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1. Wstęp – Ekologia i ochrona środowiska
Istotą działalności Zagrody Edukacyjnej jest przybliżenie społeczeństwu procesów
zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Idea ta przekłada się na
konkretne cele edukacyjne realizowane z wykorzystywaniem potencjału edukacyjnego
gospodarstwa oraz jego przyrodniczego i kulturowego otoczenia. Programy edukacyjne
pomagają odkryć, poczuć, doświadczyć różnorodność biologiczną świata roślin, poznać
tradycyjne i nowoczesne metody uprawy, cykle życia, zależności pomiędzy systemami
rolniczymi i ekosystemami naturalnymi. Wiąże się z tym cała gama odkryć kształtów, form,
kolorów, zapachów i smaków, ale także cyklu życia i przemiany materii.1
Nieodłącznym elementem edukacji związanej z ochroną środowiska powinna być ekologia.
Zdefiniowana została ona w połowie XIX wieku, kiedy to pojęcie biologii wcielało w sobie
różne dyscypliny, inaczej niż jest to dzisiaj. Autorem definicji jest Ernst Haeckel, który
określił ekologię jako naukę o stosunkach i zależności organizmów z ich środowiskiem.
W ciągu ostatniego wieku, zostały zaproponowane inne określenia ekologii, aby
odzwierciedlić wzrost znaczenia tej dyscypliny, jak również znaleźć nowe specjalności
i zaznaczyć obszary dyscyplinarne.
Obecnie istnieją trzy definicje ekologii. Pierwsza została przytoczona powyżej i określa
studium relacji między organizmami a środowiskiem. Druga definicja, która jest chyba
najczęściej powtarzana, uważa ekologię za naukę mówiącą o rozmieszczeniu i liczebności
organizmów. Trzecia definicja koncentruje się na badaniu ekosystemów.
Te trzy rodzaje definicji mają swoje wady i zalety. Cechą charakterystyczną każdej z nich jest
syntetyczny i całościowy pogląd na naturę, a nie fragmentaryczne jej pojmowanie.
Ekologia bez wątpienia wpisuje się w zakres ochrony środowiska, czyli praktyki na poziomie
indywidualnym, organizacyjnym lub rządowym, z której wynikają korzyści dla środowiska
i ludzi. Z powodu oddziaływania społeczeństwa, technologii, przemysłu, środowisko
naturalne nie pozostaje bez zmian – w ostateczności nawet tych nieodwracalnych.
W krajach uprzemysłowionych, dobrowolne porozumienia dotyczące ochrony środowiska
często stanowią wykładnię, aby wyjść poza minimalne regulacje prawne, a tym samym
wspierać najlepsze praktyki związane z ochroną środowiska. Unia Europejska również
zauważyła ogromny problem związany z degradacją środowiska, dlatego też stało się ono
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ważnym zadaniem dla całej Wspólnoty. Warto zauważyć, że UE ma jedne z najwyższych
standardów ekologicznych na świecie. Począwszy od 1967 roku, kiedy to pierwsza dyrektywa
środowiskowa sklasyfikowała etykietowanie niebezpiecznych chemikaliów, a od 1973 roku
aż do dzisiaj, UE przyjęła siedem Programów środowiskowych, gdzie każdy z nich jasno
określał drogę, jaką ma podążać Wspólnota przez następne kilka lat. Obecny program
o nazwie „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” został przyjęty
przez Parlament Europejski 20 listopada 2013 i obowiązywał będzie do 2020 r. Do celów
priorytetowych programu należą:
− ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,
− przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną,
− ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla
zdrowia i dobrostanu,
− maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy
dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu,
− zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast,
− lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne
podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu.
Cele polityki ochrony środowiska określa także artykuł 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej dotyczącego polityki Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego:
zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska; ochrony zdrowia ludzkiego; ostrożnego
i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych; promowania na płaszczyźnie
międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych
problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.
Dlaczego ekologia jest ważna?
Celem ekologii jest dostarczenie wiedzy na temat sposobu, w jaki działa natura
i przedstawienie dowodów na współzależność między światem przyrody i ludzi. Lepsze
zrozumienie systemów ekologicznych pozwala społeczeństwu na przewidywanie skutków
oddziaływania człowieka na środowisko. Ekolodzy badają relacje między organizmami, a ich
siedliskami w wielu różnych rozmiarach, począwszy od badań mikroskopijnych bakterii
rosnących w akwarium, aż po złożone interakcje pomiędzy tysiącami roślin, zwierząt i innych
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organizmów zamieszkujących lasy. Informacje te mają pomóc udoskonalić nasze środowisko,
zarządzanie zasobami naturalnymi, a także ochroną zdrowia ludzkiego.
Poprawa stanu środowiska
Czasami możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że nasze działania mogą szkodzić
środowisku. W 1960 roku, badania ekologiczne zidentyfikowały dwie z głównych przyczyn
złej jakości wody w jeziorach i strumieniach – fosfor i azot. Pierwiastki te, zostały znalezione
w dużych ilościach w detergentach piorących i nawozach. Posiadając tą wiedzę, można było
podjąć niezbędne kroki w celu wyeliminowania lub ograniczenia ich użycia, co z biegiem
czasu pozwoliło przywrócić jeziora do ich normalnego użytkowania.
Wprowadzanie gatunków nierodzimych i inwazyjnych
Niektóre gatunki obce rodzimej fauny i flory (rośliny, zwierzęta, grzyby i bakterie, nie
pochodzące z danego obszaru) zagrażają lasom, polom uprawnym, jeziorom i innym
ekosystemom. Wprowadzone gatunki, takie jak rdest ostrokończysty, poprzez konkurowanie
z gatunkami naturalnie występującymi na danym obszarze zaczynają je wypierać
i dominować na danym obszarze, co doprowadza do znacznego zubożenia bioróżnorodności.
Stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera),
pochodząca z Ameryki Północnej i Meksyku,
sieje spustoszenie na wielkich połaciach pól
kukurydzy

uszkadzając

korzenie

roślin.

W Polsce stonka kukurydziana pojawiła się po
raz pierwszy w 2005 roku na obszarze
województwa podkarpackiego. Przypuszcza się,
że owad został zawleczony na ten teren
środkami transportu lotniczego lub drogowego.
Mógł też w sposób całkowicie naturalny
poszerzyć

zasięg

swojego

występowania.

W tamtym czasie obserwowano bowiem szybką
ekspansję owada na Słowacji, w Czechach i na
Ukrainie, skąd mógł przelecieć na terytorium Polski. Dzięki badaniom poznano dokładnie
biologię szkodnika w warunkach krajowych, oraz opracowano zalecenia niechemicznej
i chemicznej ochrony kukurydzy przed tym gatunkiem.
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Usługi czerpane z natury
Oprócz tego, że my, jako społeczeństwo dajemy coś od siebie w walce o środowisko,
możemy z niego czerpać korzyści. Ekolodzy odkryli, że bagna i mokradła filtrują toksyny
i inne zanieczyszczenia z wód. Ludzie mogą czerpać korzyści z tej usługi ekologicznej.
Pozostawienie niektórych z tych ekosystemów w stanie nienaruszonym, może
zmniejszyć obciążenia oczyszczalni ścieków, które zostały zbudowane, aby wykonać tę
samą usługę. Dzięki zastosowaniu naturalnych systemów filtrujących, możemy budować
mniej nowych oczyszczalni.

Wiele roślin i zwierząt produkuje związki chemiczne, które chronią je przed drapieżnikami
i chorobami. Niektóre z tych samych chemikaliów zsyntetyzowanych przez naukowców lub
pobieranych z organizmu stosuje się w leczeniu chorób człowieka. Jedna z metod, jaką
stosuje się w poszukiwaniach pożądanych substancji, polega na losowym zbieraniu roślin
w obszarze charakteryzującym się dużą różnorodnością biologiczną. W ten sposób natrafiono
na taksol – substancję wytwarzaną przez Cis krótkolistny – stosowany jako lek przy
nowotworze jajników.
Borelioza jest poważną infekcją bakteryjną, która
przenoszona zostaje na ludzi przez niektóre gatunki
kleszczy. W czasie prowadzonych badań odkryto,
że ilość zachorowań na boreliozę wśród ludzi jest
większa, gdy występuje obfitość żołędzi. Dlaczego?
Ponieważ myszy i jelenie, które przenoszą choroby
i kleszcze, żywią się żołędziami. Więcej żołędzi
zwykle oznacza więcej myszy i jeleni, zapewniając korzystne warunki do rozkwitu dużych
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populacji kleszczy. Znając połączenia między żołędziami, jeleniami, myszami i kleszczami,
ekolodzy są w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo infekcji i uświadomić ludzi kiedy
powinni być bardziej ostrożni wychodząc do lasu lub parku.
Ochrona zagrożonych gatunków
Bez zaangażowania władz lokalnych, samorządowych czy rządowych niemożliwe byłyby
działania, mające na celu ochronę najbardziej zagrożonych gatunków. Niektóre z nich, takie
jak bielik zwyczajny i bocian czarny, a także niezliczone inne gatunki mniej znane, jak żaba
moczarowa i gacek szary, albo zostały sprowadzone z krawędzi wymarcia lub ich populacje
zostały ustabilizowane. Te sukcesy są wynikiem skutecznych działań ochronnych, metody
reintrodukcji i większego zrozumienia gatunków.
Rozwiązania dla leśnictwa
Badania ekologiczne wykazały, że ogień odgrywa
kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych ekosystemów
leśnych w niektórych rodzajach lasów. Wiedza ta
zachęciła do przeprowadzenia większej ilości badań, aby
znaleźć sposoby do wykorzystania kontrolowanych
pożarów, w celu zapobiegania ich nieprzewidywalnemu
rozprzestrzenianiu.
Rozwiązania rolne
Kontrola biologiczna jest techniką, która wykorzystuje
naturalnych wrogów szkodników i drapieżników. Jest
ona częściowo oparta na znajomości życia i rozwoju
szkodników, aby zrozumieć, gdzie i kiedy są one
najbardziej

narażone

na

naturalnych

wrogów.

