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SCHEMAT ZIELONEJ ARCHITEKTURY 
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027 
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Obecna architektura Nowa, wzmocniona zielona architektura



Elementami zielonej architektury są:

➢ obowiązkowy system warunkowości;

➢ dobrowolne dla rolników systemy na rzecz klimatu i środowiska,
tzw. ekoschematy – zobowiązania roczne;

➢ wieloletnie zobowiązania pro-środowiskowe realizowane w ramach
II filara WPR.

Architektura środowiskowa i klimatyczna

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR



Warunkowość składa się z wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (wymogi

SMR) oraz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy DKR),
odnoszących się do następujących obszarów:

❑ klimat i środowisko (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, woda, gleba,
bioróżnorodność);

❑ zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin, (bezpieczeństwo żywności, środki ochrony
roślin)

❑ dobrostan zwierząt.

Są to wymogi obowiązkowe, które muszą spełniać rolnicy ubiegających się o płatności bezpośrednie
oraz płatności w ramach interwencji II filara. W przypadku ich niewypełnienia przez rolnika dokonywane
będzie odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności.

Architektura środowiskowa i klimatyczna

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR



• Ekoschematy to dobrowolne dla rolników systemy płatności za
realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu oraz
dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad wymogi określone w
warunkowości. Instrument ten został tak zaprojektowany, aby w jak
największym stopniu realizować korzyści środowiskowe, a zarazem
zachęcić rolników do aktywnego zaangażowania się w realizację
działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Architektura środowiskowa i klimatyczna

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR



W ramach ekoschematów wdroża się :

1. Obszary z roślinami miododajnymi.

2. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

3. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

4. Dobrostan zwierząt.

5. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin.

6.  Biologiczna ochrona upraw.

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR

Architektura środowiskowa i klimatyczna



Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. 

wyłącznie o tym będziemy mówić dzisiaj

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR

Architektura środowiskowa i klimatyczna



ROLNICTWO WĘGLOWE

Rolnictwo węglowe odnosi się do
zarządzania rezerwuarami węgla, na
poziomie gospodarstwa w celu
łagodzenia zmiany klimatu.
Obejmuje to zarządzanie zarówno
gruntami, jak i zwierzętami
gospodarskimi, wszystkimi
rezerwuarami węgla w glebie,
materiałach i roślinności, a także
źródłami dwutlenku węgla (CO₂) i
metanu (CH4), a także podtlenku
azotu (N2O).

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Straty składników nawozowych, w szczególności azotu i fosforu z produkcji rolnej
wywołują negatywne skutki gospodarcze (obniżenie poziomu produkcji, większe
nakłady na środki produkcji) oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego,
w tym dla zasobów wodnych.

Straty składników nawozowych są zjawiskiem nieuniknionym, niemniej zarówno ze
względu na wymogi ochrony środowiska, jak i ekonomikę produkcji należy je w jak
największym stopniu ograniczać. Istnieje zatem potrzeba kształtowania warunków
prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym w sposób zapewniający
efektywne i niskoemisyjne gospodarowanie tymi składnikami.

Zmniejszenie strat składników nawozowych, w tym zwłaszcza strat azotu i fosforu
generowanego przez gospodarstwa rolne można osiągnąć poprzez stosowanie
właściwych środków zaradczych (praktyk produkcyjnych, rozwiązań technicznych i
technologicznych).



ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

Praktyki rolnicze mające na celu
ograniczenie strat składników odżywczych to m.in.:

• prawidłowe zmianowanie roślin, któremu towarzyszy
uprawa międzyplonów oraz przyorywanie słomy;

• dostosowanie poziomu nawożenia do wymagań
pokarmowych oraz standardowo osiąganych plonów
uprawianych roślin;

• unikanie systematycznego wykonywania głębokiej orki,
która przyspiesza mineralizację substancji organicznej;

• ograniczanie jesiennej uprawy gleby do niezbędnego
minimum np. przyorania obornika lub zaorania użytku
motylkowo- trawiastego w okresie późnej jesieni;

• utrzymanie okrywy roślinnej na glebie w okresie całorocznym.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



