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WSTĘP

Rolnictwo węglowe odnosi się do zarządzania rezerwuarami węgla na poziomie gospodarstwa 
w celu łagodzenia zmiany klimatu. Obejmuje to zarządzanie zarówno gruntami, jak i zwierzętami gospo-
darskimi, wszystkimi rezerwuarami węgla w glebie, materiałach i roślinności, a także źródłami węgla 
(CO2) i metanu (CH4). Sekwestracja dwutlenku węgla w rolnictwie przynosi wiele korzyści dla rolników 
i właścicieli gruntów, a dodatkowo przyczynia się do ochrony środowiska i bioróżnorodności.

Ze szczególnym naciskiem na zarządzanie gruntami, jedną z największych korzyści wynikających 
z uprawy węgla organicznego jest zdrowie gleby. Zdrowe gleby wpływają na jakość plonów, co z kolei 
przynosi rezultat w postaci dochodów i obniżenia kosztów. Rolnictwo węglowe to ważny element nie za-
truwania środowiska, życia w zgodzie z przyrodą. Rolnictwo węglowe to proces długotrwały, którym nie 
można zająć się z dnia na dzień. Musimy mieć w perspektywie dużo czasu, bo to nie dzieje się w ciągu 
jednej nocy. Poza tymi praktykami, które budują nam materię organiczną w glebie, wychwytują dwu-
tlenek węgla, też pozbywamy się tych praktyk, które ten dwutlenek węgla emitują. Rolnictwo węglowe 
promuje praktyki, które dobrze oddziałują na zdrowie gleby. To również zabiegi, które chronią strukturę 
gleby, a także zespół praktyk, które utrzymują organizm glebowy w dobrej kondycji. Ilość węgla, który 
może się odłożyć w glebie w ciągu roku, jest dość niska i należy ją przyjąć na poziomie ok. 0,8 t węgla na 
hektar. Jest to proces powolny, bo węgiel nie zakumuluje się w ciągu jednego sezonu – potrzeba czasu. 
Wzrost zawartości węgla w glebie poprawia jej żyzność, zwiększa poziom akumulacji wody i składników 
pokarmowych a jednocześnie uodparnia ją na suszę. Tym samym stabilizują się uzyskiwane z pola 
plony, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu nawożenia. Jest kilka praktyk, które przyczyniają się 
do wzrostu poziomu węgla w glebie, a funkcjonują one w ramach największego ekoschematu, jakim jest 
„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, które zostaną zaprezentowane w niniej-
szej broszurze.
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I. Rolnictwo węglowe – konieczność i korzyści 

1. Dlaczego rolnictwo węglowe? 
Rolnictwo węglowe wymaga przejścia na praktyki rolnicze, które zwiększają składowanie węgla 

w glebie i zmniejszają jego emisje. Rolnictwo, według różnych szacunków, odpowiada za ok. 12% 
emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób jest jednocześnie sprawcą i największą ofiarą zmian 
klimatycznych. Skutki zmiany klimatu mają szerokie i głębokie znaczenie dla sektora rolnego. Ekstre-
malne skutki pogodowe, takie jak: susze, powodzie, fale upałów, pożary i zmiany wzorców opadów, 
w połączeniu z innymi zagrożeniami ekosystemowymi, takimi jak degradacja gleby, już teraz wpły-
wają na rolników i plony na całym świecie. Sektor rolnictwa, a wraz z nim globalne bezpieczeństwo 
żywnościowe, są bezpośrednio zagrożone z powodu zmian klimatycznych.

Jednym ze sposobów walki i adaptacji do zmian klimatu jest rolnictwo węglowe, o którym coraz 
częściej czytamy w mediach. Rolnictwo węglowe – pojęcie być może dla wielu abstrakcyjne, ale 
nic bardziej błędnego. To po prostu znane i stosowane już przez wielu rolników praktyki rolnicze 
służące zatrzymaniu i wbudowaniu jak największej ilości węgla w glebę, w rośliny, organizmy, aby 
nie ulatniał się do atmosfery. Ograniczenie nadmiernych emisji ma kluczowe znaczenie dla zapobie-
gania dalszemu ocieplaniu się planety w wyniku zmian klimatycznych. Znane praktyki zapobiegające 
ulatnianiu się węgla w postaci CO2 do atmosfery, są już stosowane przez beneficjentów programów 
rolno-środowiskowo-klimatycznych, np. w rolnictwie zrównoważonym czy ekologicznym. Innymi, już 
obowiązującymi praktykami, stosowanymi przez rolników, jest utrzymanie okrywy roślinnej tzw. po-
plony (międzyścierniskowy czy ozimy).

2. Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów: 
Istnieje szereg praktyk ochrony zasobów naturalnych w gospodarstwie, które poprawiają stan gle-

by i pochłaniają dwutlenek węgla, przynosząc jednocześnie ważne dodatkowe korzyści: zwiększoną 
retencję wody, funkcje hydrologiczne, bioróżnorodność i odporność. Rolnicy, zwłaszcza z uwagi na 
powtarzające się susze, powinni zacząć sami stosować przynajmniej kilka najprostszych i najłatwiej-
szych praktyk w swoich gospodarstwach. Praktyki te przyczynią się na pewno do zatrzymania wę-
gla, poprawią właściwości gleby pod względem zdolności magazynowania wody, a to bardzo istotne 
z uwagi na niedostateczne opady atmosferyczne. 

Wybrane najprostsze praktyki do zastosowania w gospodarstwie:
n uprawa bez pługa (uprawa zerowa) – pług miesza glebę z powietrzem, umożliwiając utlenienie wę-

gla z powrotem do atmosfery. Zamiast tego zaleca się koncentrowanie na uprawach wieloletnich 
lub używanie siewnika bezorkowego dla upraw na dużą skalę;

n mulcz – zaleca się pozostawienie resztek pożniwnych na miejscu uprawy w postaci ściółki. Pod-
czas rozkładu pozostałość napędza obieg węgla w glebie;

n rośliny okrywowe są często opisywane jako rośliny uprawiane dla gleby;
n uprawa roślin okrywowych nie pozostawia gruntu gołego, lecz chroni i odżywia glebę. Rośli-

ny okrywowe różnią się od podstawowych upraw dochodowych i mogą być dosadzone w inną 
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uprawę, podsiewane lub zasiane przed lub po uprawie głównej dochodowej. W przypadku upraw 
okrywowych gleba pozostaje aktywna w sekwestracji węgla, zamiast pozostawiać ją gołą. Poza 
wzbogacaniem gleby w węgiel, rośliny okrywowe pomagają również zapobiegać wypłukiwaniu 
składników odżywczych, zapewniają środowisko dla rozwoju drobnoustrojów glebowych i popra-
wiają strukturę gleby, co może mieć pozytywny wpływ na plony;

n płodozmian – zaleca się zróżnicowane płodozmiany uwzględniające uprawę gatunków pastewnych 
czy wieloletnich, o mocno rozwiniętych systemach korzeniowych (np. trawy, koniczyny, lucerny);

n stosowanie odpowiedniej ilości nawozu i nawozów organicznych – zbyt dużo nawozów azotowych 
powoduje wytwarzanie silnego podtlenku azotu w gazie cieplarnianym i niweluje korzyści wyni-
kające ze zwiększonego tworzenia materii organicznej w glebie. Dlatego bardzo istotne jest, by 
zawsze zachować umiar w stosowaniu nawozów sztucznych i zwracać się w kierunku substancji 
organicznych;

n rotacja żywego inwentarza – regularne przemieszczanie się stad przez małe wybiegi jest zdecydo-
wanie lepsze niż pozwalanie na ciągłe żerowanie na jednym obszarze. Istotne jest, by codziennie 
przenosić swoje zwierzęta i starać się, aby każdy wybieg „odpoczywał” tak długo, jak to możliwe 
między wypasami.

3. Korzyści rolnictwa węglowego 
Sekwestracja dwutlenku węgla w rolnictwie przynosi wiele korzyści dla rolników i właścicieli 

gruntów, a dodatkowo przyczynia się do ochrony środowiska i bioróżnorodności. Ze szczególnym 
naciskiem na zarządzanie gruntami, jedną z największych korzyści wynikających z uprawy węgla or-
ganicznego jest zdrowie gleby. Zdrowe gleby wpływają na jakość plonów, co z kolei przynosi rezultat 
w postaci dochodów i obniżenia kosztów.
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3.1. Korzyści ze zdrowych gleb:
n wyższe poziomy materii organicznej w glebie;
n lepsza zdolność do wychwytywania i magazynowania węgla w glebie (lepsza sekwestracja 

węgla);
n ulepszona struktura gleby, która zwiększa odporność na zmienność pogody;
n większa odporność na susze i powodzie, ponieważ zdrowe gleby lepiej wchłaniają i zatrzymują 

wodę;
n poprawiona zdolność do zatrzymywania większej ilości składników odżywczych, co ogranicza 

ich spływ z pól uprawnych do źródeł wody.