Biologiczne zwalczanie łagodzi uszkodzenia upraw
przez

owady,

oszczędza

pieniądze

i

zmniejsza

problemy związane z pestycydami. Sadząc czosnek
i cebulę

pomiędzy

rzędami

roślin,

odstraszymy

szkodniki glebowe, a wrotycz pomoże zwalczyć
mączniaka

rzekomego.

Pomocne

w

uprawach

szklarniowych są tablice lepowe i pułapki feromonowe. Te pierwsze służą do odłowu
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szkodników i w zależności od koloru działają np. na mączlika szklarniowego (żółte),
wciorniastki (niebieskie) czy owocnice jabłkową (białe). Pułapki feromonowe służą
natomiast do określenia terminu wylotu szkodników.
Rozwiązania rybackie
Dzięki badaniom zidentyfikowano również przeszkody – np. tamy – jakie napotykają ryby,
gdy płyną na tarło. Informacja ta została wykorzystana, aby pomóc w projektowaniu
przyjaznym dla ryb. Przepławka to budowla będąca elementem stopnia wodnego, która ma
umożliwić rybom, szczególnie wędrownym, jak trocie i łososie, przedostanie się w górę rzeki.
W niektórych krajach europejskich wprowadzony został zakaz używania przez wędkarzy
chemicznie koloryzowanych robaków, które zakładane na hak i używane setkami kilogramów
w zanęcie znacznie zatruwały wodę w zbiornikach i ciekach, oraz wprowadzały
niebezpieczne związki chemiczne do organizmów wodnych, w tym łowionych ryb.
Rozwiązania dla gospodarstw indywidualnych z zakresu ochrony środowiska
Każdy z nas żyje w społeczności, jest konsumentem dóbr i usług, wykorzystuje dobra
naturalne, dlatego też, każdy powinien mieć świadomość odpowiedzialności jaka na nim
spoczywa w zakresie ochrony środowiska i utrzymania go w jak najlepszym stanie. Kilka
łatwych i nie wymagających wysiłku porad powinno być podstawą w każdym gospodarstwie.
Nie tylko tym ekologicznym.
Dbanie o czyste powietrze


Malujesz dom? Użyj farby lateksowej. Farby olejne uwalniają opary węglowodorów.



Dbaj o stan techniczny swojego samochodu. Odpowiednio utrzymane samochody
zużywają mniej benzyny i emitują mniej zanieczyszczeń.



Sprawdzaj pojemniki w których przechowywane są substancje szkodliwe. Przepełnienie
lub nieszczelność powoduje wycieki, które uwalniają węglowodory i inne substancje
toksyczne do powietrza.



Nie spalaj odpadów. Po pierwsze jest to nielegalne, a po drugie spalanie odpadów
powoduje nadmierną produkcję sadzy i innych zanieczyszczeń, które mogą pogorszyć
stan zdrowia alergików oraz powodować problemy z oddychaniem.



Zasadź drzewo. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla.



Zostaw samochód. Wykorzystuj środki transportu publicznego, rower lub spacer kiedy
tylko możesz. Pojazdy są głównym czynnikiem przyczyniającym się do smogu.
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Dbanie o czystą wodę


Zużywaj mniej nawozów w ogródkach i trawnikach. Kiedy pada deszcz, nadmiar
nawozów spływa do kanałów burzowych i zanieczyszcza wodę.



Nigdy nie wylewaj niczego – zwłaszcza odpadów olejowych lub resztek nawozów – do
kanałów burzowych. Wszystkie one trafią do najbliższego strumienia.



Dbaj o dobro wspólne i włączaj się w akcje sprzątania brzegów cieków wodnych.



Podlewaj trawnik we wczesnych godzinach porannych, gdy woda wsiąknie w glebę, a nie
odparowuje w upalne dni.



Nie podlewaj trawnika częściej niż raz w tygodniu i to w wypadku kiedy nie padało.
Przydomowe trawniki potrzebują tylko 3 cm. wody tygodniowo.



Nie podlewaj chodników – i tak nie urosną. Ustaw zraszacz tak, aby strumień wody
trafiał na trawnik.



Używaj wiadra podczas mycia samochodu, zamiast węża. Zakręcanie kranu podczas
pracy oszczędza koszty wody i jej straty. Wąż stosuj jedynie do spłukania samochodu.



Nie włączaj zmywarki aż do całego jej zapełnienia. Zmywarka wykorzystuje 12 litrów
wody, obojętnie czy jest pełna, czy w połowie pusta.



Pralka wykorzystuje 40 litrów wody. Uruchom ją kiedy jest zapełniona lub dostosuj
poziom wody do jej bieżącego obciążenia.



Nie puszczaj wody podczas golenia i mycia zębów. Włącz ją tylko wtedy, gdy jest to
potrzebne. Kran z bieżącą wodą odkręcony przez 5 minut to około 25 litrów wody.



Szybki prysznic to mniejsze zużycie wody niż kąpiel w wannie. Kąpiel w pełnej wannie
to około 200 litrów.



Napraw nieszczelne krany i toalety. Jeżeli z nieszczelnego kranu co sekundę kapie kropla
wody, to przez godzinę uzbiera się ok. 1/3 szklanki (w miesiącu to ponad 50 litrów
czystej wody utraconej bezpowrotnie).



Zainstaluj perlator. Dzięki temu małemu urządzeniu można obniżyć zużycie wody nawet
o 30-40 procent.

Dbanie o czystą zagrodę


Segreguj śmieci. Zapłacisz mniej za ich wywóz, a jednocześnie pomożesz w ich
odzyskiwaniu.



Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do śmieci. Wszystkie farby, pestycydy,
chemikalia, akumulatory samochodowe, oleje odpadowe i podobne materiały utylizuj
tylko według załączonych ulotek i wskazań.
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Nie kupuj więcej niż trzeba. Jeśli używasz nawozów w ogrodzie kup ich mniejsze
opakowanie, z którego nie zostaną resztki do utylizacji.



Używasz reklamówek lub papierowych toreb? Weź lepiej ze sobą do sklepu torbę
materiałową, którą będzie można wykorzystać wielokrotnie.



Jeżeli coś drukujesz korzystaj z obydwu stron kartki. Ustaw kopiarkę do kopii
dwustronnych, co znacznie zmniejszy zużycie papieru.



Zacznij używać akumulatorków. Mnóstwo baterii zawiera metale ciężkie, które przez
wiele lat nie rozkładają się.



Lepiej rozdawać niż wyrzucać. Wiele organizacji charytatywnych przyjmuje dary
w postaci używanej odzieży czy sprawnego sprzętu gospodarstwa domowego.

2. Co to jest rolnictwo ekologiczne?
Rolnictwo jest jednym z najbardziej podstawowych działań ludzkości, ponieważ wszyscy
ludzie muszą się odżywiać. Historia, kultura i społeczeństwo – ich wartości osadzone są
w rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne działa w harmonii z naturą, a nie przeciwko niej,
związane jest to ze stosowaną techniką, aby osiągnąć dobre plony bez szkody dla środowiska
i ludzi, którzy w nim mieszkają i pracują. Rolnictwo ekologiczne to metoda produkcji
roślinnej i zwierzęcej, obejmująca znacznie więcej niż nie stosowanie pestycydów, nawozów
mineralnych, organizmów modyfikowanych genetycznie, antybiotyków czy hormonów
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wzrostu. Produkcja ekologiczna jest systemem holistycznym zaprojektowanym w celu
optymalizacji wydajności i współżycia różnorodnych gatunków w obrębie ekosystemu
rolnego, w tym organizmów glebowych, roślin, zwierząt i ludzi. Głównym celem produkcji
ekologicznej jest stworzenie mechanizmu, który byłby trwałe i harmonijnie związany
z otoczeniem.
Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM), określa cel rolnictwa
ekologicznego jako:
…system produkcji, który utrzymuje zdrowotność gleb, ekosystemów oraz człowieka. Opiera
się na procesach ekologicznych, biologicznej różnorodności i cyklach przemian
dostosowanych do lokalnych uwarunkowań, odrzucając środki produkcji o niekorzystnych
skutkach. W działaniach na rzecz środowiska rolnictwo ekologiczne łączy tradycję,
innowacyjność i osiągnięcia nauki, propagując przy tym właściwe postawy i pozytywnie
wpływając na jakość życia tych, których dotyczy…
Aby to osiągnąć, rolnictwo ekologiczne opiera się na szeregu zasad, jak również wspólnych
praktyk, mających zminimalizować wpływ człowieka na środowisko.
Typowe ekologiczne metody uprawy roli obejmują:


Szeroki płodozmian jako warunek efektywnego wykorzystania zasobów.



