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Polska to państwo Unii Europejskiej, które mimo krótkiego okresu członkostwa jest liczącym się partnerem na jednolitym rynku rolnym. W rolnictwie posiadamy stosunkowo duży potencjał
produkcyjny z racji zajmowanej powierzchni użytków rolnych
w Unii Europejskiej oraz bardzo przedsiębiorczych, gospodarnych i zaradnych producentów.
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Pomimo znacznych zapóźnień, powstałych w poprzednim okresie, od 2004 roku (momentu przystąpienia do UE) zrobiliśmy
znaczne postępy. Mimo nie zawsze sprzyjających rozwiązań
prawnych i korzystnych warunków finansowania udało się nam
już zrobić dużo, choć nie tyle, aby dorównać dobrze zorganizowanym i wyposażonym w infrastrukturę producentom, funkcjonującym w rozwiniętych krajach tzw. starej Unii Europejskiej.
Pamiętajmy, że w wyniku zachodzących zmian ustrojowych,
które miały miejsce w latach 90-tych polscy rolnicy zostali prawie całkowicie pozbawieni infrastruktury rynkowej, która umożliwiałaby im sprzedaż i zagospodarowanie swoich produktów.

Obecnie zaczynamy budować podstawy organizacji tego rynku.
Jest to proces długofalowy, który powinien zabezpieczyć interesy polskiego rolnika na dobrze zorganizowanym i ciągle rozwijającym się rynku żywnościowym w Europie i świecie.
Polska zajmuje 7. miejsce w Unii Europejskiej pod względem
wartości globalnej produkcji rolnej (za Francją, Niemcami,
Włochami, Hiszpanią, Wielką Brytanią i Holandią). Jesteśmy
największymi producentami mięsa drobiowego, jabłek, wiśni, porzeczek, agrestu, malin, kapusty, marchwi i buraczków
czerwonych. Drugim co do wielkości producentem truskawek,
ogórków i cebuli. Jesteśmy także czołowym producentem produktów przetworzonych, mrożonych owoców i warzyw, soków
zagęszczonych. Nasz potencjał produkcyjny z racji zachodzących
zmian i podejmowanych inwestycji ciągle wzrasta i umacnia naszą pozycję na rynku europejskim oraz światowym.
Z drugiej strony nasze rolnictwo boryka się ciągle ze znacznymi
problemami wynikającymi z dużego rozdrobnienia agrarnego
– użytki rolne posiada prawie 1.410 tys. gospodarstw, średnia
wielkość gospodarstwa rolnego w 2019 roku wynosiła 10,95 ha.
W ogólnej strukturze ponad połowę stanowią gospodarstwa do
5 ha. Jednocześnie bardzo niekorzystnie przedstawia się stan
zorganizowania naszych rolników. W II połowie 2019 roku na
rynku funkcjonowało zaledwie 847 grup producentów rolnych
zrzeszających około 12 tys. członków. To zjawisko bardzo niepokojące jeśli uwzględnimy fakt, iż ilość grup w latach 2013 – 2014
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osiągała liczbę około 1.400 i ponad 25.000 członków. Słabo zorganizowani są również nasi producenci funkcjonujący na rynku
owoców i warzyw – w 243 uznanych organizacjach producenckich zrzeszonych jest zaledwie około 5.300 członków.
Obecny stan zorganizowania rolników w poszczególnych branżach produktów rolnych przedstawia się następująco:
Liczba grup producenckich w Polsce:
Liczba GPR w podziale na branże (847)

Niezbyt obiecująco przedstawia się również liczba członków
grup i średnia wielkość grupy.
Liczba członków grup i średnia wielkość grupy w Polsce
Wyszczególnienie

Liczba GPR

Liczba członków

Średnia liczba
członków

Świnie

283

3127

11,0

Ziarno zbóż lub oleistych

196

1512

7,7

Drób

119

636

5,3

Mleko

86

1663

19,3

Bydło

48

567

11,8

Ziarno zbóż

25

201

8,0

Ziemniaki

21

280

13,3

Nasiona roślin oleistych

18

230

12,8

Buraki cukrowe

15

175

11,7

Jaja ptasie

14

79

5,6

Źródło: dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2019 roku.

Źródło: dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2019 roku.
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Czy w świetle tak dużego potencjału produkcyjnego, słabej lub
znikomej organizacji sprzedaży jesteśmy w stanie zapewnić rozwój naszej produkcji rolniczej? Pamiętajmy, iż pozycja rynkowa
to nie zasługa stanu naszego potencjału produkcyjnego – o tym
decydują sprawne i dobrze funkcjonujące kanały dystrybucyjne.
Na rynku otaczającym naszego rolnika zaszły i zachodzą ciągłe
zmiany wynikające z otwartego rynku europejskiego, swobody
przepływu kapitału, towarów, usług, ludzi. Zmieniają się potrzeby i oczekiwania konsumentów. Powstała duża konkurencja na
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rynku produktów żywnościowych. Aby sprostać tym procesom
oraz dostosować się do oczekiwań konsumentów nasi rolnicy
i producenci żywności dokonali już znaczących nakładów inwestycyjnych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych technologii i organizacji produkcji. Zapomnieliśmy jednak o tym, iż
musimy jednocześnie inwestować w infrastrukturę rynkową.
Jest to konieczne aby móc konkurować z dobrze zorganizowanymi i wyposażonymi w infrastrukturę producentami z rozwiniętych krajów Europy i całego świata.
Pamiętajmy, producenci w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej organizowali się w okresie występowania dużych trudności gospodarczych i odbudowywaniu infrastruktury po II wojnie
światowej. Doskonalili oni swoje organizacje i wnosili nowe rozwiązania, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Naszym rolnikom to się nie udało, to co zbudowaliśmy w tym czasie straciliśmy bezpowrotnie w końcu lat 90.
Czy powrócimy do sprawdzonej na całym świecie zasady gospodarki rynkowej „duży może więcej” - pokaże czas. Proces ten
mogą jedynie przyspieszyć bardziej przyjazne przepisy prawne,
korzystniejsze źródła finansowania oraz wzrost świadomości
naszych rolników. Pamiętajmy, łatwiej podejmujemy decyzję
o wspólnym działaniu, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej lub ekonomicznej.
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Uwzględnijmy również to, iż działanie w „grupie” daje wiele
nowych możliwości rynkowych i produkcyjnych. Koncentrujmy
produkcję, co da nam możliwość realizacji dużych kontraktów,
zachowania ciągłości dostaw, dostosowania produkcji do potrzeb rynku, negocjowania korzystniejszych cen za swoje produkty. Eliminujmy z rynku pośredników, dysponujmy odpowiednią infrastrukturą, która umożliwi nam przygotowanie produktu
o najwyższej jakości handlowej. Mamy również możliwość poprawienia efektywności prowadzonej produkcji w swych gospodarstwach poprzez wspólne zaopatrzenie się w tańsze środki
produkcji. Bardzo ważnym chociaż nie zawsze docenianym elementem tej działalności jest również fakt, iż jesteśmy czynnym
operatorem działającym na rynku, posiadamy własną markę
i bieżącą informację rynkową, co umożliwi nam szybsze dostosowywanie się do potrzeb klientów.
Bolesław Pieczyński, CDR Oddział w Radomiu

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że w dzisiejszych
realiach rynku, każdy kto chce być jego uczestnikiem musi stosować w swojej firmie efektywne zarządzanie marketingowe.
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Oprócz wsparcia pochodzącego z funduszy zewnętrznych takich jak fundusze UE, w tym PROW 2014-2020, rolnicy mogą
liczyć na pomoc w rozwoju swoich gospodarstw także ze środków krajowych. Środkami tymi z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kredytów w ramach przyznanych limitów na
preferencyjnych warunkach, czyli ze wsparciem państwowym,
udzielają banki. Takie wsparcie istnieje od ponad dwudziestu
lat i w tym czasie obejmowało rozwój gospodarstw, wydatnie
przyczyniając się do poprawy konkurencyjności polskich gospodarstw i polskiego rolnictwa.
W porównaniu do form wsparcia z UE, gdzie głównie stosowano dotacje w postaci refundacji części poniesionych kosztów
kwalifikowalnych lub wypłacaniu premii, przy krajowych kredytach preferencyjnych obowiązuje zasada, że kredyt zawsze
trzeba spłacić.
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Są też inne ważne różnice, które warto rozważyć w konkretnym
planowanym do realizacji przedsięwzięciu inwestycyjnym. Oto
kilka przykładów:
• rolnicy „ryczałtowi”, dla których koszt przedsięwzięcia to
koszt brutto, czyli obejmujący podatek VAT,
• można kupować nieruchomości z budynkami do produkcji
rolnej oraz grunty rolne,
• dopuszczony jest zakup maszyn i używanych urządzeń rolniczych (nie starszych niż 5 lat),
• stosowana procedura bankowa i czas od złożenia wniosku do
decyzji banku są dużo krótsze niż procedura w ARiMR.
Choć oprocentowanie kredytu nie jest już tak atrakcyjne jak jeszcze kilka lat temu (obecnie 3% w skali roku płacone przez kredytobiorcę – rolnika), to jednak w dalszym ciągu jest to alternatywa
do wyboru przez rolników np. w przypadku braku odpowiedniej
ilości środków własnych czy chęci szybszego zrealizowania inwestycji. Zawsze trzeba przeanalizować, która sytuacja jest najkorzystniejsza. Są to zawsze sytuacje indywidualne, nie można ich
uogólniać i bez analizy stosować w innym gospodarstwie.
Na przestrzeni lat funkcjonowania kredytów preferencyjnych
w Polsce warunki korzystania i charakter pomocy ulegały zmianie i aktualnie mamy możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie 7. linii kredytowych. Na potrzeby tego opracowania wybrano jedną z nich – wydaje się najważniejszą.
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Kredyty ze środków krajowych wydatnie przyczyniają się do poprawy konkurencyjności
polskiego rolnictwa.

