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LPW na Lokalne Problemy Wodne –
podsumowanie działań w 2021 roku

Olsztyn, 8 grudnia 2021 r.
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Materiał opracowany przez Patryka Kokocińskiego na potrzeby realizacji operacji przygotowanej przez 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł: Rolnik szuka wody – o zdolności retencyjnej w krajobrazie rolniczym 

Autor: Patryk Kokociński



❖ 100 ha powierzchni gospodarstwa
❖ IV-V klasa gleby
❖ Główne uprawy: kukurydza, jęczmień ozimy, lucerna, buraki cukrowe
❖ TUZ oraz użytki zielone w gruntach ornych
❖ 100 krów dojnych w systemie wolnostanowiskowym
❖ Średnia roczna wydajność stada 14.200 kg.



„Lokalny plan rewitalizacji krajobrazu śródpolnego”

• Odbudowa sieci zadrzewień
• Retencja w rowach melioracyjnych
• Optymalizacja zarządzania biogenami
• Ochrona gleby
• Przywracanie mikrosiedlisk
• Czynna ochrona gatunkowa
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Nowoczesne rolnictwo czy skansen wsi?





Średnia dla Polski (2020): 8823 kg.



Klimatyczny bilans wodny 2011-2020



Zdolność retencyjna

zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez 
dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym.



1. Retencja krajobrazowa
• Zalesianie
• Tworzenie alej i pasów wiatrochronnych
• Odbudowa terenów podmokłych
• Mozaikowy układ pól i użytków zielonych

2. Retencja wód powierzchniowych
• Regulowany odpływ wody z rowów
• Stawy i małe obiekty wodne

3. Retencja glebowa
• Poprawa struktury gleby
• Wzrost zawartości materii organicznej
• Odpowiednie zabiegi agrotechniczne



Retencja krajobrazowa



Siedliska na wyginięciu



Po co te drzewa?



Drzewa dają plon

Fot. K. Kujawa







Retencja wód powierzchniowych
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Retencja glebowa



Według badań IUNG-PIB gleby polskie corocznie ubożeją o 0,47 ton C/ha, co oznacza stratę próchnicy o ponad 1 
tonę/ ha rocznie! Średnia zawartość materii organicznej w glebach Polski wynosi 2,2%. Wg Komisji Europejskiej 
spadek SO< 3,5% w naszej części kontynentu oznacza już początki pustynnienia. 

Wszystko dla materii organicznej



Wszystko dla materii organicznej



Siew pasowy – cztery w jednym dla lepszej 
struktury gleby i mniejszej emisij

Oszczędność czasu, paliwa i wody…



Czy w Snowidowie pada? 
czyli mokry rok 2021…
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Czerwiec Lipiec Sierpień

12 28 6 (75)

2 7 1(9)





Kto na tym zyska?

Bezpieczeństwo plonowania

Ochrona krajobrazu

Wspieranie gatunków

Korzyści dla klimatu

Dobry PR
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Dziękuję za uwagę!

Źródła:

https://susza.iung.pulawy.pl/

https://www.geoportal.gov.pl/

https://www.wwf.pl/

https://www.teraz-srodowisko.pl/

https://pixabay.com/pl/

https://poznan.travel/pl

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf

https://www.zpkww.pl/wp-content/uploads/2018/05/

Zapraszam do kontaktu:
patryk.kokocinski7@gmail.com
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