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EVALUATION OF THE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECT S OF 
CONVERSION FROM CONVENTIONAL INTO ORGANIC FARMING S YSTEM   

 

Summary 
 

In the paper the economic and environmental effects of conversion from conventional into organic farming system was ana-
lyzed. The research was conducted in 2004-2008 at the Experimental Station of IUNG-PIB in Grabów. Cropping pattern, 
crop yielding and productivity of the whole crop rotations were evaluated in the economic part of the research. Whereas in 
the environmental part of research soil fertility in P and K, soil pH, nutrient and organic matter balance and concentration 
of Nmin in a soil profile were analyzed. Conversion of a farm from conventional into organic farming system decreased plant 
productivity by around 24%. In a consequence of transforming the forage base and at the same milking cows density a 
slightly greater milk production was achieved. Analysis of soil nutrient fertility revealed on some fields a tendency to drop a 
potassium and phosphorus content in soil, and therefore there will be a need for application of appropriate fertilizers. 
Monitoring of Nmin content in soil and organic carbon indicated a lack of environmental risks and a positive balance of or-
ganic matter. 
 
 
SKUTKI PRODUKCYJNE I ŚRODOWISKOWE PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARSTWA 

Z KONWENCJONALNEGO SYSTEMU PRODUKCJI NA EKOLOGICZNY  
 

Streszczenie 
 

W pracy dokonano analizy procesu przestawiania gospodarstwa z konwencjonalnego systemu produkcji na ekologiczny. 
Badania prowadzono w latach 2004-2008 w Zakładzie Doświadczalnym Grabów naleŜącym do IUNG – PIB w Puławach. 
Ocenę organizacyjno-produkcyjną przeprowadzono porównując strukturę zasiewów, plonowanie roślin i wydajność zmia-
nowań. Skutki środowiskowe oceniano na podstawie zmian: zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe P i K, od-
czynu gleb, bilansu materii organicznej, fosforu i potasu oraz zawartości Nmin w profilu glebowym. Transformacja gospo-
darstwa z systemu konwencjonalnego na ekologiczny spowodowała spadek produkcyjności roślin o ok. 24%. W efekcie 
przekształcenia bazy paszowej przy zachowaniu tej samej obsady krów uzyskano nieznacznie większą produkcję mleka. Ana-
liza zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe wykazała na niektórych polach tendencję spadku zawartości pota-
su i fosforu w glebie, a tym samym konieczność interwencyjnego nawoŜenia tymi składnikami. Monitoring zawartości Nmin w 
glebie i węgla organicznego wskazuje na brak zagroŜeń środowiskowych i dodatni bilans materii organicznej. 
 
 
1. Wprowadzenie 
 

 Transformacja gospodarstwa z systemu konwencjonal-
nego na ekologiczny pociąga za sobą szereg problemów 
organizacyjnych i ekonomicznych [1, 6]. Skutki tego proce-
su prześledzono w IUNG – PIB na bazie zakładu doświad-
czalnego Grabów przekształconego w gospodarstwo ekolo-
giczne o profilu produkcji mlecznej. Na przestrzeni 4 lat 
przeprowadzono całkowitą zmianę organizacji produkcji 
roślinnej w gospodarstwie, dostosowano zmianowanie 
i agrotechnikę do zasad rolnictwa ekologicznego. Równo-
legle z oceną skutków produkcyjnych oraz identyfikacją 
czynników ograniczających plonowanie roślin prowadzono 
monitoring wybranych wskaźników oceny stanu środowi-
ska: zasobności gleb w składniki pokarmowe, bilansu sub-
stancji organicznej, zawartości azotu mineralnego w glebie. 
 Celem badań była identyfikacja problemów organiza-
cyjnych i agrotechnicznych w procesie przestawiania go-
spodarstwa z konwencjonalnego systemu produkcji na eko-
logiczny oraz ocena tego procesu w kontekście produkcyj-
nym i środowiskowym. 
 