Absolutny zakaz stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.



Wybór gatunków roślin i zwierząt, które są odporne na choroby i dostosowane do
warunków lokalnych.



Zachowanie różnorodności biologicznej w ramach systemu.



Uprawę roli we właściwym czasie.



Recykling i kompostowanie odpadów.



Stosowanie nawozów zwierzęcych.



Pozostawianie resztek pożniwnych.



Uprawa roślin na nawozy zielone oraz wiążących azot.

Do zwalczania szkodników, chorób i chwastów stosuje się:


Staranne planowanie i dobór roślin.



Stosowanie upraw odpornych.
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Dobre praktyki uprawy.



Stosowanie odpowiednich płodozmianów.



Zachęcanie pożytecznych drapieżników, zwalczających szkodniki.



Zwiększenie różnorodności genetycznej.



Stosowanie naturalnych środków ochrony roślin.

Intensywne rolnictwo jest przyczyną wielu problemów, m.in.:


Utrata żyzności gleby z powodu nadmiernego stosowania nawozów chemicznych i braku
płodozmianu.



Azotany wymywane z pól podczas deszczów zanieczyszczają wody podziemne i cieki
wodne.



Erozja gleby z powodu głębokiej orki i ulewnych deszczów.



Zwiększona energochłonność uprawy.



Korzystanie z trujących oprysków pestycydami do ograniczenia szkodników i chwastów
co doprowadza do degradacji środowiska.



Przemysłowe traktowanie zwierząt podczas ich chowu nie zapewniające im nawet
zbliżonych do naturalnych warunków.



Utrata różnorodności biologicznej ze względu na monokulturę.



Rodzime rośliny i zwierzęta tracą miejsca kosztem egzotycznych gatunków i hybryd.



Szkodniki i choroby stają się trudniejsze do kontrolowania, uodparniając się na środki
ochrony roślin. Liczba naturalnych wrogów zmniejsza się z powodu stosowania
pestycydów oraz utraty naturalnych siedlisk

Jak uzyskać certyfikat rolnictwa ekologicznego:
Zasady rolnictwa ekologicznego na poziomie wspólnotowym określa:
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG)
nr 2092/91 oraz
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do
produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
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3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu
do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.
4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji
ekologicznej
Przepisy krajowe:
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009. Nr 116, poz. 975)
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 55)
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji
ekologicznej

z

wymaganiami

określonymi

w przepisach

dotyczących

rolnictwa

ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (D. U. Nr 54, poz. 326)
Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, każdy podmiot gospodarczy,
który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty, lub
który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek
produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na
rolnictwo ekologiczne:
 zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym
działalność ta jest wykonywana;
 przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym,
zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, przyjmują podmioty
upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące.
Przebieg procedury:
1. Złożenie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na
formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS. Zamieszczony formularz
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zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest
zarówno

dla

producentów

podejmujących

działalność

w

zakresie

rolnictwa

ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, jak
również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.
2. Rozpatrzenie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego
Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, przyjmują
podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki
certyfikujące. Jednostka certyfikująca może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie,
w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności
w zakresie rolnictwa ekologicznego lub w dokumentach do niego dołączonych, jeżeli jest
to niezbędne do stwierdzenia spełniania określonych w przepisach dotyczących rolnictwa
ekologicznego warunków do prowadzenia tej działalności.
3. Objęcie wnioskodawcy systemem kontroli.
Na podstawie złożonego przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, jednostka
certyfikująca weryfikuje, czy spełnione zostały warunki do prowadzenia działalności
w zakresie rolnictwa ekologicznego, określone w przepisach. Włączenie wnioskodawcy
do systemu kontroli, następuje zgodnie z procedurami przyjętymi w danej jednostce
certyfikującej. Szczegółowy tryb postępowania przyjęty przez jednostkę certyfikującą
(m.in. sposób wnoszenia opłat, terminy w jakim są wnoszone, sposób ustalenia planu
kontroli, termin przekazania/podpisania umowy o dokonanie dobrowolnej certyfikacji,
wydanie certyfikatu zgodności) musi być jednolity wobec wszystkich producentów
nadzorowanych przez tę jednostkę.
W produkcji ekologicznej (w produkcji rolnej) stosowany jest okres konwersji, który
rozpoczyna się najwcześniej od zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Podczas tego okresu stosuje się wszystkie zasady określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr
834/200. Aby rośliny lub produkty roślinne mogły być uznane za ekologiczne, na działkach
w okresie konwersji należy stosować zasady, o których mowa w art. 9, 10, 11 i 12
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 i w rozdziale I rozporządzenia Komisji (WE) nr
889/2008, i tam gdzie ma to zastosowanie, szczególne zasady produkcji określone w rozdziale 6
rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 przez przynajmniej dwa lata przed wysiewem lub,
w przypadku łąki lub upraw wieloletnich, przez co najmniej dwa lata przed jej wykorzystaniem
jako paszy z rolnictwa ekologicznego, lub w przypadku roślin wieloletnich innych niż rośliny
na pasze, przez przynajmniej 3 lata przed pierwszym zbiorem produktów ekologicznych.
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Certyfikat

jest

wydawany

każdemu

producentów

ekologicznemu, który spełnia wymagania określone
w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.2
Wzór certyfikatu został określony w załączniku XI
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 271/2010.
Symbolizuje „małżeństwo” Europy (pochodzące od gwiazd z flagi UE) i przyrody
(stylizowane na liść oraz kolor zielony) i obowiązuje od 1 lipca 2010 r. jako oznaczenie
produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Głównym celem europejskiego logo jest
łatwiejsza identyfikacja produktów ekologicznych przez konsumentów a zarazem narzędzie
dla sektora rolnictwa ekologicznego, przyczyniające się do zapewnienia ogólnej spójności
i właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w tej dziedzinie.
Korzyści z ekologicznych produktów spożywczych i produktów rolnych
Ludzie coraz częściej poszukują żywności, która nie zawierałaby w swoim składzie
sztucznych barwników oraz konserwantów a smakiem przewyższała tą dostępną na
sklepowych pułkach. Produkty ekologiczne posiadają wiele zalet i mimo, że ich cena jest
wyższa niż standardowych produktów, odbiorców na nie jest coraz więcej.
Lepsze odżywianie: W porównaniu do tradycyjnie uprawianej żywności, żywność
ekologiczna jest znacznie bogatsza w składniki odżywcze. Wartość odżywcza artykułu
spożywczego zależy od jego zawartości składników mineralnych i witamin. Rolnictwo
ekologiczne utrzymuje w glebie składniki pokarmowe, które pobierają rośliny a następnie
zwierzęta.
Wolne od trucizn: rolnictwo ekologiczne nie korzysta ze sztucznych nawozów, pestycydów
i środków chwastobójczych. Ponieważ rolnictwo ekologiczne unika tych toksyn, zmniejsza
ryzyko zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
Ulepszony Smak: Jakość żywności jest również określana przez jej smak. Żywność
ekologiczna często smakuje lepiej niż inne jedzenie. Zawartość cukru w ekologicznych
owocach i warzywach dostarcza im dodatkowego smaku. Jakość owoców i warzyw może być
mierzona z zastosowaniem stopni Brixa (szacunkowa ilość cukru w danym produkcie).
Dłuższy okres przechowywania: Rośliny ekologiczne mają większą integralność w swojej
strukturze komórkowej niż w przypadku konwencjonalnych upraw. Umożliwia to
2

