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Szanowni Państwo

Współczesne polskie rolnictwo idąc z duchem czasu poszukuje innowacyjnych 
kierunków rozwoju. Rozwój najczęściej oznacza odkrywanie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technologicznych. Najlepiej gdy odbywa się to w zgodzie i poszanowaniu 
przyrody.

Alternatywą dla rolnictw konwencjonalnego jest Rolnictwo ekologiczne, łączące 
najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicz-
nej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących 
dobrostanu zwierząt i metodę produkcji preferującą użycie substancji naturalnych 
i naturalnych procesów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą broszurę, przedstawiającą dobre 
praktyki w zakresie zrównoważonego systemu zarządzania rolnictwem, uwzględniają-
cego cykle przyrody oraz utrzymanie i poprawę zdrowia gleby, wody, roślin i zwierząt 
oraz równowagę między nimi, na przykładzie lubuskich gospodarstw ekologicznych.

Jednocześnie informujemy, że Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 
wychodząc naprzeciw potrzebom rolników wspiera innowacje w rolnictwie, produk-
cji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, pomagając zainteresowanym pod-
miotom w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI oraz ubieganiu się o pozyskanie środ-
ków z Funduszy Unii Europejskiej. Działania te realizuje zespół SIR, który w ramach 
dwuletnich planów operacyjnych KSOW organizuje m.in. szkolenia, konferencje 
i wyjazdy studyjne poświęcone innowacjom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
W bogatej ofercie usług świadczonych przez LODR znajdziecie Państwo również:
• doradztwo technologiczne,
• pomoc w wypełnianiu dokumentacji służącej pozyskaniu środków z funduszy 

unijnych,
• pomoc w wypełnianiu wymogu prowadzenia rachunkowości w wybranych dzia-

łaniach PROW,
• analizy laboratoryjne,
• bogatą ofertę szkoleniową,
• wynajem sal konferencyjnych i usługi hotelowe.

Bieżące wiadomości na temat naszej działalności, jak również wiele innych informacji
dotyczących rolnictwa, znajdziecie Państwo w wydawanym przez nas miesięczniku
Lubuskie Aktualności Rolnicze oraz na stronie www.lodr.pl.

Jerzy Bielawski
Dyrektor Lubuskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Kalsku
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE – 
INNOWACJĄ DLA PRZYSZŁYCH 
POKOLEŃ
Trzeba mieć wielką odwagę by powiedzieć „NIE” rolnictwu przemysło-
wemu i stać się człowiekiem w służbie zdrowia innych i przyrody.

Obecne metody produkcji żywności powodują przyspieszenie zmian klima-
tycznych, wyjałowienie gleby, zużycie zasobów wody pitnej. Dlatego rolnic-
two potrzebuje produktów i innowacji, które będą w jak największym stop-
niu przyjazne środowisku naturalnemu. Dysponujemy dużą wiedzą na temat 
relacji zachodzących pomiędzy rolnictwem a środowiskiem i wprowadzenie 
zestawu praktyk ukierunkowanych na ochronę bioróżnorodności, pozwoli 
skutecznie rozwiązać problemy ekologiczne, zanim objawią się one z całą 
mocą. 

Tu zacytuję gorzkie słowa jednego z bankrutujących rolników w Wielkiej 
Brytanii… „Nie mogę patrzeć na tę martwą ziemię polewaną co roku ogromną 
ilością agrochemii. To dramat dla rolnika patrzeć jak ziemia umiera. Jeżeli nie 
chcecie stracić swoich gospodarstw, to zostańcie przy różnorodnej produkcji, sza-
nujcie ziemię. Tylko gospodarstwa o różnorodnej produkcji przetrwają.”

