy potasowe: kainit, 

kalimagnezja, siarczan potasu; skały fosforytowe (mączki); popiół 

drzewny;

• nawozy organiczne: mączka z kości, krwi, rogów, pierza, skorupy jaj, 

mączka rybna, odpady z własnego gospodarstwa; makuchy, kora drzewna 

i trociny;

• muł i osady z naturalnych zbiorników wodnych; torf w ilości do 20% w 

podłożach do produkcji rozsad.



Wykaz nawozów dopuszczonych do stosowania w 
gospodarstwach ekologicznych znajduje się na stronie: 
http://www.iung.pulawy.pl/Odpady/Wykaz.htm

http://www.iung.pulawy.pl/Odpady/Wykaz.htm


Niedozwolonymi nawozami w gospodarstwie ekologicznym są:

• syntetyczne nawozy azotowe,  

• nawozy przemysłowe (w tym chelatowe, mikroelementowe i dolistne), 

• gnojowica, 

• komposty z odpadów komunalnych, 

• osady ściekowe spoza gospodarstwa, nie przekompostowanie fekalia, 

komposty z udziałem fekaliów w uprawie warzyw, 

• odchody z ferm zwierząt futerkowych, 

• nawóz popieczarkowy (podłoże) z konwencjonalnych pieczarkarni;

• produkowane przemysłowo nawozy organiczne (w tym tzw. biohumus), 

nawozy organiczno-mineralne (w tym na bazie węgla brunatnego), 



Naturalne metody ochrony 
roślin



W rolnictwie 
ekologicznym stosuje 
się środki ochrony roślin 
zawierające wyłącznie 
substancje biologicznie 
czynne, mikroorganizmy 
oraz organizmy żywe. 



Naturalne środki ochrony roślin, oparte na substancjach roślinnych, 

pozwalają ograniczyć lub całkowicie zaniechać stosowania szkodliwych 

środków chemicznych.

W tej grupie preparatów ochronnych do wyboru mamy:

• naturalne środki ochrony roślin sporządzane samodzielnie, głównie na 

bazie ziół i chwastów,

• gotowe biopreparaty do kupienia w sklepie.

• pułapki do wyłapywania szkodników. 



Do naturalnej walki z chorobami czy szkodnikami wykorzystuje się inne 
rośliny, na przykład:

• aksamitka, lawenda, majeranek, mięta oraz tymianek - odstraszają 
mrówki i mszyce

• aksamitka, bazylia, komosa - negatywnie wpływają na krety

• wrotycz - ogranicza występowanie mrówek i much

• szałwia - chroni przed pojawieniem się bielinka kapustnika

• korona cesarska, wilczomlecze, bez czarny - nie sprzyjają nornicom

• czosnek - ma działanie grzybobójcze i również odstrasza nornice



Nie bez znaczenia okazać się może pomoc innych zwierząt w zwalczaniu 

szkodników. 

• Zwabione przez wrotycz lub krwawnik pożyteczne biedronki zredukują 

populację mszyc. 

• Jeże żywią się ślimakami i pomrowami, a dzięki sikorce w sezonie 

zimowym pozbędziemy się jaj owadów. 

• Do walki z chwastami, np. perzem właściwym czy powojem 

wykorzystuje się aksamitkę, która wytwarza substancje hamujące ich 

rozwój. 



Naturalne środki ochrony roślin, przygotowywane samodzielnie, 
można podzielić na następujące grupy:

Wyciągi - uzyskuje się poprzez zalanie roślin gorącą wodą i 
moczenie ich przez kolejne 24 godziny, najlepiej przygotować go 
na dzień przed wykonaniem planowanego zabiegu i nie 
przechowywać dłużej niż 1 dzień, gdyż potem następuje 
fermentacja, zmieniająca właściwości preparatu,

Wywary - powstają poprzez zalanie roślin wodą i moczenie ich 
przez jeden dzień (do 24 godzin), na koniec podgrzewamy je do 
wrzenia (lub gotujemy przez 20 do 30 minut), stosujemy po 
ostygnięciu.



Napary - rośliny zalewa się wrzątkiem i pozostawia pod 
przykryciem na około 30 minut,

Gnojówki - rośliny zalewa się wodą i pozostawia na kilka tygodni 
(od 2 do nawet 6 tygodni) aż sfermentują, ciecz należy codziennie 
mieszać aby zapewnić dostęp tlenu konieczny przy fermentacji 
(uwaga: może się wydzielać nieprzyjemny zapach), gnojówka 
nadaje się do użytku gdy jest klarowna a na jej powierzchni nie 
zbiera się piana, nadaje się do użycia przez okres od 1 do 2 
miesięcy. 