www.biznes.gov.pl
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przechowywanie takiej żywności przez dłuższy czas bez używania konserwantów, jak ma to
miejsce w przypadku produktów pochodzących z rolnictwa konwencjonalnego.
Aby ekologicznie gospodarować, rolnik musi odpowiednio zarządzać glebą. Wiąże się to
z uwzględnieniem występującego w ziemi życia, składników odżywczych w glebie
i struktury. Nawozy sztuczne zapewniają jedynie krótkoterminowy dopływ składników
odżywczych do roślin. Zachęcają one jedynie rośliny do szybszego wzrostu, kosztem
zmniejszonej odporności na suszę, szkodniki i choroby. Nawozy sztuczne nie wzbogacają
gleby w mikroorganizmy oraz materię organiczną. Oznacza to, że nie przyczyniają się one do
budowania dobrej struktury gleby, poprawy zdolności gleby do zatrzymywania wody lub
drenażu. Gleba jest żywym tworem zawierająca miliony różnych stworzeń. Istoty te są bardzo
ważne dla odpowiedniego obiegu materii w przyrodzie. Nawożenie gleby obornikiem lub
kompostem zasila całą różnorodność życia w glebie, które następnie zamienia ten materiał na
przyswajalny przez rośliny i potrzebny do ich wzrostu. Nawozy zielone zapewniają również
składniki odżywcze i materię organiczną. Są to rośliny wiążące azot atmosferyczny, zasiane
jako część płodozmianu i przyorane we wczesnej fazie. Ważne jest, aby pamiętać, że używanie
zbyt dużej ilości odchodów zwierzęcych, żyznej materii organicznej lub używając ich w
niewłaściwym czasie, może być równie szkodliwe jak użycie nawozów sztucznych. Rolnik
ekologiczny musi uprawiać glebę w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, aby zapewnić
jak najlepsze warunki życia dla mikroorganizmów żyjących w glebie i samych roślin.
Znakowanie produktów w rolnictwie ekologicznym
Zgodnie z przepisami produkt może być oznakowany jako ekologiczny, jeżeli co najmniej
95% masy jej składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne (pod
uwagę nie bierze się dodatków w postaci wody i soli kuchennej), a jego produkcja jest
oddzielona w czasie i przestrzeni od żywności nieekologicznej. Dodatki i substancje
pomocnicze w przetwórstwie, środki aromatyzujące, preparaty na bazie mikroorganizmów
i enzymów, minerały, mikroelementy, witaminy muszą być pochodzenia naturalnego i mogły
zostać poddane tylko procesom mechanicznym, fizycznym i biologicznym, enzymatycznym
lub mikrobiologicznym. Określenie występujące na etykiecie lub innym opisie produktu
rolnictwa ekologicznego wskazujące, że został wyprodukowany metodami ekologicznymi, to
określenie „ekologiczne/y” oraz jego zwyczajowe pochodne takie jak bio-, eko- lub jego
zdrobnienia stosowane samodzielnie np. eko-jabłka odnoszą się do metody produkcji i muszą
jednoznacznie

wskazywać,

że

produkt

lub
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z wykorzystaniem ekologicznej metody produkcji. Producent obowiązkowo zamieszcza na
etykiecie produktu rolnictwa ekologicznego następujące informacje:
− nazwa produktu łącznie z odniesieniem do metody produkcji ekologicznej – sugeruje
nabywcy, że produkt ten lub jego składniki zostały uzyskane zgodnie z zasadami
produkcji ekologicznej;
− numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej, kontrolującej
producenta;
− nazwa i adres producenta;
− oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone surowce rolnicze,
z których wytworzono końcowy produkt. Oznaczenie to przyjmuje odpowiednio jedną
z następujących form:
o

„rolnictwo UE” – gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE;

o

„rolnictwo spoza UE” – gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w krajach
trzecich;

o

rolnictwo UE/spoza UE” – gdy część surowców wyprodukowano we
Wspólnocie, a część w kraju trzecim. 3

Na etykiecie, oprócz danych wymaganych przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej,
muszą znaleźć się informacje wymagane ogólnymi przepisami dotyczącymi znakowania
żywności. Określają to przepisy:


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności.



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

3. Ekologiczna Zagroda
Funkcjonowanie gospodarstw w sposób ekologiczny oparte jest o ochronę i szacunek do
środowiska przyrodniczego i kulturowego. Prowadzący posiadają wiedzę o lokalnych
zasobach przyrodniczych i kulturowych, dbają o nie i podejmują działania edukacyjne
szerzące wiedzę. Gospodarstwa ekologiczne stały się ważną częścią ekologii. Łączą one
uprawę roślin i chów zwierząt w systemie ekologicznym. Dobrze wiedzieć, że w czasach
maksymalnego obciążenia środowiska istnieją metody produkcji przyjazne środowisku,
3

Barbara Sazońska „Wymogi formalno-prawne dla przetwórstwa ekologicznego”
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naturze i produktom rolnym. Produkty z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego posiadają
specjalne oznaczenie "zielony listek". Warto wiedzieć, że oprócz produkcji rolniczej
w niektórych gospodarstwach ekologicznych można skorzystać z wypoczynku, zakupić
organiczne kosmetyki, odzież czy ekologiczne wino, herbaty, przetwory i inne.
3.1 Pożądane działania w ekologicznej zagrodzie
Ochrona środowiska, dbałość o przyrodę i bioróżnorodność powinny być punktem wyjścia
w podejmowaniu decyzji o przejściu na gospodarowanie ekologiczne. Jednym z zadań dnia
codziennego w przykładowej ekologicznej zagrodzie jest recykling odpadów i odpowiednie
ich składowanie. Jednego dnia gość odwiedzający lub nocujący w zagrodzie produkuje od
0.5 do 1 kg odpadów. Prawidłowe ich sortowanie nie tylko pozwoli zaoszczędzić pieniądze za
wywóz śmieci, ale także przyczyni się do wyrobienia odpowiednich nawyków. To tylko jeden
z elementów, jak właściciele gospodarstwa mogą swoim przykładem prezentować dobre
zachowania proekologiczne. A trzeba przyznać jest ich bardzo dużo. Można zacząć od ogrodu,
gdzie podstawowym środkiem do zwalczania szkodników jest wykorzystywanie ich
biologicznych wrogów.

Aby przyciągnąć

ich do ogrodu, można zbudować hotele dla
owadów, które są łatwe do wykonania, mogą
być zmontowane z wszelkiego rodzaju
materiałów poddanych recyklingowi lub
resztek pozostałych w ogrodzie (stare cegły,
deski, gałęzie). Konstrukcje te są istotne dla
drapieżników,

aby

mogły

znaleźć

schronienie w lecie i miejsce zimowania.
A jeżeli mowa o owadach to nie należy zapominać prawidłowym zaprojektowaniu ogrodu.
Przy projektowaniu ogrodu zgodnego z naturą bardzo pomocna jest wiedza o tym, co i gdzie
lubi rosnąć oraz w jakim towarzystwie. Właściwe rozmieszczenie i sąsiedztwo roślin jest
fundamentem ogrodniczego sukcesu. Z pomocą przychodzi tu fitosocjologia, czyli socjologia
roślin, nauka z pogranicza ekologii i botaniki, zajmująca się klasyfikacją zbiorowisk
roślinnych oraz ich rozmieszczeniem geograficznym. W każdym ogrodzie warto zostawić
dziki kąt, z którego nie będziemy wygrabiać ściółki ani liści. Takie miejsca lubią np.
biedronki, które zimują w suchych liściach, oraz rudzki i słowiki, które zakładają tu gniazda.
Dla sikorek warto powiesić budki lęgowe. Można je kupić w sklepie ogrodniczym lub zrobić
samemu. W stercie suchych gałęzi chętnie zamieszkają jeże, żywiące się larwami i ślimakami.
Niesłusznie tępione przez wielu ogrodników krety i ryjówki są naturalnymi wrogami larw
sprężyków, które obgryzają korzenie i liście młodych warzyw. Ogród powinien składać się
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z lokalnych roślin i wymagać jak najmniej podlewania. Nie może być sztucznie nawożony ani
spryskiwany chemicznymi środkami chwasto i owadobójczymi. Ogród zaprojektowany
w zgodzie z naturą jest miejscem przyjaznym nie tylko człowiekowi, który szuka w nim
odpoczynku, ale i wszystkim roślinom i zwierzętom, które żyją na jego obszarze.4
Gospodarstwo, które dba o środowisko powinno także ograniczać zużycie energii, a przede
wszystkim starać się czerpać ją z odnawialnych źródeł. Energia słoneczna może zmniejszyć
rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie w gospodarstwie. Kolektory ciepła mogą być
wykorzystane do ogrzewania domów, budynków inwentarskich i szklarni. Podobnie jak
w przypadku roślin w gospodarstwie ekologicznym niewskazane jest utrzymywanie obcych
gatunków zwierząt, a stawianie na stare rasy rodzime. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska,
produkcja zwierzęca powinna być z zasady powiązana z użytkami rolniczymi, odpowiednimi
wieloletnimi systemami płodozmianu i żywieniem zwierząt paszami ekologicznymi,
wytworzonymi przez dane gospodarstwo lub sąsiadujące z nim gospodarstwa ekologiczne.
W Zagrodzie oprócz ukazywania dobrych przykładów praktyk, watro też zwracać uwagę na
nieprawidłowe zachowania odwiedzających. Wyjaśniać dzieciom jak powinny zachowywać
się w lesie czy w obecności zwierząt, a dorosłym przypominać, że to oni swoim
świadectwem, uczą młodych troski o wspólne dobro jakim jest natura i środowisko.
3.2 Świeże produkty z gospodarstwa ekologicznego
Zdrowa, zrównoważona żywność ekologiczna jest ważnym czynnikiem utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia. Jeszcze kilka lat temu produkty ekologiczne były sprzedawane
wyłącznie w sklepach ze zdrową żywnością lub bezpośrednio w gospodarstwie. Stopniowo,
z biegiem czasu, niektóre z nich znalazły drogę na półki supermarketów i dyskontów.
Nie można się jednak oszukiwać, że najbardziej pożądane i ekskluzywne produkty
znajdziemy w sklepach ze zdrową żywnością i w samych gospodarstwach. Asortyment jest
bardzo szeroki, od mięsa z ekologicznej produkcji zwierzęcej, jaj od kur z wolnego wybiegu,
warzyw, wina, miodów po ekologiczne kosmetyki i odzież. Szczególnie dwa ostatnie punkty
są coraz bardziej atrakcyjne dla kobiet, ponieważ organiczne ubrania i kosmetyki całkowicie
wyeliminowały testy na zwierzętach w trakcie ich produkcji. Łagodny proces tworzenia ubrań
powoduje, że skóra człowieka może swobodnie oddychać i nie jest narażona na szkodliwe
substancje i środki konserwujące.
Zainteresowanie produktami z gospodarstwa ekologicznego może zatem mieć wiele różnych
przyczyn. Dla jednej grupy ważna jest miłość do zwierząt i przyrody, podczas gdy druga chce
jeść tylko bardzo dobre produkty dbając o zdrowie i samopoczucie.
4

