
Ekologiczne metody 
uprawy roślin 



Podstawy prawne 

• Rozporządzenie Rady nr 834/2007  z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych  i uchylające 
rozporządzenie (EWG) 2092/91,

• Rozporządzenie  Komisji  nr 889/2007 z dnia 5 
września 2008 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu 
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 
ekologicznym ( Dz. U. nr 116 poz. 975)



Rolnictwo ekologiczne to naturalny, 

biologiczny sposób uprawy  roślin i chowu 

zwierząt  oparty na wykorzystaniu praw 

rządzących przyrodą, bez stosowania 

nawozów sztucznych i chemicznych środków 

ochrony roślin. Jest to rolnictwo przyjazne 

środowisku, trwałe, w dużym stopniu 

samowystarczalne, ekonomicznie wydolne, 

choć trudno jest uzyskać rekordowe plony.



Rolnictwo ekologiczne
to poszukiwanie równowagi

między tym co wynosimy,
a tym co wprowadzamy do środowiska.



Produkcja ekologiczna polega przede wszystkim  na stosowaniu:

• płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymywania lub 
podwyższania biologicznej aktywności i żyzności gleby,

• nawozów organicznych, środków ochrony roślin i środków 
żywienia zwierząt uzyskiwanych inaczej niż w drodze 
przemysłowej syntezy chemicznej,

• materiału siewnego oraz rozmnożeniowego otrzymywanego z 
roślin, które co najmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku 
roślin wieloletnich co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne, 
były uprawiane z zachowaniem warunków określonych
w rozporządzeniu dot.  zasad rolnictwa ekologicznego



Płodozmian w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest 
podstawowym,  jak nie głównym elementem 

agrotechniki wpływającym bardzo znacznie na wzrost, 
rozwój i plonowanie roślin. Płodozmian jest to 

zmianowanie zaplanowane na szereg lat i pól w danym 
gospodarstwie.



Zasady planowania płodozmianu

• Długa rotacja ( 5- 7 lat ) 

• Różnorodność gatunków pod względem wymagań 
pokarmowych, uprawowych itd.,

• Rośliny motylkowate  25- 30%

• Zboża   40- 60 %

• Okopowe nie więcej niż 20- 25 %,

• Możliwie największy udział międzyplonów ( głównie 
wsiewek)



Ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i 
chwastami przy użyciu środków ochrony roślin może 

być prowadzona wyłącznie wtedy, 
gdy rozwój organizmów szkodliwych zagraża

jakości i wielkości zbioru.



Nawożenie w gospodarstwie ekologicznym

• Komposty 

• Nawozy naturalne 

• Nawozy zielone

• Nawozy mineralne 
wyłącznie pochodzenia 
naturalnego



Stosowanie kompostu

• Wielkość dawek zależy od możliwości produkcji 
kompostu( brak efektu przenawożenia)

• Optymalnie 10 t na 1 ha corocznie,

• W trakcie przestawiania pożądane nawożenie 
wszystkich pól wyższymi dawkami,

• Dowolny termin stosowania, uzależniony od 
organizacji pracy w gospodarstwie ( nie wymaga 
natychmiastowego wymieszania z glebą za wyjątkiem 
stosowania przedsiewnego)



Nawozy naturalne

• Obornik – wskazane kompostowanie z dodatkiem 
mączek fosforowych, bazaltowych do pryzmy lub w 
oborze, przykrycie bezpośrednio po rozrzuceniu, dawki 
do 30 t/ okopowe, do 20 t/ zboża,

• Gnojówka - przechowywanie w szczelnych zbiornikach, 
stosowana pod uprawki przedsiewne, wiosną pod zboża 
ozime rozcieńczone wodą 1;3, dawki 10-20m3/ha 



