ZASADY PRODUKCJI ROLNEJ dla STOWARZYSZENIA KOOPERATYWA
‘DOBRZE’
Projekt, 10.07.2018

Gospodarstwo deklarujące dostawy swych produktów dla Stowarzyszenia Kooperatywa
‘Dobrze’,
określane dalej wymiennie jako Gospodarstwo Współpracujące lub Dostawca,
spełnia wskazane niżej wymagania minimalne.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie produkty wytworzone we własnym
gospodarstwie czyli na gruntach wymienionych w porozumieniu zawartym ze
Stowarzyszeniem Kooperatywa Spożywcza ‘Dobrze’ oraz pochodzące od własnych zwierząt.
W ramach w/w porozumienia Dostawca nie może oferować produktów pochodzących od
innych gospodarstw, jako produkty własne.
1.2. Gospodarstwo Współpracujące dostarcza produkty w skrzynkach, workach, łubiankach
lub innych jednostkach dostawczych, oznakowanych nazwiskiem i adresem Dostawcy.

2. ZAŁOŻENIA PRZYRODNICZE / WARUNKI ŚRODOWISKOWE
2.1. Zawierając porozumienie ze Stowarzyszeniem Kooperatywa ‘Dobrze’, Dostawca
przedkłada plan gospodarstwa (kopie map ewidencyjnych lub ortofotomap) określający
położenie wszystkich gruntów (własne, dzierżawione, użyczone) oraz plan zabudowań.
2.2. Min. 5% pow. ogólnej Gospodarstwa Współpracującego stanowią obszary nieużytkowane
rolniczo, służące utrzymywaniu bioróżnorodności w przestrzeni rolniczej tzw. użytki
ekologiczne.
Zalicza się do nich: obszary zalesione w obrębie gospodarstwa, zadrzewienia śródpolne,
miedze,
odłogi, polne żywopłoty, stare niepielęgnowane sady, ekstensywne łąki, łąki zalewowe, stawy,
rowy, suche murki z kamieni polnych, zadarnione drogi dojazdowe w obrębie gospodarstwa,
etc.
2.3. W przypadku, gdy łączna powierzchnia ww. obszarów służących bioróżnorodności jest
mniejsza niż 5% pow. ogólnej, należy ją uzupełnić, przeznaczając dopełniającą powierzchnię
pod uprawę mieszanek roślin kwiatowych, jednorocznych lub wieloletnich (tzw. pasy kwietne).

2.4. Na planie gruntów Gospodarstwa Współpracującego należy wrysować powierzchnie
użytków ekologicznych, włączając, o ile dotyczy, pasy kwietne, z określeniem ich rodzaju oraz
powierzchni.

3. PŁODOZMIAN
3.1. Gospodarstwo Współpracujące stosuje płodozmian o rotacji 4-letniej lub dłuższej, z
udziałem roślin bobowatych (motylkowatych), wiążących azot.
3.1. Udział roślin bobowatych (motylkowatych) jednorocznych lub wieloletnich w strukturze
zasiewów wynosi co najmniej 20% powierzchni gruntów ornych (GO).
3.2. Do powierzchni uprawy roślin bobowatych (motylkowatych):
- zaliczane są nawozy zielone, o ile udział bobowatych (motylkowatych) wynosi min. 50%
składu gatunkowego wysianej mieszanki,
- nie są zaliczane: wsiewki bobowatych (motylkowatych) w roku wysiewu, fasolka szparagowa,
groszek na zielone ziarno – z uwagi na znikome ilości związanego azotu;
4. MATERIAŁ SIEWNY I SADZENIOWY
4.1. Preferowany jest materiał siewny niezaprawiany chemicznie.
4.2. W przypadku materiału zaprawianego, należy to odnotować w rejestrze zakupów środków
do produkcji.
4.3. W odniesieniu do niektórych gatunków warzyw (zwłaszcza liściowych i korzeniowych),
Kooperatywa ‘Dobrze’ może wymagać stosowania nasion niezaprawianych chemicznie, bądź
zrezygnować z przyjęcia warzyw otrzymanych z nasion zaprawianych.

5. NAWOŻENIE
5.1. Preferowane jest nawożenie organiczne, nawozami z własnego gospodarstwa.
5.2. W razie braku własnych nawozów (gospodarstwa bezinwentarzowe), akceptowany jest ich
zakup z gospodarstw średnio intensywnych. Zakup nawozów z ferm przemysłowych jest
niedozwolony.
5.3. Nawozy organiczne z zakupu powinny być kompostowane przez co najmniej 3 miesiące
w Gospodarstwie Współpracującym.
5.4. Łączna dawka nawozów azotowych nie może przekroczyć 100 kg N/ha/rok.
5.5. Spośród nawozów pochodzenia przemysłowego niedozwolone jest stosowanie mocznika z
uwa-gi na wysoką koncentrację azotu oraz soli potasowej (KCl), z uwagi na obecność jonu
chlorkowego. Stosowanie nawozów saletrowych oraz siarczanu potasu jest dozwolone.

