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Rolnictwo ekologiczne – de nicja, cele 

Rolnictwo ekologiczne to system produkcji rozwijający się od wielu 
lat w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie ochrony 
środowiska i zdrowia konsumentów. De nicja rolnictwa ekologiczne-
go odnoszona jest do zasad produkcji, które muszą być spełnione, 
by uzyskać wysokiej jakości produkt ekologiczny i w maksymalnym 
stopniu chronić środowisko naturalne. Jak istotne znaczenie ma go-
spodarka rolna przyjazna środowisku świadczy fakt, że Komisja Euro-
pejska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu wyznaczyła cel, jakim 
ma być przeznaczenie do 2030 r. 25% gruntów rolnych pod rolnictwo 
ekologiczne. Zwraca się uwagę, że rolnictwo ekologiczne ma odegrać 
kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego 
w UE [1]. Zgodnie z prawem produkcja ekologiczna oznacza stoso-
wanie określonych metod na etapach wytwarzania, przygotowania 
i dystrybucji. Każdy producent rolny chcący podjąć się prowadze-
nia produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego jest zobligowany 
poddać się kontroli przez jednostkę certy kującą oraz przejść okres 
konwersji, po upływie którego może zostać przyznany certy kat dla 
wytwarzanych i wprowadzanych na rynek produktów. Produktem 
ekologicznym w rozumieniu przepisów są: żywe lub nieprzetworzone 
produkty rolne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin, 
przetworzone produkty rolne przeznaczone do wykorzystania jako 
żywność i pasze. W odniesieniu do produktu przetworzonego, uznaje 
się go za ekologiczny, jeśli co najmniej 95 % masy jego składników 
pochodzenia rolnego stanowią składniki ekologiczne [2]. 

Produkty wytworzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologiczne-
go są oznaczane unijnym logo, które ma m.in. ułatwić identy kację 
produktów ekologicznych przez konsumentów. 
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Rysunek 1. Główne cele produkcji ekologicznej w rolnictwie. 
Opracowano na podstawie [2].

Produkcja ekologiczna to ochrona środowiska w samym gospo-
darstwie rolnym, jak i wokół niego. Jej wartością dodaną jest także 
rozwój obszarów wiejskich i kształtowanie świadomości prośrodowi-
skowej. Określone prawem, restrykcyjnie przestrzegane zasady po-
zwalają na realizację wielu celów takiej produkcji (rys. 1). 

Rolnictwo ekologiczne a inne systemy rolnicze - 
główne różnice pomiędzy produkcją ekologiczną 
i konwencjonalną

Współczesną produkcję rolniczą wyróżniają trzy systemy gospoda-
rowania: konwencjonalny, integrowany i ekologiczny. Pierwszy jest 
najszerzej praktykowaną techniką rolniczą na całym świecie i ma 
swoje korzenie głównie w Zielonej Rewolucji. U podstaw rolnictwa 
konwencjonalnego leży znaczne usprawnianie produkcji rolnej oraz 
jej zwiększanie. Aby osiągnąć ten cel, konwencjonalne techniki rol-
nicze wykorzystują intensywne środki produkcji, takie jak nawozy 
chemiczne, sztuczne środki ochrony roślin, czy organizmy genetycz-
nie zmody kowane. Takie podejście pozwala co prawda na produkcję 

y p j g j
Ochrona środowiska i klimatu 

Kształtowanie i utrzymanie żyzności gleby 

Dbanie o wysoki poziom różnorodności biologicznej 

Przyczynianie się do utrzymania nietoksycznego środowiska 

Przyczynianie się do wysokich norm dobrostanu zwierząt oraz do zaspokajania 
potrzeb behawioralnych danego gatunku zwierząt 

Stosowanie krótkich łańcuchów dostaw i produkcji lokalnej 

Dążenie do zachowania ras rzadkich, lokalnych, zagrożonych wyginięciem 

Wspieranie rozwoju ekologicznej hodowli roślin 
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żywności w ilości wystarczającej, by zaspokoić bieżące potrzeby ludz-
kości, jednak stało się ono głównym powodem szkód środowisko-
wych i zaczęło odciskać piętno na różnych ekosystemach. Degradacja 
gleby, zanieczyszczenia wód, szkody dla bioróżnorodności, emisje ga-
zów cieplarnianych, czy wreszcie masowa produkcja żywności o wąt-
pliwej jakości, to zaledwie niektóre negatywne efekty intensywnej 
konwencjonalnej produkcji rolniczej. Większość oddziaływań przez 
nią generowanych nigdy nie została jednak oszacowana. Analiza dla 
lat 1987-1990 pokazała, że koszty środowiskowe wywołane przez 
zużycie pestycydów, nawozy i erozję gleby, uwzględniając koszty tzw. 
programów naprawczych, wyniosły łącznie od 19,1 do 56,9  mld $ [3]. 
Nieco nowsze badania obrazują ogrom strat wywoływanych przez 
rolnictwo, w różnych obszarach środowiskowych (tab. 1.).