OPIS INTERWENCJI

Celem interwencji jest wparcie praktyk rolniczych,

magazynują CO2 z atmosfery w roślinach

które zwiększają składowanie węgla w glebie,

i zmniejszają jego emisję.

przynosi wiele korzyści
Sekwestracja dwutlenku węgla w rolnictwie

dla zdrowia gleby
i dodatkowo pozytywnie oddziałuje na środowisko
wodne, powietrze i bioróżnorodność.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi: praktyki

❑ Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;

❑ Międzyplony ozime / wsiewki śródplonowe;

❑ Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i
wariant z wapnowaniem;

❑ Zróżnicowana struktura upraw;

❑ Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

❑ Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż
rozbryzgowo;

❑ Uproszczone systemy uprawy;

❑ Wymieszanie słomy z glebą.

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR

Architektura środowiskowa i klimatyczna



W ramach interwencji wsparciem objęte będą następujące praktyki:

• Ekstensywne użytkowanie TUZ z
obsadą zwierząt

• Międzyplony ozime/wsiewki 
śródplonowe

• Opracowanie i przestrzeganie planu
nawożenia – wariant podstawowy
i wariant z wapnowaniem

• Zróżnicowana struktura upraw

rozbryzgowo

• Wymieszanie obornika na gruntach
ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

• Stosowanie płynnych nawozów
naturalnych innymi metodami niż

• Uproszczone systemy uprawy

• Wymieszanie słomy z glebą

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami
odżywczymi



Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt
gospodarskich

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”



OPIS PRAKTYKI

Celem praktyki jest ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie
na TUZ o niskiej wartości produkcyjnej. Praktyka będzie przyczyniała się do
ograniczenia zagęszczenia zwierząt, co zgodnie z ideą rolnictwa węglowego, jest
korzystne z punktu widzenia ilości azotu wprowadzanego do środowiska.

Praktyka będzie również zachęcała do prowadzenia racjonalnego wypasu zwierząt, a także przyczyni

się do przeciwdziałania negatywnemu trendowi jakim jest zaprzestawanie utrzymywania
zwierząt trawożernych w gospodarstwach posiadających TUZ. Pasące się zwierzęta

wielorako oddziałują na ekosystem. Aktywnie pielęgnują TUZ poprzez zgryzanie i wydeptywanie darni
chroniąc przy tym jej bioróżnorodność.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



WYMAGANIA W RAMACH PRAKTYKI

Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt:

• Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3
DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin;

• Zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



MIĘDZYPLONY OZIME / WSIEWKI ŚRÓDPLONOWE

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”



Opis praktyki

Celem praktyki Międzyplony ozime / Wsiewki
śródplonowe jest poprawa stanu i ochrona gleby.

Międzyplony mają za zadanie pokrycie gleby roślinnością,
szczególnie w okresach newralgicznych, narażonych na erozję,
dzięki czemu ograniczają wymywanie składników
odżywczych do wód podziemnych.

Posiadają one także znaczący wpływ na ochronę zasobów
naturalnych gleb, w szczególności poprzez zwiększanie
substancji organicznej w glebie.

Uprawa międzyplonów oraz wsiewek śródplonowych może
także zwiększać pochłanianie CO2 w rolnictwie, poprzez
wiązanie go w materii organicznej.

MIĘDZYPLONY OZIME/WSIEWKI ŚRÓDPLONOWE



Wymagania w ramach praktyki

MIĘDZYPLONY OZIME/WSIEWKI ŚRÓDPLONOWE

1. Utrzymywanie roślin w postaci:

❑ wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub ich mieszanek w uprawę
główną lub

❑ międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej

2 gatunków roślin wysianych w terminie
do 1 października, utrzymywanych co najmniej do 15 lutego następnego roku.

W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak
nie wcześniej niż po 15 listopada.

2. Zakaz stosowania środków ochrony roślin:

❖ w międzyplonach ozimych - przez cały okres ich utrzymania;

❑ w przypadku wsiewek śródplonowych

▪ od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub

▪ do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.