2. Materiały i metody 
 

 Badania prowadzono w latach 2004-2008 w ZD Gra-
bów naleŜącym do IUNG – PIB w Puławach. W roku 2004 
wydzielono z ogólnej powierzchni zakładu 38,1 ha gruntów 

ornych i 24 ha uŜytków zielonych, które systematycznie do 
2008 roku przekształcano z systemu gospodarowania kon-
wencjonalnego na ekologiczny (tab. 1). Nowo powstałe go-
spodarstwo zachowało dotychczasowy – mleczny profil 
produkcji. Gospodarstwo połoŜone jest w woj. mazowiec-
kim na glebach płowych o uziarnieniu piasku gliniastego 
mocnego przechodzącego w glinę lekką, z dominującym 
udziałem gleb kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego. Gleby 
pod uŜytkami zielonymi to w przewaŜającej części gleby 
mineralno – murszowe. W opracowaniu przedstawiono 
skutki produkcyjne i środowiskowe powstałe w procesie 
przekształcenia gospodarowania. Porównano strukturę za-
siewów, plonowanie roślin i wydajność zmianowa. W trak-
cie wegetacji roślin prowadzono ocenę występowania 
czynników ograniczających plonowanie, zachwaszczenia 
i nasilenia patogenów grzybowych. Skutki środowiskowe 
oceniano na podstawie zmian: zasobności gleb w P i K, od-
czynu gleb, bilansu substancji organicznej, fosforu i potasu 
oraz zawartości Nmin w profilu glebowym. Monitoring za-
sobności gleb i zawartości Nmin prowadzono w stałych 
punktach pól płodozmiennych. Odczyn gleb, zawartość 
próchnicy, P i K, oznaczano według metodyki stosowanej 
w stacjach rolniczo-chemicznych. Bilans składników po-
karmowych wykonano metodą OECD na powierzchni pola 
wykorzystując program MACROBIL (4). Oznaczenia Nmin 
wykonywano jesienią i wiosną w profilu 0-90 cm, azot 
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oznaczano w wyciągu 1% K2SO4 metodą kolorymetrii 
przepływowej. Bilans substancji organicznej wykonano 
wykorzystując koncepcję współczynników reprodukcji 
i degradacji próchnicy (2). 
 

3. Wyniki 
 

 Przekształcenie gospodarstwa w Grabowie z systemu 
konwencjonalnego na ekologiczny zapoczątkowano w 2004 
roku. Proces realizowano etapami zmieniając stopniowo 
strukturę zasiewów, a tym samym agrotechnikę i bazę pa-
szową. Przyjęto załoŜenie, Ŝe stopniowe przejście z syste-
mu produkcji konwencjonalnego na ekologiczny spowoduje 
mniejszy spadek produkcyjności roślin i wydajności krów. 
W opracowaniach na temat rolnictwa ekologicznego pod-
kreśla się, Ŝe problemy pojawiające się na etapie zmiany 
systemu gospodarowania (związane często z ograniczeniem 
zachwaszczenia lub zbilansowaniem gospodarki nawozowo 
– paszowej) łatwiej eliminować w przypadku przekształceń 
realizowanych etapowo i w gospodarstwach z produkcją 
bydła [9]. 
 