Nawozy zielone rośliny lub ich części przeznaczone
na przyoranie

• Źródło substancji organicznej,

• Motylkowate dostarczają azot,

• Efektywność porównywalna z działaniem obornika,

• Uprawa w plonie głównym lub jako poplon,

• Plon świeżej masy  udanego poplonu to 40 t/ha



Nawożenie mineralne

• Stosowanie nawozów wolno działających,

• Jednorazowa dawka fosforu i potasu nie powinna 
przekraczać 60 kg P2O5 lub K2O / ha,

• Najlepiej stosować pod rośliny przeznaczone na 
zielony nawóz,

• Można stosować jako dodatek do kompostów



W rolnictwie ekologicznym zabronione jest 
stosowanie

- nawozów sztucznych
- chemicznych pestycydów
- syntetycznych hormonów, stymulatorów  wzrostu
- organizmów GMO



W gospodarstwie ekologicznym można 
uprawiać rośliny w systemie 

konwencjonalnym pod warunkiem, 
że są  innego gatunku niż ekologiczne,

a magazyny i budynki gospodarcze będą 
oddzielone.



Okres przestawiania rozpoczyna się nie wcześniej  niż 
w dniu zgłoszenia  przez producenta  działalności i 
udostępnienia swojego gospodarstwa  do kontroli. 

„Przestawianie” (konwersja ) z produkcji 
konwencjonalnej do ekologicznej , jest to czas w 

którym stosowane są kryteria  produkcji ekologicznej 
do momentu osiągnięcia certyfikatu po raz pierwszy 

Okres konwersji  trwa od 2 do 3 lat ( dla upraw 
wieloletnich)  



• Jednostki certyfikujące są upoważnione do 
przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania 
certyfikatów zgodności w zakresie:

- pozyskiwania  produkcji rolnej i pozyskiwania dziko 
rosnących roślin lub ich części;

- przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego;

- wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa 
ekologicznego.



Jednostka lub organ kontrolny musi przynajmniej raz w 
roku dokonać pełnej kontroli fizycznej jednostek 

produkcyjnych/przetwórczych lub innych obiektów. 
Sprawozdanie kontrolne musi zostać sporządzone po 

każdej wizycie kontrolnej i  podpisane przez osobę 
odpowiedzialną za jednostkę produkcyjną

lub jej przedstawiciela. 



Ponadto jednostka lub organ kontrolny dokonuje 
kontroli wyrywkowych, zapowiedzianych lub 
niezapowiedzianych. Kontrola obejmuje w 

szczególności takie gospodarstwa rolne lub sytuacje, 
w których może wystąpić szczególne ryzyko lub 

zamiana produktów z produkcji ekologicznej na inne 
produkty.



Uznaje się  ze produkt opatrzony jest terminem 
odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, 
jeżeli przy etykietowaniu, w materiałach 
reklamowych, dokumentach handlowych taki 
produkt, jego składniki zostały uzyskane zgodnie         
z przepisami określonymi w rozporządzeniu.



Zasady rolnictwa ekologicznego

Utrzymywanie i poprawa życia w glebie i naturalnej 
żyzności gleby, stabilności i różnorodności biologicznej, 
zapobieganie i zwalczanie erozji gleby oraz odżywianie 
roślin głównie poprzez ekosystem gleby.
Żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana
i zwiększana poprzez stosowanie wieloletniego 
płodozmianu z wykorzystaniem roślin strączkowych i 
innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub 
materiału organicznego, najlepiej przekompostowanego, 
pochodzącego z produkcji ekologicznej.