Tabela 1. Wybrane roczne koszty zewnętrzne produkcji rolnej w USA

Rodzaj straty Szacowana starta 
(mln $, 2002)

Straty w zasobach wód 419,4

Uszkodzenia zasobów gleb 2 242,7–13 394,7

Straty dotyczące powietrza 450,5

Szkody wyrządzone dzikiej przyrodzie i bioróżnorodności 1 144,9–1174,1

Straty w zdrowiu ludzkim na skutek patogenów 416,4–441,5

Straty w zdrowiu ludzkim na skutek pestycydów 1009,0

RAZEM 5 682,9–16 889,2

Źródło: [4] 

Odmiennym podejściem do produkcji charakteryzuje się rolnictwo 
ekologiczne. Chociaż zainteresowanie nim na szerszą skalę pojawiło 
w latach 80-tych XX w., to historia tego systemu sięga lat 20-tych XX 
w., kiedy austriacki  lozof i przyrodnik Rudolf Steiner opracował me-
todę biodynamiczną. Za jego przykładem hrabia Stanisław Karłowski 
w Szalejewie rozpoczął w roku 1930 produkcję ekologiczną na po-
wierzchni aż 1760 ha [5]. Produkcja ekologiczna to „słuchanie” natury 
i wykorzystywanie  naturalnych mechanizmów przyrodniczych. Bazuje 
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ona na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, nieprze-
tworzonych technologicznie, dąży do zrównoważonej produkcji roślin-
nej i zwierzęcej. W produkcji ekologicznej niedopuszczalne jest stoso-
wanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów 
wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. Gospodarstwo ekologicz-
ne traktowane jest jak ekosystem, a uważna obserwacja panujących 
w nim zależności, pomiędzy ożywioną i nieożywioną częścią, pozwala 
na osiąganie zadowalających efektów. Oznacza to, że rolnictwo ekolo-
giczne ma mniejszy wpływ na środowisko, sprzyja odpowiedzialnemu 
wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, utrzymaniu różnorodno-
ści biologicznej, zachowaniu regionalnej równowagi ekologicznej, po-
prawie żyzności gleby i utrzymaniu jakości wody.

Systemem, który zajmuje pośrednie miejsce jest integrowana pro-
dukcja. Zaliczany jest on również do konwencjonalnego rolnictwa, 
z racji stosowania przemysłowych środków produkcji. Są one jednak-
że dawkowane w umiarkowanych ilościach, wspomagają całokształt 
poczynań agrotechnicznych rolnika i są efektywnie wykorzystywane. 
Integrowana produkcja w harmonijny sposób wykorzystuje postęp 
techniczny i biologiczny w uprawie i ochronie roślin [6].

Rolnictwo ekologiczne w liczbach, wybrane 
zagadnienia rynkowe

Rolnictwo ekologiczne rozwija się dynamicznie w wielu regionach 
świata. W 2020 r. aż w 190 krajach świata prowadzona była produk-
cja rolnicza metodami ekologicznymi. Obszar ekologicznych gruntów 
rolnych wynosił 74,9 mln ha, ich udział w całości powierzchni użyt-
kowanej rolniczo 1,6%, a liczba producentów prowadzących ekolo-
giczną produkcją 3,4 mln.[7] Od wielu lat wielkości te wykazują ten-
dencję wzrostową. Wynika to bezpośrednio ze wzrastającego popytu 
na żywność ekologiczną, ale także rosnącej świadomości prośrodowi-
skowej i potrzeb dążenia do bardziej zrównoważonej środowiskowo 
produkcji rolniczej. Chociaż procentowy udział użytków rolnych (UR) 
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w skali globalnej wydaje się być nieznaczny to są kraje, które przodują 
w produkcji ekologicznej (tab. 2).