Opis praktyki

MIĘDZYPLONY OZIME/WSIEWKI ŚRÓDPLONOWE

Na danej działce rolnej możliwa jest realizacja dowolnej liczby praktyk z
następującymi wyjątkami:

Praktyki: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe nie łączy się na tej samej działce

z praktykami :

➢ Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

➢ Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;

➢ Uproszczone systemy uprawy;

➢ Wymieszanie słomy z glebą;

➢ Ekstensywne użytkowanie TUZ;

➢ Wymieszanie obornika na GO;

➢ Obszary z roślinami miododajnymi;

➢ Retencjonowanie wody na TUZ;



Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia –
wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”



Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy
i wariant z wapnowaniem

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant
podstawowy i wariant z wapnowaniem

Praktyka w ramach Ekoschematu składa się z dwóch wariantów:

1. Wariantu podstawowego (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie

wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania):

Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni
gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, opartego na
bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników
pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania).

2. Wariantu z wapnowaniem, który obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy
rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z
przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby, przy czym
wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów w gospodarstwie o
pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania.
Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4
lata.



Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy
i wariant z wapnowaniem

Charakterystyka praktyki
Interwencja zawiera wariant dotyczący wapnowania.
Działanie ma przeciwdziałać zakwaszeniu gleb, które
stanowi istotne zagrożenie dla środowiska.

Zakwaszenie m.in. pogarsza strukturę gleby, osłabia
kompleks sorpcyjny i zdolność zatrzymywania wody (co
ma szczególne znaczenie w okresach suszy), zwiększa
mobilność glinu i manganu oraz innych metali ciężkich,
zmniejsza efektywność wykorzystania azotu i fosforu, przez
co wpływa na pogorszenie jakości wód na skutek strat
niewykorzystywanego przez rośliny azotu i fosforu, a także
wpływa na jakość

wód podziemnych (przenikanie azotu azotanowego).
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant

podstawowy i wariant z wapnowaniem



Zróżnicowana struktura upraw

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

CENTRUM ORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE



Opis zobowiązań w ramach praktyki

ZRÓŻNICOWANA STRUKTURA UPRAW

Uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy
czym:
1) udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział

najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10%,

2) co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin
mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in.
bobowate)

oraz

3) udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%,
oraz

4) udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.:
okopowe) nie przekracza 30%.

Za odrębną uprawę uznaje się uprawę zgodnie z definicją określoną w ramach normy DKR 7.



Definicja uprawy do celu ekoschematu

Za odrębną uprawę uznaje się:

− rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw,

− pszenicę orkisz Triticum spelta,

− formę ozimą i jarą tego samego rodzaju,

− gatunek z rodzin kapustowatych (Brassicaceae) 

psiankowatych (Solanaceae) i dyniowatych 

(Cucurbitaceae),

− grunt ugorowany,

− trawę lub inne pastewne rośliny zielne.

Np: jęczmień jary i ozimy, owies jary i ozimy, 
pszenica jara i ozima, orkisz jary i ozimy, 
rzepak jary i ozimy, rzepik jary i ozimy,

dynia figolistna

dynia olbrzymia

dynia piżmowa

cukinia, dynia oleista, dynia pastewna, dynia zwyczajna, 
kabaczek, patison

brokuł włoski, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, 
kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta 
pastewna, kapusta włoska

kapusta chińska, kapusta pekińska i rzepa ścierniskowa

pieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa)

rzodkiew czarna, rzodkiew biała, rzodkiew oleista, rzodkiewka

Cucurbitacea

Brassicaceae

ZRÓŻNICOWANA STRUKTURA UPRAW



Przykład wymogów

PRZYKŁAD

1. uprawa co najmniej 3

Mamy gospodarstwo 15 ha z czego 10 ha to grunty orne.

Przykład: 10 ha GO i 6 upraw w gospodarstwie

1 Zboża (żyto oz , pszenica jara, pszenica oz.) 4,2 ha (42%)
2 Rzepak ozimy 3,3 ha (33%)

3 Ziemniak 1,3 ha (13%)

4 Groch 1,2 ha (12%)

Za

ZRÓŻNICOWANA STRUKTURA UPRAW

różnych upraw dużo !!

2. możemy uprawiać nie 75%

więcej niż 6,5 ha zbóż i
rzepaku Za mało !!