4. Organizacja i wydajność produkcji ro ślinnej  
 

 Przed przekształceniem, w strukturze uŜytkowania 
gruntów w ZD Garbów, grunty orne stanowiły około 68 % 
(62,5 ha), uŜytki zielone 29 % (27 ha), inne 3% (3 ha). W 
nowo powstałym gospodarstwie ekologicznym o pow. cał-
kowitej 62,1 ha, udział gruntów ornych wynosi 61% (38,1 
ha), a uŜytków zielonych 39% (24 ha) Struktura ta jest po-
dobna do występującej średnio w gospodarstwach ekolo-
gicznych w kraju z zastrzeŜeniem, Ŝe w ocenianym gospo-
darstwie obsada zwierząt jest 3 krotnie większa i wynosi 
1,2 DJP*ha-1 UR [11]. Wyjściowy system gospodarowania 
(konwencjonalny) opierał się na uproszczonym 3 – polo-
wym zmianowaniu zboŜowym: kukurydza – jęczmień jary 
– pszenica ozima. Zmianowanie to z 70% udziałem zbóŜ 
charakteryzowało się krótką rotacją i pociągało za sobą ko-
nieczność uprawy dwóch roślin kłosowych po sobie. Sytu-
acja ta sprzyjała występowaniu agrofagów i dla zapewnie-
nia wysokich plonów wymagała stosowania intensywnych 
zabiegów ochrony. Oceniając system ochrony roślin reali-
zowany w tym systemie naleŜy zwrócić uwagę na niedosta-
teczne zmianowanie substancji aktywnych, wąski asorty-
ment uprawianych gatunków oraz małą liczbę mechanicz-
nych zabiegów pielęgnacyjnych. Zmiana organizacji pro-
dukcji roślinnej polegała na zwiększeniu w strukturze za-
siewów udziału roślin pastewnych do około 60%. Kluczo-
wą zmianą w organizacji bazy paszowej było zastąpienie w 
uprawie na gruntach ornych kukurydzy mieszankami zbo-
Ŝowo-strączkowymi i mieszanką koniczyny z trawami. Do-
datkowo włączono do zmianowania poplony, a uŜytki zie-
lone poddano renowacji zwiększając w składzie wysiewa-
nych mieszanek udział roślin motylkowatych (tab. 1-3). 
 Ocena uproszczonego zmianowania zboŜowego w po-
równaniu z pastewnym (tab. 2 i 3), w kontekście realizacji 
funkcji ochronnej wyraŜanej indeksem pokrycia gleby, jest 
negatywna. Udział tzw. „zielonych pól” w zmianowaniu 
uproszczonym wynosił 35-36%, a w pastewnym 68-80%. 
W świetle zaleceń dobrej praktyki rolniczej dla obszarów 
nizinnych, płaskich zaleca się 60-65% udział pokrycia 
gruntów na okres jesienno zimowy [2]. 
 Ocena plonowania roślin i wydajności zmianowań w 
porównywanych sposobach gospodarowania wskazuje na 
spadek produkcyjności po zmianie sposobu gospodarowa-
nia z konwencjonalnego na ekologiczny. Największe róŜni-

ce odnotowano w przypadku pszenicy ozimej, spadek około 
50%, plony jęczmienia jarego były mniejsze o 22%. Ob-
serwacje te są zbieŜne z wynikami innych badań wskazują-
cymi, Ŝe w systemie ekologicznym w porównaniu do kon-
wencjonalnego róŜnice w plonach zbóŜ są większe w przy-
padku gatunków o większych wymaganiach agrotechnicz-
nych i gorszych warunkach glebowych [9, 10]. Mniejsza 
wydajność zbóŜ po zmianie sposobu gospodarowania wy-
nika głównie z gorszego zagęszczenia łanów i mniejszej 
dorodności ziarna. Spośród agrofagów ograniczajacych 
plon ziarna zbóŜ uprawianych ekologicznie większe zna-
czenie (głównie w zasiewach pszenicy) miało zachwasz-
czenie niŜ choroby grzybowe. Niekorzystny wpływ na 
efekty produkcyjne miał równieŜ gorszy stan odŜywienia 
roślin, szczególnie w okresie kształtowania ziarna. Stosun-
kowo niskie plony roślin pastewnych oraz duŜe ich wahania 
w latach spowodowały mniejszą o około 24% wydajność 
całego zmianowania. Dodatkowo konieczność renowacji 
uŜytków w powiązaniu z deficytem opadów w latach 2005-
2007 spowodowały zmniejszenie ogólnej produkcji roślin-
nej (GO i TUZ) z 43,8 j.zb w systemie konwencjonalnym 
do 29,5 j.zb. w systemie ekologicznym (tab. 4). 
 