Tabela 2. Wybrane wskaźniki obrazujące rozwój produkcji ekologicznej w świecie

Wskaźnik 2013 2019 2020

Liczba państw z ekologicz-
ną produkcją rolną

170 187 190

Pow. UR pod uprawami 
ekologicznymi (mln ha)

43,1 72,3 74,9

Kraje przodujące w pow. 
ekologicznych UR (mln ha)

Australia: 17,2
Argentyna: 3,2

USA: 2,2

Australia: 35,7
Argentyna: 3,7
Hiszpania: 2,4

Australia: 35,7
Argentyna: 4,5

Urugwaj: 2,7

Udział ekologicznych 
UR w całkowitej pow. 
gruntów użytkowanych 
rolniczo (%)

0,98 1,5 1,6

Kraje z największym 
udziałem ekologicznych 
UR (%)

Falklandy: 36,3
Lichtenstein:  31

Austria: 19,5

Lichtenstein:  41
Austria: 26,1

Wyspy Świętego 
Tomasza 

i Książęca: 24,9

Lichtenstein:  41,6
Austria: 26,5
Estonia: 22,5

Liczba producentów (mln) 2 3,1 3,4

Kraje z największą liczbą 
ekologicznych producen-
tów (tys.)

Indie: 650 
Uganda: 187 
Meksyk: 170 

Indie: 1 366 
Uganda: 210 
Eti opia: 204 

Indie: 1 599 
Eti opia: 220 

Tanzania: 149 

Źródło: opracowanie na podstawie: [7,8] 

Europa jest jednym z najważniejszych uczestników rozwoju rol-
nictwa ekologicznego w świecie. W 2020 r. było tu użytkowanych 
17,1 mln ha zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Udział eko-
logicznych UR kształtował się na poziomie 3,4% (9,2% w UE), a liczba 
ekologicznych producentów rolnych wynosiła blisko 420 tys. W sto-
sunku do roku 2019 nastąpił wzrost powierzchni ekologicznych UR 
o 3,7% (w UE o 5,2%) (tab. 3).
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki obrazujące rozwój produkcji ekologicznej w Europie

Wskaźnik 2019 2020

Europa UE Europa UE

Pow. UR pod uprawami 
ekologicznymi (mln ha)

16,5 14,6 17,1 14,9

Kraje przodujące w pow. 
ekologicznych UR (mln ha)

Hiszpania: 2,4
Francja: 2,2

Włochy: 2,2

Francja: 2,5
Hiszpania: 2,4

Włochy: 2,1

Udział ekologicznych UR 
w całkowitej pow. gruntów 
użytkowanych rolniczo (%)

3,3 8,1 3,4 9,2

Kraje z największym 
udziałem ekologicznych 
UR (%)

Liechtenstein: 41%
Austria: 26,1%
Estonia: 22,3%

Liechtenstein: 41,6%
Austria: 26,5%
Estonia: 22,4%

Liczba producentów (mln) 430794 343858 417977 349499

Kraje z największą 
liczbą ekologicznych 
producentów (tys.)

Turcja: 74 545
Włochy: 70 561
Francja: 41 196

Włochy: 71 590
Francja: 53 255

Turcja: 52 590

Źródło: opracowanie na podstawie: [7, 8] 

W Polsce znaczący wzrost liczby gospodarstw ekologicznych oraz 
powierzchni ekologicznych UR rozpoczął się wraz z przystąpieniem 
Polski do UE w 2004 r. Według danych Inspektoratu Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w latach 2004-2020 nastąpił 
około pięciokrotny przyrost liczby gospodarstw ekologicznych w Pol-
sce (z 3760 do 18575) i ponad sześciokrotny powierzchni ekologicz-
nych UR z 82729,5 do 509291,27 ha (rys. 2). Na tle rolnictwa Polski, 
zarówno liczba gospodarstw ekologicznych, jak i powierzchnia ich 
UR stanowi ciągle niewielki odsetek. W 2020 r. powierzchnia ekolo-
gicznych gruntów stanowiła zaledwie 3,5% całości gruntów rolnych 
w kraju, a liczba gospodarstw ekologicznych – 1,3% wszystkich go-
spodarstw.
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Rynek produktów rolnictwa ekologicznego rozwija się dynamicz-
nie, a zainteresowanie żywnością ekologiczną wzrasta zwłaszcza 
w obrębie dużych aglomeracji miejskich. Ponadto po fascynacji pro-
dukcją masowej żywności przemysłowej, konsumenci coraz częściej 
zwracają uwagę na pochodzenie produktu. Zdrowie i obawy dotyczą-
ce odpowiedniego żywienia, kwesti e środowiskowe czy praw zwie-
rząt, są także ważnymi czynnikami wpływającymi na zakup żywności 
ekologicznej. Dla konsumentów ważne są również czynniki senso-
ryczne żywności oraz jej cena. 