www.domoplus.pl
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Bardzo ważne jest również odczuwanie smaku produktów. Kubki smakowe podczas
jedzenia produktów ekologicznych doświadczają prawdziwych smaków wyrobów,
ponieważ wzmacniacze smaku, konserwanty, polepszacze nie mogą być używane
w produkcji żywności ekologicznej.
3.3 Gospodarstwo ekologiczne jako miejsce wypoczynku
Rozwój nowej kultury, bardziej wyczulonej na problemy związane z ochroną środowiska
stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem. W ostatnich
latach

wraz

ze

wzrostem

świadomości

występowania

zagrożeń

dla

środowiska,

występowaniem wielu problemów ze zdrowiem, wiele osób szuka alternatywnego
odpoczynku z dala od zgiełku miast. Coraz więcej osób chce przeżyć wakacje w zgodzie
z naturą, relaksując się jedząc produkty ekologiczne w naturalnym otoczeniu i aktywnie
spędzić czas. Wiele osób podróżuje po Świecie w poszukiwaniu ekologicznych miejsc
wypoczynku, część z nich chce nauczyć się podstaw produkcji zdrowej żywności podczas
ucieczki od miejskiego życia. Inni po prostu chcą odpocząć i cieszyć się w spokojnej okolicy
szansą skorzystania z produktów ekologicznych i bez zbędnych ozdobników i nowoczesnych
form spędzania wolnego czasu korzystać z życia.

4. Ekologia i ochrona środowiska w programach zagród edukacyjnych
Edukacja ekologiczna i konsumencka jest jednym z pięciu celów edukacyjnych realizowanych
przez gospodarstwa skupione w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE).
Większość gospodarstw w sieci
prowadzi

edukację

związaną

z ekologią i ochroną środowiska.
Specyfika gospodarstwa rolnego
pomaga

zrozumieć

wiele

aspektów związanych z ekologią. Pewne zachowania w gospodarstwach są w naturalny sposób
proekologiczne: oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi (np. wykorzystywanie
deszczówki do podlewania ogrodu), zagospodarowanie odpadów (np. karmienie zwierząt
odpadkami organicznymi, kompostowanie materii organicznej), itp. Edukacja w gospodarstwie
uświadamia pochodzenie i wartość odżywczą, produktów z gospodarstwa, uczy odróżniania
produktów naturalnych od wysokoprzetworzonych przemysłowych i kształtuje nawyki
konsumenckie.5
Poniżej przedstawiono przykładową działalność edukacyjną zagród edukacyjnych w ww. zakresie.
5

Elżbieta Kmita-Dziasek - Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
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Ekozagroda Jabłoniowy Sad – województwo opolskie
W gospodarstwie zajęcia przeprowadzane są metodami warsztatowymi względnie
aktywizującymi (według metod tzw. pedagogiki alternatywnej, jak np. Montessori, Freinet
i Reggio, w zależności od wieku uczestników). Oferta edukacyjna gospodarstwa zawiera
program edukacyjny pn. Szlak Zielonej Sowy, który obejmuje tematy związane z rozwojem
zrównoważonym i technologiami pro-ekologicznymi, jak „Konsumpcja, Re- i Upcycling,
„Ślad ekologiczny i wodny”, „Budownictwo z gliny”, „Woda”, „Energia” oraz „LandArt”.

Fot. Gospodarstwo Jabłoniowy Sad
– uprawa ekologiczna jabłoni

Fotel Karkonosza – województwo dolnośląskie
Kompost to jeden z najbardziej pożądanych w rolnictwie ekologicznym nawozów, a dzięki
programowi edukacyjnemu pt. „Kompostowanie metodą tlenową” chętni mogą zapoznać się
ze specyfiką jego produkcji techniką Herowa. Uczestnicy warsztatów poznają jak duże
znaczenie w produkcji roślinnej ma kompost. Poza programem podstawowym zagroda oferuje
liczne atrakcje, np. zwiedzanie muzeum Hauptmanna, szlaku walońskiego czy też udział
w warsztatach: wypieku chleba czy wykonania serów.

Fot. Fotel Karkonosza – kompostowanie
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Park Sienno – województwo kujawsko-pomorskie
Latem gospodarstwo organizuje dla grup zorganizowanych warsztaty ekologiczne połączone
ze zwiedzaniem parku i miniskansenu. Program edukacyjny „Park i ogród w 4 porach roku”,
zawiera wykonywanie i degustację potraw z produktów ekologicznych oraz szkolenie na
tematy związane ze zdrowym odżywianiem. Na niewielkim obszarze założony został
certyfikowany ogród ekologiczny, warzywno-ziołowy, a jego zwiedzanie stanowi podstawę
do omówienia zasad odpowiedniego odżywiania i stylu życia.

Fot. Park Sienno
– wykonywanie potraw w gospodarstwie

Ośrodek edukacji w gospodarstwie Ziołowy Zakątek – województwo podlaskie
Zadaniem ośrodka jest przekazywanie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia,
tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju. Ośrodek ma do dyspozycji Ogród
Botaniczny, w którym zgromadzono ponad 700 gatunków roślin użytkowych, gospodarstwo
ekologiczne, las, staw oraz laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt. Program
edukacyjny skierowany jest do różnych grup wiekowych, od dzieci przedszkolnych do osób
dorosłych. Goście „Ziołowego Zakątka” mogą zdobyć wiedzę z zakresu ochrony środowiska,
ekologii, anatomii i fizjologii roślin, ekologii stawu i lasu, roślin użytkowych.

Fot. Ziołowy Zakątek – ogród botaniczny
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Ciche Wody – województwo warmińsko-mazurskie
Zagroda jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle.
W gospodarstwie chowane są owce Skudde, bydło mięsne rasy Limousine, kury, gęsi, oraz kaczki.
Stanowią one znaczące ogniwo systemu współzależności ekologicznej gospodarstwa. Owocem
pracy gospodarzy są produkty takie jak: zboża, rośliny strączkowe, warzywa, zioła, mleko, sery,
jaja, wołowina i jagnięcina, których jakość jest określona certyfikatem zgodności rolnictwa
ekologicznego od dwunastu lat. Dzięki programom edukacyjnym realizowanym w gospodarstwie
(Wiosenne strzyżenie i pielęgnacja owiec, Żywność produkowana w gospodarstwie ekologicznym,
Jesień w gospodarstwie ekologicznym) uczestnicy warsztatów mogą poznać korzyści wynikające
z hodowli owiec w gospodarstwie ekologicznym, zapoznać się z roślinami występującymi na
łąkach ekologicznych czy też brać udział w żniwach.

Fot. Gospodarstwo Ciche Wody - owce Skudde

Ziołowa Zagroda Edukacyjna – województwo dolnośląskie
W skład Zagrody wchodzą: Zielone Laboratorium, Ziołowy Ogród Edukacyjny oraz
niewielka wystawa sprzętów rolniczych wykorzystywanych w uprawie i zbieraniu ziół oraz
roślin leczniczych. W Laboratorium odbywają się pokazy wytwarzania olejków

Fot. Ziołowa Zagroda Edukacyjna
– zioła z gospodarstwa
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zapachowych, warsztaty: wytwarzania wód toaletowych, soli kąpielowych, perfum, mydeł,
kremów, maści, past do zębów, kadzideł. Podczas warsztatów wykorzystywane są przede
wszystkim zioła i rośliny z zagrody, okolicznych pól, łąk i lasów.
Ekoturystyczne gospodarstwo Agrochatka – województwo opolskie
Jako pierwsze w kraju gospodarstwo edukacyjne i demonstracyjne otrzymało tytuł
Miejsca Odkrywania Talentów. Program edukacyjny „Ekoludek poznaje Ziemię –
Dekalog młodego ekologa” daje możliwość poznania zagadnień związanych z ochroną
środowiska, w tym rozwinięcia świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Od 2002 r.
posiada atest rolnictwa ekologicznego.