Naturalne środki ochrony roślin dostępne w handlu

Jeżeli nie mamy czasu lub ochoty aby samodzielnie 
przygotować naturalne środki ochrony roślin, można 
zakupić gotowe biopreparaty. Do wyboru mamy nie tylko 
preparaty roślinne ale również preparaty biologiczne -
bakteryjne, preparaty oparte na wirusach owadzich czy też 
oparte na bazie pasożytniczych grzybów.



Podstawową zaletą biopreparatów jest:
• wysoka selektywność, co oznacza, że prawidłowo 

stosowane nie są szkodliwe dla ludzi i innych 
organizmów żyjących w ogrodzie,

• są nieszkodliwe dla samych roślin, owadów 
pożytecznych i pszczół

• nie mają one okresu karencji i prewencji,
• czynniki chorobotwórcze i szkodniki nie mogą się na nie 

uodparniać, co może mieć miejsce gdy stosujemy 
pestycydy. 



Tablice lepowe i pułapki feromonowe

Kolorowe tablice lepowe oraz pułapki feromonowe pomagają 

w określeniu momentu pojawienia się szkodnika oraz 

określeniu jego liczebności. W zależności od zastosowania, 

należy wybrać tabliczkę o odpowiednim kolorze lub 

odpowiednią pułapkę. 



Żółte tablice lepowe - stosowane w uprawach szklarniowych lub w 
tunelach, jedna tablica na 20-25 m2 szklarni lub tunelu, przeznaczone do 
odławiania mączlika szklarniowego,
Niebieskie tablice lepowe - przeznaczone do odławiania wciorniastków, 
szczególnie przydatne w uprawie roślin ozdobnych na parapetach,
Pomarańczowe tablice lepowe - służące do stwierdzania obecności 
połyśnicy marchwianki,
Białe tablice lepowe - pomagają w sygnalizacji obecności owocnicy 
jabłkowej i owocnicy żółtorogiej
Pułapki feromonowe (Grapodor, Pomodor, Medchem-1, Medchem-2) -
przeznaczone do sygnalizacji (określania terminu wylotu owocówki 
jabłkóweczki i owocówki śliwkóweczki, zwójki koróweczki, zwójki 
siatkóweczki).



Wyciąg i wywar z aksamitki

Wyciąg z aksamitek
Jak przygotować: 1 kg suszonych 
aksamitek moczyć w 10 L ciepłej wody, 
pozostawić na 48 godz., nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: w razie wystąpienia 
szkodników,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: odstrasza mszyce,



Wyciąg z bzu czarnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych liści i 
kwiatów bzu moczyć w 10 l wody przez 24 godziny, 
rozcieńczyć wodą 1/10.
Kiedy stosować: gdy zauważymy szkodniki,
Miejsce stosowania: gleba i bezpośrednio na rośliny,
Działanie: zwalcza rolnice, bielinka kapustnika, mszyce,

Gnojówka z bzu czarnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych liści, 
kwiatów i pędów bzu czarnego zalać 10 litrów wody i 
odstawić na 4 do 5 dni.
Kiedy stosować: gdy występują szkodniki,
Miejsce zastosowania: wlewać do nor,
Działanie: odstrasza krety i norniki,



Wyciąg z bylicy piołun

Jak przygotować: 300g świeżego ziela bylicy piołunu lub 30g suszu na 10 
litrów wody, moczyć 12 godzin, nie rozcieńczać,

Kiedy stosować: zapobiegawczo i przy porażeniu,

Miejsce zastosowania: cała roślina i ścieżki mrówek,

Działanie: zwalcza mszyce, mrówki, bielinka kapustnika, przędziorki, rdzę 
wejmutkowo-porzeczkową,

Napar z bylicy piołun

Jak przygotować: 300g świeżego ziela lub 30g suszu na 10 litrów wody, 
gotować przez 30 minut,

Kiedy stosować: zapobiegawczo oraz w czasie porażenia,

Miejsce zastosowania: na rośliny,

Działanie: napar z piołunu zwalcza połyśnicę marchwiankę, śmietkę 
cebulankę, owocówkę jabłkóweczkę, różne choroby grzybowe,



Wyciąg z cebuli
Jak przygotować: 200g łusek cebuli zalać 10 litrów wody, gotować przez 35 
min., nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: zapobiegawczo lub przy porażeniu, opryskać 3 razy co 5 
dni,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wyciąg z cebuli zwalcza mszyce, miodówki, skoczki, przędziorki,
Wywar z cebuli
Jak przygotować: 75g cebuli lub 500g łusek na 10 litrów wody, gotować 
przez 10 min., nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: zapobiegawczo oraz przy porażeniu,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wywar z cebuli zapobiega występowaniu chorób grzybowych, 
pomaga zwalczać roztocza i mszyce,