Ile zatem konsumenci przeznaczają przeciętnie pieniędzy na pro-
dukty rolnictwa ekologicznego? Wartość sprzedaży detalicznej oraz 
wysokość wydatków ponoszonych na żywność ekologiczną różnią 
się oczywiście w zależności od kontynentu i poszczególnych krajów. 
W 2020 r. wartość sprzedaży detalicznej ekologicznej żywności na 
świecie wyniosła 120 647 000 euro. Jedna osoba przeciętnie wydat-
kowała 15,8 euro. W Polsce wydatki na żywność ekologiczną wyno-
szą 8,3 euro/os.  (tab. 4).

Rysunek 2. Liczba i powierzchnia użytków rolnych gospodarstw ekologicznych 
w Polsce w latach 2004-2020

Opracowano na podstawie [9].
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Tabela 4. Sprzedaż i konsumpcja żywności ekologicznej w 2020

Region/Kraj Sprzedaż detaliczna (mln euro) Konsumpcja (euro/os.)

Afryka 16 0,01

Azja 12 540 2,7

Europa 52 000 63,2

Ameryka Łacińska 778 1,2

Północna Ameryka 53 717 147,5

Oceania 1 594 38,4

Razem Świat 120 647 15,8

Polska 314,10 8,3

Źródło: opracowanie na podstawie: [7] 

Okiem nauki – jak rolnictwo ekologiczne 
wpływa na środowisko? 

Rolnictwo ekologiczne, jak każda inna działalność oddziałuje na śro-
dowisko, gdyż rolnicy wytwarzając żywność stają się konsumentami 
środowiska, wykorzystując każdy jego zasób. Rolnictwo ekologicz-
ne może być opłacalne, a żywność ekologiczna jest dla konsumen-
tów zarówno zdrowym, jak i etycznym wyborem. Poza jednak tymi 
aspektami praktyki rolnictwa ekologicznego przynoszą wiele korzy-
ści dla środowiska [10]. Można je oceniać w wielu obszarach: gleby, 
wody, powietrza, bioróżnorodności, dobrostanu zwierząt czy zdro-
wia człowieka. 

Gleba i jej życie biologiczne. Podstawowym warsztatem pracy 
każdego rolnika jest gleba, a prawidłowe jej użytkowanie odgrywa 
znaczącą rolę we wspieraniu oraz regulowaniu funkcjonowania eko-
systemów. W gospodarstwach ekologicznych kładzie się szczególny 
nacisk na ochronę gleby oraz jej życia biologicznego (fot. 1). 
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Praktyki rolnictwa ekologicznego 
przyczyniają się do zwiększania za-
wartości glebowej materii organicznej. 
Gleby bogate w materię organiczną są 
bardziej odporne na susze, wykazują 
korzystniejsze właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne, są glebami 
zdrowymi. Wyniki wieloletnich badań 
prowadzonych w warunkach polskich 
pokazały znaczną tendencję wzrosto-
wą zawartości próchnicy w systemie 
ekologicznym w stosunku do innych 
praktyk rolniczych (tab. 5). Te same 
badania wykazały również częściej 
wyższą aktywność biologiczną i enzy-
matyczną gleby w systemie ekologicz-
nym.

Tabela 5. Zmianowanie oraz zmiany zawartości próchnicy w różnych systemach 
produkcji rolniczej

System Zastosowane zmianowania Zawartość 
próchnicy (%)

Ekologiczny ziemniak-jęczmień/pszenica jara-koniczyna-
+trawa- koniczyna+trawa-pszenica ozima

1996: 1,47
2008: 1,56

Integrowany ziemniak-jęczmień/pszenica jara-strączko-
we-pszenica ozima

1996: 1,33
2008: 1,34

Konwencjonalny rzepak–pszenica ozima-jęczmień/pszenica 
jara

1996: 1,35
2008: 1,32

Monokultura pszenica ozima 1996: 1,30
2008: 1,19

Źródło: [11] 

Podobne wyniki uzyskali Leithodl i in. [12]. W ich badaniach po-
lowych średnie zasoby węgla organicznego były blisko 9% wyższe na 
polach ekologicznych niż na polach systemu konwencjonalnego. Za-

Fotogra a 1. Struktura gruzełko-
wata gleby i jej życie biologiczne
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wartość mikrobiologicznej biomasy była wyższa o około 39%. Wnio-
ski z kolejnych badań sugerują, że konwersja na rolnictwo ekologicz-
ne sprzyja zwiększaniu aktywności biologicznej gleby, podczas gdy 
intensywne uprawy mają tendencję do jej zakłócania [13]. 