Fot. Gospodarstwo Agrochatka
– szatkowanie kapusty

Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne Ekostyl – województwo opolskie
Najstarsze Gospodarstwo Ekologiczne w południowej Polsce. Od 1986 roku uprawia metodą
naturalną 10 ha. Wybrane najlepszym gospodarstwem ekologicznym w województwie w roku
2008 i 2011 w konkursie w kategorii – ekologia i środowisko. Na terenie gospodarstwa
znajdują się dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków – biologiczna oraz korzeniowa, które
podczas zajęć są zwiedzane przez uczestników. W programie edukacyjnym „Odnawialne
źródła energii i życie energooszczędne” prowadzonym w gospodarstwie uczestnicy
zdobywają wiedzę dotyczącą ekologicznego gospodarowania, szczególnie związanego
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z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz innych proekologicznych rozwiązań,
które w pozytywny sposób wpływają na środowisko naturalne.

Fot. Gospodarstwo Ekostyl

Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Łąka – województwo dolnośląskie
Gospodarstwo zajmuje się chowem kóz i przetwórstwem mleka koziego z produkcją
ekologicznych serów, w tym Sera Łomnickiego wpisanego na listę produktów tradycyjnych.
W ramach programu edukacyjnego „Hodowla kóz i wytwarzanie serów w gospodarstwie
ekologicznym” gospodarstwo prowadzi warsztaty na temat serowarstwa, hodowli kóz, produkcji
ekologicznego siana dla kóz, przetwórstwa mleka i propagowania zdrowego stylu życia.

Fot. Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Łąka
– Sery Łomnickie
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Ekocentrum ICPPC – województwo małopolskie
Ekocentrum jest miejscem, gdzie można zobaczyć jak w sposób kompleksowy działają
ekologiczne rozwiązania techniczne w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim. Tutaj wszystkie
urządzenia pracują np. produkując prąd, ogrzewając wodę i pomieszczenia lub oczyszczając
ścieki. Na terenie Ekocentrum zobaczyć można dom z gliny i słomy zasilany energią
słoneczną, półkolistą szklaną werandę, która umożliwia pasywne wykorzystanie energii
słonecznej do ogrzewania pomieszczeń, elektrownię wiatrową, sferyczną szklarnię, która
oszczędza o 20% energii więcej niż tradycyjna. Proponowana oferta edukacyjna zawiera m.in.
zwiedzanie obiektów korzystających z „czystej energii” i urządzeń, które ją wytwarzają –
kolektory słoneczne podgrzewające wodę, elektrownię wiatrową produkującą prąd oraz
przydomową oczyszczalnię ścieków.

Fot. Ekocentrum ICPPC
– wiatrak i panel fotowoltaiczny
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5. Wsparcie ekologii w Polsce
Aby promować postawy ekologiczne nie tylko wśród społeczeństwa, ale także wśród
przedsiębiorców, istnieje kilka programów pomocowych. Mają one na celu zarówno
finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska jak również szerzeniem wiedzy
w tym zakresie. Poniżej zaprezentowane zostały tylko niektóre z nich, z przeznaczeniem dla
osób fizycznych i tych prowadzących działalność gospodarczą.
Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce
na lata 2014-2020 został przygotowywany biorąc pod uwagę bardzo duże znaczenie
przypisywane do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Przedstawia on działania jakie
powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
jednostki podległe lub nadzorowane w celu osiągnięcia wytyczonych celów.
Podejmowane działania dotyczące polepszenia sytuacji rolnictwa ekologicznego umożliwiają
rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, jak
również tych związanych z rozwojem obszarów wiejskich z zachowaniem wytwarzania
żywności wysokiej jakości. Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi w oparciu
o walory przyrodnicze jest najbardziej przyjazną dla środowiska i wpływa na znaczne
ograniczenie zewnętrznych środków do produkcji. Rolnictwo ekologiczne spełnia jednak nie
tylko rolę związaną z produkcją żywności, ale wpływa na utrzymanie i zwiększenie
różnorodności biologicznej i walorów przyrodniczych rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Dodatkowo rolnictwo ekologiczne poprzez swoją pracochłonność wpływa na zwiększenie
zatrudnienia na obszarach wiejskich. Prowadzone badania wskazują, iż nieodpowiednie
odżywianie się może być przyczyną wielu chorób, dlatego należy prowadzić działania
zmierzające do zmiany nawyków żywieniowych, w tym do konsumpcji produktów
ekologicznych. Produkcja żywności metodami ekologicznymi jest szansą na podniesienie
konkurencyjności przetwórców i producentów rolnych oraz wpływa na zmianę sposobu
konkurowania z ilościowej na jakościową. Należy również zwrócić uwagę, że światowy rynek
rolnictwa ekologicznego rozwija się zwiększając swoje obroty o około 20% rocznie przy
jednoczesnym kilkuprocentowym wzroście obrotów rynku żywności konwencjonalnej.
Ponadto rosnącą popularność żywności ekologicznej, w dużym stopniu przyczynia się do
zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju turystyki wiejskiej, w tym
agroturystyki. Warunki strukturalne, środowiskowe, społeczne i historyczne powodują, że
polskie rolnictwo jest predestynowane do stosowania ekologicznych metod produkcji
żywności. Polska jest krajem, w którym zużycie chemicznych środków produkcji
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w rolnictwie było zawsze niższe niż w większości krajów europejskich, co sprawiło, że jakość
ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej różnorodność biologiczna należą
do najlepszych w Europie. Może to znacznie ułatwić polskim rolnikom podejmowanie
produkcji żywności metodami ekologicznymi. Zwiększenie udziału żywności ekologicznej na
rynku jest korzystne dla polskiego rolnictwa, a także będzie wpływać na zaspokojenie
rosnącego zapotrzebowania konsumentów na taką żywność.6
Celem głównym Planu jest rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności
ekologicznej. Dążenie do jego osiągnięcia jest realizowane przez działania przypisane do
siedmiu celów szczegółowych:
1. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności
ekologicznej na rynku;
2. Stymulowanie rozwoju przetwórstwa produktów ekologicznych;
3. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;
4. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;
5. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze
rolnictwa ekologicznego;
6. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa
ekologicznego;
7. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów
ekologicznych.7
Działanie Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020
Celem

działania

Rolnictwo

ekologiczne

jest

wspieranie

dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać
lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Zobowiązania można realizować
w ramach 12 pakietów (np. trwałe użytki zielone, uprawy zielarskie, uprawy rolnicze) a do
każdego z nich obowiązuje inna stawka płatności (odpowiednio 428 zł /ha, 1325 zł/ha,

6
7

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020
www.minrol.gov.pl
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792 zł/ha). Każde gospodarstwo ekologiczne kontrolowane jest corocznie przez jednostki
certyfikujące i obejmuje wszystkie gospodarstwa w okresie konwersji lub po okresie
konwersji. Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest
podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku
zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa
ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin
i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów
zmodyfikowanych genetycznie.
Program LIFE
Jedyny program w Unii Europejskiej który w swoich
założeniach ma współfinansowanie projektów dotyczących
ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa
ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym
zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych
rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody. W ciągu ponad 20 lat
funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180
projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na
rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją
instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.8
Niektóre projekty realizowane w ramach tego programu:
− Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach;
− Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu
glebowego;
− Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.
Beneficjentami tego działania mogą być spółki prawa handlowego, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, partnerstwo podmiotów sektora finansów publicznych
(jako Beneficjent Koordynujący) i spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, przedsięwzięcia realizowane przez tzw. „zielone gminy" oraz
państwowe jednostki budżetowe.
8

www.nfosigw.gov.pl
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Program Eko-Polska
Prezentowany

Program

powstał

z inicjatywy osób zainteresowanych
synergią działań w obszarze ochrony
środowiska podejmowanych przez
szereg osób i instytucji. Powstał on dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska, które zaprosiło
do współpracy Ministerstwo Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sportu i Turystyki.
Każde z tych podmiotów realizuje zadania związane z rozwojem ekoturystyki, rolnictwa
ekologicznego, promocji zdrowia i wiele innych, które stały się obszarem współpracy
w ramach programu. Głównym celem Programu Eko-Polska jest promocja Polski jako
nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego oraz planującego
rozwój gospodarczy w zgodzie z ekologią. Jednocześnie Program promuje potencjał Polski
w obszarze przyrody i ekologii będący jednym z głównych magnesów przyciągających turystów
z całego świata. Rozwój ekoturystyki oraz nowoczesnych technologii w tym obszarze stanowić
może dziś ważną dziedzinę rozwoju gospodarczego kraju.9
Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo
Program mający na celu tworzenie warunków dla poprawy
stanu środowiska poprzez wspieranie aktywności firmuczestników i upowszechniania technologii środowiskowych
oferowanych

przez

prowadzony

jest

laureatów
przez

projektu.