Kompostowanie

Istotą kompostowania jest rozkład materii organicznej 
przy udziale mikro i makroorganizmów glebowych a 
następnie wytworzenie substancji organicznej -
próchnicy

1.Najlepsza pora zakładania kompostu to wiosna

2.Kompostownik zakładamy w miejscu ocienionym 
(sąsiedztwo drzew liściastych , bez czarny, leszczyna, 
brzoza czy olcha) 

3.Pryzma kompostowa powinna znajdować się na 
powierzchni płaskiej i nie nachylonej ( wymywanie i 
spływ azotanów)
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Najczęściej popełniane błędy przy 

kompostowaniu odpadów:

- dodawanie do pryzmy kompostowej roślin porażonych chorobami grzybowymi, 
bakteryjnymi i wirusowymi;
- dodawanie związków wapnia. Przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji 
organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie 
fosforany;
-kompostowanie przy niedostatecznym dostępie powietrza np.: w dołach lub 
zbiornikach betonowych;
- układanie ściętej trawy lub liści grubymi warstwami. Materiały te, zbijając się -
utrudniają dostęp powietrza co doprowadza do gnicia i uniemożliwia 
kompostowanie;
-dodawanie materiału niedostatecznie rozdrobnionego;
-układanie warstw materiału zbyt ciężkiego co ogranicza dostęp powietrza;
-dodawanie materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic 
dróg o dużym nasileniu ruchu; 
-dodawanie materiałów, wcześniej konserwowanych chemicznie.



W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest 
stosowanie nawozów mineralnych 
niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim 
stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika 
pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie 
mineralnych nawozów azotowych. 
W Polsce jednostką organizacyjną oceniającą i 
potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań 
określonych w przepisach rolnictwa 
ekologicznego dla nawozów i środków 
poprawiających właściwości gleby do produkcji 
ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest 
IUNG-PIB w Puławach. 



Dozwolone nawozy mineralne

• Drobno mielony fosfat, fosforan glinowo-
wapniowy, surowa sól potasowa lub kainit, 
siarczan potasu, węglan wapnia (kreda, 
margiel, mielony wapń), węglan magnezu i 
wapnia, siarczan magnezowy(kizeryt), siarczan 
wapnia (gips), siarka elementarna, pierwiastki 
śladowe, chlorek sodowy (wyłącznie sól 
kopalniana), mączka mineralna i glinki





NAWOZY ZIELONE 
- zwiększają żyzność gleby poprzez wprowadzenie do niej materii organicznej

- powoduje absorpcją i przemianę energii słonecznej, energia absorbowana 
przez liście, przekształcana w substancje energetyczne i przekazywana organizmom 
glebowym, gdzie zostaje przekształcona w energię cieplną, im bogatszy system 
korzeniowy, tym bogatsze życie glebowe i więcej ciepła w glebie

- zapewnia  okrycie gleby roślinnością co chroni ją przed szkodliwym 
działaniem słońca, wiatru, deszczu, zapobiegając przed wyparowywaniem wody z 
gleby, erozją wodną i wietrzną 

- zapobiega nadmiernemu zachwaszczeniu pól, poprzez zacienianie gleby i 
niedopuszczenie do rozwoju nasion chwastów

- chroni łatwo rozpuszczalne związki przed wymywaniem

- zapobiega rozwojowi chorób  i szkodników charakterystycznych dla roślin 
uprawianych w monokulturze

- mogą być źródłem paszy dla zwierząt.



Poplony są najczęściej stosowaną formą nawożenia 
zielonego. Siew wykonuje się zaraz po zbiorze warzyw 
(lipiec – październik). Z reguły stosuje się poplony takie, 
które w zimie przemarzają. Do gatunków nadających się 
na poplony należą: koniczyna aleksandryjska i perska, 
peluszka, groch, wyka siewna, łubin, facelia, gorczyca, 
wyka kosmata, żyto



Działania mające na celu ograniczenie chorób:

•właściwy płodozmian,
•zagęszczenie roślin-rośliny uprawiane na stanowiskach przewiewnych są rzadziej 
porażone przez patogeny. Duże odległości między rzędami roślin są na ogół bardziej 
korzystne niż rozstawa zawężona. Szerokie międzyrzędzia pogarszają warunki infekcji 
przez grzyby powodujące alternariozy, mączniaki rzekome i szarą pleśń, gdyż wiatr 
wiejący między rzędami szybko osusza mokre rośliny,
•niszczenie źródeł infekcji-usuwanie chorych roślin lub ich części ma decydujące 
znaczenie w przypadku roślin warzywnych. Oddzielenie podczas przesadzania lub 
pikowania rozsady lub sadzonek z objawami nekrozy jest jedną z pierwszych czynności 
ograniczających występowanie choroby. Metoda ta ma zastosowanie przy produkcji 
rozsady np. roślin kapustnych, papryki, pomidora, ogórka,
•uprawę współrzędną-rośliny rosnące w sąsiedztwie oddziałują wzajemnie na siebie 
za pośrednictwem wydzielin korzeniowych i substancji zapachowych. Jako przykłady 
korzystnie oddziałujących na siebie warzyw można wymienić uprawę ogórków z 
selerami. Należy pamiętać że nie wszystkie gatunki można uprawiać współrzędnie, np. 
cebula niekorzystnie wpływa na groch i fasolę, a kapustne na pomidory i marchew,
•uprawę odmian odpornych-najtańszy sposób ochrony przed chorobami, ponieważ w 
uprawie odmian odpornych można uniknąć konieczności stosowania jakichkolwiek 
innych metod walki, a zwłaszcza używania środków chemicznych. W uprawie znajdują 
się już odmiany wielu gatunków warzyw, które są odporne na szczególnie groźne dla 
nich choroby.





Gatunek Sąsiedztwo korzystne Sąsiedztwo niekorzystne

Marchew sałata, cebula, por, groch, fasola kapustne, buraki, ziemniaki

Pietruszka pomidory sałata

Pomidor pietruszka, seler, cebula rzodkiewka, kalarepa

Ogórek rzodkiewka, sałata, seler, kalarepa pomidory, ziemniaki

Buraki kalarepa, cebula, por, fasola marchew, ziemniaki, szpinak

Fasola marchew, seler, por, kalafior kminek, cebula, czosnek

Groch rzodkiewka, fasola, seler, marchew cebulowe

Rzodkiewka groch, sałata pomidory, kapustne

Cebula por, sałata, buraki, marchew, 

kapustne, koper, ogórki

fasola, groch

Ziemniaki kapusta, szpinak, kukurydza, bób, 

fasola, czosnek, chrzan

marchew, ogórki, dynia, pomidory, 

groch, seler

Seler fasola por, bób, ziemniaki

Sałata rzodkiewka, marchew, koper, 

kapustne

pietruszka

Korzystne i niekorzystne sąsiedztwo roślin
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Uprawa współrzędna
Niektóre rośliny lepiej rosną lub gorzej w sąsiedztwie niektórych innych 
roślin czy ziół niż w uprawie jednogatunkowej  ( monokulturze)

Składa się na to wiele czynników :

- - niektóre rośliny wydzielają substancje, które nawet  w bardzo 
małych ilościach mają wpływ na wzrost innych roślin ,

- - niektóre substancje wydzielane przez rośliny przywabiają, inne 
odstraszają owady,

- - trafne dobieranie roślin prowadzi do lepszego wykorzystania 
składników pokarmowych i światła ( a także mogą stanowić osłonę 
przed wiatrem lub pełnić funkcję podpory ) .



Uprawa współrzędna c.d.
Dobrze dobrane sąsiadujące rośliny powinny spełniać następujące wymagania :

- - poprawić jakość roślin lub zwiększyć ich plon ,

- - odstraszyć szkodniki, zmniejszyć porażenie chorobami,

- - umożliwić lepsze wykorzystanie składników pokarmowych  np. poprzez 
uprawę rośliny o płytkim systemie korzeniowym  obok rośliny głęboko korzeniącej 
się , wczesnego przedplonu razem z rośliną poplonową, która rozrasta się po zbiorze 
przedplonu . 

