
Rolnictwo ze znakiem Demeter –  
najwyższa jakość od 95 lat 

Bałtów, 3 lipca 2020 r.



Krótko o rolnictwie biodynamicznym
Rolnictwo biodynamiczne – 
jeden z kierunków rolnictwa 
ekologicznego. 

Narodziny metody biodynamicznej –  
Kobierzyce k. Wrocławia 

Rudolf Steiner –  
myśliciel i filozof,  
twórca antropozofii  

Książka: „Kurs rolniczy” 
Stenogram 8 wykładów,  
wygłoszonych w dniach 7-16 czerwca 1924 
r. 



Lata 30-te XX w. – Stanisław Karłowski z Szelejewa 

Lata 60-te XX w. – Julian Osetek z Nakła nad Notecią 

Lata 80-te XX w. – prof. Mieczysław Górny (SGGW w Warszawie) 

2005 – powstanie Stowarzyszenia Demeter-Polska  

2020 – 19 gospodarstw (3.931 ha upraw) 

Ruch Demeter w Polsce



    
Założenia metody biodynamicznej 

1. Każde gospodarstwo to indywidualny organizm 

2. Preparaty biodynamiczne:  
9 preparatów do oprysku gleby, roślin  
i szczepienia kompostów 

3. Obowiązkowy chów zwierząt  
(wyjątek – gospodarstwa ogrodnicze) 

4. Wpływ rytmów kosmicznych i położenia Księżyca  
na życie roślin i zwierząt – kalendarz biodynamiczny 



• Świadoma współpraca z przyrodą 

• Gospodarowanie dostosowane do warunków lokalnych 

• Chów zwierząt i ich dobrostan 

• Utrzymanie bioróżnorodności  
(10% gospodarstwa)

    
 



Preparaty biodynamiczne – 1  

• Preparaty opryskowe: 
– 500 krowieńcowy 
– 501 krzemionkowy 
– 508 ze skrzypu 

• Preparaty kompostowe: 
– 502-507 (z krwawnika, rumianku, 

pokrzywy, kory dębu, mniszka, 
kozłka) Preparaty aktywują procesy 

glebowe, pobudzają energię gleby i 
rośliny

Szczegóły na kursie preparatów organizowanym 2 x w 
roku 



Preparaty biodynamiczne – 2  

501

500 503 RUMIANEK

504 POKRZYWA 505 KORA DĘBU

507 KOZŁEK LEKARSKI

508 SKRZYP POLNY

502 KRWAWNIK 

506 MNISZEK LEKARSKI



• 62 państwa 
• 6.396 gospodarstwa, 208 tys. ha   
• 875 przetwórców i 502 handlowców 

 Demeter-International (zał. 1997 r.) – federacja organizacji 

certyfikujących 
 Od roku 1992 Międzynarodowe Standardy Produkcji i Przetwórstwa

   Metoda biodynamiczna 95 lat później 



   Metoda biodynamiczna – lata 2000



Najstarszy znak marketingowy  
promujący żywność ekologiczną 

1932 – rejestracja w monachijskim urzędzie patentowym  
znaku towarowego dla produktów rolnictwa 
biodynamicznego 

Globalne rozpoznanie znaku  
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania,  
USA, Chiny 

Gwarancja jakości –  
surowe międzynarodowe  
standardy produkcji i przetwórstwa 



Rozpoznawalność znaku Demeter – 
korzyści dla producenta

Znak handlowy Demeter  
na produktach wytworzonych zgodnie  
ze standardami Demeter-International



Marka Demeter w Polsce
Polskie produkty spożywcze Demeter  
gwarancją najwyższej jakości. 



Polskie gospodarstwa Demeter

1900 ha gruntów, warzywa – 6 ha, zioła – 3 ha,  
bydło mleczne – 650 sztuk  
Oferta: zboża i mąki, warzywa, pieczywo, ciastka, 
jaja, zioła, herbaty ziołowe, syropy owocowe, mleko 
i sery.  

www.juchowo.org
Uprawa borówki amerykańskiej, derenia jadalnego, 
mini-kiwi oraz uprawa i suszenie skrzypu polnego. 
Oferta: świeże owoce borówki amerykańskiej od VII do 
IX.  

www.organic.blueberry.prv.pl

Gospodarstwo BIOWAN Anna i Wiesław Nowak. 
Produkcja zbóż oraz roślin strączkowych  
na powierzchni 185 ha.



89% 
sprzedaży

Sprzedaż detaliczna produktów Demeter w 
Polsce



Podsumowanie - aspekt ekonomiczny
Produkty rolnictwa biodynamicznego  
są droższe o kilkanaście % od innych produktów 
ekologicznych. 

Popyt na produkty rolnictwa biodynamicznego stale rośnie,  
a rolnicy biodynamiczni korzystają z premii cenowej. 



      Dziękuję za uwagę. 

Waldemar Fortuna 
waldemar.fortuna@gmail.com 

698 950 580 
Ekspert Stowarzyszenia  

Demeter Polska


