


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

Biologizacja Funkcjonalna:

Wspieranie pożytecznych form życia w glebie,

Ograniczanie do niezbędnego minimum stosowania przemysłowych środków produkcji 
obciążających środowisko glebowe,

Zbilansowana zasobność gleby,

Właściwa agrotechnika mająca na względzie poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i 
biologicznych gleby, to działania, które określa się mianem BIOLOGIZACJI W ROLNICTWIE.

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



3

Erozja genetyczna płodozmianów
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Spadek wartości odżywczej produktów 
żywnościowych



Konsument oczekuje 
wyższej jakości i 

bardziej pożywnego 
jedzenia

Zapotrzebowanie 
właścicieli gruntów 
na zdrowe gleby i 
dobre praktyki 
rolnicze na ich 

gruntach

Przepisy i 
ograniczenia rządowe 

UE zmierzające do 
stosowania mniejszej 
ilości azotu ("N") i 
zmniejszenia ilości 

pestycydów

Nacisk inwestorów na 
osiągnięcie wyższych 

stóp zwrotu przy 
mniejszych 
nakładach

Nasze własne 
pragnienie rozwoju, 

wykorzystania 
maksymalnego 
potencjału przy 
zróżnicowanej 
uprawie ziemi
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Biologizacja Funkcjonalna



Rosnące koszty 
produkcji / pracy

Zmiana trendów 
konsumenckich

Zmniejszająca się 
dopłata do 

powierzchni

Rosnące koszty ziemi Transparentność 
produkcji i rosnące 
wymogi jakościowe
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Biologizacja Funkcjonalna



1
• Analiza gleby i nawożenia ukierunkowana na bilans składników pokarmowych

2
• Używanie nawozów, które promują życie i są bezpieczne dla środowiska

3
• Stosowanie pestycydów i biotechnologii w minimalnych ilościach i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne

4

• Bioróżnorodność, przeciwdziałanie erozji gatunkowej płodozmianów. Uprawa międzyplonów na bazie odpowiednich 
mieszanek międzygatunkowych z przeznaczeniem na zielony nawóz lub poprawę bilansu substancji organicznej w glebie

5

• Kontrolowanie poprzez odpowiednie zabiegi uprawowe: rozkładu resztek pożniwnych oraz właściwości fizycznych gleby 
(powietrze i woda)
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• Podnoszenie żyzności gleby za pomocą węgla organicznego z kompostu, nawozów zielonych, obornika i resztek 
pożniwnych. Stosowanie odpowiednich form nawozów wapniowych.

Sześć podstawowych zasad biologizacji
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Biologizacja funkcjonalna system 

zarządzania produkcją rolniczą



Biologizacja funkcjonalna 
system zarządzania glebą

Gleba



Właściwości chemiczne: Właściwości Fizyczne: Właściwości Biologiczne:

1. Fauna glebowa

2. Mikroorganizmy

glebowe

3. Tempo i stopień rozkładu

resztek pożniwnych
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Biologizacja funkcjonalna system zarządzania glebą

1. Zasobność w makro i

mikroskładniki pokarmowe

2. Odczyn gleby

3. Koloidy glebowe

4. Kompleks

sorpcyjny (CEC)

1. Stosunki wodno-

powietrzne

2. Struktura i tekstura

3. Polowa poj. Wodna.



Biologizacja funkcjonalna 

Agrotechnika

1. Płodozmian

2. Technologia uprawy, siewu i nawożenia

3. Bilans materii organicznej

4. Dobór odmian i jakość materiału siewnego



System certyfikacji 
Terra Nostra

Cel nadrzędny certyfikacji

• Nawiązać współpracę pomiędzy wszystkimi
ogniwami łańcucha żywnościowego: producentami
gospodarstwami towarowymi, producentami
żywności, siecią dystrybucyjną oraz
konsumentami i zorganizować trwały system 
wytwarzania produktów żywnościowych
najwyższej jakości wyprodukowanych z 
poszanowaniem środowiska i zasobów
naturalnych: wody, gleby, powietrza



System certyfikacji Terra Nostra

1. Analizy prowadzonych w przedsiębiorstwie działań i 
stosowanych praktyk agrotechnicznych w zakresie i 
obszarach zawartych w Kanonie.

2. Oceny transparentności i sposobu prowadzenia 
dokumentacji procesów produkcyjnych (wytwórczych).

3. Przedstawienia w jaki sposób praktyki biologizacyjne 
wpływają na zmianę jakości wytwarzanego surowca i dalej 
-artykułów żywnościowych.

Proces certyfikacji



Efekty biologizacji

Szybko zauważalne

• Wyższa jakość plonów

• Wyższe plony

• Lepsze wykorzystanie nawozów

• Kontrolowany rozkład substancji organicznej

• Większa pojemność wodna i sorpcyjna gleb

• Brak strat glebowych poprzez ograniczenie erozji

• Zdrowa gleba dobrze zbilansowana

• Aktywne życie biologiczne

• Wyższa zawartość materii organicznej oraz większa 
zdolność wymiany jonowej

• Mniejsze zapotrzebowanie na środki produkcji

• Zwiększenie bioróżnorodności płodozmianów

• Większa wartość rynkowa gruntów ornych zasobnych 
i aktywnych biologicznie

• Zmniejszenie śladu węglowego

Długoterminowe
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Gleba pozbawiona biologii staje się jedynie utworem geologicznym, niezdolnym do zaspokajania potrzeb pokarmowych 
roślin.

Ambasador Biologizacji – Top Farms

Współtwórca koncepcji 
biologizacji

Pierwszy certyfikowany 
ambasador

• Top Farms wspiera podmioty chcące się certyfikować.

• Chce dalej promować i rozwijać ideę biologizacji.





Dziękujemy za uwagę.