Praktyki rolnictwa ekologicznego poprzez stosowanie bardziej 
rozbudowanego płodozmianu, uwzględniającego obecność roślin 
bobowatych, międzyplonów, wsiewek, nawozów naturalnych, mogą 
zatem przywrócić lepsze warunki dla bytowania organizmów glebo-
wych i wzrostu zawartości próchnicy. 

Rolnictwo ekologiczne pomaga także zwalczać poważny problem 
jakim jest erozja gleby. Badania Seitz’a i in. [14] pokazały, że pokry-
cie powierzchni gleby roślinnością oraz wysoka zawartość glebowej 
materii organiczna są najlepszymi wskaźnikami niższej erozji. Autorzy 
wykazali, że rolnictwo ekologiczne zmniejsza straty gleby, zwłaszcza 
przy uwzględnieniu zredukowanej uprawa roli.

Ochrona wód. Jednym z założeń rolnictwa ekologicznego jest dą-
żenie do zachowania zasobów wody oraz przeciwdziałanie jej zanie-
czyszczeniom. Ochrona wody w gospodarstwie ekologicznym wiąże 
się z zaniechaniem stosowania chemii rolnej oraz ochroną ekosys-
temu gleby. Zdrowa i prawidłowo uprawiana gleba, chroniona okry-
wą roślinną jest odporna na wiele stresów i bezpośrednio wpływa na 
utrzymanie wysokiej jakości środowiska wodnego.  Z kolei redukcja 
stosowania chemii rolnej to mniej skażeń wód biogenami, pestycy-
dami mniej skażeń żywności i ochrona pożytecznych organizmów. 
Dopiero takie całościowe podejście w podejmowanych działaniach 
pozwala zachować składniki odżywcze w glebie i chronić jakość wody 
(rys. 3). 

Szczególnie ważne są działania wspierające rozwój życia biolo-
gicznego gleby. W ciałach organizmów glebowych zatrzymywana jest 
część składników odżywczych w formie łatwo dostępnej dla roślin, 
ale jednocześnie chronionej przed wymywaniem czy erozją.

Intensywność wymywania azotanów w rolnictwie ekologicznym 
jest znacznie niższa w porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego. 
15-letnie badania porównawcze wykazały, że pola konwencjonalne 



13

charakteryzowały się mniejszą immobilizacją azotu i większym wy-
mywaniem azotanów niż pola ekologiczne. Praktyki upraw ekologicz-
nych zmniejszały wymywanie azotanów nawet o 50% w porównaniu 
z praktykami konwencjonalnymi [15]. Inne, 3-letnie badania prowa-
dzone w USA pokazały, że straty azotu (ucieczka do wody) były pra-
wie dwa razy większe w systemie konwencjonalnym (79,2 kg N/ha) 
niż w ekologicznie zarządzanym systemie (39,9 kg N/ha) [16].

Zanieczyszczenia wód pestycydami w ograniczonym stopniu zwią-
zane są z ekologiczną działalnością w rolnictwie. Większość środków 
ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicz-
nym ma pochodzenie naturalne. Nie ma też doniesień o zanieczysz-
czeniu wód tym substancjami, ich stosowanie powinno być jednak 
pod kontrolą [17]. Poniższa tabela 6 przedstawia ocenę wpływu sys-
temów rolniczych na wody.

Zwiększanie zawartości materii organicznej gleby - ochrona struktury gleby, 
gleba staje się bardziej odporna na różne stresy. 

Kompostowanie - uzyskanie bardziej jednorodnego, stabilnego chemicznie 
materiału nawozowego. 

Wykorzystywanie stopniowego uwalniania składników odżywczych z materii 
organicznej, co pokrywa się z czasem, w którym rośliny aktywnie rosną i 

pobierają składniki odżywcze. 

Stosowanie bogatego płodozmianu - wiązanie azotu i odzysk składników 
odżywczych z profilu glebowego, zwiększone spulchnianie gleby. 

Stosowanie międzyplonów - zwiększanie efektywności wykorzystania 
składników odżywczych i zmniejszanie presji szkodników. 

Praktyki konserwujące glebę - ograniczanie spływu wody, erozji wietrznej i 
wodnej. 

Tworzenie stref buforowych - ochrona przed spływem biogenów do wód. 

Naturalna kontrola szkodników, stosowanie dopuszczalnych, 
biodegradowalnych pestycydów. 

Rysunek 3. Najważniejsze działania stosowane w rolnictwie ekologicznym 
sprzyjające ochronie wód. 