Akcelerator

Ministerstwo

Środowiska

i wdrażany w ramach realizacji strategii Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko. Firmy uczestniczące w Akceleratorze mogą skorzystać z dostępnych
szkoleń, dotyczących m.in.:


technik sprzedaży złożonych rozwiązań technologicznych i przechodzenia od
konkurencji cenowej do konkurowania wartością,



budowy przekazów marketingowych dla klientów i dziennikarzy,



przygotowywania biznesplanów nowych przedsięwzięć,



zdobywania środków na rozwój i realizację projektów (w tym w ramach Programów
Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka),



9

patentowania wynalazków w Polsce i za granicą.10

Biuletyn informacyjny Eko-Polska
www.greenevo.gov.pl/

10
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Program „Ekoeuropa – jakość i tradycja”
Głównym celem programu jest kształtowanie pozytywnego
wizerunku, rozpowszechnienie wiedzy o sposobie i standardach
produkcji, które obowiązują w państwach Unii Europejskiej jak
również zwiększenie rozpoznawalności znaku graficznego
przyznawanego

ekologicznym

produktom

pochodzącym

z państw unijnych na rynkach japońskim, amerykańskim oraz singapurskim poprzez działania
informacyjno-promocyjne. Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw handlowych
i dystrybucyjnych z branży rolno-spożywczej, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz mediów
i liderów opinii publicznej w krajach docelowych Programu.11

6. Organizacje wspierające działania ekologiczne
Oprócz instytucji państwowych, działania na rzecz rolnictwa ekologicznego podejmowane są
przez instytucje pozarządowe. Poniżej przedstawiono kilka przykładów takich działalności.
Fundacja nasza Ziemia
Misją Fundacji jest dążenie do podniesienia poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za
środowisko naturalne i aktywizuje do działań służących jego ochronie.
Nasza Ziemia jest organizatorem m.in. akcji „Sprzątanie Świata” czy też
plebiscytu na „Gminę przyjazną Bałtykowi”. Celem Fundacji jest
wytyczanie nowych kierunków w edukacji ekologicznej w Polsce, promocja dobrych praktyk
w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, promocja idei rozwoju zrównoważonego,
oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody.
Pracownia na rzecz wszystkich istot
Organizacja pożytku publicznego zrzeszająca osoby w celu prowadzenia
działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów
życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska
naturalnego i kulturowego. Stowarzyszenie w swoim statucie stawia sobie
za cele zachowanie, ochronę i odtwarzanie ładu przestrzennego oraz
krajobrazu naturalnego i kulturowego, propagowanie i poszerzanie wiedzy
o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, w tym o istniejących i potencjalnych zagrożeniach
11

http://www.eu-organic-food.eu/
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i mechanizmach jego degradacji. W ramach swojego działania Pracownia podejmowała akcje
proekologiczne polegające na objęciu ochroną gatunkową w Polsce wilka i rysia, zainicjowała
utworzenie na Słowacji transgranicznej strefy bez polowań na wilki i niedźwiedzie jak również
wybudowanie kilkudziesięciu przejść dla zwierząt przy drogach szybkiego ruchu.
Polski Klub Ekologiczny
Organizacja pozarządowa o zasięgu ogólnopolskim, której
misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju jako
podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski. Do celów
nadrzędnych Polski Klub Ekologiczny zalicza poprawę stanu
środowiska naturalnego oraz uświadamianie społeczeństwa, że
jakość

życia

zależy

od

racjonalnego

gospodarowania

zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między
środowiskiem a rozwojem cywilizacji. Formy działania jakimi
posługuje się Klub, to przede wszystkim: projekty edukacyjne, organizowanie wykładów,
seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów; konsultacje, opiniowanie i doradztwo; interwencje
oraz udział w postępowaniach administracyjnych; prowadzenie lokalnych akcji i kampanii;
wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, ulotek, broszur, książek, materiałów
konferencyjnych, wydawanie biuletynu ekologicznego; współpraca z innymi organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi.
Polska Zielona Sieć
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską
organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje
ekologiczne działające w największych miastach Polski. Jej
celem jest rozwój w zgodzie z naturą. Do działań należy m.in.
budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego
rozwoju,

tworzenie

mechanizmów

społecznej

kontroli

wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów
oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa
oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej. Wiele z działań opiera się na
aktywności organizacji regionalnych, które wspierają inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony
środowiska. Polska Zielona Sieć zapoczątkowała kampanie „Kupuj odpowiedzialnie!”, organizuje
programy: Zielone partnerstwo w Europie Wschodniej, Program Dla Klimatu, Fundusze dla
zrównoważonego rozwoju.12

12

www.zielonasiec.pl/

32

Ekologia i ochrona środowiska w programach Zagród Edukacyjnych

Centrum Prawa Ekologicznego
Centrum

jest

niezależnym

ośrodkiem

badań

i

doradztwa

specjalizującym się w prawie ochrony środowiska. Głównym celem
CPE

jest

promowanie

zasad

praworządności,

społeczeństwa

obywatelskiego i integracji europejskiej w ochronie środowiska.
Prowadzi

działalność opiniodawczo-doradczą w zakresie prac

legislacyjnych. Centrum jest członkiem European Environmental
Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych)
z siedzibą w Brukseli, a także członkiem wspierającym Związku
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. CPE prowadzi także działalność
wydawniczą w zakresie publikacji edukacyjnych i naukowych z zakresu prawa ochrony
środowiska.13
REFA - Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
REFA jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i częścią bardzo
zróżnicowanego i wieloaspektowego społecznego ruchu ekologicznego.
Można go zaliczyć do grup, które powstały w celu prowadzenia
działalności długofalowej, obejmującej wiele problemów ekologicznych
i zmierzającej do zasadniczych zmian społecznych. Ruch skupia w sobie
zarówno studentów jak i profesorów, uczniów i nauczycieli,
przyrodników i franciszkanów, mieszkańców wsi i miast z różnych rejonów Polski i Europy.
REFA koordynuje projekt „Ogrody św. Franciszka”, który na celu ma ochronę niewielkich
naturalnych obszarów.14
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fundacja współpracuje przede wszystkim ze społecznościami
lokalnymi,

organizacjami

pozarządowymi,

jak

również

z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko. Powstała
aby identyfikować problemy związane ze szkodliwym
wpływem

człowieka

na

środowisko,

szukać

środków

potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, oraz w miarę możliwości
pomagać osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności. Fundacja poprzez swoje
działania edukacyjne, organizowane warsztaty i szkolenia poszerza społeczną świadomość
ekologiczną a organizując konferencje, seminaria i sympozja stwarza przestrzeń do wymiany
doświadczeń i poglądów.

13
14

http://cpe.eko.org.pl/
http://swietostworzenia.pl/
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Słowniczek
ekosystem
Ekosystemem jest każdy obszar geograficzny, który obejmuje wszystkie organizmy oraz
nieożywione części środowiska. Ekosystem może być naturalny obszar pustyni, podmiejskie
jezioro lub las, albo miejsca intensywnie użytkowane, takie jak obszar miasta. Im bardziej
naturalny ekosystem, tym więcej „usług” ekologicznych zapewnia. Może przyczynić się do
oczyszczania wody (tereny podmokłe i bagna) i powietrza (lasy), zapylać pola uprawne i inne
występujące w pobliżu rośliny (owady, ptaki, nietoperze) oraz absorbować i usuwać
zanieczyszczenia (gleba i rośliny).
bioróżnorodność
Określenie "różnorodność biologiczna" odnosi się do różnych form życia w środowisku,
w zakresie lokalnym czy też globalnym. Istnieje wiele definicji przyrodniczej różnorodności,
ale można je sprowadzić do określenia, że pojęcie bioróżnorodność to całe bogactwo form życia
występujących na Ziemi, rozmaitość gatunków, genetyczna zmienność wewnątrzgatunkowa,
a także

różnorodność

wielogatunkowych

układów

przyrodniczych,

tj.

ekosystemów

i krajobrazów. Różnorodność jest cechą przyrody, wynikającą z rozmaitości form życia
i układów, w jakich występują, ekologicznych funkcji, jakie pełnią oraz ze zmienności
genetycznej,

jaką

w

sobie

zawierają.