3.2. Korzyści dla rolników:
n zmniejszone zużycie chemikaliów i nawozów, które pozwala obniżyć koszty;
n efektywne wykorzystanie zasobów, które może przyczynić się do redukcji kosztów i robocizny;
n gleby bogate w składniki odżywcze zwiększają wydajność gospodarstwa;
n odporność na zmiany klimatu i długoterminową równowagę.

II. Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – informacje ogólne

W nowej „Rolnictwo węglowe…” jest jednym z największych i najbardziej rozbudowanych ekosche-
matów, które będziemy realizować w ramach płatności bezpośrednich. Jest to nowy rodzaj płatności 
skupiający się wokół praktyk rolniczych, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują 
CO2 z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję. 

Ta nowa płatność z założenia ma realizować cele środowiskowe i klimatyczne WPR, tj. zrów-
noważone gospodarowanie zasobami takimi jak: woda, gleba, powietrze; ochrona bioróżnorodności, 
łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich.

Należy pamiętać, iż rolnicy, którzy ubiegać się będą o płatności w ramach ekoschematu, podobnie 
jak o pozostałe płatności I filaru i obszarowe II filaru, zobowiązani są do przestrzegania norm i wy-
mogów warunkowości.

Z punktu widzenia państw członkowskich wyzwaniem jest pogodzenie dwóch celów:
n osiągnięcie realnego efektu środowiskowego,
n zapewnienie jak największej absorpcji i możliwości realizacji przez jak największą liczbę rolników.

W ramach interwencji wsparciem będą objęte następujące praktyki oraz przypisane im punkty:
n ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt – 5 pkt,
n międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe – 5 pkt,
n opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia: wariant podstawowy – 1 pkt, wariant z wapnowa-

niem – 3 pkt,
n zróżnicowana struktura upraw – 3 pkt,
n wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin – 2 pkt,
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n stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami, niż rozbryzgowo na gruntach ornych 
i trwałych użytkach zielonych – 3 pkt, 

n uproszczone systemy upraw – 4 pkt, 
n wymieszanie słomy z glebą – 2 pkt.

Powyższe praktyki włączone w ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami od-
żywczymi” są objęte systemem punktowym. Dla każdej praktyki przypisana została odpowied-
nia liczba punktów (patrz – obok wymienionej praktyki). Warunkiem przystąpienia do ekoschematu 
jest uzyskanie co najmniej takiej liczby punktów (minimalna liczba), która odpowiada równowartości 
punktów, jaką rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych 
najwyżej punktowanej praktyki. Uzyskanie minimalnej liczby punktów możliwe jest za pomocą co naj-
mniej jednej lub dowolnej liczby praktyk.

Na danej działce rolnej możliwa jest realizacja dowolnej liczby praktyk z następującymi wy-
jątkami:
q Praktyki Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe nie łączy się na tej samej działce z prak-

tykami: 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;

q Praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji nie łączy 
się na tej samej działce z praktykami: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metoda-
mi niż rozbryzgowo; Uproszczone systemy uprawy i Wymieszanie słomy z glebą;

q Praktyki Wymieszanie słomy z glebą nie łączy się na tej samej działce z praktyką: Stosowanie płyn-
nych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo i praktyką Uproszczone systemy uprawy.
Uwaga: Ekoschemat mogą realizować tylko te gospodarstwa, które spełnią warunek uzyska-

nia minimalnej liczby punktów.
Minimalna liczba punktów określana jest jako równowartość punktów, jakie rolnik otrzymałby w sy-

tuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

III. Krótka charakterystyka praktyk w ramach ekoschematu

1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt
Celem praktyki jest ochrona bioróżnorodności poprzez wła-