Źródło: opracowano na podstawie: [17]
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Tabela 6. Wpływ systemów rolniczych na wody podziemne i powierzchniowe

Wyszczególnienie ++ + 0 - --

Wymywanie azotanów x

Pestycydy x

Wody podziemne i powierzchniowe ogółem x
Rolnictwo ekologiczne: zdecydowanie lepiej (++), lepiej (+), tak samo (0), źle (-), gorzej niż 
rolnictwo konwencjonalne (--). Źródło: [18] 

Ochrona powietrza i klimatu. Rolnictwo ma udział w globalnej emi-
sji gazów cieplarnianych. Przyczynia się również do zanieczyszczenia 
powietrza poprzez ulatnianie się amoniaku czy opryski pestycydami. 
Emisja gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa wyniosła w 2018 r. 
około 8 % całkowitej antropogenicznej emisji kraju. Największy udział 
przypada na podtlenek azotu (N2O) pochodzący z nawożenia azoto-
wego. W łącznej emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, liczonej 
w ekwiwalencie CO2, głównymi ich źródłami są gleby rolnicze (46%) 
oraz fermentacja jelitowa (39,4%) (rys. 4). 

Rysunek 4. Źródła emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa w 2018 r.
Źródło: opracowanie na podstawie: [19] 
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Rolnictwo ekologiczne może się przyczynić do ochrony powietrza 
i klimatu poprzez unikanie emisji oraz większą sekwestrację CO2. 
Pierwsze osiąga się dzięki niższym emisjom N2O (niższy dopływ azo-
tu) i CO2 (m.in. dzięki lepszej strukturze gleby) oraz niższym nakła-
dom w rolnictwie ekologicznym (odejście od pestycydów i nawozów). 
Z kolei sekwestracja węgla w glebie jest zwiększana dzięki stosowa-
niu nawozów naturalnych, międzyplonów, nawozów zielonych, wyż-
szemu udziałowi wieloletnich upraw, obecności drzew, krzewów na 
polach. Różne badania porównawcze systemu ekologicznego i kon-
wencjonalnego wskazują na częściej niższą emisję CO2 w typowych 
uprawach rolniczych (tab. 7).  

Tabela 7. Emisja CO2 w produkcji pszenicy ozimej, ziemniaków

Roślina Emisja CO2 (kg/ha)

Ekologiczne Konwencjonalne

Pszenica ozima

443 826

445 928

429 1001

Ziemniaki

1 452 1661

965 1437

958 1153

Źródło: [18] 

Inne wyniki dwuletnich badań w Niemczech pokazały, że emisje 
N2O z płodozmianów ekologicznych były niższe o 0,7 kg N2O–N/ha/
rok niż z konwencjonalnego (2,1 kg N2O–N/ha/rok) [20]. Także przy 
uprawie ryżu zauważono, że   rolnictwo ekologiczne może mieć bar-
dziej obiecujący potencjał ograniczania emisji N2O-N niż konwencjo-
nalny system [21].

Z kolei ryzyko zanieczyszczenia powietrza pestycydami jest mi-
nimalne w rolnictwie ekologicznym ze względu na zakaz stosowania 
syntetycznych środków ochrony roślin. Ewentualne narażenie na do-
zwolone biocydy jest minimalne. 
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Bioróżnorodność w gospodarstwach ekologicznych i dobrostan 
zwierząt. Bioróżnorodność w rolnictwie ma szerokie znaczenie. Do-
tyczy zarówno sfery produkcyjnej oraz pozaprodukcyjnej działalno-
ści w gospodarstwach ekologicznych. Różne badania potwierdzają, 
że grunty uprawiane ekologicznie charakteryzują się znacznie wyż-
szym poziomem bioróżnorodności niż pola uprawiane konwencjo-
nalnie (tab. 8). Gospodarstwa ekologiczne mają zazwyczaj bardziej 
rozbudowany płodozmian i już ten fakt czyni je bardziej przyja-
znymi dla środowiska. Większa różnorodność uprawianych roślin 
sprzyja także bytowaniu większej liczby pożytecznych organizmów 
zwierzęcych. 

Tabela 8. Różnorodność biologiczna ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw

Organizmy Liczebność Różnorodność

Rośliny 5x więcej biomasy dzikich roślin na 
polach uprawnych, w tym rzadsze 
i ginące rośliny uprawne

57% więcej gatunków 
roślin na gruntach ornych, 
niektóre wyłącznie na 
gruntach ekologicznych.

Bezkręgowce 1,6x więcej stawonogów, 3x więcej 
motyli, i 1-5x więcej pająków

1-2 x więcej gatunków 
pająków.