Kredyty preferencyjne ARiMR od 2015 r.
Zasady udzielania kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR).
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Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności wymienione w „Wykazie działalności (…): uprawy rolne inne niż
wieloletnie - 01.1, uprawa roślin wieloletnich - 01.2, rozmnażanie roślin - 01.30.Z, chów i hodowla zwierząt - 01.4, uprawy
rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z, obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin –
01.64.Z, działy specjalne produkcji rolnej - DS, chów i hodowla
ryb słodkowodnych w stawach rybnych – 03.22.Z.”

Inwestycje w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej:
• poprawa ogólnej efektywności i trwałości gospodarstwa rolnego, w szczególności przez zmniejszenie kosztów produkcji
lub udoskonalenie i przestawienie produkcji – D,
• poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków higieny
lub norm dobrostanu zwierząt, o ile dane inwestycje wykraczają poza obowiązujące normy UE – T,
• tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, dostosowaniem i modernizacją rolnictwa, w tym dostępem do gruntów rolnych, scalaniem i poprawą stanu gruntów, dostawą i oszczędnościami energii i wody – U,
• wypełnianie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w tym ochrona różnorodności biologicznej gatunków
i siedlisk oraz zwiększanie użyteczności publicznej obszaru
Natura 2000 lub innych systemów o wysokiej wartości przyrodniczej, określonych w krajowych lub regionalnych programach rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich,
o ile inwestycje mają charakter nieprodukcyjny – W.
Inwestycje w rybactwie śródlądowym:
• rozpoczęcie działalności w rybactwie śródlądowym – Z,
• poprawa ogólnej efektywności i trwałości podmiotu prowadzącego działalność w zakresie rybactwa śródlądowego,
w szczególności przez zmniejszenie kosztów produkcji lub
udoskonalenie i przestawienie produkcji (np. poprzez zmianę technologii produkcji) – PE,
6
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• poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrona środowiska – BR,
• ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub poprawa środowiska – PS.
2. Przeznaczenie kredytu dla rolnictwa i działów specjalnych:
Kredyt może zostać udzielony na inwestycje w zakresie:
• budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją
budynków lub budowli, zakup budynków lub budowli, zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym
sprzedaży bezpośredniej,
• zakupu użytków rolnych,
• zakładania sadów lub plantacji wieloletnich, także plantacji
roślin energetycznych,
• wyposażania i grodzenia pastwisk, budowy wiat,
• budowy ujęć wody, rozprowadzania lub magazynowania
wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,
• zakupu i budowy urządzeń do składowania, oczyszczania lub
separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub
czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, budowy oczyszczalni
i podczyszczalni ścieków,
• zakupu i budowy pozostałej infrastruktury, w tym urządzeń
do pozyskiwania energii odnawialnej, utwardzania placów

manewrowych, zakupu i budowy kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakupu i montażu ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu
specjalnego produkcji rolnej,
• zakupu komputerów i oprogramowania.
3. Przeznaczenie kredytu na sfinansowanie inwestycji w rybactwie śródlądowym:
Kredyt może zostać udzielony na inwestycje w zakresie:
• budowy, rozbudowy, wyposażenia i modernizacji instalacji,
w tym budynków i budowli oraz urządzeń przeznaczonych do
rybołówstwa śródlądowego,
• zakup, budowę lub modernizację wyposażenia niezbędnego
do odłowu ryb,
• zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń
lub maszyn zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
• budowy, rozbudowy, wyposażenia i modernizacji instalacji
produkcyjnych, w tym:
• zakupu urządzeń lub maszyn niezbędnych dla prawidłowego
utrzymania obiektów i prowadzenia produkcji,
• zakupu lub modernizacji łodzi wykorzystywanych do chowu
lub hodowli ryb,
• budowy, modernizacji lub zakupu instalacji lub urządzeń
ograniczających negatywny wpływ na środowisko,
• zakupu komputerów i oprogramowania.
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4. Koszty ogólne - ich wysokość nie może przekroczyć 12%
kwoty kredytu i obejmują m.in.:
• przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
• opłaty za patenty lub licencje, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
• koszty transportu do wysokości 2% wartości inwestycji.
5. Kredyt może być udzielony niżej wymienionym podmiotom:
• osobom fizycznym niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP).
6. Warunki kredytu:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
• w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym
produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł,
• łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi
na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych
powyżej nie może przekroczyć 8 mln zł.
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Wysokość oprocentowania:
• oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę (rolnika) w wysokości 3%, a przez Agencję - w pozostałej części.
Więcej o kredytach na stronie ARiMR. Tam też zamieszczono
wykaz Banków współpracujących z ARiMR w zakresie udzielania
kredytów preferencyjnych – poniżej link:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html
Ireneusz Gradka, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
www.arimr.gov.pl
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Nowoczesne rozwiązania
cyfrowe w rolnictwie
Cyfryzacja przemysłu określana jako Przemysł 4.0 na dobre zakorzeniła się w świadomości przedsiębiorców. Podobny trend
ma miejsce w rolnictwie – rolnictwo precyzyjne, internet rzeczy,
pojazdy autonomiczne, przechowywanie danych w chmurze,
Big Data czy sztuczna inteligencja oferują szereg narzędzi, które
rewolucjonizują produkcję rolną (Schemat 1).
Rolnicy oraz przedsiębiorcy rolni zainteresowali się inteligentnymi rozwiązaniami, które umożliwiają racjonalne zużycie środków
produkcji, monitoring upraw, zwierząt oraz parku maszynowego, a zarazem wspomagają podejmowanie decyzji produkcyjno-biznesowych.
Inteligentna produkcja rolna określana mianem Rolnictwo 4.0
korzysta z wielu innowacyjnych technologii. Punktem wyjścia
stało się rolnictwo precyzyjne, które pozwala na dostosowanie
wszystkich zabiegów uprawy gleby i roślin do zmiennych warunków (odczynu gleby i jej zasobności w składniki mineralne) na
poszczególnych polach uprawnych i dostosowanie do nich norm
wysiewu nasion, wielkości nawożenia, czy dawki pestycydów.
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Schemat 1. Narzędzia wykorzystywane w Rolnictwie 4.0

Źródło: Opracowanie własne.

Rozszerzeniem koncepcji rolnictwa precyzyjnego są technologie
informatyczne, umożliwiające zbieranie różnego rodzaju danych, bezpieczne ich przechowywanie, przetwarzanie i analizę
na potrzeby zarządzania gospodarstwem rolnym. Szerokie możliwości w tym zakresie oferuje Internet Rzeczy (ang. IoT).
Jednym z rodzajów technologii IoT w rolnictwie są inteligentne
czujniki mierzące warunki na polu (m.in. temperaturę oraz wilgotność powietrza i gleby, ilość opadów, poziom nasłonecznie9
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nia itp.), co pozwala na ciągły monitoring upraw. Dane z czujników gromadzi się w chmurze. Za pomocą specjalistycznego
oprogramowania analizuje się je, by generować różnego rodzaju alerty, ostrzegając rolnika o potencjalnych zagrożeniach (np.
przymrozki, niedobór wody, choroby grzybowe lub szkodniki)
i wskazywać potencjalne działania (np. termin wykonania zabiegu ochrony chemicznej z doborem odpowiedniego pestycydu).
Wśród najnowocześniejszych rozwiązań najbardziej znacząca
jest teledetekcja. To metoda zdalnej i nieinwazyjnej obserwacji
obiektów. Obserwacja ziemi z poziomu satelity daje olbrzymie
możliwości. Na jednym zdjęciu można sfotografować obszar
wielu tysięcy kilometrów kwadratowych lub mniejszy obszar
z dużą dokładnością odwzorowanych obiektów (np. widoczne
pojedyncze drzewa). Wykorzystywane są sensory o różnych zakresach (np. zdjęcia radarowe, w paśmie widzialnym, podczerwieni, termalne). W rolnictwie oraz badaniach środowiskowych
zdjęcia w podczerwieni są szczególnie ważne, ponieważ na ich
podstawie można oceniać stan wegetacji (np. przewidywać
plon i podejmować decyzję o intensywności stosowania zabiegów agrotechnicznych) oraz oceniać różnego typu zagrożenia
dla upraw (stres wodny, porażenia chorobami, pojawienie się
szkodników, czy nawet szacowanie szkód łowieckich).
Dane gromadzone z pomocą programów i aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji w gospodarstwie stanowią cenne
źródło informacji dla zarządzających gospodarstwem rolnym.
Z aktualnych systemów informatycznych można korzystać za-