3. nie więcej niż 3 ha
uprawy okopowej

10 ha

4. co najmniej 2 ha uprawy
wzbogacającej



Wymieszanie obornika na gruntach ornych
w ciągu 12 godzin od aplikacji

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

CENTRUM ORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE



Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

• Wymieszanie określonej ilości obornika z glebą  maksymalnie w ciągu 12 godzin od
aplikacji na gruncie ornym;

• Potwierdzenie realizacji tej praktyki za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy 
wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR.

Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach
określających warunki przyznania pomocy.

Wymagania w ramach praktyki

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji



Dobre praktyki

Modułowy zestaw do aplikacji i bezpośredniego przykrycia obornika –
fot. W. Rzeźnik

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji



• Rozplanowanie dystrybucji nawozów na poszczególne pola w gospodarstwie;

• Dawka azotu wniesiona na użytki rolne w nawozach naturalnych nie może być
większa niż 170 kg N w czystym składniku na hektar UR w ciągu roku;

• Unikanie wywożenia obornika w okresie lata i wczesnej jesieni z uwagi na
możliwe straty azotu poprzez wymywanie do wód gruntowych;

• Nawożenie obornikiem w dni pochmurne (mniejsze straty azotu);

• Stosowanie się do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2020 r. poz. 243).

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Dobre praktyki i rekomendacje



Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi 
metodami niż rozbryzgowo.

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

CENTRUM ORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE



Dzięki tej praktyce realizowana będzie potrzeba ograniczenia
zanieczyszczeń do powietrza (emisja amoniaku NH3) oraz lepsze
wykorzystanie substancji pokarmowych zawartych w nawozach
naturalnych.

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami
niż rozbryzgowo

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo



Stosowanie określonej ilości płynnych nawozów naturalnych innymi
metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach
zielonych.

Szczegółowe wymagania dotyczące tej interwencji zostaną doprecyzowane w przepisach
określających warunki przyznania pomocy.

Wymagania w ramach praktyki

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo



Technika węży wleczonych

www.bomech .nl

BUT             I WĄŻ

https://www.y
outube
.com/watch?v=
7VL7L7pRZ3M

https://www.youtube.com/watch?v=7VL7L7pRZ3M
https://www.youtube/


Na danej działce rolnej możliwa jest realizacja dowolnej liczby praktyk
z następującymi wyjątkami:

Praktyki

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż
rozbryzgowo

nie łączy się na tej samej działce z praktykami:

– Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

– Wymieszanie słomy z glebą;

– Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

OPIS PRAKTYKI



Złe praktyki

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych
innymi metodami niż rozbryzgowo



Dobre praktyki

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych
innymi metodami niż rozbryzgowo



Dobre praktyki

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych
innymi metodami niż rozbryzgowo



Uproszczony system uprawy

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

CENTRUM ORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE



Uproszczony system uprawy

W nowoczesnym rolnictwie uprawa roli w ogromnym stopniu decyduje o jakości oraz
wielkości plonu. Uprawa uproszczona coraz częściej budzi zainteresowanie wśród
rolników. Zwolennicy Uproszczonego systemu uprawy kierują się względami
zarówno ekonomicznymi jak i środowiskowymi. Tradycyjne pługi zastępują
kultywatorami ścierniskowymi z wałami strunowymi i sekcją talerzy lub bronami
talerzowymi, stosują siewniki z redlicami talerzowymi, które przy dużej ilości resztek
pożniwnych potrafią dokładnie obsiać pole.

Należy jednak pamiętać, że wybór systemu uprawy
musi pozostać kwestią indywidualną, ale powinien
być przemyślany, a sposób uprawy dostosowany do
warunków i możliwości gospodarstwa.

UPROSZCZONE SYSTEMY UPRAWY



Wymagania w ramach praktyki

Gospodarstwa mogą realizować daną praktykę, jeżeli :

na gruntach ornych uprawa roślin prowadzona jest w

❖ formie uprawy konserwującej bezorkowej
lub uprawy

❖ pasowej (strip – till), przy czym:

❑ zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w
zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych,

❑ po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w
formie mulczu.

Praktyka nie obejmuje uprawy zerowej.