Wspólnie uprawiane gatunki powinny mieć zbliżone wymagania nawozowe, 
wymagania glebowe, oraz warunki nasłonecznienia.



Działania mające na celu ograniczenie szkodników:

•ukształtowanie krajobrazu gospodarstwa i jego otoczenia w sposób 
sprzyjający rozwojowi i ochronie naturalnych wrogów szkodników roślin 
uprawnych,

•wprowadzanie do uprawy odmian roślin odpornych,

•dobór terminów siewu i zabiegów pielęgnacyjnych, niekorzystnych dla 
rozwoju szkodników,

•przykrywanie roślin uprawnych osłonami ( folią, siatkami, włókniną) w 
okresie inwazji szkodników,

•stosowanie substancji odstraszających lub zwabiających,

•stosowanie pułapek, barier, emitorów impulsów dźwiękowych i świetlnych,

•wprowadzanie do uprawy roślin odstraszających lub zwabiających szkodniki.



Organizm pożyteczny Zwalczany szkodnik Rodzaj przywabiania

Drapieżne chrząszcze Nicienie, jaja owadów 

żyjących w glebie, różne 

larwy, rolnice, mrówki, 

nawet ślimaki

Pozostawianie na ziemi liści, zielonych chwastów, okrywanie 

grządek zielonym nawozem, głębokie zagony, pozostawianie 

roślinności na ścieżkach, koło krzewów

Skorki Mszyce, drobne owady, 

jaja owadów

Zawieszać na gałęziach doniczki, pojemniki po jogurcie itp., 

odwrócone do góry dnem wypełnione mchem, liści, wiórami

Krocionogi Różne owady, ślimaki Okrywanie ziemi zieloną roślinnością

Bzygi, larwy bzygów mszyce Uprawa aksamitek, nasturcji, maków, różnorodność 

kwitnących roślin, umożliwienie kwitnienia roślinom 

baldaszkowatym np. marchwi, pasternakowi

Złotooki mszyce Urozmaicona  roślinność, umożliwienie zimowania w 

altanach, na strychach, wykładać w pudełkach papier falisty

Biedronki mszyce Urozmaicona roślinność, jesienią pozostawianie liści

Drapieżne roztocze Roztocze roślinożerne, 

przędziorki

Wykładanie na drzewach owocowych liści klonów i 

kasztanowców z drapieżnymi roztoczami, gałęzi i liści ze 

starych nie opryskiwanych sadów lub sadów zasiedlonych 

dobroczynkiem

Ropuchy, żaby Ślimaki, stonogi, różne 

małe owady np. komary, 

muchy

Różnorodność roślin, tworzenie miejsc silnie zacienionych, 

oczko wodne, staw

Ptaki Gąsienice, szkodniki 

glebowe, pędraki, ślimaki, 

mszyce

Wykładanie pożywienia i wody, zakładanie budek, 

przygotowywanie miejsc na gniazda

Jeż Ślimaki, różne szkodniki 

glebowe m.in. rolnice, 

drutowce, myszy

Zwabić je trudno, przyciągają je dzikie fragmenty w ogrodzie 

np. naturalne żywopłoty, zadrzewienia naturalne

Organizmy pożyteczne i metody ich przywabiania







Szkodniki Rośliny odstraszające

Nicienie aksamitki, dalia ogrodowa, nagietek lekarski, 

szparagi

Drutowce gorczyca biała, gryka

Pędraki bylica piołun, cebula, pelargonie, petunia 

zwyczajna

Ślimaki bylica piołun

Rolnice wrotycz pospolity

Mszyce i mrówki anyż, czosnek, kolendra siewna, mięta 

pieprzowa, nasturcja, petunia zwyczajna, 

szczypiorek, wrotycz pospolity

Bielinek kapustnik bylica piołun

Bielinek rzepnik hyzop lekarski

Piętnówka kapustnica mięta pieprzowa, pomidor, rozmaryn 

lekarski, seler, szałwia, tymianek

Połyśnica marchwianka bylica piołun, kolendra siewna, kozibród 

pospolity, rozmaryn lekarski, szałwia

Stonka ziemniaczana chrzan pospolity, fasola zwykła, len