ściwe gospodarowanie na TUZ o niskiej wartości produkcyjnej. 
Praktyka będzie zachęcała do prowadzenia racjonalnego wypasu 

zwierząt, a także przyczyni się do przeciwdziałania negatywnemu 
trendowi, jakim jest zaprzestawanie utrzymywania zwierząt trawo-
żernych w gospodarstwach posiadających TUZ. Dodatkowo wymóg 
polegający na zakazie przeorywania TUZ w trakcie trwania zobowią-
zania, wzmocni znaczenie wspieranych TUZ w sekwestracji węgla.
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Wymagania:
n obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi – co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksy-

malnie 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin,
n zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe
Celem praktyki jest przede wszystkim poprawa jakości gleb, 

wzbogacenie gleby w substancję organiczną i składniki pokar-
mowe, ograniczenie erozji, przeciwdziałanie przesuszeniu gleb. 

Wymagania:
n utrzymanie międzyplonów ozimych w formie mieszanek 

utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin w terminie do 1 
października i utrzymywanych co najmniej do 15 lutego na-
stępnego roku (dopuszcza się mulczowanie międzyplonów po 
15 listopada) lub 

n wysiew wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub 
mieszanek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych 
w uprawę główną

n 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 mo-
mentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
Celem praktyki jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb 

w azot, fosfor, potas, wapń (N,P,K, Mg i Ca) i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleby i sys-
temów wspomagania decyzji w zakresie nawożenia.

Analiza chemiczna gleby umożliwia zastosowanie optymalnych ilości nawozów, co pozwoli na 
uniknięcie wprowadzenia zbyt dużej ilości do gleby oraz ograniczenie ich wymywania i przenikania 
do wód gruntowych.

Wymagania:
Praktyka składa się z dwóch wariantów:

n wariantu podstawowego (bez wapnowania, w przypadku gdy 
wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę wapnowania);
– opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do po-

wierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych 
w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz che-
micznej analizie gleby (P; K i Mg), określającego dawki 
składników pokarmowych (N, P, K i Mg) oraz potrzeby 
wapnowania oraz 
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n wariant z wapnowaniem – który obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zasto-
sowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawo-
wego badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów ornych 
w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania, 

n wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż 
raz na 4 lata.

4. Zróżnicowana struktura upraw
Celem praktyki jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej po-

przez wzbogacenie uprawy o gatunki roślin, które wpływają zarówno na dodatni bilans materii 
organicznej, jak i na zwiększenie się różnorodności biologicznej. 

Wymóg udziału co najmniej trzech różnych upraw w gospodarstwie przyczyni się do ograniczenia 
monokultur na gruntach ornych.

Wymagania:
Uprawa na gruntach ornych w gospodarstwie co najmniej 3 różnych upraw, przy czym:

n udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy nie 
może być mniejszy niż 10%,

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

n łącznie udział zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, 
n udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in. okopowe) nie przekracza 

30%.
UWAGA – BARDZO WAŻNE – W TEJ PRAKTYCE MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY
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Komitet Monitorujący Plan Strategiczny WPR w wydanej Uchwale nr 3 pozytywnie zaopiniował 
konieczność wprowadzenia zmian w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami 
odżywczymi”. Zmiany w tym eksochemacie wiążą się przede wszystkim z doprecyzowaniem wymo-
gów i warunków praktyki.

Zrównoważona struktura upraw

Praktyka ta w nowej wersji zakłada możliwość uprawy co najmniej 3 różnych upraw na gruntach 
ornych w gospodarstwie. Według nowych zasad, udział uprawy głównej w strukturze zasiewów nie 
będzie przekraczał 65%. Natomiast udział trzeciej i kolejnej uprawy nie będzie mniejszy niż 10%. 
Ponadto zaproponowano, aby co najmniej w 20% w strukturze zasiewów stanowiła uprawa roślin np. 
bobowatych.

Powyższe zmiany dotyczące prowadzenia przynajmniej 3 różnych upraw mają przyczynić się do 
ograniczenia stosowania monokultur na gruntach ornych. Z kolei, ograniczenie procentowego udziału 
powinno dotyczyć nie tylko trzeciej uprawy, ale także odnosić się do pozostałych upraw. Pod warun-
kiem, że takie występują.

Takie doprecyzowanie nie tylko nie sprzeciwia się realizacji celu praktyki, ale go wzmacnia, 
ponieważ uwzględnia większe zróżnicowanie upraw w gospodarstwie i przez to przyczynia się 
do ograniczania monokultur na gruntach ornych – uzasadniono w uchwale.