Co należy zrobić? Już dzisiaj należy postawić na rolnictwo ekologiczne, 
regeneratywne, które jest drogą przyszłości, bowiem w nim stosuje się 
najnowsze zdobycze nauki i jednocześnie aktualizuje się wiedzę zgro-
madzoną przez naszych przodków. Podstawą jego jest agroekologia czyli 
złożony proces oparty na matce naturze, w którym stawia się na bioróżno-
rodność, recykling, użyźnianie gleby materią organiczną. Innym kojarzy 
się z  powrotem do ery kamienia łupanego czy gospodarzeniem opisanym 
w  „Chłopach” W. Reymonta. Jednakże rolnicy stosujący agroekologię 
lepiej rozumieją mechanizmy rządzące uprawą 
roślin, świadomie stawiają na użyźnienie gleby, 
budując próchnicę, dzięki której zatrzymują duże 
ilości wody w glebie. Plony otrzymuje się bez 
użycia chemicznych dodatków: zamiast nawozu 
uprawia się rośliny strączkowe poprawiające 
zawartość azotu w glebie, kwiaty wykorzystuje 
się by przyciągnąć owady niszczące szkodniki, 
a chwasty są wypierane przez gęstsze nasadzenia. 
Przejście od rolnictwa konwencjonalnego, w któ-
rym stosuje się nawozy sztuczne, do rolnictwa 

„Zdrowie 
zwierzęcia 
i człowieka zależy 
od równowagi 
gleby”.

André Voisin 

(1902-1965)
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ekologicznego, to proces, który zajmuje około trzech lat i zaleca się, aby robić 
to stopniowo. Główny problem tkwi w regeneracji gleby tj. przywróceniu 
glebie jej dobrego stanu. Już starożytni agronomowie troszczyli się o żyzność 
gleby – podstawę gospodarki rolnej. Kiedy brakowało obornika, uciekali się 
często do gryki, koniczyny, grochu, łubinu, bobu jako nawozu. „Są rośliny, 
które uprawia się nie tylko po to, żeby z nich mieć bezpośrednią korzyść, ale 
także takie, żeby zwiększyć korzyść w przyszłym roku. Ścięte zanim wypuszczą 
pędy nasienne – i pozostawione na ziemi – nadają żyzność gleby” – pisał Katon 
(234-149 p.n.e.).

Gospodarstwa ekologiczne „Ziemi Lubuskiej” zmieniają spojrzenie na świat... 
Zapraszam do zapoznania się z tą broszurą.

3

Magdalena Gadawska



4

„ANIELSKIE OGRODY” – KAMILA I BOGDAN KASPERSCY

Gospodarstwo „Anielskie Ogrody” położone w gminie Bytnica, która cha-
rakteryzuje się największym w Polsce zalesieniem (79%) i najmniejszą liczbą 
zaludnienia (niespełna 13 osób na km2). Na gospodarstwo składają się dwa 
pola, łąka i ogród z sadem przydomowym. Gospodarstwo jest niewielkie. Jego 
łączna powierzchnia to 5,5 ha. Gospodarstwo sąsiaduje i jest częściowo poło-
żone na obszarze Natura 2000 – Lasy Dobrosułowskie. Na Łąkach Dobrosu-
łowskich odbywa się największe w Europie rykowisko jeleni.

Najciekawszym ekologicznie elementem gospodarstwa jest przydomowy sad 
i ogród o łącznej powierzchni blisko 0,5 ha. Budowa ogrodu rozpoczęła się 
w roku 2009 zanim powstało jeszcze gospodarstwo. Z założenia ogród ma 
dostarczać warzywa, owoce, zioła, kwiaty w ilości potrzebnej dla 4 dorosłych 
osób na rok. Cześć plonów pozostawiana jest różnym zwierzętom bytującym 
w ogrodzie. Dopiero nadwyżki sprzedawane są dla klientów indywidualnych 
w postaci „koszyka od rolnika”. 

Permakulturowa uprawa warzyw
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Produkcja ekologicznej żywności oparta jest ma wałach permakulturowych 
i rabatach podwyższonych. Jedną z głównych zasad permakultury jest to, że 
staramy się uniknąć orania gleby lub przekopywania jej, o  ile tylko jest to 
możliwe. Pozwala to na gromadzenie się próchnicy, na budowanie odpowied-
niej struktury gleby oraz na rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebo-
wych. Dzięki temu gleba będzie miała znacznie lepszą odporność – będzie 
mogła lepiej radzić sobie z  ekstremalną pogodą. Dodatkową korzyścią jest 
to, że próchnica, która gromadzona jest w glebie, wiąże węgiel (C), który jest 
zawarty w powietrzu. 