UPROSZCZONE SYSTEMY UPRAWY



Uproszczone systemy uprawy – dobre praktyki

W ramach systemu uprawy konserwującej, wspieranej w ramach praktyki, wyróżnia
się:

▪ uprawę bezorkową – bezpłużną - nazywana jest uproszczoną lub

zredukowaną, bo zmniejsza liczbę zabiegów uprawowych w porównaniu do
systemów orkowych. Bezpłużny system uprawy polega na spulchnianiu i
mieszaniu gleby bez konieczności jej odwracania. Pług zastępowany jest np.
przez bronę talerzową, kultywator ścierniskowy czy spulchniacz obrotowy a
nawet aktywność dżdżownic.

13UPROSZCZONE SYSTEMY UPRAWY



Uproszczone systemy uprawy – dobre praktyki

▪ pasowa uprawa roli (strip-till) - nowoczesna technologia uprawy gleby. Jest to
technologia polegająca na spulchnianiu pasa gleby bez jego odwracania wzdłuż rzędów
rośliny uprawnej. Uprawa połączona jest bezpośrednio z siewem nasion i nawozów
mineralnych. Uprawa części powierzchni gleby, a więc mniej intensywne oddziaływanie na
powierzchnię gleby pozwala zwiększyć zawartość substancji organicznej, głównie poprzez
zmniejszenie intensywności procesów odpowiedzialnych za jej rozkład (mineralizację) i
zwiększenie udziału procesów jej tworzenia (humifikacji). Poprawie ulegają też biologiczne
właściwości glebowe takie jak: wzrost ogólnej liczby bakterii (40%), wzrost bakterii
celulolitycznych odpowiedzialnych za rozkład wprowadzonej biomasy (25%), wzrost ilości
dżdżownic (90%). Dodatkowym elementem wpływającym na korzyść technologii pasowej jest
wzrost oszczędności zużytej energii na uprawę, występuje mniejsze o 20-30 l/ha zużycie
paliwa.



Dobre
praktyki

UPROSZCZONE SYSTEMY UPRAWY



Dobre
praktyki

Pasowa uprawa roli (strip-till)

UPROSZCZONE SYSTEMY UPRAWY



Dobre
praktyki
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Wymieszanie słomy z glebą

praktyka w ramach Ekoschematu

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

CENTRUM ORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE



Opis wymagań w ramach praktyki

Rozdrobnienie i wymieszanie całej słomy z
glebą lub jej przyoranie po zbiorze plonu
głównego na gruntach ornych.

WYMIESZANIE SŁOMY Z GLEBĄ



Komplementarność z innymi interwencjami

Praktyki Wymieszanie słomy z glebą
nie łączy się na tej samej działce z praktyką:

❑ Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi
metodami niż rozbryzgowo,

❑ Praktyką: Uproszczone systemy uprawy,

❑ Międzyplony ozime / Wsiewki śródplonowe,

❑ Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt oraz

❑ Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12
godzin od aplikacji,

❑ a także interwencjami Obszary z roślinami miododajnymi i

❑ Retencjonowanie wody na TUZ.
WYMIESZANIE SŁOMY Z GLEBĄ



Dobre
praktyki

WYMIESZANIE SŁOMY Z GLEBĄ



Dobre
praktyki

WYMIESZANIE SŁOMY Z GLEBĄ



OPIS INTERWENCJI

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Powyższe praktyki włączone w ekoschemat
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

będą objęte systemem punktowym.

Do każdej z praktyk przypisana została odpowiednialiczba punktów.

1 pkt odpowiada ok. 100 zł

Wartości punktów odpowiadają wysokości stawek wyliczonych przez Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  - PIB (IERiGŻ – PIB) na podstawie rachunku 
utraconych dochodów, poniesionych kosztów i dodatkowych korzyści, a także 
odzwierciedlają wkład ponoszony na realizację poszczególnych praktyk oraz ich znaczenie 
środowiskowe.



OPIS INTERWENCJI

Warunkiem przystąpienia do ekoschematu

jest uzyskanie co najmniej takiej

punktów
odpowiada

(minimalna
równowartości

liczba),
punktów

liczby
która
jaką

rolnik otrzymałby w sytuacji
realizacji na co najmniej 25%
powierzchni użytków rolnych
najwyżej punktowanej praktyki.