Większość

gatunków

tworzących

ziemską

bioróżnorodność jest wciąż słabo zbadanych lub całkowicie nieznanych. Eksperci szacują, że
może ich być co najmniej cztery razy więcej niż 1,9 miliona do tej pory odkrytych.
środowisko
Środowisko jest to otoczenie organizmu składające się zarówno z nieożywionych jak
i żywych elementów ściśle ze sobą powiązanych.
zasoby naturalne
Pod pojęciem zasobów naturalnych rozumie się bogactwa naturalne (minerały, woda,
powietrze, flora czy fauna), siły przyrody oraz walory środowiska decydujące o jakości życia
człowieka (przestrzeń geograficzna, piękno krajobrazu, mikroklimat itp.) Istnieją dwa rodzaje
zasobów: odnawialne (przyroda, drewno, woda) i nieodnawialne (paliwa kopalne i minerały).
populacja
Grupa osobników należących do jednego gatunku (bakterii, grzybów, roślin lub zwierząt)
mieszkających na danym obszarze i mają możliwość rozmnażania się.
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Załączniki
Inne eko-certyfikaty:
Integrowana Produkcja Roślin
System jakości żywności, który oznacza
produkcję
przy
zastosowaniu
postępu
technicznego i biologicznego w uprawie
i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem
zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony
środowiska. Uczestnictwo w systemie IP
pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich,
azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.
Ecolabel
Znak ekologicznej jakości Ecolabel (europejska stokrotka)
został ustanowiony w 1992 roku przez Komisję Europejską.
Wyroby z tym oznakowaniem, od surowców do produkcji,
pakowania, dystrybucji i sprzedaży, są oceniane przez
niezależnych ekspertów w celu zapewnienia, że spełniają
kryteria, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.
Certyfikacja koncentruje się na procesie przetwarzania
surowców i produkcji końcowej towaru. Certyfikat zostaje
przyznawany w Polsce w ponad 20 kategoriach produktów
m.in. środkom czystości, farbom, tekstyliom czy usługom hotelowym.
ISO 14001
ISO
14001
jest
międzynarodowym
standardem
obowiązującym w około 150 krajach na całym świecie
określającym
standardy
skutecznego
zarządzania
środowiskowego. Został on zaprojektowany, aby pomóc
przedsiębiorstwom rozwijać się w sposób zrównoważony
uwzględniając potrzeby ekonomiczno-społeczne przy
jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.
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Instrukcje przygotowania naturalnych roztworów pomocnych w ochronie roślin.
Ekstrakty z roślin mają różną siłę działania. Jeśli musimy reagować szybko, stosujemy
napary, a gdy szkodnik lub choroba jest w małym nasileniu – wywary, wyciągi i gnojówki
z roślin świeżych lub suszonych.
Napar: Robimy go ze świeżo pokrojonych roślin zalanych 5 l wrzątku.
Roztwór: Podgrzewamy 15-20 min w 70-80°C. Studzimy, cedzimy i opryskujemy rośliny.
Wyciąg: Pokrojone rośliny zalewamy ciepłą wodą (musi przykryć ziele), nakrywamy
pojemnik i odstawiamy na 24-48 godz. Cedzimy i opryskujemy nim rośliny.
Wywar: Rośliny zalewamy w garnku 5 l zimnej wody, doprowadzamy do wrzenia, gotujemy
na bardzo małym ogniu pod przykryciem do 6 godz. Ostudzony wywar rozcieńczamy
trzykrotnie wodą o temperaturze otoczenia, cedzimy i opryskujemy nim rośliny.
Gnojówka: Pocięte rośliny zalewamy chłodną wodą (powinna przykryć ziele) i odstawiamy
na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Roztwór codziennie mieszamy. Rozcieńczamy 10-krotnie,
cedzimy, podlewamy lub opryskujemy nim rośliny.


Czarny bez – wyciąg (przygotowany roztwór rozcieńczamy 10-krotnie).



Czosnek – wywar (10 dag roztartych ząbków na 5 l wody).



Krwawnik – wywar (0,5 kg liści rośliny na 5 l wody).



Piołun – wyciąg (15 dag ziela).



Pokrzywa – wyciąg lub gnojówka (0,5 kg).



Rumianek – wyciąg (1,5 kg ziela).



Skrzyp – gnojówka (0,5 kg ziela; gotową rozcieńczamy 60-krotnie).
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Wrotycz – napar (25 dag ziela). Inne rośliny na niektóre szkodniki:



Aksamitka – wyciąg (0,5 kg ziela) zwalcza mszyce.



Chrzan – napar (0,5 kg liści) chroni rośliny strączkowe przed mszycami, gąsienicami
motyli i larwami chrząszczy.



Mniszek lekarski – gnojówka (0,5 kg ziela; gotowy roztwór rozcieńczamy 5-krotnie) na
szkodniki jabłoni i wiśni; napar (15 dag liści i korzeni) na miodunki.



Pomidor – wyciąg (0,5 kg liści) na pluskwiaki, larwy bielinka kapustnika i wciornastki.



Rabarbar – napar (0,5 kg liści z ogonkami) na wgryzkę szczypiorkę na cebuli.



Tytoń (wyciąg z 10 papierosów) na mszyce, pchełki, wciornastki i miniarki.



Żywokost lekarski – wywar (0,5 kg ziela) na szkodniki kapustnych.

Rośliny, które są skuteczne w przypadku chorób


Cebula – gnojówka (15 dag świeżych łupin; gnojówki nie rozcieńczamy) na zarazę
ziemniaka i pomidora.



Chrzan – napar (0,5 kg liści) na zgniliznę i plamistości liści oraz owoców jabłoni.



Krwawnik – wyciąg (0,5 kg liści, gotowy roztwór rozcieńczamy 10-krotnie) na
mączniaka prawdziwego, plamistość drzew pestkowych oraz zgniliznę.



Pokrzywa – wyciąg (0,5 kg ziela) na rdzę i szarą pleśń na truskawkach i malinach.



Siano – wyciąg (1,5-2 kg; przygotowany roztwór rozcieńczamy 3-krotnie) na mączniaka
prawdziwego jabłoni i mączniaka amerykańskiego agrestu.



Skrzyp polny – wywar (0,5 kg ziela) na rdze, mączniaki oraz parcha drzew owocowych.



Wrotycz – napar (25 dag ziela na 5 l wody) na rdzę i mączniaka rzekomego, dosyć
skuteczny jest też w walce z moniliozą drzew i krzewów owocowych. Wiele gatunków
leczniczych warto sadzić wśród roślin ozdobnych, w sadach lub między warzywami.

Woda z szarym mydłem – zwalcza mszyce, wełnowce i tarczniki.
Sposób użycia: wystarczy spryskać lub przemyć rośliny roztworem rozpuszczonego w wodzie
szarego mydła. Następnego dnia preparat zmywamy, zraszając rośliny samą wodą. Czynność
można powtarzać kilkakrotnie w ciągu tygodnia.
Woda z czosnkiem i cebulą – zwalcza mszyce, przędziorki i tarczniki, wzmacnia rośliny
i uodparnia na wiele chorób grzybowych, zabezpiecza też przed roztoczami.
Sposób użycia: pół kilo rozgniecionych obranych cebul i główka obranego i rozgniecionego
czosnku zalewamy 10 l wody, odstawiamy na noc. Następnego dnia takim roztworem
opryskujemy rośliny.
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Popiół z ogniska lub kominka – odstrasza ślimaki, odkwasza i użyźnia podłoże.
Sposób użycia: sypiąc wokół roślin kręgi z popiołu, stworzymy pylistą barierę dla ślimaków.
Ponadto zimny popiół zmieszany z ziemią, w której będą sadzone kwiaty, wzbogaci podłoże.
Można nim nawozić rabaty kwiatowe, grządki w ogrodzie warzywnym oraz drzewa i krzewy
preferujące zasadowy odczyn gleby. Nie poleca się natomiast wysypywania popiołu pod
kwasolubne azalie, różaneczniki i na wrzosowiska oraz pod rośliny iglaste. Popiół z ogniska
wymieszany z korą może również posłużyć jako okrycie roślin wrażliwych na mróz.
Nawóz z pokrzyw – poprawia wzrost oraz polepsza tworzenie się chlorofilu, zwabia
dżdżownice, które użyźniają glebę.
Sposób użycia: młode liście i pędy pokrzywy zebrane jeszcze przed kwitnieniem zalewamy
wodą (1 kg pokrzyw na 10 l wody) i odstawiamy na 2 tygodnie, by nawóz sfermentował.
Preparat stosuje się przeciwko szkodnikom oraz chorobom grzybowym.
Łupiny po orzeszkach ziemnych – wspomagają drenaż roślin doniczkowych.
Sposób użycia: pokruszone łupiny orzeszków ziemnych wysypujemy na warstwę drenażu
w donicy. Aby ziemia nie przedostawała się przez dno doniczki, warto wyłożyć je
bibułkowym filtrem do kawy, który przepuści wodę, ale zatrzyma cząsteczki ziemi.15

15

www.rod-domagalskiego-gdynia.pl
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