równo za pomocą komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń
mobilnych (smartfonów, tabletów). Bazują one coraz częściej
na technologiach chmurowych, do których trafiają dane z czujników umieszczonych na polach, zwierzętach czy maszynach.
Dane tego typu są uzupełniane obrazami pozyskiwanymi z satelitów oraz dronów, a także informacjami wprowadzonymi przez
użytkownika. Specjalistyczne oprogramowanie ustala na ich
podstawie zalecenia dotyczące dawek nawozów mineralnych
czy obsady roślin na hektar, które w postaci tzw. map aplikacyjnych są wgrywane do pamięci terminali pokładowych, sterujących pracą rozsiewaczy do nawozów lub siewników. Maszyny
te dysponują rozwiązaniami umożliwiającymi działanie w trybie
automatycznym na podstawie sygnału GPS.
Technologie satelitarne są milowym krokiem w rozwoju rolnictwa, umożliwiają one bowiem wskazywanie z dość dużą precyzją miejsca położenia maszyny w czasie rzeczywistym, która
dzięki temu może być prowadzona po określonej trajektorii
w trybie automatycznym na podstawie sygnału GPS, z dokładnością nawet do 2-3 cm. Poprzez połączenie informacji o położeniu geograficznym na polu z danymi z czujników umieszczonych na maszynie, tworzone są mapy zasobów informacyjnych,
np. mapy plonu uzyskiwane z kombajnów zbożowych, dzięki
którym rolnik ma dostęp do informacji dotyczących zmienności
plonowania na danej działce, może również identyfikować mniej
produkcyjne strefy pola. Jednocześnie nowoczesne rozsiewacze
oferują możliwość automatycznej zmiany szerokości rozsiewa10
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nia na podstawie sygnału GPS. Ma to zastosowanie podczas
pracy na uwrociach pola i jest podyktowane głównie aspektami związanymi z ochroną środowiska. Prowadzenie agregatów
maszynowych po polu z użyciem sygnału GPS pozwala na pełne
wykorzystanie ich szerokości roboczej, co sprzyja wzrostowi wydajności i zmniejszeniu nakładów pracy, eliminuje również nakładki i omijaki.
Schemat 2. Schemat działania systemu rolnictwa precyzyjnego, obejmującego
wszystkie jego ważne elementy
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Źródło: Teledetekcja Satelitarna w Rolnictwie – Szanse i Możliwości, KOWR, 2019.

Na schemacie 2. można zaobserwować cykl działania rolnictwa
precyzyjnego, w którym co roku zbiera się nowe doświadczenia,
nowe dane pozwalające zwiększać dokładność modelu na kolejny okres. Cykl przebiega w następujący sposób: na początek
potrzebne są informacje o glebie uzyskane z prób glebowych. Ze
zdjęć satelitarnych można wnioskować o stanie uprawy, w szczególności jej wewnętrznym zróżnicowaniu na polu. Te informacje
pozwalają stworzyć mapy aplikacji środków chemicznych i najczęściej są wykorzystywane w nawożeniu azotem. Nowoczesne
rozsiewacze i opryskiwacze, wyposażone w mapy aplikacyjne,
odpowiednio różnicują dawkę nawozu. Na koniec sezonu kombajn wyposażony w odpowiednie czujniki zlicza plony zbierane
z pola. Na tej podstawie generowana jest mapa plonów, która pokazuje ilość zbiorów w każdym punkcie działki. Takie dane
mogą być następnie wykorzystane do decyzji na przyszły sezon.
Dzięki znajomości charakterystyki gleby oraz ilości zastosowanych środków na każdym fragmencie działki oraz ostatecznych
plonów można ocenić zasadność poszczególnych strategii agronomicznych. W kolejnym roku można lepiej zaplanować działania na uprawach, co będzie skutkować osiągnieciem lepszych
wyników produkcyjnych.
Dobrze działający system rolnictwa precyzyjnego wymaga odpowiedniego sprzętu, ale przynosi też znaczące oszczędności
– zwłaszcza, że zdjęcia satelitarne, stanowiące ważny element
takiego systemu, można pozyskiwać i przetwarzać nieodpłatnie.
Nie sposób też nie wspomnieć o ochronie środowiska – mniej11
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sza ilość nawozów to lepsza jakość wód gruntowych i poprawa
zdrowia nas wszystkich.
Współczesne ciągniki rolnicze to pojazdy wyposażone w szereg rewolucyjnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają
wzrost wydajności wykonywanego zabiegu agrotechnicznego
oraz poprawiają komfort pracy operatora. W najbardziej zaawansowanych konstrukcjach traktorzystę wyręczają systemy
uruchamiające funkcje sterujące zespołami ciągnika w trybie
automatycznym. Dzięki nim nowoczesne ciągniki wpisują się
w koncepcję Rolnictwa 4.0.
Nowoczesny sprzęt rolniczy cechuje wysoki udział elektroniki
i automatyki, które umożliwiają ich działanie zarówno w trybie
manualnym, jak i automatycznym. Systemy elektroniczne umożliwiają podgląd aktualnych ustawień maszyn, a także zbierają
i archiwizują informacje o przebiegu jej działania (sumaryczny
czas pracy, średnia wydajność, godzinowe i całkowite zużycie
paliwa itp.). Możliwy jest również monitoring maszyny na odległość za pomocą systemów telematycznych.
Ciągniki rolnicze o wysokim stopniu zaawansowania technicznego wyróżnia elektroniczne sterowanie pracą silnika, skrzyni przekładniowej, podnośnika hydraulicznego i układu hydrauliki zewnętrznej, wałka odbioru mocy (WOM) oraz układu napędu kół
osi tylnej i przedniej. Kabiny nowoczesnych ciągników stanowią
swego rodzaju centrum dowodzenia, a ich istotnym elementem
jest komputer pokładowy, będący interfejsem pomiędzy operatorem a maszyną. Urządzenie może być wyposażone w funkcje GPS

lub oferować integrację z terminalem obsługującym nawigację
GPS, który jest dodatkowym urządzeniem przenośnym.
W przypadku ciągników rolniczych najbardziej powszechnym
elementem rolnictwa precyzyjnego jest jazda automatyczna,
określana także mianem prowadzenia równoległego. W tym
rozwiązaniu maszyna może być prowadzona po określonej trajektorii w trybie automatycznym bez ingerencji operatora, którego praca ogranicza się jedynie do kontroli systemu.
Niezbędnym wyposażeniem ciągników i maszyn samobieżnych
są terminale pokładowe. Nowoczesne urządzenia dysponują dotykowym monitorem i są obsługiwane podobnie jak smartfony
lub tablety. Najbardziej rozbudowane terminale ISOBUS oferują
te same funkcje, co klasyczne tablety. Można na nich przeglądać strony internetowe, odbierać pocztę elektroniczną, a także korzystać z wielu aplikacji oprogramowania do zarządzania
produkcją w gospodarstwie. Za pośrednictwem tych urządzeń
rolnik pracujący w ciągniku lub kombajnie może kontrolować, co
się dzieje w oborze, chlewni, magazynie, a także mieć podgląd
na pracę pozostałych maszyn.
Dużym krokiem rewolucjonizującym sterowanie agregatami było
wprowadzenie standardu ISOBUS dla elektronicznej komunikacji maszyn rolniczych. Umożliwia on transmisję danych w układzie ciągnik-maszyna oraz zbieranie informacji z poszczególnych
układów elektronicznych w nich zamontowanych. ISOBUS znacznie upraszcza obsługę oraz umożliwia programowanie czynności
agregatu, które będą wykonywane automatycznie podczas pracy.
12
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Rolnictwo precyzyjne jest silnie rozwijającym się działem produkcji żywności, czemu sprzyja m.in. postęp zarówno w konstrukcji
sprzętu, jak i automatyce oraz informatyce. Świadczy o tym również szeroka oferta producentów tego typu asortymentu.
Zaawansowane technicznie maszyny i traktory wyposażone
w elektroniczne i automatyczne sterowanie pracą zespołów roboczych są chętnie nabywane przez polskich rolników. Najpopularniejsze rozwiązania z zakresu technologii satelitarnych to układy jazdy automatycznej pozwalające na prowadzenie agregatu po
określonej trajektorii. Polscy rolnicy są także zainteresowani systemami GPS, umożliwiającymi zmienne dawkowanie nawozów.
W dużych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych zastosowanie znajdują systemy telematyczne służące do sprawnego
zarządzania parkiem maszynowym. Coraz większego znaczenia
nabiera także zaawansowane oprogramowanie do zarządzania
poszczególnymi działami produkcji.
Kacper Mytko, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
Możliwości techniczne wspomagania maszyn rolniczych technologią GPS – korzyści
związane z obniżeniem kosztów prowadzenia zasiewów i nawożenia gruntów rolnych, R. Pośnik, Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji, 2018.
Teledetekcja Satelitarna w Rolnictwie – Szanse i Możliwości, KOWR, 2019.
R. Gaj, Precyzyjne nawożenie roślin uprawnych, CDR Oddział w Poznaniu, 2018.
Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych firmy Planet
w rolnictwie precyzyjnym, ProGea.
https://www.muratorplus.pl/technika/narzedzia-budowlane/maszyny-rolnicze-a-rolnictwo-precyzyjne/
https://www.vaderstad.com/pl/e-services/isobus/
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Nowości w ochronie roślin
zaprezentowane na
61. Konferencji Ochrony Roślin
Sadowniczych w Skierniewicach
61. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych odbyła się 4 lutego br. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach,
pod patronatem honorowym Jana Krzysztofa Ardanowskiego,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prezentacje przedstawiane w czasie trwania konferencji
(15 referatów i 14 posterów) w sposób pośredni lub bezpośredni nawiązywały do jej głównego tematu, a mianowicie
„2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”.
Tematyka dotyczyła takich zagadnień jak:
• nowe zagrożenia ze strony chorób i szkodników, szczególnie
te pojawiające się wraz ze zmianą klimatu, związane z intensywnym międzynarodowym handlem materiałem roślinnym;
• sygnalizacja pojawu agrofagów, jako podstawa racjonalnej
ochrony;
• nowe środki ochrony roślin przed patogenami, szkodnikami
i chwastami;
• wykorzystanie ochrony biologicznej, innowacyjnych biopreparatów w ochronie roślin, także w uprawach ekologicznych;
13