W Anielskich Ogrodach wykorzystuje się doświadczenie i kultywuje tradycje 
rodzinne trzech pokoleń. Wielopokoleniowość znacząco wpłynęła na ilość, 
jakość i trwałość rozwiązań ekologicznych stosowanych w  gospodarstwie. 
Umiejętności uprawy, przygotowywania potraw czy zachowań tradycyjnych 
przekazywane są z pokolenia na pokolenie np. suszenie na słońcu, gotowa-
nie, robienie przetworów. Z części roślin wytwarza się lekarstwa do domowej 
apteczki.

Adres gospodarstwa:

Budachów 1,
66-630 Budachów

tel. 501 256 376

Gospodarstwo „Anielskie 
Ogrody” otrzymało wiele 
nagród za swoją działalność 
na rzecz ekologii. Jednych 
z ważniejszych jest: I miejsce 
w ogólnopolskim konkursie 
„Na najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne 2017” w katego-
rii „Ekologia i Środowisko” 
oraz II miejsce w konkursie 
WWF „Rolnika Roku regionu 
Morza Bałtyckiego 2018”. 



6

EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO SPOŁECZNE  
FUNDACJA „NASZ DOM”

Gospodarstwo położone jest w przepięknej okolicy w oddali od cywilizacji 
wśród lasów i łąk. Dojazd do gospodarstwa prowadzi kręta droga polna i aż 
trudno w to uwierzyć, że w takim miejscu realizowane są marzenia grupy 
ludzi, którzy już od paru ładnych lat żyją w zgodzie z naturą. Gospodarstwo 
ekologiczne jest jedną z inicjatyw fundacji, której misją jest przywracanie 
osobom osamotnionym i opuszczonym relacji ze światem oraz wzmacnianie 
więzi w środowiskach rodzin i osób wyobcowanych społecznie. 

Ekologiczna uprawa warzyw

Uprawa kapusty

Zajmuje ono powierzchnię 
42,10 ha i posiada bogatą 
różnorodność uprawianych 
w  nim roślin. W jego obrę-
bie na powierzchni 5,56 ha 
znajdują się sady ze starymi 
odmianami drzew, uprawy 
dzikiej róży. Większą część 
owoców przerabia się na 
potrzeby mieszkańców, tak 
aby zapełnić spiżarnię do 
zimy przetworami z owoców 
i warzyw. Dopiero nadwyżki 
są sprzedawane bezpośrednio 
do klienta. 

Uprawy warzywnicze zaj-
mują ok. 4 ha i stanowią one 
priorytet w gospodarstwie. 
Powierzchnia ta podzielona 
jest na prostokąty wzdłuż, 
których ręcznie uprawiane są 
warzywa począwszy od mar-
chewki po kapustę, kalafior 
czy skorzonerę. Co roku sieje 
się pszenicę i grykę, ale tylko 
na własne potrzeby. Wypieka 
się z nich słodkości oraz 
chleby.
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Kompost z resztek roślinnych

Na terenie gospodarstwa rosną okazałe
dwa dęby szypułkowe – pomniki przyrody.

Adres gospodarstwa:

Ekologiczne
gospodarstwo społeczne
Fundacja „Nasz Dom” 

Lutol Mokry 48
66-320 Trzciel

Bydło rasy Hereford

Pozostałą część gospodar-
stwa stanowią trwałe użytki 
zielone, uprawy paszowe, 
gdyż ekologiczne hoduje się 
tu bydło mięsne rasy here-
ford. Stado zaopatruje glebę 
w nawóz naturalny. 

W celach użyźniania gleby 
przygotowuje się również 
komposty z odpadów roślin-
nych tj. resztek warzyw, 
chwastów, drewna, słomy, 
siana. Kompost na pryzmie 
dojrzewa przez kilka mie-
sięcy, co jakiś czas poddaje 
się go przerabianiu dzięki 
temu utrzymywane są dobre 
warunki do rozwoju mikroor-
ganizmów. W gospodarstwie 
dba się o glebę, bo ona jest tu 
najważniejszą żywicielką.
Gospodarstwo ekologiczne pełni funkcje społeczne jak i edukacyjne. Już na 
jego terenie zaczyna powstawać kolejny projekt fundacji „Winda”, którego 
celem jest wybudowanie domu, gdzie schronienie w  rodzinach zastępczych 
znajdą dzieci i młodzież z autyzmem.