Uzyskanie minimalnej liczby
punktów możliwe jest za pomocą co
najmniej jednej lub dowolnej liczby
praktyk.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



Zakres i wysokość wsparcia

Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat

ekoschematu, uwzględniająca

stanowi suma punktów uzyskana w ramach

liczbę realizowanych  praktyk, ich
punktową wartość oraz powierzchnię,
na której będą realizowane.

Do praktyk przypisano następująca liczba punktów:

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów
objętych poszczególnymi praktykami w ramach
ekoschematu.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



Zakres i wysokość wsparcia

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

1 pkt odpowiada ok 100 zł

W przypadku większego lub mniejszego zainteresowania realizacją

poszczególnych praktyk w ramach ekoschematu proponowane punkty lub ich

wartość mogą ulec odpowiednio zmniejszeniu (do minimalnej stawki określonej

w Planie Strategicznym WPR) lub zwiększeniu (do maksymalnej stawki

określonej w Planie Strategicznym WPR).



Zakres i wysokość wsparcia - PRZYKŁADY

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Warunkiem dostępu do ekoschematu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów,

która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji

realizacji na co najmniej 25 % powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej

praktyki.

Przykład 1. Próg wejścia

Gospodarstwo o powierzchni 10 ha UR

– musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt (2,5 ha * 5 pkt = 12,5pkt)

Gospodarstwo o powierzchni 100 ha

– minimalna liczba punktów do realizacji – 125 pkt (25 ha * 5 pkt = 125 pkt), itd.

Następnie wypełnienie tego minimum rolnik mógłby zrealizować dowolną

liczbą praktyk. Co oznacza, że w zależności od tego jakie praktyki wybierze i jak

wysoko będą one punktowane to na takiej powierzchni będzie realizował

ekoschemat.



Zakres i wysokość wsparcia - PRZYKŁADY

Przykład 2:
Gospodarstwo 10 ha GO.

Warunek dostępu stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyskanie:

25% * 10 ha (powierzchnia gospodarstwa) * 5 pkt (najwyżej punktowana praktyka) =
12,5 pkt.

Oznacza to, że gospodarstwo może np. zrealizować: 2 praktyki:

Wymieszanie słomy z glebą 2,5 ha*2 pkt = 5 pkt

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo 2,5 ha* 3pkt = 7,5 pkt

Uproszczone systemy uprawy 12,5pkt/4pkt = 3,13 ha

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo 12,5pkt/3pkt = 4,7 ha

Międzyplony/Wsiewki śródplonowe 12,5pkt/5pkt = 2,5 ha

lub jedną praktykę

LUB

Punkty byłyby przyznawane do każdego ha, na którym realizowana byłaby dana praktyka. Podstawę do wyliczenia

płatności za ekoschemat stanowiłaby suma punktów uzyskana w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę

realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane.



Zakres i wysokość wsparcia - PRZYKŁADY

Przykład 3:
Gospodarstwo 10 ha GO.

Warunek dostępu stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyskanie:
25% * 10 ha (powierzchnia gospodarstwa) * 5 pkt (najwyżej punktowana praktyka)

= 12,5 pkt.

Jako praktykę realizującą warunek wejścia gospodarstwo realizuje uproszone systemy
upraw

Dodatkowo realizuje jeszcze międzyplony ozime na 2 ha oraz wymieszanie obornika na
GO w ciągu 12 godzin od aplikacji na 3ha

Czyli:

Łącznie gospodarstwo uzyskuje 28,5 pkt
Szacowana płatność: 28,5 pkt * 100 zł/pkt = 2 850 zł.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Uproszczone systemy uprawy 12,5pkt/4pkt = 3,13 ha

Uproszczone systemy uprawy 3,13 ha *4 pkt = 12,5pkt

Międzyplony/Wsiewki śródplonowe 2 ha * 5 pkt = 10 pkt

Wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji 3 ha * 2 pkt = 6 pkt



Beneficient
Rolnik aktywny zawodowo

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi



Warunki kwalifikowalności

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

❑ Beneficjent jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą.