• technika i bezpieczeństwo wykonywania zabiegów ochrony
w sadzie;
• bezpieczeństwo żywności (owoców).
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Na zdrowie roślin czyha wiele zagrożeń, są to przede wszystkim
szkodniki i choroby roślin, które co roku niszczą aż 40% światowych plonów, powodując straty szacowane przez FAO na 220
miliardów dolarów. Za sprawą intensywnej wymiany handlowej towarów roślinnych oraz ożywionego ruchu turystycznego,
organizmy szkodliwe dla roślin mogą szybko przemieszczać się
nawet na bardzo duże odległości. Dodatkowo odczuwalne już
na całym świecie zmiany klimatu, sprzyjają rozprzestrzenianiu
się i zadomowieniu nowych gatunków organizmów szkodliwych
stanowiąc poważne zagrożenie dla produkcji roślinnej.
Na konferencji zwrócono uwagę na rozwiązania ograniczające
ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, tj. m.in.
obcych wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników, które atakują rośliny. 20 stycznia 2020 roku Ustawa o ochronie roślin
przed agrofagami dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń
Unii Europejskiej poprzez zmianę przepisów fitosanitarnych.
Ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno
dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego. Agrofagi niszczą
nie tylko plony ale powodują także straty w drzewostanach. Ich
zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi koszty produkcji.
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Wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć także negatywny wpływ na eksport płodów rolnych. Przykładem jest

W otwarciu konferncji uczestniczył Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

występująca w Polsce bakteria Clavibacter michiganensis spp.
powodująca groźną chorobę bakteriozę pierścieniową ziemniaka, co ogranicza możliwości wysyłania naszych ziemniaków do
innych krajów Unii Europejskiej.
W ostatnich dekadach w Europie odnotowano przypadki wystąpienia nowych agrofagów, co uzasadnia wzmocnienie dotychczasowych przepisów dotyczących importu. Przykładem może
być nowa dla Europy bakteria, która zagraża ponad 300 gatunkom roślin. Najczęściej porażane przez nią gatunki roślin o znaczeniu gospodarczym dla Polski to brzoskwinia, śliwa domowa,
wiśnia czy czereśnia.
W nowych przepisach fitosanitarnych została podkreślona rola producentów i przedsiębiorców w systemie zdrowia roślin poprzez:
–– samodzielne wydawanie paszportów roślin,
14

–– samodzielne wykonywanie kontroli zdrowotności,
–– obowiązki w przypadku podejrzenia wystąpienia agrofaga
kwarantannowego dla Unii.
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GLOBALNE OCIEPLENIE KLIMATU, A ZAGROŻENIE UPRAW
SADOWNICZYCH PRZEZ SZKODNIKI
Ocieplenie klimatu obserwowane w ostatnich latach w Polsce
sprzyja występowaniu nieznanych dotąd u nas szkodników oraz
powoduje wzrost zagrożenia ze strony tych gatunków, które dotychczas miały ograniczone warunki rozwoju. Wśród gatunków,
które zostały stwierdzone w ostatnich latach w Polsce, wymienić
należy np. muszkę plamoskrzydłą czy też owocówkę południóweczkę. Nie ma wątpliwości, że w przyszłości należy liczyć się
z możliwością pojawienia na terenie Polski, także innych, obcych
dla naszej fauny owadów, roztoczy czy nicieni. W najbliższych latach możemy spodziewać się w sadach, zwłaszcza jabłoniowych
i gruszowych, pluskwiaka z rodziny tarczówkowatych, który od
kilku lat pojawia się w coraz większej liczbie krajów Europy.
W określonym dla każdego gatunku zakresie temperatur, wraz
z jej wzrostem, stwierdza się w przypadku owadów większą ich
aktywność, zwiększoną płodność oraz skrócenie czasu ich rozwoju. W odniesieniu do tych gatunków, które są wrażliwe na
niskie temperatury lub są aktywne zimą, odnotowuje się coraz
większą przeżywalność form zimujących. Gwałtowne ocieplenie,
zwłaszcza w okresie wiosennym, może wpływać na skracanie
okresu migracji szkodnika. Dlatego też stare, utarte schematy
postępowania odnośnie właściwego terminu zabiegów, oparte

na fenologii roślin, mogą być zawodne. Niezbędny jest monitoring upraw i zastosowanie odpowiedniego terminu zabiegu aby
zwalczyć określone stadium szkodnika.
Jednym z najważniejszych czynników ograniczających wielkość i jakość plonu roślin sadowniczych są choroby infekcyjne.
W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają bakteriozy, co niewątpliwie wiąże się ze zmianami klimatu oraz
międzynarodowym obrotem materiałem roślinnym, stwarzając
zagrożenie zawleczenia niewystępujących dotychczas w Polsce
patogenów roślin. Potwierdzają to prowadzone przez Instytut
Ogrodnictwa lustracje jagodników, które wykazały występowanie zgorzeli pędów borówki wysokiej, powodowanej przez
bakterię Pseudomonas syringae, wykrytej m.in. na odm. Calipso oraz plamistości liści borówki wysokiej powodowanej przez

Zmiana klimatu oraz międzynarodowy obrót materiałem roślinnym stwarza zagrożenie
zawleczenia niewystępujących dotychczas w Polsce patogenów roślin.

15

kompleks bakterii Xanthomonas spp., Pseudomonas spp. m.in.
na odmianach Toro i Duke.
ZAPOBIEGANIE, MONITOROWANIE WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW ORAZ OGRANICZANIE ICH LICZEBOŚCI
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Podstawą jest stosowanie przez profesjonalnych producentów zasad integrowanej ochrony roślin, w której w pierwszej kolejności powinny być stosowane metody niechemiczne do których zaliczamy:
–– monitoring z wykorzystaniem różnego rodzaju pułapek;
–– modele predykcyjne (analityczne) oparte na parametrach
klimatycznych - właściwy termin zabiegu;
–– wprowadzenie do użycia nowych biopestycydów i biostymulatorów;
–– indukcja mechanizmów odporności za pomocą naturalnych
elicytorów (związki chemiczne należące do oligosacharydów,
glikopeptydów i glikoprotein, białek, lipidów, które indukują
biochemiczne reakcje obronne roślin. Wydzielane są przez
ściany komórkowe zaatakowanej rośliny lub przez mikroorganizm patogeniczny);
–– stosowanie mikroorganizmów;
–– zachowanie bioróżnorodności zarówno roślin uprawnych,
jak i ich otoczenia z wykorzystaniem żywopłotów pasów buforowych czy pasów roślin kwitnących.
W zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób atakujących
drzewa sadownicze ważna jest przede wszystkim profilaktyka, a więc: zdrowy materiał nasadzeniowy, cięcie drzew w suchy, słoneczny dzień, wycinanie i usuwanie porażonych pędów,

