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na metodę biodynamiczną?

Bałtów, 14 września 2020
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8. Jak zacząć?

9. Ograniczenia

10.Koszty

PLAN PREZENTACJI





Konwersja dotyczy całego gospodarstwa, 
traktowanego jako organizm.

Stosowanie preparatów biodynamicznych:
 co najmniej raz w roku, na wszystkich działkach rolnych, 

preparaty do oprysku pól: preparat krowieńca i preparat krzemionki
 nawozy organiczne muszą być zaszczepione przynajmniej raz w roku 

preparatami kompostowymi: z rumianku, krwawnika, kory dębu, 
pokrzywy, mniszka i kozłka

 gospodarstwo musi posiadać urządzenia do mieszania preparatów 
lub umowę z firmą świadczącą usługi mieszania i stosowania 
preparatów.

CO JEST WAŻNE PODCZAS KONWERSJI?



• Wymóg posiadania zwierząt 
(przeżuwaczy lub roślinożernych):

obsada 0,2 – 2,0 SD/ha

• Gospodarstwa ogrodnicze 
nie muszą mieć własnych zwierząt, 

pod warunkiem warunek intensywnego stosowania 
obornika, kompostów, nawozów zielonych 
i preparatów biodynamicznych. 

WYMÓG POSIADANIA ZWIERZĄT



10% powierzchni ogólnej gospodarstwa 
powinny  stanowić użytki ekologiczne, 

czyli powierzchnie  nieużytkowane rolniczo:
zadrzewienia, uwrocia pól, miedze, nieużytki, 

mokradła, rowy, nieutwardzone drogi śródpolne, 
żywopłoty, sterty kamieni itp.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA



PODEJMOWANIE DECYZJI

ANALIZA WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH:

gleba + klimat

ASPEKT SPOŁECZNY (relacje w gospodarstwie):

• rolnik – pracownicy

• rodzina (rolnika, pracowników)

OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW I RYNKU

AKCEPTACJA NIEKONWENCJONALNYCH ROZWIĄZAŃ

HOLISTYCZNE ROZUMIENIE PRZYRODY



ROLA PREPARATÓW

PREPARAT KROWIEŃCA

PREPARAT KRZEMIONKI

PREPARATY KOMPOSTOWE

PREPARAT ZE SKRZYPU

PREPARATY WIELOSKŁADNIKOWE

MIESZANIE, DYNAMIZACJA

PREPARATY BIODYNAMICZNE



ANKIETA DLA ZAINTERESOWANYCH KONWERSJĄ

Wstępny opis gospodarstwa
 Aktualny certyfikat rolnictwa ekologicznego
 Protokół z ostatniej kontroli eko

Kontakt z Międzynarodowym Biurem Certyfikacji DI

Informacja o warunkach certyfikacji Demeter
Zmiany w gospodarstwie 
Doradca rolnictwa biodynamicznego

Kolejne kroki:
1. Karta Działek Rolnych (ang. plot list; niem. Schlagliste) z datami
oprysków preparatami biodynamicznymi (w okresie ostatnich 12 mies.)
2. Plan przestawiania (konwersji) –
sporządzony przy udziale uprawnionego doradcy biodynamicznego.



JAK ZACZĄĆ?
• Podstawowa wiedza rolnicza 

oraz umiejętności oparte na metodzie biodynamicznej

• Indywidualny harmonogram działań, kierunki rozwoju gospodarstwa
• Opis pól (wielkość, rośliny uprawne)
• Opis warunków glebowych oraz ostatnio stosowanych środków 

produkcji zabronionych w rolnictwie biodynamicznym
• Plan płodozmianowy
• Plan nawozowy
• Opis celów w zakresie chowu zwierząt, 
• Sposoby ograniczania wpływu zanieczyszczeń środowiskowych 

lub znoszenia oprysków z pól konwencjonalnych. 



OGRANICZENIA

Produkcja równoległa jest zabroniona. 

Konwersja nie może trwać dłużej niż 5 lat. 

Nie można prowadzić jednocześnie 
gospodarstwa Demeter

i
gospodarstwa konwencjonalnego. 



KOSZTY

• Składka członkowska Demeter-Polska

• Udział w szkoleniach, literatura itp.

• Plan przestawiania – doradca (600 € dniówka + 600 € raport) 

• Preparaty (przygotowanie + stosowanie) - 30-45 €/ha

• Kontrola i certyfikacja Demeter

• Opłata za licencję dla gospodarstw rolnych

• a.  Opłata podstawowa – 150-400 €

• b.  Opłata od sprzedaży netto 1,6% (lub 1% - sprzedaż krajowa)



Dziękuję za uwagę. 

Zapraszam do kontaktu:

waldemar.fortuna@gmail.com

698 950 580
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