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1. Klimat, polityka rolna a gospodarowanie wodą 

2. Praktyki zwiększające retencję glebową

3. Zalecenia ochrony zasobów wodnych w kontekście Planu Strategicznego WPR
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Źródło: Rockström i in. 2009
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Konflikty zbrojne i migracje ludności



www.cenynawozow.pl
(Dostęp 29.03.2022) Ceny mocznika 

Źródło: https://www.dtnpf.com
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Co mówi nam na temat rolnictwa Strategia Zielonego Ładu?
[…]Przenosząc punkt ciężkości ze zgodności 
z przepisami na efektywność, środki takie jak 
ekoprogramy powinny nagradzać rolników za 
lepszą realizację celów środowiskowych 
i klimatycznych, w tym zarządzanie węglem 
w glebie i składowanie go, oraz za lepszą 
gospodarkę składnikami odżywczymi w celu 
podniesienia jakości wody i ograniczenia 
emisji[…]
[…]Z myślą o rozwiązaniu tych powiązanych 
problemów Komisja przyjmie w 2021 r. plan 
działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń 
powietrza, wody i gleby[….] 
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Co mówi Strategia od Pola do Stołu?
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>75%

Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent
decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12 (10): e0185809. 
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0185809

Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego.
Źródło: https://monitoringptakow.gios.gov.pl

Biomasa owadów obszarów chronionych w Niemczech (gramy/dzień)
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W uprawie z mulczem, dżdżownice detrytożerne
ograniczyły infekcję grzybową średnio o 72% (48-
99%). Glebożerne dżdżownice ograniczyły 
występowanie chorób średnio o 48% (28-68%). 

Elmer 2009. Influence of earthworm activity on soil microbes and soilborne diseases of 
vegetables.  Plant Dis., 93, pp. 175-179

Wzrost wschodów zbóż o 20% oraz wydłużenie 
źdźbła o 58% w obecności dżdżownic. W jednym 
przypadku zanotowano wzrost plonów ziarna o 26%.

Clapperton, Lee, Binet, Conner 2001. Earthworms indirectly reduce the effects of take
all (Gaeumannomyces graminis var. tritici) on soft white spring wheat (Triticum
aestivum cv. Filder). Soil Biol. Biochem., 33, pp. 1531-1538

Przetrwanie patogenów roślin
Kolonizacja resztek pożniwnych

Infekcja roślin przez patogeny

Skażenie mikotoksynami

Degradacja związków 
toksycznych

Regulacja populacji patogenów

Stymulacja procesów rozkładu materii organicznej
Przyspieszanie obiegu składników pokarmowych

Utrzymanie żyzności i struktury gleby

Bioróżnorodność gleby

Patogeny glebowe

Oddolna 
kontrola
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Inżynierowie
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Chemiczni 
inżynierowie

Rola bioróżnorodności gleby w ochronie zdrowia roślin uprawnych
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Wzrost bioróżnorodności w skali krajobrazu
poprawia plonowanie roślin

Na poletkach kontrolnych, plony pszenicy i rzepaku były ograniczone o 38% w porównaniu do poletek na których 
wprowadzono „wysepki” bioróżnorodności (łąki kwietne i bobowate). Chociaż zmniejszyły plon w pobliżu, wpłynęły na 
średni wzrost plonów w badanym 6-letnim okresie. 
Pywell i in. 2015. Wildlife-friendly farming increases crop yield: evidence for ecological intensification. Proceedings of the Royal Society B, 282: 1816.
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https://mailchi.mp/caa/february-temperature-update-la-nia-continues
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Źródło: Balaguer i Borek

Dbanie o środowisko (woda, gleba) 
pozwala przy mniejszych nakładach osiągnąć większą produktywność
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GLEBA



30.03.2022 r.



Retencja glebowa to zdolność gleby do zatrzymywania i magazynowania wody. 