Natomiast zmiany dotyczące zbóż i rzepaku uzasadniono na podstawie opinii ekspertów w zakresie 
dobrych praktyk rolniczych. Wynika z nich, że rzepak ma dodatni wpływ na bilans materii organicznej 
w glebie. Przez co nie można go traktować na równi ze zbożami. Pozytywny wpływ rzepaku wiąże się 
z pozostawieniem rozdrobnionej słomy rzepakowej na polu. Słoma pozyskana z rzepaku charakte-
ryzuje się m.in. wysoką zawartością składników pokarmowych, szczególnie potasu i wapnia.

Mając na uwadze powyższe, tzn. fakt, że słoma rzepaczana jest pozostawiana na polu (jest 
mieszana z glebą lub przyorywana) oraz jej znaczenie dla glebowej materii organicznej, należy 
podkreślić, że uprawa rzepaku ma pozytywny wpływ na poziom materii organicznej w glebie 
i w związku z tym rzepak nie powinien być przyporządkowany do tej samej grupy co zboża – 
podkreślono w uzasadnieniu.

5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji
Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery poprzez działanie polegające 

na wymieszaniu obornika w okresie maksymalnie 12 godzin od jego aplikacji na glebę.
Ograniczenie emisji amoniaku na etapie stosowania obornika na gruntach ornych można osiągnąć 

poprzez doskonalenie metod aplikacji nawozów naturalnych, np. poprzez orkę lub płytką uprawę, nie-
mniej jednak za najbardziej efektywną strategię ograniczania emisji amoniaku ze stosowania obornika 
uważa się skrócenie czasu jego przebywania na powierzchni pola.
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Wymagania:
n wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na grun-

cie ornym;
n potwierdzenie realizacji tej praktyki za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu apli-

kacji udostępnionej przez ARiMR.

6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo
Celem tej praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku ze stosowanych na gruntach, płyn-

nych nawozów naturalnych. 
Najskuteczniejszą metodą w tym zakresie jest aplikacja określonej ilości płynnych nawo-

zów naturalnych na GO i TUZ bezpośrednio do gleby, tj. w formie aplikacji doglebowej. 
Aplikacja doglebowa przyczynia się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych dostęp-

nych w nawozach naturalnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji amoniaku i podtlenku azotu 
i ogranicza emisję amoniaku na poziomie do ok. 90%.

Wymagania:
n stosowanie określonej 

ilości płynnych nawo-
zów naturalnych innymi 
metodami niż rozbry-
zgowo na gruntach 
ornych i trwałych użyt-
kach zielonych.

7. Uproszczone systemy uprawy
Celem tej praktyki jest wsparcie systemów uprawy korzystnych w sytuacji zachodzących 

zmian klimatu. 
Uprawa ta bazuje na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych w glebie, a wszelkiego ro-

dzaju zabiegi uprawowe są zredukowane do niezbędnego minimum.
Prowadzenie upraw uproszczonych zapobiega erozji wodnej i wietrznej, poprawia strukturę i po-

rowatość gleby, wpływa na lepsze zatrzymywanie wody w glebie i zwiększanie zawartości substancji 
organicznej w wierzchniej warstwie gleby, ogranicza parowania wody z gleby oraz straty azotu w cza-
sie zimy. Uprawa zwiększa aktywność biologiczną i poprawia strukturę gleby.
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Wymagania:
n na gruntach ornych uprawa roślin prowadzona jest w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub 

uprawy pasowej, przy czym:
– zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniw-

nych i przedsiewnych,
– po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu.

Ekoschemat nie obejmuje uprawy zerowej.
n uprawa konserwującą – uprawa bezorkowa – bezpłużna, gdzie pług zastępowany jest innymi 

narzędziami uprawowymi, np. przez bronę talerzową, kultywator ścierniskowy, spulchniacz ob-
rotowy,

n uprawa pasowa roli (strip-till), która polega na spulchnianiu pasa wzdłuż rzędów rośliny uprawnej. Po 
pasowym spulchnieniu (nawet do 30 cm) wykonuje się nawożenie i siew nasion (wszystkie zabiegi 
jeden przejazd – zestaw: maszyna spulchniająca, siewnik, aplikator nawozowy).