a nawet całych drzew, zabezpieczenie ran po cięciu białą farbą
emulsyjną z 1% dodatkiem preparatu miedziowego lub pastą
Funaben Plus 03 PA. Ważne są także opryskiwania drzew preparatami miedziowymi jesienią w okresie opadania liści i wiosną w czasie nabrzmiewania pąków. Ponadto w rejonach, gdzie
istnieje konieczność odnawiania sadów, np. sadzenia jabłoni
po jabłoniach, problemem może być choroba replantacji, będąca skutkiem zmęczenia gleby. Do najczęstszych objawów tej
choroby należy słabszy i nierównomierny wzrost, a w skrajnych
przypadkach nawet zamieranie nowo posadzonych drzew oraz
gorszy rozwój systemu korzeniowego. W celu poprawy jakości
gleby, zwłaszcza w uprawach ekologicznych, zalecane jest stosowanie odpowiedniego przedplonu, kompostów, czy innych
materiałów organicznych. Ostatnie badania przeprowadzone
w Instytucie Ogrodnictwa wykazały, że aplikacja preparatów
mikrobiologicznych, zawierających wybrane szczepy grzybów
mikoryzowych z rodzaju Glomus i wyselekcjonowanych szczepów bakterii na system korzeniowy podczas sadzenia korzystnie
wpływa na wzrost i rozwój drzewek oraz działa zapobiegawczo
przeciwko guzowatości korzeni.
W gospodarstwach towarowych z integrowaną ochroną roślin,
chemiczne zwalczanie chwastów powinno być łączone z metodami niechemicznymi. Ze względu na dużą skuteczność, niskie koszty i łatwość aplikacji, herbicydy stanowią ciągle podstawową, a dla wielu gospodarstw jedyną metodę regulowania
zachwaszczenia pod koronami drzew i krzewów owocowych.
16









Nowoczesne rozwiązania cyfrowe w rolnictwie
Nowości w ochronie roślin zaprezentowane na
61. Konferencji Ochrony
Roślin Sadowniczych
w Skierniewicach
Zrównoważenie nawożenia i wykorzystanie
naturalnych źródeł
składników
Nowe technologie
w nawadnianiu upraw
warzywniczych.

Biorąc pod uwagę ryzyko środowiskowe i zdrowotne herbicydy należy stosować w sposób odpowiedzialny i przemyślany, na
podstawie indywidualnego programu, zaplanowanego jeszcze
przed sezonem. Powinien on być zgodny z etykietami rejestracyjnymi używanych herbicydów, uwzględniając rotację środków
o różnym mechanizmie działania, specyfikę zachwaszczenia oraz
stan roślin uprawnych. Chemiczne regulowanie zachwaszczenia
w sadach jest oparte głównie na stosowaniu herbicydów dolistnych. Dominującą substancją czynną pozostaje glifosat. Jego
użycie w Unii Europejskiej usankcjonowano do 15 grudnia 2022
roku, pomimo dużego sprzeciwu społecznego. Zgodnie z zaleceniami Dobrej Praktyki Rolniczej oraz w ramach integrowanej
produkcji, w ciągu sezonu powinno się wykonywać nie więcej
niż dwa zabiegi glifosatem, w sumarycznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg substancji czynnych na hektar.
Barbara Sazońska, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Materiały konferencyjne wydane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
zawierające streszczenia wygłoszonych przez naukowców referatów. Skierniewice,
4 lutego 2020 r.:
–– Globalne ocieplenie klimatu, a zagrożenia upraw sadowniczych przez szkodniki - Grażyna Soika, Wojciech Warabieda, Dawid Kozacki.
–– Najważniejsze problemy w ochronie sadów przed chorobami – Agata Broniarek-Niemiec, Sylwester Masny.
–– Nowe zagrożenia ze strony patogenów bakteryjnych w uprawach roślin sadowniczych – Monika Kałużna, Janusz Mazurek.
–– Aktualności w ochronie sadów i jagodników przed chwastami – Jerzy Lisek.
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Zrównoważenie nawożenia
i wykorzystanie naturalnych
źródeł składników
Bardzo duże znaczenie dla sukcesu w gospodarowaniu składnikami nawozowymi ma poznanie zasobności gleby. W racjonalnym podejściu do nawożenia trzeba dostrzegać coś więcej, niż
schemat: potrzeby roślin-dostarczenie nawozu. Zamiast nawożenia można mówić o „żywieniu roślin i gleby” – zapewnieniu
organizmom glebowym warunków do przetwarzania substancji
organicznej, aby stworzyć roślinom warunki do samodzielnego
pobrania potrzebnych składników. Nawożenie konwencjonalne
polega na dostarczeniu dużych ilości rozpuszczalnych form nawozów do wierzchniej warstwy ornej. W rezultacie korzenie nie
są zmuszane do aktywnego poszukiwania składników pokarmowych w głębszych warstwach, a dzięki nadmiarowi składników
jest ich mniej. W rolnictwie zrównoważonym powinno się roślinę wraz z jej strefą korzeniową (ryzosferą) traktować jako całość
(Tyburski 2006). W strefie przykorzeniowej znajduje się bowiem
50 do 100 razy więcej mikroorganizmów, które pomagają udostępnić składniki pokarmowe roślinom.
17
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Znaczenie systemu korzeniowego

Poplony

Mówiąc o dostępności składników nawozowych musimy także
zwrócić uwagę na prawidłowe przekorzenienie gleby, a także
sięgnąć do warstw głębszych:

Drugim elementem, którym możemy wzbogacić zasobność gleb
jest siew i przyorywanie poplonów. W tym przypadku sto procent pobranych przez poplony składników wraca do gleby. Rośliny o ekstensywnym systemie korzeniowym (krzyżowe, strączkowe, bobowate drobnonasienne) penetrują i pobierają składniki
pokarmowe z głębszych warstw gleby. Należy jednak zwrócić
uwagę, na wydajność poplonu. W przykładzie poniżej, wykazano, że udany poplon gorczycy1 wzbogacał glebę w ilość NPK,
która wystarcza dla najbardziej wymagających roślin uprawnych
- łącznie 237 kg NPK, podczas gdy nieudany tylko 88 kg NPK.

Systemy korzeniowe roślin uprawnych (kratka w stopach, 1 stopa = 30,5 cm)
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2,5 miesięczna
kończyna czerwona

Dojrzały groch

Kukurydza pełnia rozwoju

Rysunek 1. Zasięg systemów korzeniowych
(według Crops Science Society America www.crops.org).

Jak można zauważyć na powyższym przykładzie wiele korzeni
roślin uprawnych sięga głębiej niż zajmuje poziom orny (w Polsce 20-25 centymetrów). Składniki z warstwy podornej są pobierane przez rośliny - część z nich co prawda.

Rysunek 2. Pobranie składników z udanym i nieudanym plonem gorczycy białej.
W. Kisielewska, Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion,
biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów”, UTP 2009.
1
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przykład, badanie było prowadzone w warunkach konwencjonalnych.
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Analizy glebowe i ich interpretacja
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Często zdarza się, że zasobność gleb w podstawowe składniki pozostawia dużo do życzenia. Wiąże się to z kilkoma czynnikami:
–– nawożeniem azotowym, które wzmaga zakwaszenie gleby,
–– nierównomiernym wykorzystaniem nawozów naturalnych,
–– rutyną nawozową,
–– brakiem informacji o zasobności gleb.

Chcąc racjonalnie nawozić
należy wykonać analizę chemiczną gleby
Zawartość azotu nie jest oznaczana dla upraw polowych standardowo, ze względu na bardzo dużą zmienność przyswajalnej
formy tego składnika. W gospodarstwach uprawiających warzywa polowe, dla bardziej precyzyjnego nawożenia możemy zażądać analizy ogrodniczej (oprócz wymienionych składników,
zasolenie, zawartość wapnia i azotu przyswajalnego).
Bilansowanie azotu, fosforu, potasu, magnezu
Bilans azotu możemy przeprowadzić posługując się z jednej strony pobraniem i wyniesieniem N wraz z plonem oraz wyliczeniem
źródeł azotu dostępnego dla roślin (przedplon, opad z deszczem,
asymilacja przez mikroorganizmy żyjące w glebie, nawożenie nawozami naturalnymi i kompostem, przyorywanie słomy itp.).
Bilanse azotu w gospodarstwie rolnym
–– bilans na poziomie gospodarstwa
–– bilans na powierzchni pola
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Tabela 1. Zawartość azotu mineralnego w glebie (60 cm wczesną wiosną)
Kategoria agronomiczna gleby

Zawartość Nmin(kg/ha)
bardzo
niska

niska

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

Bardzo lekka

do 30

31-50

51-70

71-90

pow.90

Lekka

do 40

41-60

61-80

81-100

pow.100

Średnia i ciężka

do 50

51-70

71-90

91-100

pow.100

Źródło: T. Jadczyszyn, J. Kowalczyk, W. Lipiński: „Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych”, IUNG PIB Puławy 2010.

