
Rolnictwo 4.0, 
czyli biologizacja

i cyfryzacja

Tomasz Zdziebkowski
Prezes Zarządu Top Farms



• Integrator

• Bezpieczeństwo 
żywnościowe

• Akcelerator 
innowacji i 
technologii

Czym dziś są 
gospodarstwa towarowe





Demografia  - brak sukcesji, 
depopulacja środowisk wiejskich

Presja legislacyjna

Edukacja

Wpływ technologii cyfrowych

Brak powiązania nauki 
z praktyką

Ochrona środowiska

Opór przed zmianą

Zmieniające się 
potrzeby klientów

Odbudowa życia 
biologicznego gleb

Konsolidacja przetwórstwa 

Certyfikowanie źródeł 
pochodzenia

Niski poziom współpracy 
lokalnej

Za dużo danych? 

Niedobór pracowników

Transparentność procesów

Wahania cen zbóż i surowców 
rolnych 

Konkurencja surowcowa 
wewnątrz UE oraz z Rosji 
i Ukrainy



Rosnące koszty 
produkcji / pracy

Rosnące 
koszty ziemi 

Zmiana trendów 
konsumenckich

Zmniejszająca się 
dopłata do powierzchni

Rosnące wymogi 
jakościowe

Transparentność 
produkcji 



Intensyfikacja produkcji

zwiększenie wartości produkcji z jednego hektara



ROLNICTWO 4.0







4.0 Biologizacja Digitalizacja

25%
woda

45%
minerały

5%
minerał 

organiczny gleby

25%
przestrzeń



Biologizacja – dlaczego?

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, 
osiągnięcia naszego maksymalnego 
potencjału i zrównoważonej uprawy ziemi



Sześć podstawowych zasad rolnictwa biologicznego

Odżywianie gleby za pomocą węgla z kompostu, 
zielonego nawozu, odchodów zwierzęcych 
i resztek pożniwnych. Zastosowanie wapnia 
z dobrego, dostępnego biologicznie źródła

Uprawa maksymalnej różnorodności roślin, 
stosując uprawy zielonego obornika i płodozmiany

Kontrolowanie uprawą rozkładu materiałów 
organicznych oraz wykorzystanie jej do kontroli 
stanu gleby, powietrza i wody

Stosowanie pestycydów
w minimalnych ilościach i tylko wtedy, 

gdy jest to absolutnie konieczne

Testowanie gleby i nawożenie jej 
zrównoważoną, uzupełnioną dietą

Używanie nawozów, które promują życie 
i są bezpieczne dla środowiska



5C

Fundamenty rolnictwa biologicznego

Carbon
(Węgiel)

Cover-crops
(Poplony)

Calcium
(Wapń)

Cultivation
(Uprawa)

Culture
(Kultura)



Rolnictwo 4.0

Technologie rolnictwa 
precyzyjnego



Rolnictwo 4.0

Zastosowanie 
inteligentnych 

urządzeń 
i dostęp do szybkiego 

Internetu mogą 
zwiększyć produkcję 

żywności 
w rolnictwie nawet 

o 70%!

Inteligentne 
nawadnianie

Monitorowanie 
pogody i 
klimatu

Ochrona przed 
szkodnikami

Mapowanie oraz 
drony

Programy do 
zarządzania 

gospodarstwem

Fotografia ziemi uprawnej

Mapa zasobności ziemi

Precyzyjna aplikacja -
dozowanie kontrolowane 
przez oprogramowanie



Model symbiotyczny

Jak budować większe zaufanie konsumentów 
i pogodzić kreowanie stabilnych i wysokich 
zysków z produkcją opartą na zasadzie 
gospodarki biologicznej



System rachunkowości zarządczej i analiza

Wspomaganie życia 
biologicznego gleby

Zarządzanie płodozmianami

Zarządzanie inwentarzem

Zarządzanie wodą 
i nawadnianiem

Zarządzanie energią

Zarządzanie składnikami 
odżywczymi gleby i jej żyznością

Zintegrowana ochrona roślin

Zarządzanie pastwiskami 
i użytkami zielonymi

Zapobieganie erozji

Programy retencji



Zintegrowany model symbiotyczny ukierunkowany na zwiększenie wartości 
i wykorzystanie synergii w całym łańcuchu dostaw żywności

Gwarancja dostawcy obejmująca jakość, identyfikowalność, bezpieczeństwo żywności i środowiska

Środki do produkcji:

• Nasiona

• Genetyka zwierząt

• Nawozy

• Itd.

PRODUKCJA NASION PRZETWARZANIE ŻYWNOŚCIGOSPODARSTWO WIODĄCE

Usługi:

• Rolnictwo kontraktowe 

• Agronomia 

• Mechanizacja

Produkcja:

• Rośliny zbożowe

• Ziemniaki

• Burak cukrowy

• Nasiona oleiste

• Mleko

• Inne

Gospodarstwa 
partnerskie

Zarządzanie 
łańcuchem dostaw

Gospodarstwa partnerskie

Przetwarzanie żywności 

Pozostali klienci

Procesy podstawowe

• Mycie

• Segregacja

Procesy zaawansowane

• Gotowanie

• Zamrażanie



Zintegrowany 
system 

organizacyjno
-zarządczy

Organizacja 
i planowanie

Zarządzanie glebą 
i jej płodnością

Zdrowie 
i ochrona 

upraw

Kontrola 
zanieczyszczeń 
i zarządzanie 
produktami

Hodowla 
zwierząt

Efektywności 
energetyczna

Gospodarka 
wodna

Ochrona 
krajobrazu 
i przyrody

Zaangażowanie 
społeczności 

lokalnej