Wyciąg z czosnku
Jak przygotować: 200g ząbków roztartego czosnku zemleć, zalać 
10 L wody i odstawić na 3 lub 4 dni, nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: wiosną i latem, zapobiegawczo i przy porażeniu,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wyciąg z czosnku pomaga zwalczać takie szkodniki jak 
mszyce, połyśnica marchwianka, wielkopąkowiec porzeczkowy, 
przędziorki oraz liczne choroby bakteryjne i grzybowe,



Wywar z czosnku

Jak przygotować: 200g ząbków roztartego czosnku zemleć, zalać 
10 L wody na 24 godziny, gotować 20 min., nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: wiosną i letem zapobiegawczo oraz przy 
porażeniu,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wywar z czosnku działa na mszyce, połyśnicę
marchwiankę, wielkopąkowca porzeczkowego, przędziorki oraz 
choroby bakteryjne i grzybowe,



Wyciąg z krwawnika pospolitego

Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 
10 L wody i odstawić na 24 godz., rozcieńczyć 1:10,
Kiedy stosować: zapobiegawczo w okresie kwitnienia drzew i 
krzewów,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: pomaga zapobiegać takim chorobom jak mączniak 
prawdziwy, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, plamistość liści 
drzew pestkowych, monilioza i kędzierzawość liści brzoskwini,



Wywar z krwawnika pospolitego

Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 100 g 
suszonych roślin zalać 10 L wody i odstawić na 
24 godz., następnie gotować przez 30 min., 
nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: zapobiegawczo i przy 
porażeniu,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: mszyce, miodówki, larwy 
pluskwiaków, liściożerne gąsienice motyli,



Gnojówki z pokrzyw

Gnojówka fermentująca z pokrzyw
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych nie 
kwitnących roślin zalać 10 L wody, przed zastosowaniem 
rozcieńczyć 1:10,
Kiedy stosować: gdy występują szkodniki,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: zwalcza mszyce, przędziorki, miseczniki i tarczniki,



Gnojówka z pokrzyw
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych nie kwitnących 
roślin zalać 10 L wody, przed zastosowaniem rozcieńczyć 1:10, 
rozcieńczyć w zależności od zastosowania,
Kiedy stosować: od wiosny do jesieni lub przy porażeniu,
Miejsce zastosowania: w zależności od zastosowania do gleby lub na 
rośliny,
Działanie: w rozcieńczeniu 1:10 działa wzmacniająco, można podlewać 
wiele warzyw, kwiaty jednoroczne, byliny, drzewa i krzewy owocowe 
(uwaga: nie wolno podlewać fasoli, grochu, czosnku i cebuli !), w 
rozcieńczeniu 1:20 można opryskiwać rośliny zaatakowane przez 
mszyce, bez rozcieńczenia można wlewać do pryzmy kompostowej aby 
stymulować proces rozkładu roślin,



Gnojówka fermentująca ze skrzypu 
polnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g 
suszonych roślin pozostawić w 10 L wody 
na 4 do 5 dni do fermentacji, przed 
zastosowaniem rozcieńczyć 1:50,
Kiedy stosować: w okresie wegetacji przy 
słonecznej pogodzie,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: gnojówka ze skrzypu zwalcza 
mszyce, przędziorki, miseczniki i tarczniki,



Wywar ze skrzypu polnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych roślin zalać 10 litrami 
wody i moczyć przez całą dobę, następnie zagotować i trzymać na bardzo 
małym ogniu przez 30 minut. Po przestygnięciu przecedzić i zastosować do 
oprysków w rozcieńczeniu z wodą 1:3.
Kiedy stosować: w okresie wegetacji przy słonecznej pogodzie, najlepiej w 
godzinach porannych. Rośliny opryskuje się przez 3 tygodnie w odstępach 
co 3 dni.
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wywar ze skrzypu polnego pomaga walczyć z mączniakiem 
prawdziwym, mączniakiem rzekomym, rdzą i kędzierzawością liści 

brzoskwini, 



Gdy wspomniane metody zawiodą, wtedy można sięgnąć po 
dopuszczone przez prawo środki ochrony roślin.
Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy został 
wyznaczony jako jednostka organizacyjna oceniająca i potwierdzająca 
zgodność środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej. 
Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz spełniających wymogi produkcji 
ekologicznej znajduje się na stronie minrol.gov.pl.

Obecnie na tej liście zarejestrowanych jest 110 preparatów (stan na 
styczeń 2020r.)