❑ Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do
którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy
niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale
otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich,
która może zostać im wypłacona wynosi co najmniej 200,00 euro.

❑ Działka deklarowana do wsparcia o minimalnej powierzchni 0,1 ha, musi być
położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

❑ Ekoschemat mogą realizować tylko te gospodarstwa, które spełnią
warunek uzyskania minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba
punktów określana jest jako równowartość punktów, jakie rolnik
otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni
użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.



Wykaz odpowiednich norm GAEC i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania

Obszar: klimat i środowisko (1)

➢ Zmiana klimatu (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej)
DKR 1. Utrzymywanie TUZ w oparciu o stosunek powierzchni TUZ do powierzchni UR 

na poziomie krajowym. Wskaźnik ten nie zmniejsza się o więcej niż 5% w porównaniu z 
rokiem referencyjnym 2018 (Mechanizm analogiczny jak obecnie w ramach 
zazielenienia).

DKR 2. (NOWA) Ochrona terenów podmokłych i torfowisk od 2025 r. [Zakaz 
przekształcania i zaorywania wyznaczonych obszarów podmokłych i torfowisk].

DKR 3. Zakaz wypalania gruntów rolnych [Norma bez zmian].
➢ Woda

➢DKR 4. Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych (zakaz stosowania 
nawozów i ś.o.r. w odległości co najmniej 3 m od wód powierzchniowych)

SMR 1. (NOWY) – Ramowa Dyrektywa wodna (Wymogi dotyczące kontroli pozwoleń  
na pobór i piętrzenie wód oraz rolnicze wykorzystanie ścieków) i SMR 2. Dyrektywa 

Azotanowa (Przestrzeganie wymogów dotyczących stosowania i dawkowania nawozów 
zawierających azot oraz sposobów przechowywania nawozów naturalnych) 



Wykaz odpowiednich norm GAEC i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania

Obszar: klimat i środowisko (2)

➢ Gleba (jakość i ochrona)
DKR. 5 Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, biorąc 

pod uwagę nachylenie terenu
Właściwe gospodarowanie na GO położonych na stokach o nachyleniu 
równym/większym 20% (nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających 
utrzymywania redlin wzdłuż stoku, nie utrzymuje się jako ugór czarny w okresie od dnia 
1 listopada do dnia 15 lutego, w przypadku roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę 
roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach).

DKR 6. Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach
Utrzymanie okrywy ochronnej w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego na co 
najmniej 30% GO w gospodarstwie w całym kraju lub prowadzenie systemu uprawy 
bezorkowej lub pasowej.

DKR 7. Zmianowanie upraw lub inne praktyki mające na celu zachowanie potencjału 
gleby, w tym dywersyfikacja upraw

Gospodarstwa zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na GO, 
przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% GO, a dwie uprawy 

główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% GO. 
Wyłączenie gospodarstw do 10 ha GO.



Wykaz odpowiednich norm GAEC i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania

Obszar: klimat i środowisko (3)

➢ Różnorodność biologiczna i krajobraz (ochrona i jakość)
SMR 3 i SMR 4 – dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa; przestrzeganie 

wymogów PZO i PO

DKR 8:
Zachowania elementów krajobrazu [Kontynuacja: Obowiązek 
zachowania drzew – pomników przyrody, oczek wodnych o pow. do 100 
m kwad., rowów do 2 m szer.]
Zakazu przycinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego 
ptaków oraz okresu wychowu młodych [Kontynuacja: Zakaz przycinania 
żywopłotów i drzew w okresie 15 kwietnia – 31 lipca (nie dotyczy drzew 
owocowych, wierzb i zagajników o krótkiej rotacji)]



Wykaz odpowiednich norm GAEC i wymogów podstawowych w zakresie
zarządzania

Obszar: klimat i środowisko (3) – c. d.