Pchełki na krzyżowych bylica piołun, kocimiętka właściwa, pomidor 

wysadzany między kapustnymi, mięta 

pieprzowa

Skoczki pelargonie, petunia zwyczajna

Mączliki i miodówki aksamitki, czosnek, szczypiorek

Myszy cebula i pokrewne



Gdy metody agrotechniczne zawiodą, wtedy można sięgnąć po 

dopuszczone przez prawo środki ochrony roślin. Preparaty 
muszą zawierać w składzie substancje aktywne  wymienione w 
załączniku II rozporządzeniu 889/2008r. Są to m. in.:
• substancje pochodzenia roślinnego,
• oparte na mikroorganizmach
• oleje  roślinne, 
• wodorotlenek wapnia
• związki miedzi
• ortofosforan żelaza III-.
• ziemia okrzemkowa.
• wielosiarczek wapnia.
• olej parafinowy.
• wodorowęglan potasu.
• piasek kwarcowy 
• siarka 



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:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-
wymogi-produkcji-ekologicznej

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

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej


Preparaty roślinne 
przygotowywane 

własnoręcznie

http://ogrodniktomek.pl/wp-content/uploads/2012/03/nettles.jpg
http://ogrodniktomek.pl/wp-content/uploads/2012/03/nettles.jpg


Do tej grupy środków zaliczamy wyciągi, odwary i gnojówki 
uzyskiwane najczęściej ze świeżych lub suszonych ziół. Podlewanie 
lub opryskiwanie roślin takimi preparatami wykonuje się z reguły 3 
do 4-krotnie w okresie największego zagrożenia dla roślin. Mają 
one działanie głównie zapobiegawcze. Mogą się okazać 
niewystarczające gdy wystąpiła zwiększona liczba chorób czy 
szkodników roślin. Stosowane zapobiegawczo nie są jednak 
szkodliwe dla otoczenia (o ile oczywiście nie stosujemy ich w 
nadmiarze i w zbyt dużym stężeniu) i można je włączyć do 
regularnych, planowanych zabiegów w ogrodzie. Plon z roślin 
opryskiwanych samodzielnie przygotowanymi preparatami można 
bezpiecznie zbierać po 3 dniach od przeprowadzenia zabiegu (a 
czasem nawet już po 1 dniu). Po takim okresie znika zapach 
preparatów.



Preparaty przygotowywane samodzielnie można podzielić na następujące 
grupy:

Wyciągi - uzyskuje się poprzez zalanie roślin zimną 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,

Wyciągi i wywary do opryskiwania roślin oraz wywary przeznaczone do 
przechowywania (gorący wywar przelany i szczelnie zamknięty w słoiku 
zachowuje swoje właściwości nawet przez ponad 3 miesiące) należy 
dokładnie przefiltrować, np. przez grubo złożoną gazę.

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



Gnojówki roślinne

Gnojówka – 1kg ziela zalewa się 10 litrami wody. 
Naczynie do sporządzania gnojówki powinno być 
drewniane, kamionkowe lub plastikowe. W żadnym 
wypadku nie wolno używać naczyń metalowych. 
Naczynia nie wolno przykrywać, gdyż fermentacja musi 
przebiegać w warunkach z dostępem tlenu. Skazany 
jest dodatek niewielkiej ilości mielonych skał (mączka 
bazaltowa,  dolomitowa itp. ) Aby fermentacja 
przebiegała w sposób właściwy, należy codziennie 
przemieszać gnojówkę. Fermentacja trwa około 2 
tygodni. Gnojówka nadaje się do użycia kiedy staje się 
klarowna i na powierzchni nie zbiera się piana. 
Gnojówkę należy zużyć w ciągu 1 – 2 miesięcy.