Dobre sąsiedztwo 
roślin



Dobre sąsiedztwo roślin i warzyw ma bardzo pozytywny 
wpływ na ich wzrost i uprawę.
W ekologicznym rolnictwie dobór odpowiedniego sąsiedztwa 
roślin jest szczególnie istotny. 
Warto dowiedzieć się więcej o tym, które rośliny oddziałują 
na siebie pozytywnie, a które przeszkadzają sobie. Wszystko 
to ma ogromne znaczenie jeżeli chce się mieć piękny i 
zdrowy ogród.



Rośliny i warzywa powinny być tak sadzone aby wzajemnie 
się nie ograniczały. 
Niedopuszczalne jest konkurowanie o wodę, słońce czy 
składniki mineralne między roślinami. 
Należy tak planować nasadzenia aby każda roślina miała 
wystarczająco dużo miejsca dla siebie, zarówno w części 
nadziemnej jak i podziemnej. 
Warto jest tak dobierać rośliny aby wzajemnie sobie 
pomagały we wzroście, np. zwiększały odporność na różne 
choroby lub odstraszały potencjalne szkodniki. 



Dobrzy sąsiedzi

Aksamitki warto posadzić obok róż i  pomidorów. O kwiatkach 
tych mówi się, że są roślinami pułapkowymi dla nicieni. Nicienie 
wnikają w korzenie aksamitek, nie wyrządzają kwiatkom szkody, 
a zostawiają w spokoju inne rośliny. Jesienią, gdy aksamitki 
przekwitną należy je wyrwać i spalić, aby pozbyć się nicieni.

Nasturcje i nagietki przyciągają mszyce, z tego powodu sadźmy 
je w pobliżu roślin łatwo ulegającym inwazji mszyc.

Cząber pospolity jest dobrym sąsiadem dla cebuli i fasoli.



Pomidory i selery: korzenie pomidorów wydzielają substancje powodujące 
lepszy wzrost selerów.

Cebula i marchewka to wypróbowani partnerzy. Zapach cebuli odstrasza 
groźnego szkodnika marchwi – połyśnicę marchwiankę. Natomiast zapach 
marchwi odstrasza śmietkę cebulankę. W dodatku rośliny te pobierają 
pokarm z różnej głębokości podłoża, toteż nie konkurują ze sobą (zupełnie 
jakby jadały z oddzielnych talerzy). Korzenia cebuli rozrastają się szeroko 
ale płytko. Marchew ma korzeń palowy, sięgający w głąb gleby.

Czosnek, cebula i truskawki: ze wspomnianych warzyw ulatniają się 
obficie fitoncydy – substancje, które działają bakteriobójczo i 
grzybobójczo, dlatego właśnie chronią truskawki przed szarą pleśnią.



Szałwia lekarska wraz z tymiankiem i kapusta: zioła te 
odstraszają wiele owadów, a zwłaszcza bielinka kapustnika, toteż 
są dobrymi sąsiadami dla kapusty (i kalarepy, a także brukselki) 
w dodatku poprawiają jej smak, czyniąc delikatniejszym.

Kapusta i fasola: korzystnie na siebie oddziaływają, gdyż fasola 
odstrasza od kapusty bielinka kapustnika, a korzenia kapusty 
wydzielają do gleby substancję wzmacniające fasolę. Kapusta w 
podobny sposób oddziałuje na większość warzyw (seler, ogórki, 
ziemniaki, rzodkiewkę)



Wiele chwastów wzmacnia rośliny uprawne. Są to pokrzywa 
(ponadto przyspiesza tworzenie się próchnicy w glebie), 
kozłek lekarski (przyciąga  dżdżownice), krwawnik pospolity 
(sprzyja wzrostowi warzyw, podnosi aromat ziół), wrotycz 
pospolity (odstrasza mrówki). Dlatego warto zachować w 
ogrodzie małe kępki chwastów. Ale najzdrowszą atmosferę w 
naszym ogrodzie utworzą pokrzywa, rumianek pospolity i 
mięta pieprzowa rosnące blisko siebie. Podniosą odporność 
warzyw i kwiatów, odstraszą szkodniki. Trzeba je mieć.



Złe sąsiedztwo
Orzech włoski – deszcz spłukuje z jego liści substancje, które 
hamują wzrost roślin. Podobnie działają  (choć przez korzenie) 
jabłonie, mieczyki i tulipany
Czosnek i cebula posadzone blisko fasoli sprawiają, że daje ona 
niskie plony.
Pomidory chorują w sąsiedztwie kalarepy (i odwrotnie). Nie 
lubią też sąsiedztwa kopru i kolędry.
Aksamitki źle wpływają na zioła.
Sałata nie rośnie obok pietruszki i odwrotnie.
Szczypiorek jest złym sąsiadem dla grochu, fasoli, buraków oraz 
kapusty.



Dziękuję za uwagę