W roku 2019 gospodarstwo zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie na 
„Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w kategorii „Ekologia i Środowisko ”.
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GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE „AGATKA”

Gospodarstwo ekologiczne „Agatka” położone jest  w miejscowości Krzepie-
lów w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Sława. 
W przepięknej okolicy wśród lasów, łąk i pól, które stanowią doskonały przy-
kład tradycyjnego wiejskiego krajobrazu nizinnego. Gospodarstwo prowadzi 
Pan Edward Czerwonka wraz ze swoją małżonką Barbarą. Zajmują się oni 
hodowlą krów rasy jersey i produkcją ekologicznych serów. Asortyment serów 
jest ciągle poszerzany, obecnie produkuje się sery podpuszczkowe wędzone 
i dojrzewające: z papryką, kozieradką, czosnkiem niedźwiedzim, ziołami pro-
wansalskimi, tymiankiem, miętą i pokrzywą.

Całość produkcji sprzedaje się w gospodarstwie i przy okazji różnych wystaw 
i imprez regionalnych. Oprócz serów gospodarstwo posiada w ofercie mleko 
surowe, śmietanę, masło, jaja, miód, mięso wieprzowe i jego przetwory. 

Gospodarstwo to jest idealnym przykładem gospodarstwa ekologicznego, 
ponieważ występuje w nim zamknięty obieg materii. Wykorzystuje się do 
uprawy roślin i hodowli zwierząt wytworzone w gospodarstwie produkty, 
a odrzucona jest chemia rolna, weterynaryjna i spożywcza. Ważną rolę w upra-
wie roślin odgrywa płodozmian. W tym gospodarstwie korzysta się z magii 
roślin strączkowych. Stosuje się wsiewki strączkowych grochu i peluszki we 
wszystkie zboża jare. Gospodarstwo ekologiczne „Agatka” jest laureatem 
II miejsca w ogólnopolskim konkursie na „Najlepsze gospodarstwo rolne”.

Jakość produkcji jest wysoka, 
nie stosuje się żadnych ulep-
szaczy chemicznych. Serów 
się nie pasteryzuje, bogate są 
w składniki odżywcze. Przy-
kład sera z pokrzywą – żelazo, 
które znajduje się w pokrzy-
wie w połączeniu z tłuszczem 
jest bardzo dobrze przyswa-
jane przez organizm. 
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Ciekawostka:

Przyoranie na powierzchni 1 ha roślin strączkowych w plonie głównym 
równoważy pod względem wprowadzanej masy organicznej 30 t obornika, 
zaś w międzyplonie ścierniskowym 15 t obornika. Koniczyna biała stoso-
wana jako wsiewka w zboża gromadzi od 60 kg N/ ha do 140 kg N/ha co 
odpowiada równowartości ok. 14 do 21 ton obornika.

Magia roślin strączkowych to azot

Adres gospodarstwa:

Gospodarstwo
ekologiczne „Agatka”

Krzepielów 7
67-410 Sława

9
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EKOLOGICZNA HODOWLA JELENI   
W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