8. Wymieszanie słomy z glebą
Wymagania:

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

Wykorzystanie słomy do utrzymywania 
lub zwiększania poziomu zawartości materii 
organicznej oraz składników pokarmowych 
w glebach jest najskuteczniejszym działaniem 
zapewniającym utrzymanie żyzności gleby. 
Przyorana słoma wzbogaca glebę w próchnicę, 
co poprawia właściwości chemiczne, fizyczne 
i biologiczne gleby. Zapewnia powrót do gleby 
składników mineralnych niezbędnych dla rozwo-
ju roślin. Słoma jest również ważnym źródłem 
węgla powracającego do gleby. Wzrost zawar-
tości próchnicy o 1% zwiększa o 30% retencję 
wodną gleb.

Zgodnie ze stosowanymi w Polsce współ-
czynnikami reprodukcji i degradacji materii 
organicznej, współczynnik odnowy materii or-
ganicznej dla 1 tony masy słomy wynosi śred-
nio +0,175-0,210. Dla porównania – dla 1 tony 
obornika wynosi +0,070, a dla 1 m3 gnojowicy 
+0,014-0,028.
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IV. Zakres i wysokość wsparcia

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów objętych poszczególnymi praktykami w ra-
mach ekoschematu. Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowi suma punktów uzyska-
na w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz 
powierzchnię, na której będą realizowane.

Warunek dostępu do płatności w ramach RW stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyska-
nie co najmniej 25% maksymalnej do osiągniecia liczby punktów*.

Wysokość wsparcia odpowiada liczbie punktów przypisanych do danej praktyki.

Wartość 1 pkt = 100 zł stawki
n np. rolnik ma 10 ha Użytków Rolnych => maksymalna liczba punktów to 10 x 5 pkt = 50 pkt,
n musi więc uzyskać min. 25% x 50 pkt = 12,5 pkt (z jednego lub wielu ekoschematów rolnictwa 

węglowego).

1. Zakres i wysokość wsparcia – przykłady
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 
q Gospodarstwo o powierzchni 10 ha UR:

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

cza, że w zależności od tego, jakie praktyki wybierze i jak wysoko będą one punktowane, to na takiej 
powierzchni będzie realizował ekoschemat.

Przykład 2.
q Gospodarstwo 10 ha GO.

Warunek dostępu stanowi realizacja praktyk pozwalająca na uzyskanie: 25%* 10 ha (powierzchnia 
gospodarstwa)* 5 pkt (najwyżej punktowana praktyka) = 12,5 pkt.

Oznacza to, że gospodarstwo może np. zrealizować: 2 praktyki:
n wymieszanie słomy z glebą: 2,5 ha* 2 pkt = 5 pkt;
n stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo:
     2,5 ha* 3 pkt = 7,5 pkt.     

     = 12,5 pkt. 
lub 1 praktykę: 
– uproszczony system uprawy: 12,5 pkt/4 pkt = 3,13 ha;   lub:
– międzyplony/wsiewki śródplonowe: 12,5 pkt/5 pkt = 2,5 ha.
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Punkty byłyby przyznawane do każdego ha, na którym realizowana byłaby dana praktyka. Pod-
stawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowiłaby suma punktów uzyskana w ramach eko-
schematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na 
której będą realizowane.

Przykład 3:
q Gospodarstwo 10 ha GO.

Warunek dostępu stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyskanie: 25%* 10 ha (powierzch-
nia gospodarstwa)* 5 pkt (najwyżej punktowana praktyka) = 12,5 pkt.

Jako praktykę realizującą warunek wejścia gospodarstwo realizuje uproszone systemy upraw.
n uproszczone systemy uprawy: 12,5 pkt/4 pkt = 3,13 ha.

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

Czyli:
n uproszczony system uprawy: 3,13 ha* 4 pkt = 12,5 pkt;
n międzyplony: 2 ha* 5 pkt =10 pkt.
n wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji: 3 ha* 2 pkt = 6 pkt.

Łącznie gospodarstwo uzyskuje: 28,5 pkt. 
Szacowana płatność: 28,5* 100 zł/pkt = 2850 zł.

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

W przypadku większego lub mniejszego zainteresowania realizacją poszczególnych praktyk w ra-
mach 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).

Źródła:
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
- Zdjęcia autora.
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