Zawartość fosforu, potasu i magnezu
Szczególną uwagę należy zwrócić na zawartość bardzo niską
i niską – tam rośliny będą cierpiały na niedobór składników. Na
tych polach należy wsiewać głęboko korzeniące się rośliny (motylkowate, poplony), wsiewać poplony na przyoranie, nawozić
je kompostem lub obornikiem.
Tabela 2. Pobranie składników pokarmowych z plonem głównym
Roślina
1

azot
(N)
2

Plon główny
fosfor
potas
(P2O5)
(K2O)
3

4

azot
(N)
5

Plon uboczny
Stosunek
fosfor
potas plon główny
(P2O5)
(K2O) : uboczny
6

Plon główny i uboczny
azot
fosfor
potas
(N)
(P2O5)
(K2O)

7

8

9

10

11

ZBOŻA
Pszenica
ozima
Pszenica
jara
Jęczmień
ozimy
Jęczmień
jary
Żyto
Pszenżyto

18.9

8.24

5.16

5.20

1.83

12.00

0.90

23.7

9.85

15.10

21.0

8.70

5.52

5.50

1.83

12.84

0.90

25.1

10.30

16.30

17.4

8.02

5.76

5.00

2.06

13.92

0.80

22.3

9.85

18.70

16.3

8.02

5.76

5.50

2.29

14.40

0.80

21.0

9.62

16.40

15.7
17.9

7.79
8.24

5.76
5.52

5.50
5.90

2.06
2.29

14.16
14.52

1.10
1.00

21.6
24.1

10.10
10.80

21.60
21.10

19

Owies
Kukurydza
Mieszanki
zbożowe
Gryka
Bobik
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Grochy
Łubiny
Soja
Mieszanki
zbożowo-strączkowe
Rzepak,
nasiona
Len oleisty,
nasiona
Gorczyca,
nasiona
Słonecznik,
nasiona
Korzeniowe
Wczesny
ziemniak
Ziemniak
późny
Burak
cukrowy
Burak
pastewny
Inne korzeniowe
Kukurydza
na zieloną
masę
Koniczyna
na zieloną
masę
Lucerna
na zieloną
masę
Koniczyna
z trawami
(z.m.)
Lucerna z
trawami
(z.m.)
Strączkowo-zbożowe (z.m.)
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16.1
15.5

8.02
7.79

5.64
5.52

5.90
12.90

2.74
4.58

18.84
22.44

1.10
1.00

22.2
28.4

10.80
12.40

21.90
27.90

16.5

8.70

6.12

6.10

2.97

16.32

0.90

22.0

11.50

20.80

20.5

7.56

7.80

10.60

6.64

23.04

2.00

41.7

20.80

53.90

39.8
34.3
55.0
54.0

12.40
9.62
15.80
16.50

13.60
12.90
15.50
22.40

13.40
16.80
12.00
10.00

3.21
4.12
3.66
2.98

20.64
21.12
18.48
11.40

0.90
1.00
1.00
1.00

54.2
48.6
67.0
68.0

16.00
13.50
19.50
19.50

36.40
32.40
33.90
33.80

25.4

9.16

9.48

11.40

3.44

18.72

1.00

35.3

12.40

26.50

STRĄCZKOWE

OLEISTE I PRZEMYSŁOWE

33.6

15.60

10.40

6.90

3.44

20.40

1.50

44.5

21.90

39.90

33.6

15.10

9.96

5.30

3.21

14.40

1.50

40.3

20.20

31.60

50.0

17.60

9.24

7.00

3.89

24.96

1.50

49.5

24.70

53.20

28.0

16.00

23.90

15.00

8.93

49.80

1.80

60.5

23.40

46.70

3.0

1.15

5.28

2.10

0.46

3.60

0.15

3.3

11.50

5.76

3.1

1.15

5.76

2.60

0.69

4.08

0.20

3.9

1.37

6.60

1.7

0.92

2.28

3.60

0.92

6.60

0.70

4.0

1.60

6.48

1.8

0.92

3.36

3.30

0.92

6.24

0.40

3.3

1.37

6.24

1.8

0.92

2.52

3.50

0.80

7.32

0.40

3.2

1.15

5.40

PASTEWNE

3.7

1.37

4.56

3.7

1.37

4.56

5.1

11.50

5.28

5.1

11.50

5.28

6.1

1.37

5.64

6.1

1.37

5.64

4.8

1.15

5.64

4.8

1.15

5.64

5.2

1.60

5.88

5.2

1.60

5.88

4.8

1.60

6.48

4.8

1.60

6.48

Trawy
(z.m.)
Owies
(z.m.)
Żyto (z.m.)
Słonecznik
(z.m.)
Kapusta
pastewna
(z.m.)
Inne nie
motylkowe
(z.m.)
Inne
motylkowe
(z.m.)
Rzepak
(z.m.)
Seradela
(z.m.)

5.1

1.37

5.88

5.1

1.37

5.88

4.0

1.37

5.52

4.0

1.37

5.52

4.1

1.37

5.28

4.1

1.37

5.28

4.2

1.60

5.16

4.2

1.60

5.16

4.2

1.15

6.00

4.2

1.15

6.00

4.0

1.37

4.68

4.0

1.37

4.68

4.8

1.37

4.68

4.8

1.37

4.68

4.5

1.37

5.76

4.5

1.37

5.76

4.5

1.37

4.68

4.5

1.37

4.68

Źródło: T. Jadczyszyn. Dobre praktyki w nawożeniu użytków rolnych. Radom 2013.

W glebie trwa nieustanny proces dostarczania i utraty składników pokarmowych. Aby dowiedzieć się jak on dokładnie przebiega, trzeba dokonać dość skomplikowanych obliczeń bilansu
składników. Nie wdając się w obliczenia warto znać główne zasady bilansowania składników:
• w wyniku wietrzenia minerałów corocznie na hektarze uwalniane jest przyswajalnych dla roślin: 7 kg P2O5; 15 kg K2O;
17 kg MgO;
• z opadem atmosferycznym na hektar spada: 20 kg N; 2,5 kg
P2O5; 10 kg K2O; 12 kg MgO;
• na skutek procesów denitryfikacji i wymywania z gleby (lekkiej) tracimy rocznie: 15 kg N; 10 kg P2O5; 10 kg K2O; 30 kg
MgO;
• bilans składników w przybliżeniu będzie więc wynosił:
+5 kg N; -0,5 kg P2O5; +15 kg K2O; -1kg MgO;
20

Taki bilans uzyskamy gdy gleba będzie miała uregulowany odczyn i nie będą zachodziły procesy erozji (zmywania/zwiewania
drobnych cząstek gleby):
• duże ilości składników pozostawiają przedplony2.
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Aby uzmysłowić sobie, jakie ilości składników nawozowych są
potrzebne dla roślin, można sporządzić przykładowy bilans.
Uprawiamy pszenicę ozimą po łubinie białym. Spodziewamy się
plonu w wysokości 4 ton z hektara.
Tabela 3. Bilans składników wygląda następująco:
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Potrzeby pokarmowe pszenicy

N

P2O5

K2O

MgO

pobranie z plonem

96

40

60

12

straty

15

2,5

10

30

111

42,5

70

42

z wietrzenia

0

7

15

17

z opadu

20

2,5

15

12

z resztek pożniwnych przedplonu

60

10

54

25

wiązany symbiotycznie

15

Potrzeby
Źródła

Dostarczone
Bilans dla 1 ha pszenicy
Źródło: opracowanie własne.

95

19,5

84

54

-16

-23,5

+14

+12

wierał 50 kg N (ale tylko połowa może być pobrana w pierwszym
roku, reszta zostanie dla roślin następczych); 30 kg P2O5; 60 kg
K2O i 15 kg MgO.
Mając dostateczną ilość składników pokarmowych, przy sprzyjającej pogodzie możemy uzyskać nawet większy plon niż zakładany.
Marek Krysztoforski, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Kalkulatory potrzeb nawożenia znajdziemy tutaj:
https://nawozy.eu/wiedza/multimedia/kalkulatory
„Dobre praktyki w nawożeniu użytków rolnych” zbiorowe pod redakcją J. Igrasa.
Radom 2013
Zawartość składników pobranych z plonem – dane niemieckie z Meklemburgii:
–– Düngung 1998. Hinweise und Richtwerte für die ladwirtschaftliche Praxis. Leitfaden zur Umsetzung der Düngeverordung.Ministerium für Ladwirtschaft und
Naturschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern – dane skorygowane;
–– Umsetzung der Düngeverordnung, Hinweise und Richtwerte für die Praxis
Freistaat Sachsen, 2002.

