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Integralną częścią kryteriów produkcji rolnej jest konwersja na metodę ekologiczną w ramach 

wymaganego okresu stosowania kryteriów w gospodarstwie przed przyznaniem eko- 

rolniczego statusu po raz pierwszy. Okres konwersji trwa zasadniczo 2 lata i jest niezbędny do 

rozkładu pozostałości wcześniej stosowanych środków agrochemicznych.  

Uprawa roślin:  

 nawożenie nawozami organicznymi lub naturalnymi wytworzonymi we własnym 

gospodarstwie lub, w przypadku nie posiadania zwierząt, pozyskanymi z innych gospodarstw 

ekologicznych oraz nawozami i środkami poprawiającymi właściwości gleby, 

zakwalifikowanymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym, jak np. nawozami 

mineralnymi, ale wyłącznie pochodzenia naturalnego;  

 stosowanie ekologicznego materiału siewnego;  

 właściwy płodozmian, uwzględniający wsiewki i poplony, pozwalające na jak najdłuższe 

przykrycie gleby roślinnością; 

 odchwaszczanie mechaniczne, bez chemicznych środków ochrony roślin lub za pomocą 

środków ochrony, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;  

 stosowanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych.  

 



Zwierzęta:  

 usprawniają i zamykają obieg materii w gospodarstwie ekologicznym;  

 warunki chowu i utrzymania zwierząt muszą być zgodne z ich wymaganiami gatunkowymi, to 

znaczy zapewniać im dobrostan, wychów pastwiskowy latem i dostęp do wybiegów zimą; w 

budynkach inwentarskich należy im zapewnić dostateczną wielkość stanowiska, stały dostęp 

do wody, pasz i naturalną ściółkę;  

 zwierzęta dokupywane muszą pochodzić z chowu w gospodarstwach ekologicznych; tylko do 

celów rozrodu i tylko na określonych warunkach, mogą pochodzić ze źródeł 

konwencjonalnych; dopiero po określonym czasie utrzymania w gospodarstwie ekologicznym 

produkty pochodzące od tych zwierząt mogą być sprzedawane jako eko-rolnicze 

 pasze powinny być wytwarzane w gospodarstwie lub pochodzić z innych gospodarstw 

ekologicznych; w żywieniu zwierząt wyklucza się pasze przemysłowe, zawierające 

syntetyczne dodatki paszowe;  

 kastrowanie, obcinanie kiełków, skracanie dziobów, ogonów, etc. jest niedozwolone; 

dopuszcza się niektóre zabiegi, niezbędne dla utrzymania zwierząt w zdrowiu;  

 zdrowie zwierząt profilaktyka – ściśle wiąże z warunkami utrzymania i żywienia: leki takie jak 

np. antybiotyki, sulfonamidy można stosować wyjątkowo, pod kontrolą weterynarza, przy 

czym okres karencji dla produktów pochodzących od leczonych zwierząt jest dwa razy dłuższy 

niż określony przez producenta leku; dopuszcza się szczepienia ochronne wymagane 

urzędowo.  

Spełnienie tych zasad pozwala na ubieganie się o znak „Euroliść”. Obecność logo Euroliścia 

na produkcie pochodzącym z gospodarstwa ekologicznego oznacza zgodność tego wyrobu z 

zasadami rolnictwa ekologicznego. W szczególności z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z 

dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w 

sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do 

produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.  
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