Retencja glebowa zależy od

składu granulometrycznego gleb (uziarnienia)
PUNKT TRWAŁEGO
WIĘDNIĘCIA 

POLOWA
POJEMNOŚĆ WODNA

GLEBA
NASYCONA

 siły, z jaką woda związana jest w glebie (siły ssącej gleby), 
na którą składają się między innymi siły kapilarne
występujące w porach glebowych (kapilarach); 
 sił grawitacyjnych, wymuszających ruch grawitacyjny wody w głąb gleb.
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Susza gleb rolnych a próchnica
Krytyczny poziom
materii organicznej 1-1.5%
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Zawartość wody (kg kg -1 gleby)

Siła wiążąca
wodę w glebie

N

Ś

W

N – 0,34 g próchnicy/100 g gleby
Ś – 3,81 g próchnicy/100 g gleby
W – 7.91 g próchnicy/100 g gleby

Źródło: Niedźwiecki, Czyż, Dexter, 
Reszkowska 2006.
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Polityka klimatyczna
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Uprawę sprzyjająca pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę można zdefiniować jako 
ekologiczny model biznesowy, w którym nagradza się zarządców gruntu za podejmowanie 
udoskonalonych praktyk z zakresu gospodarowania gruntami, prowadzących do 
zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla w biomasie, martwej materii organicznej i 
glebie przez zwiększenie wychwytywania dwutlenku węgla lub ograniczenie uwalniania 
dwutlenku węgla do atmosfery, przy poszanowaniu zasad ekologicznych sprzyjających 
różnorodności biologicznej i działających na korzyść kapitału naturalnego w ujęciu 
ogólnym. Zachęty finansowe mogą pochodzić ze źródeł publicznych lub prywatnych i 
mogą nagradzać zarządców gruntów albo za stosowane przez nich praktyki 
gospodarowania, które przyczyniają się do zwiększenia składowania dwutlenku węgla z 
atmosfery, albo za faktyczną ilość sekwestrowanego dwutlenku węgla

Rolnictwo węglowe…
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Jordanów, 19.03.2022 r.



Jak gospodarować wodą w rolnictwie?
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Zlewnia, która posiada tereny zalewowe i gleby bogate w materię organiczną,
zatrzyma więcej wody niż zbiorniki retencyjne



Plan Strategiczny  dla WPR – zielona architektura 

Ekoschematy

Zwiększona warunkowość
(Normy dobrej kultury rolnej)

Programy 
Rolno-środowiskowe i 

inwestycyjne

Wsparcie 
doradztwa• Rolnictwo ekologiczne

• Zmianowanie
• Utrzymanie węgla organicznego w glebie
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Płatność  za „zazielenienie” 

327 zł/ha

Jednolita płatność obszarowa 

488 zł/ha

815 zł/ha 

Wsparcie dochodu 

531 zł/ha (118 Euro/ha*4,50)

534 zł/ha + Ekoschemat

Potencjalne płatności WPR dla gospodarstw (2023-2027)Podstawowe płatności WPR w 2021 roku

Stawki

w Euro/ha
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Utrzymanie zadrzewień śródpolnych

Obszary z roślinami miododajnymi

Utrzymanie systemów rolno-leśnych

Biologiczna ochrona upraw

System Integrowanej Produkcji Roślin

Aplikacja doglebowa  płynnych nawozów naturalnych

Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe

7 % pow. GO w gosp. na nieprodukcyjne

Retencjonowanie wody na TUZ

Zróżnicowana struktura upraw

Rolnictwo ekologiczne

Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Uproszczone systemy uprawy

Wymieszanie obornika w 12 godz. od aplikacji

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

PS 2023-2027– Planowana powierzchnia wdrażania ekoschematów (6,2 mln ha)
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Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 1,5 DJP/ha TUZ.
Celem ekoschematu jest ochrona bioróżnorodności TUZ o niskiej wartości produkcyjnej, utrzymanie zamkniętego
obiegu materii w gospodarstwie oraz wykorzystanie potencjału paszowego.
Szacowana stawka: 1 050 zł/ha.