Aby uzyskać zakładany plon, nie zubażając gleby powinniśmy
wnieść brakujące składniki np. 10 ton obornika, który będzie za2
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Dane według „Organic agriculture” B.Sarapatka, J.Urban, Prague 2009
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Woda to jeden z najważniejszych czynników determinujących
wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Jest substratem lub produktem wielu procesów biochemicznych, umożliwia transport
substancji mineralnych i organicznych, zapobiega przegrzewaniu i przemarzaniu roślin oraz odpowiada za metabolizm białek, tłuszczów, węglowodanów i innych substancji. Jej zawartość
w roślinach jest różna i zależy od gatunku, wieku, pory roku
i dnia (Karczmarczyk i Nowak, 2006). Wymagania wodne to inaczej ilość wody zużytej w okresie wegetacji dla wydania plonu,
przy optymalnym układzie czynników środowiskowych. Zależą
one od gatunku i odmiany, długości okresu wegetacji, temperatury powietrza i gleby, przystosowań kseromorficznych, intensywności nawożenia oraz zwięzłości gleby i są różne dla poszczególnych etapów wzrostu. Okresy szczególnej wrażliwości na
niedobór wody, przypadające najczęściej w fazie najintensywniejszego wzrostu i najwyższej transpiracji, określane są mianem
okresów krytycznych (Karczmarczyk i Nowak, 2006). Zapewnienie w tym czasie odpowiednich warunków wilgotnościowych
nie tylko optymalizuje procesy metaboliczne komórek, ale też

zwiększa efektywność zastosowanych substancji odżywczych,
z kolei stres wywołany niedoborem wody skutkuje osłabieniem
wzrostu i plonowania (Yaghi i in., 2013).
Roślinami o dużych potrzebach wodnych i dużej wrażliwości na
niedobory wody, zwłaszcza w kluczowych dla tworzenia plonu
fazach wzrostu, są warzywa. Tylko niektóre gatunki warzyw są
zdolne wytworzyć głęboko sięgający, silny system korzeniowy.
Większość korzeni się bardzo płytko, rozwijając 80-90% objętości bryły korzeniowej we wierzchniej warstwie gleby o miąższości do 30 cm. To w połączeniu ze znacznym uwodnieniem tkanek
oraz dużą masą i powierzchnią transpiracyjną części nadziemnych sprawia, że niedobory wody w glebie negatywnie wpływają
na plon (Kaniszewski, 2005). Naturalnymi źródłami zaopatrzenia
roślin w wodę są zasoby glebowe i opady atmosferyczne. Ponad
połowa powierzchni użytków rolnych w Polsce to gleby o małej
retencji, z głęboko usytuowanym poziomem wody gruntowej,
dla których opady atmosferyczne stanową główne naturalne
źródło wody (Karczmarczyki Nowak, 2006). Niedobory opadów
to różnica między wskaźnikami potrzeb wodnych roślin, a rzeczywistymi opadami w całym okresie wegetacji lub w określonych fazach uprawy (Żarski i Dudek, 2009). Ich bardzo częste występowanie na terenie Polski potwierdzają wyniki badań (Żarski,
2011). Wysokość niedoborów opadów w poszczególnych latach
jest różna, a nawet jeżeli w okresie wegetacji suma opadów nie
odbiega od normy, wskutek nierównomiernego ich rozkładu
mogą wystąpić okresowe posuchy. To wszystko sprawia, że po22
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trzeba nawadniania w uprawie warzyw jest bezdyskusyjna (Kaniszewski, 2005), a przeprowadzone w odpowiednich terminach
znacząco poprawiają jakość plonów i ograniczają rozwój chorób
fizjologicznych, takich jak: sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców pomidora, zamieranie liści sercowych selera czy zamieranie
brzegów liści sałaty (Karczmarczyk i Nowak, 2006).
O znaczeniu nawadniania i jego wpływie na efektywność produkcji może świadczyć fakt, że z upraw nawadnianych uzyskuje się około 50% produkowanej na świecie żywności. W wielu
krajach stosuje się powszechnie nawadnianie zalewowe, stokowe lub bruzdowe. W Polsce w polowej uprawie warzyw do niedawna stosowano głównie deszczowanie. Zaletami tej metody
jest łatwa instalacja i obsługa, mobilność oraz mniejsze zużycie
wody, w porównaniu z nawadnianiem zalewowym, stokowym
czy bruzdowym. Wadą zaś jest wysokie zużycie energii, duże
straty wody na drodze parowania i większe ryzyko wystąpienia
chorób grzybowych na silnie zwilżanych roślinach (Csaba, 2011).
Coraz częściej w uprawach polowych, ze względu na większą
oszczędność wody przy jednocześnie wyższej efektywności,
wprowadza się nawadnianie kroplowe, polegające na częstym
podawaniu małych dawek wody bezpośrednio do rizosfery rośliny. Dodatkowymi zaletami tej metody są: oszczędność energii,
optymalne uwilgotnienie i aeracja gleby, równomierne rozprowadzenie wody, brak negatywnego wpływu na strukturę gleby,
mniejsze porażanie roślin przez grzyby i bakterie, możliwość automatyzacji. Nawadnianie kroplowe można połączyć z nawoże-

niem i dostosować ilość składników pokarmowych do zmieniających się wymagań roślin (Dyśko i Kaniszewski, 2005; Spiżewski,
2005). Do wad systemu trzeba zaliczyć wysoki koszt instalacji,
brak możliwości przenoszenia jej do innych upraw, ograniczenie
stosowania upraw międzyrzędowych i potrzeba szerszej wiedzy
technicznej (Kaniszewski, 2005). Spowolnienie procesów fizjologicznych, prowadzące do obniżenia wielkości i jakości plonu
następuje w roślinach jeszcze zanim pojawią się pierwsze symptomy niedoboru wody, dlatego też bardzo ważną kwestią jest
prawidłowe ustalanie terminów nawadniania. Najczęściej robi
się to w oparciu o pomiary wilgotności lub potencjału wodnego
gleby, albo też potencjalnej ewapotranspiracji. Potencjał wodny
mierzony jest przy użyciu tensjometrów i irrometrów, a nawadnianie zaczyna się, zależnie od zwięzłości gleby, najczęściej przy
wskazaniach 40-50 kPa (Kaniszewski, 2005). W wielu krajach coraz większym problemem staje się ograniczony dostęp do źródeł
wody, jak również nieodpowiednia jej jakość. Z tego względu tak
istotne jest opracowywanie oszczędnych i jednocześnie efektywnych metod nawadniania. Szacuje się, że na nawadnianie
upraw rolniczych przeznacza się ponad 85% całkowitego zużycia
wody na świecie; nawet niewielka oszczędność pozwala zwiększyć ilość wody dla innych celów (Zegbe i in., 2004). Podkreśla
się też negatywny wpływ niewłaściwego nawadniania na środowisko – przy obfitym nawożeniu i okazjonalnym obfitym nawadnianiu wzrasta ryzyko erozji gleb i skażenia wód gruntowych
(Vázquez i in., 2006).
23
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W ostatnich latach zmiany systemów nawadniania nie były rewolucyjne, bardziej jest to proces ewolucji i wprowadzania
modyfikacji w urządzeniach do nawadniania, zmierzających do
zoptymalizowania zużycia wody. Dążenie do racjonalnego gospodarowania wodą widać w podejściu do sterowania nawadnianiem, które nie ma już charakteru wyłącznie reaktywnego,
ale jest planowane z uwzględnieniem raportów i prognoz pogodowych oraz współczynnika ewapotranspiracji. Następuje automatyzacja procesu, przez co systemy stają się coraz bardziej
bezobsługowe dla użytkownika, który jednocześnie chce mieć
pełną kontrolę nad pracą systemu nawadniania, możliwość stałego wglądu i wprowadzania zmian zdalnie, z dowolnej lokalizacji.

Precyzyjne nawadnianie z DSS (komputerowy system wspierania decyzji).