W gospodarstwie rolnym Pana Leszka Glezera prowadzi się hodowlę jeleni 
szlachetnych. Przygoda z hodowlą zwierząt ma tu długą tradycję. W latach 
osiemdziesiątych były to tradycyjnie zwierzęta domowe, ze szczególnym 
naciskiem na konie. Jednak z czasem pojawiło się  zamiłowanie do zwierząt 
z  gatunku jeleniowatych. W roku 2003 pojawiły się daniele. Stado liczyło 
ponad 1000 sztuk zarodowych łani. W tamtych latach było to największe 
w Europie ekologiczne, zarodowe gospodarstwo tego typu. Po kilku latach 
udanej hodowli tych zwierząt wprowadzono do gospodarstwa jelenie, które 
zakupione zostały w różnych częściach Europy od sprawdzonych i najlepszych 
hodowców: z Austrii, Polski, Niemiec, Węgier, Rumunii, Słowacji oraz z państw 
utworzonych z byłej Jugosławii. Ogromny potencjał genetyczny umożliwił na 
kojarzenie różnej linii, co spowodowało, że hodowla w tym gospodarstwie 
jest unikatowa. Zwierzęta przeznaczone są dla ludzi, którzy są zainteresowani 
hodowlą jeleni z ogromnymi porożami. Tego typu gospodarstwa generują 
duże zyski, o wiele wyższe niż te, które oferują zwierzęta rzeźne. Z upływem 
czasu hodowla jeleni szlachetnych wyparła hodowlę danieli. Jednak z sen-
tymentu do tych zwierząt pozostało kilka sztuk, które nadal utrzymywane 

10
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Adres gospodarstwa:

Pławin 33
66-540 Stare Kurowo

są w gospodarstwie. Największym celem jaki stawiają sobie właściciele jest 
osiągnięcie u byka jelenia poroża szlachetnego o wadze 20 kg. W  tym celu 
gospodarstwo współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Polsce, 
Niemczech, Słowacji, z Czech i Hiszpanii. Jelenie budzą ogromne zaintere-
sowanie. Sprzedawane są w większości z przeznaczeniem do hodowli w celu 
poprawy rozrodu i puli genetycznej osobników dziko żyjących oraz do gospo-
darstw ekologicznych z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz na hodowlę 
zwierząt trofealnych.

Jelenie z gospodarstwa trafiają do hodowców z Niemiec, Austrii, Słowacji, 
Węgier, Francji, Litwy i Hiszpanii, czyli tam, gdzie jest duże doświadczenie 
w hodowli tych zwierząt, a także tam gdzie ta hodowla dopiero kiełkuje np. 
do Rosji. Zwierzęta i produkty  pochodzące z gospodarstwa mają certyfikat 
ekologiczny, co gwarantuje zachowanie naturalnej genetyki i zdrowotności 
zwierząt. Karmienie sztucznymi paszami zdecydowanie obniża odporność 
zwierząt i powoduje konieczność intensywniejszej opieki weterynaryjnej.

Hodowla prowadzona jest  według najwyższych standardów. 

W gospodarstwie kładzie się nacisk na: odpowiednio wyposażone letnie 
i zimowe kwatery, stałą opiekę weterynaryjną, ekologiczną karmę (warzywa, 
zboże, siano – z własnych pól), lizawki z solami mineralnymi oraz stały dostęp 
do wody i nieograniczony do siana. 

Gospodarstwo za swoją działalność otrzymało wiele nagród i wyróżnień 
w tym w roku 2013 – Złoty Laur Agroligi.
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„BALE GRAZING” – NATURALNA REGENERACJA 
UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRZYKŁADZIE 
GOSPODARSTWA „LUBUSKIE ANGUSOWO”

W gminie Zabór zlokalizowane jest „Lubuskie Angusowo” – gospodarstwo 
prowadzone przez Tomasza Jakiela i jego żony Karinę, które jest farmą zaro-
dową bydła mięsnego rasy Angus Czerwony. Oprócz Angusów są: kozy, owce, 
kury nioski, bojlery, gęsi, króliki, mangalice (stara węgierska rasa świn). 

W gospodarstwie tym nie stosuje się żadnych nawozów sztucznych, prowadzi 
się tu gospodarkę regeneratywną,  której kluczem jest biologia gleby i ciągłe 
wnoszenie materii organicznej. W cały proces poprawienia jakości gleby 
i roślinności na użytkach zielonych włączone są zwierzęta. Gospodarstwo 
powstało w roku 2014 na zdegradowanych łąkach i pastwiskach, które przez 
wiele lat nie były wykorzystywane do wypasu zwierząt. Powstał więc problem 
jak przewrócić produkcyjność ziemi bez wydania dużych środków finanso-
wych na nawozy. Postawiono na współpracę z naturą i  do regeneracji użytków 
zielonych zastosowano metodę „Bale Grazing”.
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„Bale Grazing” po polsku:

Gospodarz od samego początku wyszedł z założenia, że zwierzęta 
mają być jak najmniej obsługiwane. Zwierzęta wypasane są kwate-
rowo, każda kwatera ma powierzchnię ok. 0,4 ha. Każdą kwaterę można 
zamknąć, by zwierzęta nie miały na nią wstępu i z każdej można dojść 
do wiaty, w której znajdują schronienie przed złymi warunkami atmos-
ferycznymi. Zwierzęta przez cały rok przebywają pod gołym niebem.  

Zimą stosuje się na pastwi-
skach amerykańską metodę 
bale grazing, która polega na 
udostępnianiu bydłu całych 
bel siana i słomy, które roz-
kładają się równomiernie na 
powierzchni kwatery. Bydło 
spożywając siano rozrzuca je 
na powierzchni użytku. Gdy 
pokarm się kończy zwierzęta 
przeganiane są na kolejną 
przygotowaną kwaterę. Co 
po nich pozostaje? Część nie-
zjedzonej paszy wymieszanej 
z  odchodami czyli naturalny 
nawóz. 

Wiązany jest azot pochodzący od zwierząt z węglem, który znajduje się 
w  resztkach słomy i  siana. Dzięki temu azot nie ulatnia się do atmosfery, 
ale zmagazynowany jest w glebie i zostaje wykorzystywany przez rośliny 
oraz mikroorganizmy. System ten powszechnie stosowany jest w Stanach 
Zjednoczonych. Co on sprawia? Przede wszystkim ograniczona jest emisja 
amoniaku i dwutlenku węgla do atmosfery, czyli dla ochrony klimatu bardzo 
dużo. Patrząc z poziomu gospodarstwa na łąkach, gdzie zastosowano bale 
grazing zniknęło sitowie, roślinność jest bardziej zwarta, pojawiła się koni-
czyna i lepsze gatunki traw, dzięki temu zwierzęta mogą dłużej przebywać 
na danej kwaterze. Ponadto pojawiły się dżdżownice oraz żuki gnojowe, 
które odgrywają bardzo ważną rolę w obiegu materii i w spulchnianiu gleby, 
a także pajęczyny, które świadczą o dużej liczbie małych owadów zasiedla-
jących pastwisko. Natura sama zadziałała, zwiększając plonowanie ponad 
dwukrotnie. 
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Adres gospodarstwa:

Droszków
66-003 Droszków
tel. 660 037 337

Należy nadmienić, że po Angusach na kwa-
tery wyprowadzane są kozy, które przebywają 
na pastwisku za dnia, na noc są zamykane 
w koziarni. Ich zadaniem jest przede wszyst-
kim utrzymywanie pastwisk w dobrej kondy-
cji, ponieważ preferują w swojej diecie chwa-
sty, krzewy i młode drzewka. Dodatkowo 
stado niosek, które w sezonie wegetacyjnym 
przebywają również na pastwisku czyszczą 
glebę z części roślin oraz insektów. Kury 
utrzymuje się w mobilnym kurniku zwanym 
egg-mobile, który jest przestawiany z miejsca 
na miejsce co dwa dni. Cała kwatera jest 
przesuwana w nowe miejsce po tygodniu.

W sezonie wegetacyjnym zwierzęta wypasane są w ścisłym wypasie na dedy-
kowanych kwaterach – dla wypasu prowadzony jest grafik, aby mieć pewność, 
że kwatera otrzymała odpowiedni czas odpoczynku i aby rośliny pastwiskowe 
otrzymały odpowiedni czas do regeneracji. Farma została tak zaprojektowana, 
aby to zwierzęta wykonywały prace i dbały o jakość ziemi.