Ptaki 25% więcej ptaków na skrajach pól, 
44% więcej na polach w okresie 
jesień-zima, 2,2x więcej gniazdują-
cych skowronków i więcej trznadli

Źródło: [22] 

Różnorodność biologiczna w gospodarstwach ekologicznych 
(fot. 2-5)  obejmuje także chów zwierząt gospodarskich oraz stwarza-
nie im dogodnych warunków dla życia i rozwoju, czyli zapewnianie 
dobrostanu. Należy przez to rozumieć „stan zaspokojenia material-
nych i niematerialnych warunków  wpływających na zdrowie organi-
zmu, gdy zwierzę znajduje się w harmonii z otaczającym je środowi-
skiem” [17]. 
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Fotogra a 2-5. Różnorodność biologiczna gospodarstw ekologicznych

Zgodnie z przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt, wszelkie 
„praktyki gospodarskie, w tym obsada i warunki dotyczące pomiesz-
czeń, zapewniają zaspokojenie potrzeb rozwojowych,  zjologicznych 
i etologicznych zwierząt” [2]. Zatem w gospodarstwach ekologicz-
nych bezwzględne jest zapewnienie: dostępu do świeżej wody, wy-
starczającej ilości dobrych pasz, dostępu do  światła, wolnego wybie-
gu, własnego legowiska, miejsca schronienia czy ochrony przed stre-
sem termicznym. Występuje zakaz (z wyjątkami) trzymania zwierząt 
na uwięzi. Należy także unikać cierpienia, bólu, stresu oraz ograni-
czać je do minimum w trakcie całego życia zwierzęcia, w tym podczas 
uboju. Zapewnić trzeba optymalną obsadę w pomieszczeniach in-

Bydło na wolnym wybiegu 
w gospodarstwie ekologicznym

Facelia na poplon lub jako pas oddzielający 
pole ekologiczne i konwencjonalne

Krajobraz gryki w ekologicznym 
gospodarstwie

Chów kóz w gospodarstwie ekologicznym
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wentarskich, ograniczającą agresję zwierząt, która często występuje 
przy nadmiernym zagęszczeniu osobników. Rolnik ma obowiązek nie 
dopuszczać do pogorszenia stanu zdrowia utrzymywanych zwierząt, 
podejmując działania prewencyjne przed chorobami i skaleczeniami. 
W trosce o dobrostan wskazane jest wyposażanie obór lub wybiegów 
w różne rozwiązania technologiczne, np. czocharcze (fot. 6).

Fotogra a 6. Udogodnienia dla bydła w gospodarstwie ekologicznych.

Chów zwierząt gospodarskich wzbogaca różnorodność biologiczną 
gospodarstwa, ale także sprzyja urodzajności gleby, gdyż dostarcza jej 
nawozów naturalnych oraz składników pokarmowych dla uprawianych 
roślin. Z punktu widzenia ochrony środowiska i tworzenia samowystar-
czalności paszowo-nawozowej najlepszą opcją jest prowadzenie obu 
produkcji: roślinnej i zwierzęcej

Możliwości zwiększania bioróżnorodności w gospodarstwach jest 
wiele, a działania rolników ekologicznych w tym zakresie wykraczają czę-
sto poza samo gospodarstwo, poza sferę produkcyjną. Uprawa różno-
rodnych gatunków roślin, międzyplonów, tworzenie materii organicznej 
gleby, uprawy konserwujące glebę, odejście od stosowania chemii rolnej, 
ale także tworzenie pasów zieleni drzew, krzewów, oczek wodnych, czy 
miejsc dla zimowania owadów (fot. 7), to przykłady zabiegów chronią-
cych i ekosystem gospodarstwa, i krajobraz przyrodniczo-rolniczy.
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Fotogra a 7. Domek dla owadów.

Rolnictwo ekologiczne a zdrowie konsumentów

Żywność jest kluczowym czynnikiem istnienia człowieka, a spożywa-
jąc produkty dobrej jakości możemy znacząco decydować o swoim 
zdrowiu czy samopoczuciu. Okazuje się, że jej ilość, ale i jakość aż 
w 60–80% decyduje o naszym zdrowiu i jakości życia. Poza niepod-
ważalną ochronną funkcją rolnictwa ekologicznego wobec środowi-
ska naturalnego, dostarcza ono także szereg korzyści dla zdrowia 
konsumentów. 