Przykładowe działanie preparatów roślinnych
• wyciąg z aksamitki, bylicy piołunu, cebuli odstrasza mszyce 

•wywary z krwawnika, czosnku, pomidora odstrasza mszyce

•napar z bylicy piołunu zwalcza połyśnicę marchwiankę, 
śmietkę cebulankę, owocówkę jabłkóweczkę, choroby 
grzybowe

•wywar ze skrzypu polnego pomaga walczyć z mączniakiem 
prawdziwym i rzekomym

•wywar z wrotyczu pomaga zwalczać pchełki, mączlika 
szklarniowego, opuchlaka truskawkowca, kwieciaki, roztocza 
truskawkowego

•gnojówka z bzu czarnego odstrasza krety i norniki



Chwasty w rolnictwie ekologicznym

1. Chwast: roślina, której obecność na plantacji 
danego gatunku lub gatunków (uprawy współ-
rzędne) jest niepożądana i wywiera szkodliwe 
działanie na jakość i wielkość ich plonu.



Konkurencyjność chwastów

•Chwasty ze względu na doskonale rozbudowany system 
korzeniowy o dużej sile ssącej stanowią dla r.u. niezwykle 
silną konkurencję w „walce” o wodę.

•Szybkość i siła wzrostu powodują, że wygrywają także 
„wyścig” do światła.

•Tempo wzrostu powoduje zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe – tu wygrywają także...wiadomo, że na polach 
silnie zachwaszczonych straty plonu przekraczają 70%. 
Chwastów w zagęszczeniu 100-200 roślin/m2 pobierają z 
(ha) gleby: 60-140 kg N, 20-30 kg P, 100-140 kg K czyli 
wartości wystarczające na pokrycie zapotrzebowania 
pszenicy na wytworzenie plonu 30 q ziarna z 1 ha !



Zagrożenie ze strony chwastów spowodowane jest ich

wysokim współczynnikiem rozmnażania tj. ilością nasion,

które zdolna jest wytworzyć roślina mateczna w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego 
np.:

mak polny 800.000 nasion

dziewanna kutnerowata 220.000

szarłat szorstki i wiesiołek dwuletni po 120.000

pokrzywa zwyczajna 100.000

komosa biała 75.000

tasznik pospolity i babka lancetowata po 40.000

babka zwyczajna 36.000

kanianka polna 16.000

gorczyca czarna 13.400

rdest powojowy 12.000

chwastnica jednostronna 7.500

ostrożeń polny 700

owies głuchy 250



BANK NASION

•W Rothamted Station w Anglii wykonano badania mające na celu 
określenie liczebności Banku Nasion w glebie, w warstwie 15,2 cm. Oto 
uzyskane wyniki:

Wiechlina roczna 16,06

Gwiazdnica pospolita 3,21

Starzec zwyczajny 2,96

Tasznik pospolity 1,73

Przetacznik perski 1,68

Rdest ptasi i dymnica pospolita 1,33

Skrytek polny 1,09

Rzodkiewnik pospolity 0,82

Mak polny 0,72

Rumianek sp. 0,44

Komosa biała 0,27

Kurzyślad polny 0,20

Dane określają ilość nasion w mln szt/ha



W gospodarstwach ekologicznych w pierwszych kilku latach po 
przejściu z uprawy konwencjonalnej na ekologiczną stan 
zachwaszczenia może być podobny. Jednak z czasem 
różnorodność gatunkowa ulegnie zmianie, mianowicie liczba 
gatunków zwiększy się i pojawią się gatunki obecnie rzadko 
spotykane w uprawach warzyw (np. kurzyślad polny, portulaka 
warzywna) lub spotykane w zbożach (np. chaber bławatek).