5. Produkcja zwierzęca 
 

 Uwarunkowania siedliskowe ZD Grabów związane z 
duŜym udziałem uŜytków zielonych determinują profil jego 
produkcji – chów bydła mlecznego. Podstawę Ŝywienia w 
gospodarstwie przed przekształceniem stanowiły pasze ob-
jętościowe produkowane na uŜytkach zielonych i gruntach 
ornych (kukurydza i jęczmień jary). Po przekształceniu 
produkcji roślinnej podstawową paszę stanowią sianoki-
szonki produkowane na gruntach ornych (mieszanki zbo-
Ŝowo-strączkowe i koniczyna z trawami) oraz uŜytki zielo-
ne. Reorganizacja produkcji pasz na gruntach ornych umoŜ-
liwia przy renowacji TUZ i duŜych wahaniach plonów oraz 
okresowych suszach ograniczyć ryzyko związane z niedo-
borem paszy (np. w roku 2006). W okresie przekształcenia 
sposobu gospodarowania zmniejszono nieznacznie obsadę 
zwierząt z 1,4 DJP*ha-1 UR do 1,2 DJP*ha-1, zachowując 
taką samą liczbę krów (tab. 5). W efekcie przekształcenia 
bazy paszowej, w tym istotnej poprawie jakości runi na 
uŜytkach zielonych, uzyskano nieznacznie większą wydaj-
ność mleka w przeliczeniu na krowę i ha UR (tab. 5). 
 Na podstawie analizy produkcyjności roślin na gruntach 
ornych i uŜytkach zielonych stwierdzono, Ŝe ilość produ-
kowanych pasz objętościowych w całości pokrywa potrze-
by pokarmowe utrzymywanego pogłowia krów. Optymali-
zacja dawek Ŝywieniowych wymaga zwiększenia produkcji 
zbóŜ w celu pełnego pokrycia zapotrzebowania na śruty 
zboŜowe. Pewne problemy wynikały z nadmiaru składni-
ków białkowych w okresie Ŝywienia letniego oraz zabez-
pieczenia dostatecznej ilości słomy na ściółkę. 
 

6. Oddziaływania środowiskowe 
 

 Analiza zasobności gleb w podstawowe składniki po-
karmowe wykazała, Ŝe na wszystkich polach po zmianie 
sposobu gospodarowania wystąpił spadek zawartości fosfo-
ru, a na niektórych tendencja spadku zawartości potasu. 
Efekt ten mógł być związany z tym, Ŝe w okresie konwersji 
większą część nawozów naturalnych stosowano na uŜytki 
zielone. Wyniki te wskazują na konieczność monitoringu 
zasobności gleb w P i K i potrzebę nawoŜenia tymi skład-
nikami. Największe spadki zasobności gleb w fosfor, poni-
Ŝej zasobności na poziomie średnim, odnotowano na polach  
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Tab. 1. Plan zasiewów w ZD Grabów w latach 2002-2008 
Table 1. Cropping structure in the Experimental Station in Grabów in 2002-2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  pola uŜytkowane ekologicznie 
 

Tab. 2. Powierzchnia i struktura zasiewów w ZD Grabów przed zmianą systemu gospodarowania (gospodarowanie kon-
wencjonalne) 
Table 2. Area and structure of a cropping pattern in the Experimental Station in Grabów before conversion into organic 
farming system 
 

Roślina 2002 2003 2004 
Kukurydza ++  
Jęczmień jary 
Pszenica oz. 
PszenŜyto oz. 

16,3* (29,4**) 
19,0 (34,3) 
20,1 (36,4) 

- 

15,5 (28,5) 
18,4 (34,0) 
20,4 (37,5) 

- 

20,3 (32,5) 
20,9 (33,4) 
19,4 (31,0) 
2,0 (3,2) 

*/ pow. w ha, **/ udział w  % 
 

Tab. 3. Powierzchnia i struktura zasiewów w ZD Grabów po zmianie systemu gospodarowania (gospodarowanie ekologiczne) 
Table 3. Area and structure of a cropping pattern in the Experimental Station in Grabów after conversion into organic 
farming system 

Roślina 2007 2008 
Mieszanka zb./strączkowa (ziarno) 
Mieszanka zb./strączkowa (zielonka) 
Koniczyna + trawy 
Pszenica ozima 
Jęczmień jary 
śyto 

12,1* (31,8**) 
5,9 (15,5) 
7,5 (19,7) 
6,4 (16,8) 
6,2 (16,3) 

- 

- 
6,4 (16,8) 
12,1 (31,8) 
6,2 (16,3) 
7,5 (19,7) 
5,9 (15,5) 

*/ pow. w ha, **/ udział w % 
 

Tab. 4. Plonowanie roślin i wydajność zmianowań w jednostkach zboŜowych 
Table 4. Yielding of crops and productivity of the whole crop rotations expressed in cereal units 
 