5.6. Fekalia są niedozwolone w uprawie roślin warzywnych. W uprawie roślin rolniczych, o ile
są stosowane, fekalia muszą zostać poddane kompostowaniu w oddzielnej pryzmie
kompostowej, przez co najmniej 1 rok.

6. OCHRONA ROŚLIN
6.1. Ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami służą działania zapobiegawcze
(prawidłowo skonstruowany płodozmian, użytki ekologiczne w obrębie gospodarstwa,
właściwe terminy uprawek).
6.2. W razie zagrożenia upraw, preferowane są metody ochrony mechaniczne, fizyczne i
biologiczne.
6.3. W przypadku zastosowania pestycydów – okres karencji musi być o tydzień dłuższy, niż
zalecany.
6.4. Wszelkie zabiegi ochrony roślin są odnotowane w odnośnym rejestrze, ze wskazaniem
przyczyny (rodzaj szkodnika lub choroby roślin), rośliny uprawnej i działki rolnej, nazwy i
dawki preparatu, terminu wykonania zabiegu.
6.5. Niedozwolone jest stosowanie preparatów z grupy neonikotynoidów, z uwagi na ich
toksyczność dla pszczół i innych owadów zapylających.

7. ODCHWASZCZANIE
7.1. Preferowane są metody agrotechniczne, wykonywane we właściwych terminach, przy
wykorzystaniu właściwych narzędzi uprawowych.
7.2. Zalecane jest ściółkowanie gleby w uprawach rzędowych (słoma, mulczowanie).
Akceptowane jest stosowanie folii i włókniny, pod warunkiem właściwej ich utylizacji po
wykorzysta-niu.
7.3. Niedozwolone jest stosowanie herbicydów na bazie glifosatu (Roundup, Avans Premium,
Dominator i in.) z uwagi na prawdopodobne działanie rakotwórcze oraz konsekwencje
środowiskowe.

8. PRODUKCJA ZWIERZĘCA
8.1. Zwierzęta gospodarskie utrzymywane w Gospodarstwie Współpracującym mają
zapewnione warunki dobrostanu, umożliwiające realizację ich potrzeb zachowaniowych
(behawioralnych).
8.2. Kryteria dobrostanu obejmują:
- zwierzęta mają zapewniony całoroczny dostęp do wybiegu
- preferowany jest chów pastwiskowy latem; w razie braku pastwisk – dowóz zielonki
- obsada zwierząt jest skorelowana z powierzchnią użytkową budynków inwentarskich
- w budynku inwentarskim zapewniony jest dostęp światła dziennego oraz właściwa wentylacja
- stanowiska do leżenia są wyścielone naturalną, suchą, świeżą ściółką

8.3. Żywienie zwierząt zapewnia:
- stały dostęp do paszy i wody
- pasze nie mogą być spleśniałe ani zjełczałe, woda spełnia kryteria wody pitnej
- stanowiska do karmienia zwierząt umożliwiają jednoczesne pobieranie paszy całemu stadu
- co najmniej 50% pasz powinno pochodzić z własnego gospodarstwa
8.4. Opieka weterynaryjna uwzględnia następujące wymogi:
- wszelkie zabiegi i leki weterynaryjne są odnotowane w księdze leczenia zwierząt
- leki zalecone przez weterynarza są poświadczone jego podpisem w księdze leczenia zwierząt
- w przypadku kuracji antybiotykowej – jeśli produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, mleko i
jego
przetwory, etc.) są dostarczane do Stowarzyszenia Kooperatywa ‘Dobrze’ – okres karencji po
ostatnim podaniu leku jest 2 razy dłuższy niż określony przez producenta leku
9. DOKUMENTACJA GOSPODAROWANIA
9.1. Gospodarstwo Współpracujące ze Stowarzyszeniem Kooperatywa ‘Dobrze’ prowadzi
ewidencję działalności wg wzorów udostępnionych przez Stowarzyszenie, bądź własnych,
zaakceptowanych przez Stowarzyszenie.
9.2. Ewidencja działalności obejmuje co najmniej:
- rejestr zakupionych środków do produkcji i dowody ich zakupu (faktury, rachunki,
pokwitowania)
- rejestr zabiegów agrotechnicznych, dotyczących każdej działki rolnej lub karty
poszczególnych pól
- rejestr zabiegów ochrony roślin
- rejestr zbiorów (szacowane ilości zebranych ziemiopłodów)
- księga weterynaryjna
- inne, związane ze specyfika gospodarstwa

10. ZOBOWIĄZANIA GOSPODARSTWA WSPÓŁPRACUJĄCEGO

10.1. Zobowiązanie do sprzedaży wyłącznie własnych płodów rolnych
10.2. Obowiązek imiennego znakowania jednostek sprzedaży (identyfikacja Dostawcy)
10.3. Obowiązek powiadomienia o sytuacji nadzwyczajnej, skutkującej złamaniem
niniejszych Zasad
10.4. Zgoda na przyjęcie kontroli ze strony Stowarzyszenia Kooperatywa ‘Dobrze’,
sprawdzającej przestrzeganie wymogów.

Własność Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”. W razie chęci użycia
prosimy o kontakt na email zarzad@dobrze.waw.pl

