
Terra Nostra

Z miłości do ziemi

         BIOLOGIZACJA – Twój zysk z natury!



Rada Nadzorcza Fundacji 

Dr Krzysztof Gawęcki

Wieloletni dyrektor zarządzający w 
największych gospodarstwach rolnych i 
instytucjach rolniczych, w tym w 
Doświadczalnej Stacji Oceny Odmian, 
ze szczególną zamiłowaniem do 
promowania upraw soi. Absolwent 
Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. 

Adam Baucza - Prezes zarządu

Entuzjasta rolnictwa regeneracyjnego, 
ceniony specjalista produkcji roślinnej, 
który zdobywał doświadczenie w 
gospodarstwach wielkotowarowych. 
Absolwent Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu oraz Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie.

dr inż. Ryszard Bandurowski
Przewodniczący Rady Programowej

Naukowiec i rolnik praktykujący od 
ponad 40 lat,propagator rozwiązań 
kompilacyjnych, twórca nowej 
„Metodologii SPIC”.

prof. Mariola Głazek
Instytut Ochrony Roślin 
Państwowy Instytut Badawczy

O Fundacji
Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra powstała w 2019 roku, a jej misją jest edukacja oraz wdraża-
nie do praktyki rolniczej Systemu Produkcji Biologicznej - unikatowego podejścia do produkcji rolnej 
gwarantującego wytwarzanie wysokiej jakości produktów żywnościowych przy racjonalnym korzysta-
niu z zasobów naturalnych i szczególnej trosce o biologię gleby.

Nasi Fundatorzy to wybitni eksperci z zakresu rolnictwa regeneracyjnego, wieloletni praktycy i miłośnicy 
biologizacji. W Radzie Programowej Fundacji zasiadają przedstawiciele świata nauki, przemysłu przetwór-
czego i rolnicy.

Paweł Kaczmarek

Pasjonat rolnictwa regeneracyjnego, 
zdrowia i chemii gleby, hodowli bydła 
mlecznego i innowacji technicznych. 
Prezes zarządu gospodarstwa towaro-
wego. Prywatnie wraz z żoną i trzema 
synami prowadzi gospodarstwo rolne w 
Wielkopolsce. Absolwent Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.

Rada Programowa Fundacji 

dr hab. Agnieszka Medyńska-Juraszek
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu

dr hab. Krzysztof Łyskawa
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu

dr inż. Paweł Boczar
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
 

Wojciech Bieszczad
Good Mills

dr inż. Jarosław Grocholski
Arenda Charbielin

dr inż. Marcin Markowicz
Top Farms Głubczyce

Władysław Kuźmiak 
Plon Orsk 

zbuduj żyzność swoich gleb

zwiększ plony i obniż koszty

chroń glebę przed suszą

wytwarzaj pełnowartościowe produkty

zwiększ bioróżnorodność swoich upraw 

zarób na certyfikatach węglowych

Biologizacja. Z miłości do ziemi.

Rolnictwo zrównoważone to za mało. Czas na regenerację. Teraz BIOLOGIZACJA!



Zyskuj więcej z
CERTYFIKATEM

ROLNIK

Bardziej żyzna i zdrowsza gleba 
zdolna do zatrzymywania wody

Wyższe plony i niższe koszty 
produkcji (nawożenia, ochrony, 
paliwa)

Możliwość uzyskania wyższej ceny 
za certyfikowane produkty

Możliwość zysku ze sprzedaży 
kredytów węglowych

Dotacje w ramach ekoschematów 
nowej Wspólnej Polityki Rolnej

KONSUMENT 

Wysokiej jakości, zdrowe i 
pełnowartościowe produkty 
spożywcze

Zdrowe, żywe gleby, czysta woda 
dla przyszłych pokoleń

Obniżenie osobistego śladu 
węglowego

Zatrzymanie zmian klimatycznych

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY  

Wysokiej jakości produkty z upraw 
biologicznych potwierdzone przez 
niezależną instytucję

Stabilność dostaw i jednorodność 
partii

Obniżenie śladu węglowego 
produktu i organizacji

Michał Szymański RSP Urbanowo, Wielkopolska 

Dlaczego przeszedłem na BIOLOGIZACJĘ? 

Po pierwsze: oszczędność czasu i pieniędzy. 

Po drugie: bakterie. W glebie są miliardy bakterii. Tlenowe i beztlenowe. I my cały czas pługiem 
wywracamy tlenowe do spodu, a beztlenowe na wierzch, czyli je zabijamy.

Po trzecie: woda. Jeżeli zostawiam gołą ziemię, to ta woda idzie w powietrze - paruje. Poplony 
zatrzymują wodę w ziemi, już nie ma parowania, jest pobór wody i produkowanie materii 
organicznej, która wchodzi z powrotem do gleby. 

Nie przypuszczam, żebym za mojego życia wrócił do jakiegokolwiek pługa. 

Zdrowa gleba się opłaca! Bo GRUNT to zysk! 

Każdy chętny może przystąpić do Programu Certyfikacji na zgodność 
z Systemem Produkcji Biologicznej Terra Nostra i zacząć odnosić 
realne korzyści. 

Certyfikat Produkcji Biologicznej potwierdzony przez niezależną 
jednostkę certyfikującą otwiera drzwi do dodatkowych funduszy 
poprzez rynki kredytów węglowych i zmniejszenie emisyjności CO2 w 
swoim gospodarstwie.  

Już ponad 26 tys. hektarów 
gruntów jest objętych 

programem Biologizacji 
Terra Nostra

26.000 ha



Zdrowa gleba ma niesamowitą zdolność zatrzymywania wody. Wzrost zawartości materii 
organicznej o 1% powoduje zatrzymanie ponad 230 m3 wody na ha.

Gleba obok oceanów to największy magazyn CO2. Podniesienie o 0,1 proc. zawartości materii 
organicznej  pozwala na związanie 2,5 t węgla, czyli 9 t dwutlenku węgla na ha. To niemal tyle 
CO2, ile w ciągu roku wytworzą dwie osoby.

W ciągu ostatnich 40 lat wskutek wyjaławiania gleby, owoce i warzywa utraciły nawet do 80% 
wartości odżywczych.

Czy wiesz, że:

RSP Urbanowo, Urbanowo
GR Michał Kostrzewski, Januszewice
GR Parzęczewo, Parzęczewo
GR Henryk Waśniewski, Bajdyty
GR Kazimierz Darosz, Sławoborze

Agro Fundusz Mazury Sp. z o.o. Drogosze
Książ - Rol Sp. z o.o., Książ Wielkopolski
Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., Piotrowo Pierwsze
Jagrol Sp. z o.o., Pierzchno
Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., Głubczyce

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra
Juliusza Ligonia 13 / 4, 45-362 Opole
Tel: +48 784 511 516 
www.fundacjaterranostra.pl
biuro@fundacjaterranostra.pl 

Odwiedź naszych Ambasadorów i na własne oczy zobacz korzyści 

BIOLOGIZACJI

W 1 gramie zdrowej 
gleby znajduje się: 

1 mld bakterii

100 tys. pierwotniaków

500 pożytecznych nicieni

3 km grzybni

dżdżownice