Gospodarowanie konwencjonalne 
2002-2004 

Gospodarowanie ekologiczne 
2005-2007 Roślina 

t*ha-1 j.zb. *ha-1 t*ha-1 j.zb. *ha-1 
Kukurydza ++ * 

Jęczmień jary 
Pszenica ozima 
Mieszanka zb./strączk. (ziarno) 
Mieszanka zb./strączk. (zielonka) 
Koniczyna + trawy 

40,5 (34,6-49,5)** 

4,12 (3,6-5,0) 
6,15 (4,3-8,3) 

- 
- 
- 

48,6 
41,2 
61,5 

- 
- 
- 

- 
3,22 

3,08 (2,8-3,3) 
2,81 (2,6-3,1) 

36,15 (25,3-54,7) 
41,87 (20,0-66,4) 

- 
32,2 
30,8 
33,6 
31,6 
62,8 

Średnio  50,4  38,2 
TUZ* - pastwisko 
          - łąki 

41,2 
7,9 

49,4 
31,6 

15,9 
7,8 

19,1 
31,2 

Średnia ogólna  43,8  29,5 
*/ plon zielonej masy;  ** - wartości min - max 

Numer 
pola Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

I jęczmień jary 
pszenica ozi-

ma 
kukurydza 

mieszanka 
zboŜowo-
strączkowa 

(ziarno) 

pszenŜyto + 
poplon 

mieszanka 
zboŜowo 

strączkowa + 
wsiewka 

(zielonka) 

koniczyna 
czerwona + 
trawy I rok 

II 
pszenica ozi-

ma 
kukurydza jęczmień jary 

pszenica 
ozima 

mieszanka 
zboŜowo-
strączkowa 

(ziarno) 

pszenica 
ozima + 
poplon 

mieszanka 
zboŜowo-

strączkowa + 
wsiewka 

(zielonka) 

III 
pszenica ozi-

ma 
pszenica ozi-

ma 
jęczmień jary 
+ wsiewka 

koniczyna 
czerwona + 
trawy I rok 

koniczyna 
czerwona + 
trawy II rok 

jęczmień jary 
pszenica 
ozima 

IV 
pszenica ozi-

ma 
kukurydza jęczmień jary 

pszenica 
ozima 

kukurydza 

mieszanka 
zboŜowo-
strączkowa 

(ziarno) 

Ŝyto 

V kukurydza jęczmień jary 
pszenica ozi-

ma 

mieszanka 
zboŜowo-

strączkowa  + 
wsiewka 

(zielonka) 

koniczyna 
czerwona + 
trawy I rok 

 

koniczyna 
czerwona + 
trawy II rok 

jęczmień jary 

TUZ renowacja uŜytków zielonych  
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Tab. 5. Produkcja zwierzęca 
Table 5. Animal production 
 

Wyszczególnienie 
Gospodarowanie 
konwencjonalne 

2002-2004 

Gospodarowanie 
ekologiczne 
2005-2007 

Bydło ogółem: 
w tym krowy 

Obsada DJP*100ha-1UR 
Produkcja mleka l/szt. 
Produkcja mleka l*ha-1 UR 

84 
53 
135 
5523 
4698 

76 
53 
123 
5973 
5202 

 
 
Tab. 6. Bilans materii organicznej gleby w płodozmianach: uproszczonym zboŜowym (konwencjonalnym) i pastewnym 
(ekologicznym) 
Table 6. Soil organic matter balance in simplified cereal(conventional) and fodder (organic) crop rotations 
 

Roślina 
Powierz-

chnia 
(ha) 

Współczynniki 
deg./rep.* 
(t*ha-1) 

NawoŜenie nawo-
zami naturalnymi, 

poplony 
(t*ha-1) 

Współczynniki 
deg./rep.  

dla nawozów  
naturalnych 

(t*ha-1) 

Bilans 
s. org. 

dla pola 
(t) 

Gospodarowanie konwencjonalne 
Kukurydza ++  
Jęczmień jary 
Pszenica ozima 

17 
19 
20 

-1,15 
-0,53 
-0,53 

35 ** 0,35 32,5 
-10,6 
-10,1 

Bilans materii organicznej t*ha-1 0,21 
Gospodarowanie ekologiczne  
Mieszanka zb./strączk. 
Pszenica ozima + (poplon) 
Miesz. zb./strączk. + (wsiewka)   
Koniczyna + trawy 
Jęczmień jary 

