
BIOLOGIZACJA
Twój zysk z natury!

Minikowo, 26 stycznia 2022 r.

Uprawa roślin oleistych w praktyce 
rolniczej a płodozmian

Paweł Kaczmarek



Struktura upraw
na świecie
(wg FAOSTAT 2018)

Rzeczywistość a wymagania 
EZŁ i nowej WPR:
- ograniczenia stosowania

ŚOR i nawozów min.
- coraz mniej dostępnych 

subst. czynnych
- dopłaty za ekoschematy





BIOLOGIZACJA

Dlaczego gleba
jest tak cenna?

Pozbawiona biologii
staje się jedynie
utworem geologicznym, 
niezdolnym do zaspokajania
potrzeb pokarmowych roślin.



BIOLOGIZACJA - co to?
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Materia organiczna wskaźnikiem „zdrowia” gleby

Materia 

organiczna

3%
Woda

25%

Powietrze 

25%

Frakcja 

mineralna

47%



śr. 0,2 mm

Dlaczego mykoryza?



Dlaczego mykoryza?



Benefity symbiozy korzeń – bakteria 



słonecznik

astrowate

jary

+

---

palowy 2,5m

charakterystyka rzepak

rodzina kapustowate

typ jaryzacji ozimy i jary 

mykoryza --

wiązanie N2 ---

system korzeniowy palowy 1,5 m

soja

bobowate

jara

+++

+++

palowy 1 m

Uwarunkowania biologiczne wybranych oleistych



rzepak

przedplon zbożowe

międzyplon nie

siew  sierpień

możliwość stosowania wsiewek +++

tolerancja na uproszczenia +++

zbiór lipiec/sierpień

mineralizacja resztek pożniwnych +++

poplon zbożowe

soja

zbożowe

tak

I poł. maja

+++

+

wrzesień/październik

+++

prócz rzepaku i bobowatych

słonecznik

zbożowe

tak

I poł. maja

+++

++

wrzesień

+/-

prócz kapustowatych i astrowatych

Uwarunkowania agrotechniczne a płodozmian



Wykorzystanie w płodozmianie –
„BIOLOGIZACYJNE” atuty oleistych

soja

idealne uzupełnienie płodozmianu 
zbożowego

możliwe zast. mieszanek międzyplonów

palowy system korzeniowy – idealny do 
strip-tillu

redukcja zużycia nawozów azotowych

mykoryza – „przedłużenie” systemu 
korzeniowego i wzbogacanie gleby w 

mat. org

mineralizacja resztek pożniwnych

słonecznik

idealne uzupełnienie płodozmianu 
zbożowego

możliwe zast. mieszanek międzyplonów

palowy system korzeniowy – idealny do 
strip-tillu

-

mykoryza – „przedłużenie” systemu 
korzeniowego i wzbogacanie gleby w 

mat. org

-

rzepak

idealne uzupełnienie płodozmianu 
zbożowego

naturalna okrywa gleby – bardzo 
wcześnie siany, zaraz po zbożach

palowy system korzeniowy – idealny do 
strip-tillu

-

-

mineralizacja resztek pożniwnych



➢ Bardziej żyzna gleba 
➢ Wyższe plony lepszej jakości

➢ Redukcja kosztów nawożenia, ochrony roślin 
i zużycia paliwa

➢ Możliwość uzyskania wyższej ceny na produkty 
z certyfikatem Biologizacji Fundacji Terra Nostra

➢ Możliwość uzyskania dodatkowego zysku 
ze sprzedaży kredytów węglowych

➢ Dotacje w ramach ekoschematów w ramach nowej 
Wspólnej Polityki Rolnej

➢ Zgodność z założeniami Europejskiego Zielonego 
Ładu

Korzyści Biologizacji dla Rolnika



Korzyści Biologizacji
dla całego łańcucha dostaw

• Bardziej żyzna gleba

• Redukcja kosztów nawożenia, ochrony roślin i zużycia paliwa

• Możliwość uzyskania wyższej ceny na produkty z biocertyfikacją Terra Nostra

• Możliwość uzyskania zysku ze sprzedaży kredytów węglowych

• Dotacje w ramach ekoprogramów w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej

Rolnik

• Mniejszy ślad węglowy Twojego produktu i organizacji

• Certyfikat offsetu węglowego,

• Jednorodny, standaryzowany produkt

• Stabilność dostaw wysokiej jakości produktów z upraw biologicznych potwierdzona przez niezależną 
instytucję

Producent

• Wysokiej jakości, zdrowe i pełnowartościowe produkty spożywcze

• Ochrona środowiska

• Zatrzymanie zmian klimatycznych

• Zdrowe, żywe gleby, czysta woda (bez spływających „chemikalia”) dla przyszłych pokoleń

• Obniżenie osobistego śladu węglowego

Konsument



Biologizacja w praktyce – Kansas USA

Kwiecień 2017 Sierpień 2017



Ambasadorzy Biologizacji Terra Nostra w Polsce

ZDROWA GLEBA SIĘ OPŁACA!

Certyfikat międzynarodowej 
jednostki otwiera rolnikom drzwi 

do dodatkowych funduszy 
poprzez rynki kredytów 

węglowych.



Rzepak Soja Słonecznik

1.1 Przychód 8 247 7 750 5 710

2.1 Nasiona -240 -783 -285

2.2 Nawozy -1 239 -162 -497

2.3 Opryski -533 -340 -354

2.4 Wapno -39 -40 -48

3.1 Mechanizacja -1 758 -1 689 -1 584

4.1 Koszty pozostałe (magazyn, suszenie, administracja) -531 -433 -651

5.1 Czynsz + podatek -1 500 -1 500 -1 500

6.1 Dopłaty 800 1 184 800

Zysk/strata 3 207 3 989 1 592

Kalkulacja opłacalności uprawy na bazie średniej 
z gosp. Ambasadorskich Fundacji Terra Nostra (zł/ha)



Dziękuję za uwagę!