Ekoschemat Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt
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Ekoschemat Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Płatność przyznawana będzie rolnikom udostępniającym swoje TUZ na cele związane z retencjonowaniem wody, położone na 
terenach, gdzie w okresie wegetacyjnym w danym roku faktycznie wystąpiły zalania – podtopienia. 
Wdrożenie ekoschematu opierać się będzie na monitoringu satelitarnym. 
Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie zalania lub podtopienia na trwałych użytkach zielonych, w 
okresie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 następujących po sobie dni.
Wsparcie będzie dotyczyło gospodarstw realizujących równolegle na danym obszarze zobowiązania w ramach:
1. wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
zagrożonych gatunków ptaków 
2. ekoschematu Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt, lub 
3. ekoschematu Rolnictwo ekologiczne i działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020. 

Szacowana stawka:
63,15 Euro/ha. 



Okrycie gleby uprawnej:
- rośliny okrywowe(międzyplony i poplony)
- resztki pożniwne i mulczowanie

Praktyka Ograniczenie spływu 

powierzchniowego

Ograniczenie wymycia N i P

Rośliny okrywowe 5-50% 30-60% N

23-35% P

Międzyplony Do 25% 29-91% N

(w porównaniu do ugoru)
Mulcz 20-43% 30-60% P

Opracowanie własne. Borek (2020) 
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Uprawa konserwująca
• Minimalna mechaniczna ingerencja w glebę, 

pozwalająca zwiększać poziom glebowej materii 
organicznej i poprawiająca stosunki wodne. 
Oznacza ona nieodwracanie gleby 
(niestosowanie orki). 

• Zachowanie stałej okrywy roślinnej (co najmniej 
30% gruntu musi być okryte roślinnością tuż po 
siewie): międzyplony, poplony, mulczowanie. 
Rozważa się trzy kategorie: 30-60 %, 60-90%, 
>90% pokrywy roślinnej lub mulczu.

• Stosowanie płodozmianu bogatego gatunkowo, 
redukującego rozwój chwastów, chorób i 
szkodników. Wprowadzenie do zmianowania 
roślin bobowatych lub ich mieszanek z trawami.

30.03.2022 r.
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Uprawa konserwująca (badania IUNG)
Wilgotność gleby (mm) w warstwach 0-30 cm i 0-60 cm

w różnych systemach uprawy kukurydzy

System uprawy Rok

2014 2015 2016

0-30 cm

Uprawa 
konwencjonalna

60.94 a 34.4 b 32.6 b

Uprawa
konserwująca

68.9 c 43.9 d 51.9 e

30-60 cm

Uprawa 
konwencjonalna

59.7 a 30.4 b 31.8 b

Uprawa
konserwująca

60.2 a 45.3 c 46.7 c

Król i Żyłowski, 2018. Polish Journal of Soil Science, Vol L1/1
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Rolnictwo konserwujące (LC8) vs. Rolnictwo tradycyjne (LC*-T)
Zużycie paliwa 2017 (l/ha)
Pszenica ozima – po pszenicy - uprawa pasowa (IUNG Osiny)
Matyka 2018.



Ekoschemat Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

Utrzymywanie międzyplonów w postaci:
- wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi w uprawę 
główną lub
- międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin, w terminie od 1 
października do 15 lutego następnego roku.
Zakaz stosowania środków ochrony roślin: na międzyplonach ozimych - przez okres ich utrzymania,
w przypadku wsiewek śródplonowych - od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do 
momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.
Szacowana stawka: 176,63 Euro.

Fot. A. Nieróbca Fot. A. Nieróbca Fot. USDA
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Ekoschemat Zróżnicowana struktura upraw

Uprawa co najmniej 3 różnych gatunków upraw, przy czym co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią uprawy 
gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. rośliny bobowate), oraz:
- udział zbóż (w tym kukurydzy) nie przekracza 65%,
- udział upraw pozostałych gatunków roślin mających ujemny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. 
okopowe, rzepak) nie przekracza 30%.
Szacowana stawka: 76,18 Euro.