12 
6,5 
6 

7,5 
6 

0,35 
-0,53 (0,32) 
0,35 (0,7) 

1,96 
-0,53 

 
24 
12 

 
0,32 
0,7 

4,2 
-1,3 
6,3 
14,7 
-3,2 

Bilans materii organicznej t*ha-1 0,54 

* - wg. Eicha i Kundlera za (2), ** - świeŜa masa  
 
 
Tab. 7. Zawartość azotu mineralnego w profilu glebowym 0-90 cm w kg Nmin*ha-1 

Table 7. Content of mineral nitrogen in a soil profile (0-90 cm) in kg Nmin*ha-1 
 

Pole 

I II III IV V TUZ 

Średnio dla 
zmianowania 
(bez TUZ) 

Lata 
Profil 
gleby 

jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna 
0-30 22 36 69 40 24 46 69 43 45 27 48 57 46 38 
30-60 10 20 35 15 9 43 69 33 13 11 32 55 27 24 
60-90 3 17 27 7 4 22 33 36 5 5 26 45 14 17 2

0
06

/ 
2

0
07

 

0-90 35 73 131 61 36 111 171 111 63 43 105 157 105 157 
0-30 36 15 40 32 46 33 55 7 27 42 80 44 41 26 
30-60 20 11 15 30 43 35 26 4 11 34 37 24 23 23 
60-90 17 8 7 25 22 30 7 6 5 14 14 25 11 17 2

0
07

/ 
2

0
08

 

0-90 73 34 61 87 111 97 88 17 43 90 130 92 75 65 
 
 
Tab. 8. Bilans składników pokarmowych (kg NPK*ha-1 UR) 
Table 8. Nutrient balance (kg NPK*ha-1 of agricultural lands) 
 

Gospodarowanie konwencjonalne 
2002-2004 

Gospodarowanie ekologiczne 
2006-2007 Wyszczególnienie 

N P K N P K 
Wniesienie ogółem (+) 
w tym: 

202 33 141 133 29 68 

nawoŜenie mineralne 120 24 67 - 3 4 
nawoŜenie organiczne 58 9 73 64 27 64 
biologiczne wiązanie N 5   53   
Wyniesienie ogółem (-) 139 23 112 151 21 117 

BILANS 63 10 29 -18 8 -49 
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Rys. 1. Zmiana zasobności gleb w fosfor zaleŜnie od sposobu gospodarowania 
Fig. 1. Changes of soil fertility in phosphorus in dependence on a farming system 
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Rys. 2. Zmiana zasobności gleb w potas zaleŜnie od sposobu gospodarowania  
Fig. 2. Changes of soil fertility in potassium in dependence on a farming system 
 
 
 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

I II III IV V TUZ 1

p
H

 w
 K

C
l 

 

KON -2003 r. EKO -2007 r.

 