Ogromny wpływ na szkodliwość chwastów ma ich 
umiejscowienie. Chwasty rosnące w samych rzędach roślin 
uprawnych lub tuż przy nich są bardziej szkodliwe niż rosnące 
w międzyrzędziach, zwłaszcza szerokich, jak np. na plantacji 
pomidora. 



Ujemny wpływ chwastów na rośliny uprawne może być związany 
także ze zjawiskiem allelopatii. Substancje biologicznie czynne, 
tzw. allelopatyny, wydzielane do gleby przez pewne gatunki 
roślin lub tworzące się w wyniku rozkładu tych roślin działają 
niekorzystnie na inne gatunki. 

Substancje hamujące kiełkowanie nasion mogą znajdować się 
w roślinach gorczycy polnej, chwastnicy jednostronnej, żółtlicy 
drobnokwiatowej, mniszka pospolitego, tobołków polnych, 
skrzypu polnego, gwiazdnicy pospolitej, perzu i wielu innych 
chwastów.



Regulacja zachwaszczenia

• Do podstawowych zabiegów profilaktycznych ograniczających 
zachwaszczenie w gospodarstwie ekologicznym uważa się:

• prawidłowo ułożony płodozmian (przemienna uprawa roślin 
pastewnych (motylkowych drobnonasiennych z trawami), 
okopowych, zbożowych jarych i ozimych; uprawa międzyplonów),

• dobór odmian roślin szybko rosnących i dobrze zacieniających glebę 
(termin i technika siewu; optymalna ilość wysiewu; uprawa odmian 
zbóż o długiej słomie),

• odpowiednie i terminowo przeprowadzone zespoły uprawek, 
zwłaszcza zespół uprawek pielęgnacyjnych,

• zbilansowany  program nawozowy,
• kompostowanie materiałów organicznych.



Odchwaszczanie fizyczne

• Wykorzystanie fotoblastyzmu – zjawisko ograniczania 
kiełkowania przez ciemność – prowadzenie uprawy roli 
w warunkach zaciemnienia (w nocy lub pod szczelnym 
okryciem) – brak impulsu świetlnego = brak kiełkowania

• Metoda termiczna – wypalanie płomieniem palników 
gazowych międzyrzędzi – metoda lansowana w krajach 
skandynawskich. Doświadczenia niemieckie prowadzone 
w latach 1998-2003 dowiodły, że koszty są 
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do uzyskanych 
wyników: 4-5x tańsze są metody tradycyjne 
(mechaniczne) i ok. 10x tańsze konwencjonalne 
(chemiczne) 



Metody agrotechniczne

• Metody agrotechniczne mają na celu ograniczenie 
konkurencyjności chwastów do minimum.

• Wszelkie uprawki wykonywane przed siewem lub 
sadzeniem pobudza nasiona chwastów do kiełkowania a 
kiełkującym uniemożliwia dalszy rozwój. W przypadku 
np. owsa głuchego przeprowadzenie kultywatorowania 
w chwili kiełkowania wydobywa na powierzchnię gleby, 
uniemożliwiając dalszy jego rozwój, aż  80-90% 
skiełkowanych nasion.

• Kilkakrotne (2-3) bronowanie wiosenne plantacji może 
ograniczyć występowanie pierwotnego zachwaszczenia 
nawet o 60%.



Należy jednak zauważyć, że chwasty jako rośliny 
towarzyszące roślinie uprawnej mają także pozytywne 
cechy. Wymienia się następujące ich zalety: 

• miejsce życia i źródło pokarmu dla organizmów 
pożytecznych,

• zamykają obieg składników pokarmowych,
• wiążą nadmiar składników pokarmowych (np. 

zmniejszają wypłukiwanie azotu do wód gruntowych),
• rośliny wskaźnikowe właściwości gleb,
• zmniejszają zagęszczenie gleby,
• wpływają na polepszenie struktury gleby,
• zmniejszają erozję wodną i wietrzną gleb,
• po obumarciu stanowią pokarm dla mikroorganizmów.