Fot: https://usfarmersandranchers.org

Fot. A. Nieróbca
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Racjonalizacja nawożenia roślin http://www.iung.pulawy.pl/dpr/index.html

4 zasady: 

- odpowiednia forma nawozu,

- odpowiednia dawka nawozu, 

- odpowiednia technika aplikacji 

- odpowiedni termin aplikacji.
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Racjonalizacja nawożenia roślin

Zmiana zawartości materii organicznej po 70 dniach inkubacji próbki gleby z 31-letniej monokultury kukurydzy
z wykorzystaniem słomy ryżowej

i wzbogaconej zastosowaniem NPK (60:13:50), 2xNPK (120:28:100), świńskim obornikiem (M) (15 t-1 h-1 św.m.) oraz NPK + M
(Wu i in. 2019) 
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Racjonalizacja nawożenia roślin

Nawożenie potasem
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Zawartość dostępnego potasu [mg/kg gleby]

Za: Grzebisz i in. 2013.

, za: Kuś 2016
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Ekoschemat Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
1. Wariant bez wapnowania
2. Wariant z wapnowaniem

Ocena bilansu azotu oraz chemiczna analiza gleby (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania).
Wsparcie do wapnowania w drugim wariancie przysługuje do powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH
poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania, nie częściej niż raz na 4 lata. 

Szacowana stawka:
- Wariant podstawowy 28,99 Euro/ha
- Wariant z wapnowaniem 145,84 Euro/ha 

Fot: https://usfarmersandranchers.org
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Ekoschemat Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Szacowana stawka:
- 89,44 Euro/ha

Fot: https://usfarmersandranchers.org

Ekoschemat Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Szacowana stawka:
- 65,39 Euro/ha
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Zastosowanie absorbentów wody (hydrożeli)

Za: Saha i in. (2020)

Są to usieciowane 
polimery hydrofilowe, 
które zdolne są 
absorbować duże 
ilości wody. 
W glebie działają jako 
bufor wilgotności, 
ograniczając tzw. stres 
wodny roślin (Lejcuś, 
2008)



Systemy jazdy równoległej

Korzyści:

- Przeciwdziała zasklepianiu się gleby i eliminuje 

konieczność stosowania głębosza 

- Ograniczenie kosztów uprawy na glebach zwięzłych

- Wspomaga rozwój korzeni

http://agropilot.pl
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Interwencje

Rozwój usług rolnictwa precyzyjnego na rzecz rolnictwa i leśnictwa (koszty do 65% - max. 500 tys. zł).

Celem interwencji jest wdrażanie nowych modeli biznesu i organizacji rynku na obszarach wiejskich, poprzez wsparcie 
inwestycyjne podmiotów świadczących usługi rolnicze dotyczące ochrony środowiska z wykorzystaniem rozwiązań Rolnictwa 
4.0.
W ramach interwencji wspierane będą materialne i niematerialne inwestycje wykorzystujące technologie cyfrowe (Rolnictwo 
4.0) dotyczące np. 
 stosowania nawozów lub środków ochrony roślin (np. oprzyrządowanie do niskoemisyjnej aplikacji nawozów, 

oprzyrządowanie do precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin),
 zrównoważonego zarządzania wodą (np. tensjometry, sondy, czujniki, monitoring warunków klimatycznych i wilgotności 

gleby),
 zarządzania stadem, w szczególności w zakresie żywienia, dobrostanu, zdrowotności (np. krokomierze, sensory ruchu, 

czujniki do pomiaru jakości powietrza),
 wspierania procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie (np. stacje bazowe służące do przesyłu danych, sensory, czujniki 

do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, stacje meteo, technologie umożliwiające 
zbieranie różnego rodzaju danych, bezpieczne ich przechowywanie, przetwarzanie i analizę na potrzeby zarządzania 
gospodarstwem rolnym).

Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa (instrumenty finansowe) (gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu pozostającego 
do spłaty oraz 50% dotacja na spłatę odsetek, w przypadku gdy inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu).
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Uprawy wstęgowe (konturowe)

Jason Johnson Iowa NRCS http://www.britannica.com/EBchecked/media/149126/Contour-farming-
and-strip-cropping-on-sloping-farmland

Na obszarach zagrożonych erozją: 
pas zadarniony/z roślinami o gęstym wysiewie (zboża)
+ pas z uprawą roślin wysianych rzędowo (kukurydza, soja, burak cukrowy)
Stany Zjednoczone, Belgia.
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Rolnictwo ekologiczne

Wskaźnik infiltracji gleby z uprawą 
pszenicy ozimej w systemie 
ekologicznym (OR) i konwencjonalnym. 
Za: Fueki i in. 2012

Zawartość węgla organicznego w różnych systemach produkcji 
roślinnej w liczbach względnych (dla wszystkich systemów wartość 
wyjściową przyjęto jako 100% w 1996 r.). 
Za: Kuś i Jończyk 2018.
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Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne)

„Właściwe drzewo we właściwym miejscu we właściwym czasie”



Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne)

Sposób gospodarowania ziemią rolną, w którym produkcja roślinna lub 
zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i/lub 
krzewami.
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Podział systemów rolno-leśnych
Systemy leśno-pastwiskoweSystemy drzewno-orne (alejowe)

Ogrody leśne

Pasy buforowe oraz pasy przeciwwietrzne

Fot. AFAF

Fot. AGFORWARD

Fot. J. Zajączkowski

Fot. R. Borek



Topole, Francja

Orzechy włoskie,
Belgia

Wierzba,
Niemcy

Jabłonie (po lewej),
Leszczyna (po prawej)
- system ekologiczny,

Wielka Brytania



Zadrzewienia przeciwwietrzne

http://русскоедвижение.рф

Źródło:
J. Zajączkowski30.03.2022 r.



Źródło: Kędziora i in.
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Ekoschemat Utrzymanie zadrzewień śródpolnych

Utrzymanie i pielęgnacja zadrzewień śródpolnych, założonych w ramach:
- art. 22 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 – dotyczy zadrzewień założonych w 2022 

r. w ramach poddziałania 8.1 - Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, PROW na lata 2014-2020 lub 
- interwencji „Tworzenie zadrzewień śródpolnych” z art. 68 projektu rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR, w 

celu zapewnienia przetrwania posadzonych w formie liniowej lub pasowej drzew i/lub krzewów pod względem ich 
ilości i jakości.

Szacowana stawka: 560,45 Euro/ha.

Fot. A. Kujawa Fot. J. Józefczuk
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Ekoschemat Utrzymanie systemów rolno-leśnych

Utrzymanie i pielęgnacja systemów rolno-leśnych, założonych w ramach:
- interwencji „Zakładanie systemów rolno-leśnych” z art. 73 projektu rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR.
- Szacowana stawka: 67,42 Euro/ha.

Fot. A. Kujawa Fot. J. Józefczuk
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Planowanie przestrzenne w ochronie gruntów ornych przed suszą

Strefy buforowe/pasy filtracyjne oraz zadrzewione pasy buforowe

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_MEDIA/nrcs144p2_021118.jpg

Fot. J. Józefczuk

Fot. J. Zajączkowski

30.03.2022 r.
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Pasy buforowe

Drzewa szybkorosnące

Drzewa wolnorosnące

Krzewy

Rodzime gatunki traw

Krzewy 
umacniające
brzeg rzeki

Źródło: Schultz

Źródło: Kujawa i in. 2018

>3 metrów
depozycja materiału organicznego
>9 metrów
filtr osadów i azotu mineralnego
>11 metrów
filtr fosforu
>15 metrów
zatrzymywanie rumoszu drzewnego, 
zacienianie,
poprawa bioróżnorodności 

Wpływ szerokości pasa na funkcję:



Planowanie przestrzenne w ochronie gruntów ornych przed suszą i erozją

Budowa tarasów

Jason Johnson Iowa NRCS

Szwajcaria

Austria

https://chasingthevine.com

https://www.ontheroadexperiences.com

Stany Zjednoczone
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Planowanie przestrzenne w ochronie gruntów ornych przed suszą

Formowanie i zadarnianie dróg skoncentrowanego spływu powierzchniowego (dróg wodnych)
Tworzenie zbiorników/niecek wodno-osadowych

Photo courtesy of NEW Water, the brand of the Green Bay Metropolitan Sewerage District

https://www.nelson.govt.nz

https://www.doc-developpement-durable.org

30.03.2022 r.



Interwencje

Interwencja w sektorze owoców i warzyw – działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu:
Beneficjent - Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw. Do 50% kosztów.

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje w aktywa materialne i niematerialne dotyczące:
- systemów przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery;
- instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystywaną dla potrzeb związanych z działalnością
organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw;
- infrastruktury przyczyniającej się do zmniejszenia ilości wody zużywanej przez istniejące systemy nawadniania;
- instalacji do powtórnego obiegu wody, instalacji do pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej;
- zakupu lub budowy zbiorników retencyjnych gromadzących wodę deszczową;
- infrastruktury do kompostowania bioodpadów wraz z infrastrukturą zabezpieczającą przed przedostawaniem się odcieków
do gleby i wód gruntowych;
- stacji meteorologicznych, systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, w tym sprzętu teleinformatycznego;
- stanowisk do napełniania opryskiwaczy oraz konstrukcji do ich mycia;
- systemu oczyszczania ścieków lub płynnych pozostałości po zabiegach ochrony roślin;
- urządzeń do niskoemisyjnej aplikacji nawozów, precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin,
- uprawy bezorkowej,
- mechanicznego niszczenia chwastów i szkodników.
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Interwencje

Interwencje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu (do 65% dla indywidualnego rolnika – max. 200 tys. zł):
W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne związane z:
- przechowywaniem nawozów naturalnych,
- pozyskiwaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej,
- stosowaniem nawozów lub środków ochrony roślin,
- uprawą gleby,
- instalacjami do powtórnego obiegu wody,
- infrastrukturą techniczną pod kątem adaptacji do niekorzystnych warunków pogodowych,
- systemami oczyszczania powietrza budynków inwentarskich,
- niskoemisyjnym utrzymaniem zwierząt,
- gospodarowaniem trwałymi użytkami zielonymi.

Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona wielkością produkcji
prowadzonej w gospodarstwie, adekwatna do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalna pod względem
kosztów.
Inwestycje w zakresie gospodarowania wodą muszą być zgodne z przepisami prawa wodnego, w tym planem
przeciwdziałania skutkom suszy oraz planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Inwestycje nie mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.
Beneficjent zobowiązuje się do udziału w szkoleniu z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi,
takimi jak woda, gleba i powietrze, lub ograniczenia ryzyka związanego ze zmianą klimatu na produkcję rolną w
gospodarstwie.
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Zalecenia ochrony zasobów wodnych w kontekście Planu Strategicznego WPR

Poprawa świadomości i wiedzy rolników w zakresie gospodarowania glebą i wodą
(odejście od idei maksymalizacji produkcji)

Wsparcie budowy zbiorników małej retencji, praktyk zatrzymujących wodę w krajobrazie oraz renaturalizacja cieków  

Dofinansowanie inwestycji w sprzęt do technologii uprawy zwiększających zawartość C w glebie

Bardziej zrównoważone gospodarowanie produkcją zwierzęcą i racjonalne wykorzystanie nawozów naturalnych

Sieć gospodarstw demonstracyjnych stosujących dobre praktyki gospodarowania wodą
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Dziękuję!
rborek@iung.pulawy.pl

Nie obawiajmy się Zielonego Ładu!

30.03.2022 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Prezentacja opracowana na zlecenie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