Rys. 3. Zmiana odczynu gleb zaleŜnie od sposobu gospodarowania 
Fig. 3. Changes of soil pH in dependence on a farming system 
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po uprawie mieszanki zboŜowo-strączkowej i pszenicy 
ozimej (pole nr II) oraz koniczyny z trawami i jęczmienia 
jarego (pole nr III, rys. 1). W odniesieniu do potasu spadek 
zasobności do poziomu niskiego odnotowano na polu nr III 
po dwuletniej uprawie koniczyny z trawami i jęczmienia 
jarego (rys. 2). Problem zrównowaŜenia gospodarki pota-
sem w gospodarstwach ekologicznych wiąŜe się z wyno-
szeniem duŜych ilości tego składnika z plonami mieszanki 
koniczyny z trawami i zapewnieniem odpowiedniego na-
woŜenia nawozami naturalnymi [6]. W analizowanym 
okresie systematycznie stosowano na wszystkich polach 
wapnowanie w konsekwencji czego nie stwierdzono istot-
nych zmian w odczynie gleb, a na niektórych polach odno-
towano wzrost pH do poziomu obojętnego (pole nr II, rys. 
3). 
 Gospodarowanie konwencjonalne w oparciu o uprosz-
czone zmianowanie zboŜowe z uprawą kukurydzy na zie-
lonkę oraz zagospodarowania całego plonu ubocznego zbóŜ 
na ściółkę umoŜliwiło uzyskanie dodatniego bilansu sub-
stancji organicznej na poziomie 0,21 t*ha-1. Zmiana sposo-
bu gospodarowania spowodowała zwiększenie salda bilan-
su materii organicznej do 0,54 t*ha-1. Efekt ten uzyskano 
dzięki włączeniu do zmianowania mieszanek; zboŜowo-
strączkowej i koniczyny z trawami. 
 Monitoring zawartości Nmin w glebie wskazuje, Ŝe w 
stanowiskach po uprawie mieszanki zbóŜ z roślinami mo-
tylkowatymi (pole II 2006/07 i pole IV 2007/08), w okresie 
jesienno-zimowym ubyło w profilu 0-90 cm około 70 kg 
Nmin*ha-1 (tab. 7). Obserwacja ta pokazuje, Ŝe w stanowi-
skach po uprawie roślin motylkowatych moŜliwe są straty 
azotu. Problem ten sygnalizowany jest w opracowaniach 
dotyczących rolnictwa ekologicznego i gospodarki azotem 
[3, 5, 7, 8]. Zawartości Nmin w okresie jesieni i wiosny oce-
niane na poziomie całego zmianowania wskazują jednak, Ŝe 
gospodarowanie ekologiczne w przyjętym płodozmianie 
paszowym stwarza małe zagroŜenie stratami azotu drogą 
wymywania. 
 Ocena sald składników pokarmowych w ZD Grabów 
wykonana przy pomocy programu MCROBIL pokazuje, Ŝe 
gospodarowanie konwencjonalne powodowało powstanie 
nadwyŜek bilansowych. Średnie wielkości sald uzyskane w 
okresie 2002-2004 wynosiły: 63 kg N*ha-1, 10 kg P*ha-1 i 
29 kg K*ha-1 (tab. 8). Wyniki te świadczą o nadmiarze do-
starczanego azotu w nawozach mineralnych i potencjalnym 
zagroŜeniu stratami azotu i jego rozproszeniem w środowi-
sku. Zmiana systemu gospodarowania spowodowała po-
wstanie ujemnego salda azotu (-18 kg N*ha-1) i potasu (-49 
kg K*ha-1). Sytuacja ta w dłuŜszej perspektywie moŜe spo-
wodować niedobory składników i degradację gleb, powo-
dując ograniczenia w produkcyjności roślin. 
 
7. Podsumowanie 
 
 Zmiana sposobu gospodarowania w ZD Grabów z kon-
wencjonalnego na ekologiczny spowodowała istotne zmia-
ny produkcyjne i środowiskowe. Uzyskane wyniki pozwa-
lają na sformułowanie następujących wniosków: 
• Zmiana systemu produkcji z konwencjonalnego na eko-

logiczny spowodowała zmniejszenie plonowania zbóŜ, 
w przypadku pszenicy ozimej o około 50%, a jęczmie-
nia jarego o 22%. Wydajność zmianowania w systemie 
produkcji ekologicznym była mniejsza niŜ w konwen-
cjonalnym o 12,2 j. zb. *ha-1.  

• Zmiana systemu gospodarowania i reorganizacja bazy 
paszowej, polegająca na większym udziale produkcji 
pasz na gruntach ornych oraz renowacja uŜytków zielo-
nych, umoŜliwiła nieznaczny wzrost produkcji i wydaj-
ności mleka w gospodarstwie.  

• Gospodarowanie ekologiczne w porównaniu do kon-
wencjonalnego spowodowało wzrost salda bilansu ma-
terii organicznej w glebie o 0,33 t*ha-1. W gospodar-
stwie ekologicznym odnotowano ujemne saldo bilansu 
azotu -18 kgN*ha-1 i potasu - 49 kgK*ha-1. W okresie 4 
lat (2003-2007) na wszystkich polach po zmianie spo-
sobu gospodarowania wystąpił spadek zawartości fosfo-
ru, a na niektórych tendencja spadku zawartości potasu. 

• Wyniki dotyczące bilansu azotu oraz monitoring zawar-
tości Nmin w glebie oceniane na poziomie całego zmia-
nowania wskazują, Ŝe gospodarowanie ekologiczne 
stwarza małe zagroŜenie stratami azotu. 
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