Hodowla, która prowadzona jest w „Lubuskim Angusowie” jest najbardziej 
przyjazna dla klimatu, bo odbywa się na naturalnych pastwiskach, po których 
zwierzęta przemieszczają się w zwartych stadach, co pozwala się roślinności 
zregenerować i budować próchnicę w glebie. 
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WIEDZA TO PODSTAWA

Najważniejsza jest ziemia – zasady dobrej uprawy: 
Ogranicz uprawę gleby zarówno mechanicznie jak i chemicznie. Jeden prze-
jazd talerzówki zabija ok. 80% życia glebowego. Najważniejszym pierwiast-
kiem w glebie jest węgiel, gdyż on wchodzi w skład wszystkich organizmów 
żywych, które się w niej znajdują. Gospodarstwa z niskim poziomem materii 
organicznej w glebie muszą zdać się na zasilanie roślin nawozami sztucznymi, 
by osiągnąć efekt, który kiedyś natura wykonywała za darmo.

Gleba powinna być jak najdłużej okryta. Okrycie powierzchni przynosi szereg 
korzyści, podczas deszczu energia kropli rozbija się o warstwę mulczu. Przy 
temperaturze gleby wynoszącej 210C – 100% wilgoci, która się w niej znajduje, 
zostaje zużyta do wzrostu roślin, a przy temp. 380C tylko 15%. Powierzchnia 
okrywy zielonej powinna składać się z wielu gatunków, a nie jednego lub dwóch 
gatunków jak to jest zwyczajowo przyjęte. Rolnicy w Stanach Zjednoczonych 
wsiewają na raz nawet 70 gatunków roślin, aby zobaczyć, które zestawienia 
sprawdzają się najlepiej. Różne gatunki roślin wspierają się nawzajem, nawet 
jeżeli dla nas nie jest to widoczne gołym okiem. Poszczególne rośliny mają 
różne systemy korzeniowe i różne wymagania co do wzrostu, dzięki czemu 
mieszanka roślin zawsze będzie miała lepszy wzrost niezależnie od warunków 
pogodowych. 

Utrzymywanie żywych korzeni jak najdłużej – pompują one składniki pokar-
mowe niezbędne dla życia glebowego, a ono dostarcza składniki niezbędne do 
wzrostu roślin. 

Włączenie do gospodarstwa żywych zwierząt, które dostarczają glebie skład-
ników pokarmowych i bakterii, a także mają wpływ na rozwój poszczególnych 
roślin. W gospodarstwie „Lubuskie Angusowo” bydło zjada trawę, kozy wyja-
dają chwasty, a kury „czyszczą glebę” z części nasion i roślin oraz insektów. 

Wyniki badań przeprowadzonych w  Puławach pokazują, że gleba uprawiana 
w ekologiczny sposób wchłonęła 6 – 10 razy więcej wody niż przy uprawie 
konwencjonalnej, co pozwala roślinom lepiej sobie radzić w  czasach suszy, 
zmniejsza ryzyko erozji wodnej, a  także wskazuje, że dzięki ekologicznym 
metodom uprawy miała ona lepszą strukturę. Badania te wykazały, że w gle-
bie uprawianej ekologicznie żyło więcej dżdżownic, które spulchniają glebę 
i zapewniają jej napowietrzanie. 
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Jedynie rolnictwo oparte na poszanowaniu praw życia może produkować 
dostateczne ilości zdrowej i zrównoważonej biologicznie żywności o najwyż-
szej wartości odżywczej, dla wyżywienia ludzi. Jest oczywiste, że jeżeli zwie-
rzęta są karmione paszą pochodząca z upraw konwencjonalnych, a więc z uży-
ciem nawozów sztucznych, środków chwastobójczych, owadobójczych, jeżeli 
pojone są wodą pozaklasową – nie można spodziewać się u nich doskonałego 
zdrowia, mimo stosowania niektórych zabiegów biologicznych.

Skoro nawozy sztuczne, pestycydy, leczenie hormonalne – obniżają potencjał 
biologiczny człowieka, pozwalający zachować zdrowie – to jak mamy walczyć 
z nowo pojawiającymi się bakteriami, wirusami wywołującymi poważne pro-
blemy współczesnego życia. Lekarstwem na epidemie jest wysoka odporność 
społeczeństwa, a więc produkcja zdrowej żywności, czyli wdrożenie technolo-
gii rolnictwa biologicznego, naturalnego.  
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