• Minimalny udział powierzchni GO wykorzystanych na obiekty/obszary 
nieprodukcyjne lub międzyplony lub uprawy wiążące azot uprawiane bez 
ś.o.r.:

❑minimum 4% GO na obiekty lub obszary nieprodukcyjne LUB

❑ co najmniej 7% w przypadku jeśli do wypełniania normy wykorzystywane są 
międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez ś.o.r. – z tego co najmniej 
3% powierzchni GO stanowią obszary lub obiekty nieprodukcyjne lub grunty 
ugorowane) LUB 

❑ jeśli rolnik podejmie w ekoschemacie zobowiązanie dotyczące przeznaczenia 
co najmniej 7% GO w gospodarstwie, minimalny udział GO w gospodarstwie na 
obszary i obiekty nieprodukcyjne w ramach normy DKR 8 zostaje obniżony do 
3%.

Wyłączenie gospodarstw do 10 ha GO.

DKR 9 Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako cenne 
na obszarach Natura 2000



Wykaz odpowiednich norm GAEC i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania
Obszary: Zdrowie publiczne, zwierząt i roślin oraz 

Dobrostan zwierząt

➢ Obszar: Zdrowie publiczne, zdrowie roślin (bezpieczeństwo żywności, środki 
ochrony roślin) oraz Obszar: Dobrostan zwierząt 

Dodano SMR 8 (NOWY) – Dyrektywa 2009/128 na rzecz zrównoważonego stosowania 
pestycydów (Wymogi dotyczące ograniczeń w stosowaniu ś.o.r. na obszarach chronionych 
m.in. na terenie parków narodowych, obszarach Natura 2000, strefach wody do poboru, 
strefach ochrony siedlisk, oraz wymogi dotyczące postępowania z opakowaniami po ś.o.r., 
resztkami cieczy użytkowej po zabiegu, czy też unieszkodliwianiem niewykorzystanych ś.o.r.)

Usunięto z zakresu warunkowości wymogi SMR dotyczące:

✓Identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) w zakresie: świń (Dyrektywa 2008/71/WE), bydła
(Rozporządzenie UE nr 1760/2000) oraz owiec i kóz (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
21/2004).
✓Chorób zwierząt w zakresie Zapobiegania, kontroli i zwalczaniu niektórych przenośnych 
gąbczastych encefalopatii (TSE) – Rozporządzenie (UE) 999/2001.

Pozostałe wymogi bez zmian.



W celu zapewnienia wysokich ambicji Planu Strategicznego dokonano szczegółowej analizy
możliwości łączenia poszczególnych ekoschematów w ramach gospodarstwa, a przede wszystkim w
obrębie działki rolnej. Dotyczą one sytuacji nakładania się (powielania) praktyk (celem uniknięcia
podwójnej kompensacji), a także przypadków gdy wymogi ekoschematów wykluczają się
(uniemożliwiając realizację dwóch ekoschematów w danym sezonie).

Ponadto biorąc pod uwagę zasady dotyczące rozliczania budżetu Ekoschematów, a także fakt, że brak jest
wcześniejszych doświadczeń w zakresie ich wdrażania (utrudniający przewidywanie faktycznego
zainteresowania rolników ekoschematami), zdecydowano o wprowadzeniu mechanizmu
dostosowawczego, w przypadku realizacji większej ilości ekoschematów na tej samej powierzchni.

Zakłada on, że w sytuacji, gdy z deklaracji rolników będzie wynikało, że realizacja Ekoschematów
przekroczy przyjęte szacunki i będzie to spowodowane m.in. realizacją co najmniej dwóch lub
większej ilości ekoschematów na tej samej powierzchni (działce), redukcja stawki planowanej będzie
zastosowana w pierwszej kolejności w stosunku do kolejnych ekoschematów tak, żeby stawka w
pełnej wysokości była przyznawana co najmniej za jeden ekoschemat o najwyższej stawce.

Stawki w odniesieniu do kolejnych ekoschematów na tej samej powierzchni będą proporcjonalnie
zmniejszane w granicach ustalonych stawek minimalnych. Takie podejście ma na celu zapewnienie
równych warunków dla rolników, które będzie miało zastosowanie jedynie w sytuacji dużego
zainteresowania realizacją ekoschematów i braku (ze względu na ograniczony budżet) środków
przeznaczanych na te cel.

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR

Architektura środowiskowa i klimatyczna
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