Różne analizy pokazują, że spożycie żywności ekologicznej może 
zmniejszyć ryzyko np. chorób alergicznych,  nadwagi i otyłości. Cią-
gle jednak obecne badania nad znaczeniem żywności ekologicznej dla 
zdrowia człowieka są nieliczne. W szczególności brakuje długoter-
minowych badań (głównie z powodu wysokich kosztów), mających 
na celu zidenty kowanie powiązań między jej spożyciem a zdrowiem 
[23]. Należy też zauważyć, że konsumenci żywności ekologicznej za-
zwyczaj prowadzą ogólnie zdrowszy tryb życia, a spożywanie żyw-
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ności ekologicznej jest częścią szerzej pojętego stylu życia. Poniżej 
kilka przykładów pozytywnych efektów wynikających z konsumpcji 
żywności ekologicznej:

• W kilku badaniach stwierdzono u dzieci mniejszą częstość wy-
stępowania alergii i/lub choroby atopowej, w rodzinach prowa-
dzących styl życia, obejmujący preferowanie żywności ekologicz-
nej [24,25]. 

• Stwierdzono zależność zmniejszonego ryzyka stanu przedrzu-
cawkowego u kobiet w ciąży spożywających warzywa ekologicz-
ne. Możliwe wyjaśnienie tej zależności może być takie, że wa-
rzywa ekologiczne mogą zmieniać narażenie na pestycydy lub 
wpływać na skład mikro ory jelitowej [26]. 

• W badaniu przeprowadzonym na grupie matek i dzieci z Holandii, 
wykazano, że spożywanie ekologicznych produktów mlecznych 
w czasie ciąży i w okresie niemowlęcym wiązało się z 36% zmniej-
szeniem ryzyka wystąpienia egzemy u dzieci w wieku 2 lat [27]. 

• Badanie oceniające zmianę masy ciała w czasie w zależności od 
poziomu spożycia żywności ekologicznej. Zaobserwowano niższy 
wzrost BMI oraz zmniejszone ryzyko otyłości wśród konsumen-
tów o wysokim poziomie konsumpcji żywności ekologicznej [28].

• Konsumenci żywności ekologicznej (okazjonalni i regularni) wy-
kazywali niższą częstość występowania nadciśnienia tętniczego, 
cukrzycy typu 2, hipercholesterolemii (zarówno u mężczyzn, jak 
i kobiet) oraz chorób układu krążenia (u mężczyzn) [29]. 

• Badanie dotyczące wpływu spożywania żywności ekologicznej 
na zachorowalność na raka. Związek między spożywaniem żyw-
ności ekologicznej a ryzykiem raka oszacowano w okresie ob-
serwacji wynoszącym 9,3 lat. Ogólne ryzyko zachorowania na 
raka nie było związane ze spożywaniem żywności ekologicznej, 
ale zaobserwowano znaczne zmniejszenie ryzyka chłoniaka nie-
ziarniczego u uczestników, którzy zwykle lub zawsze spożywają 
żywność ekologiczną w porównaniu z osobami, które nigdy nie 
spożywają takiej żywności [30].
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Działania pozaprodukcyjne w gospodarstwach 
ekologicznych służące ochronie środowiska

Aktywność rolników ekologicznych często wykracza poza samą pro-
dukcję na polu, poza produkcję żywności. Nierzadko właściciele go-
spodarstw ekologicznych to doskonali nauczyciele i przewodnicy po 
świecie przyrody. W swoich gospodarstwach organizują działalność 
edukacyjną dla dzieci, młodzieży i osób starszych (fot.8). Przekazu-
ją wiedzę praktyczną, informują jak ważna jest ochrona środowiska 
w polu, zagrodzie, jak ważna jest produkcja i konsumpcja żywności 
ekologicznej i lokalnej. 

Fotogra a 8. Międzynarodowa grupa studentów podczas warsztatów edukacyjnych  
w gospodarstwie ekologicznym. 
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Gospodarze są często otwarci na przyjmowanie gości poszuku-
jących aktywnego odpoczynku, chcących zaznajomić się z prostymi 
pracami w polu, ogrodzie, np. sadzenie, siew, plewienie, zbiór, przy-
gotowanie przetworów, dokarmianie inwentarza. Ekoturystyka to za-
tem forma odpoczynku, edukacji oraz możliwość skosztowania pro-
duktów ekologicznych prosto z gospodarstwa. 

Inne działania pozaprodukcyjne służące ochronie środowiska to 
kształtowanie środowiska obejmujące pielęgnację drzew i krzewów 
w otoczeniu gospodarstwa, nasadzanie nowych, tworzenie i utrzy-
mywanie oczek wodnych, rozwiązań służących bioróżnorodności. 
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