Inteligentne nawadnianie uwzględnia ograniczoność zasobów
wodnych Ziemi i pozwala dysponować nimi mądrze oraz bardziej odpowiedzialnie. To przede wszystkim precyzja działań,
która prowadzi do lepszej wydajności tego zabiegu. Dzisiaj
osiąga się ją m.in. dzięki komputerowym systemom wspierania
decyzji (DSS), które wykorzystuje już większość dużych gospodarstw rolnych w Europie. Na czym polega ich rola? Pokazują
one bieżącą dostępność wody dla upraw na konkretnych poziomach profilu glebowego oraz prognozę rozwoju sytuacji hydrologicznej w polu w najbliższym czasie. Informacje te przedstawiane są tu za pomocą wykresu. Dzięki nim rolnik może
zadziałać na czas, adekwatną do potrzeb gleby ilością wody, unikając jej niedoborów, ale też ryzyka zalania upraw i wymywania
z pól substancji odżywczych. Wykres ten powstaje na podstawie
danych, uzyskanych z pomiarów wilgotności gleby oraz ze stacji
meteorologicznej znajdującej się na terenie gospodarstwa. Aby
dostarczane przez system informacje były dokładne i miarodajne, kluczowe jest prawidłowe rozmieszczenie sensorów w polu.
Właściwy sposób montażu czujników do pomiaru wilgotności
gleby uwzględnia jej różnorodność i jakość oraz topografię terenu. Wilgoć lepiej i dłużej utrzymuje się na równinach, w glebie
cięższej, bogatej w materię organiczną, o dużej zdolności do infiltracji, natomiast szybciej wypłukuje się z gleb lekkich, zagęszczonych i mniej żyznych oraz położonych na wzniesieniach. Ta
wiedza w połączeniu ze znajomością gleb, jakimi zarządzamy
w gospodarstwie, pomaga w podjęciu decyzji o najbardziej optymalnym rozmieszczeniu sensorów oraz w ocenie potrzeb wod24
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nych naszych pól. Dokładniejsze dane dostarczymy systemowi
DSS, tym decyzje związane z czasem. Użyteczność tego programu jest więc w dużej mierze zależna od wiedzy i doświadczenia rolnika. Kluczowy jest również czas umieszczenia sensorów
w polu. Należy je montować wczesną wiosną, na etapie obserwacji wschodów, gdy system korzeniowy roślin nie jest jeszcze
w pełni ukształtowany. To moment, w którym zyskujemy czas na
kalibrację sprzętu poprzez monitoring reakcji gleby na pojawiające się ilości opadów. Na podstawie tych obserwacji ustala się
dolny limit wilgoci w glebie, oznaczający jej niedobór. Wykres
pokazujący zasób wody oscylujący w granicy tego limitu będzie
oznaczał konieczność rozpoczęcia nawadniania. Sam system nie
generuje jeszcze informacji, jaką ilość wody w danym momencie potrzebują nasze uprawy, aczkolwiek firmy dostarczające
wspomniane oprogramowania, często oferują takie doradztwo.
Korzystając z niego, należy jednak pamiętać o tym, aby uzyskane informacje odnieść do indywidualnych warunków glebowych
w naszym gospodarstwie.
Nawadnianie z dronem
Jeszcze nie tak dawno temu oblatujący przestrzeń powietrzną
dron był niecodziennym zjawiskiem, a już dzisiaj pewne jest, że
stanie się istotnym narzędziem pracy rolnika, dzięki któremu zyska on większą kontrolę nad rozwojem swoich upraw. Zdjęcia
wykonane uprawom przez to urządzenie oraz zdjęcia satelitarne
pozwolą rolnikowi na bieżąco monitorować całe pole, kontrolować kondycję nawet pojedynczych roślin i tym samym szybciej

reagować na pojawiające się problemy związane z rozwojem
chwastów, atakiem szkodników, występowaniem chorób czy
niedoboru wody. Nawadnianie upraw w niedalekiej przyszłości
będzie więc oparte nie tylko na pomiarze wilgotności gleby, ale
również ocenie stanu roślin w danym miejscu i czasie. O ile dzisiaj pomiar taki sprowadza się tylko do konkretnych punktów
w polu, o tyle jutro obejmie swoim zakresem cały jego obszar.
Dzięki takim obrazom możliwe będzie stworzenie zdigitalizowanej mapy pola, przedstawiającej dokładny rozkład potrzeb
wodnych uprawy. Wykonany na jej podstawie zabieg nawadniania będzie jeszcze bardziej precyzyjny, bo pozwalający na zastosowanie zmiennych dawek aplikowanej wody we właściwych
miejscach na polu. Tym sposobem zyskamy większą kontrolę
nad wykorzystaniem jej zasobów oraz nad kosztem wykonania
zabiegu. Nowe technologie coraz bardziej wspierają wydajność
zabiegów w polu, ale o ich efektywności niezmiennie decyduje
i nadal będzie decydować wiedza oraz doświadczenie rolnika.
Włodzimierz Stachura, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Strona główna WIADOMOŚCI ASAP: Kraj, Świat, Unia Europejska, WIADOMOŚCI
Inteligentne nawadnianie dziś i jutro, Kamila Szałaj, 25 czerwca 2019
INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS
Nr III/1/2015, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 533–544
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi: DOI: http://dx.medra.org/10.14597/
infraeco.2015.3.1.042
PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ NAWODNIEŃ STOSOWANYCH
W POLOWEJ UPRAWIE POMIDORA I OGÓRKA; Beata Durau, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
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Urządzenie i aplikacja do
monitorowania ula
– Intelligent Hives
W ostatnich latach możemy zaobserwować spadek
populacji pszczoły miodnej
(Apis Mellifera), co pokazuje, że zapobieganie wymieraniu pszczół nie jest łatwe.
Choć główną przyczynę
upatruje się w intensywInteligentna pasieka.
nym rolnictwie, masowym
stosowaniu pestycydów czy kradzieżach uli, to nie do końca wiadomo jak to zjawisko zahamować. Zapylanie przez pszczoły zapewnia reprodukcję oraz wzrost wielu gatunków roślin. Utrata
pszczół jest wyraźnie odczuwalna nie tylko przez pszczelarzy, ale
w efekcie przez każdego z nas.
Inteligentne Ule wspierają pszczelarzy w prowadzeniu pasieki.
Zapewniają łatwy w obsłudze system monitorowania uli.
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Urządzenie BeeHUB stworzone przez polski zespół
wykonuje precyzyjne pomiary m.in. wagi, dźwięku, temperatury i wilgotności.
Aplikacja Intelligent Hives,
umożliwia
pszczelarzowi
z dowolnego miejsca i o doInteligentne Ule, urządzenie do monitorowawolnym czasie doglądanie nia ula (www.IntelligentHives.eu).
pasiek, korzystając z urządzeń mobilnych, takich jak: smartfon, tablet, komputer. Dodatkowo aplikacja ułatwia wykrywanie chorób, rójki, przeprowadzanie inspekcji ula, planowanie zadań, a także prowadzenie
dokumentacji chorobowej pszczelich rodzin. Zwiększa to przychody pszczelarzy i zmniejsza wymieranie pszczół na świecie.
Stworzone algorytmy oparte na przeprowadzonych badaniach
naukowych, analizują zebrane dane i przedstawiają wnioski, pozwalając na szybką reakcję pszczelarzy.
Dlaczego Inteligentne Ule są potrzebne?
Każdy przegląd w ulu zaburza rytm życia pszczół. Pszczoły utrzymują stałą temperaturę, między ramkami, niezależnie od pory
roku. Mierząc wilgotność możemy sprawdzić czy ul jest dobrze
ocieplony i czy nie gromadzi się w nim wilgoć, przez którą mogą
26
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gnić ramki. Urządzenie
mierzy dodatkowo częstotliwość dźwięku wewnątrz ula, dzięki temu
pszczelarz może dowiedzieć się dwa tygodnie
wcześniej, czy pszczoły
przygotowują się do rójki
i zainterweniować. Waga
Czujnik temperatury.
pozwala na stałą kontrolę
przybytków i ubytków w ulu oraz na wyciągnięcie cennych wniosków. Innowacyjna technologia umożliwia użycie wagi w pasiekach wędrownych i stacjonarnych.
Za pomocą stworzonych przez nas algorytmów mamy możliwość szczegółowej analizy powyższych parametrów, co skutkuje
wykryciem chorób pszczół we wczesnym stadium.
Interdyscyplinarny zespół „Inteligentne Ule” łączy różne dziedziny nauki, by pomagać pszczołom i pszczelarzom. Pod koniec
ubiegłego roku Inteligentne Ule zwyciężyły w ogólnopolskim
konkursie kół naukowych Struna 2019, w ogólnopolskim konkursie Kół Naukowych - KOKON, a także w konkursie na Najlepszy
Projekt Koła Naukowego podczas Gali Aktywności Studenckiej.
Członkowie zespołu zostali finalistami międzynarodowych konkursów: European Bee Award 2019, International Competition
of Student Scientific Works “Black Sea Science” 2020 oraz Cisco
Global Problem Solver 2020.
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Aplikacja Intelligent Hives.

Przed nami kolejne wdrożenia technologii w pasiekach oraz
badania naukowe finansowane z grantu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego -”Najlepsi z najlepszych 4.0”.
Zapraszamy do współpracy pszczelarzy, doradców, brokerów
innowacji!!
Sebastian Górecki, pszczelarz, innowator, konstruktor
Opracowano na podstawie:
http://intelligenthives.eu/
https://www.facebook.com/inteligentneule/
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Uprawa pasowa (Strip-till) –
przeciwdziałanie utracie wody
w glebie
Zmieniające się warunki klimatyczne a szczególnie coraz częściej
występujące susze wymagają poszukiwania i wprowadzania rozwiązań technologicznych także w procesie uprawy roślin, które
ograniczą ingerencję w glebę, a jednocześnie stworzą odpowiednie warunki powietrzno-wodne dla wegetacji roślin.

Inaczej jest w przypadku zbyt dużego uwilgotnienia. Wówczas
uprawa i siew w takich warunkach może prowadzić do zasklepienia, a po wyschnięciu do zaskorupienia wierzchniej warstwy
gleby, co może powodować ograniczone, trudne wschody. Istotnym elementem stosowania technologii uprawy pasowej jest
odpowiedni płodozmian oraz rozdrobnienie resztek pożniwnych
podczas zbioru przedplonu – maszyna uprawiająco-siejąca musi
dokładnie odsunąć resztki roślinne na pas nieuprawianego międzyrzędzia. Prof. Jaskulski zwraca uwagę na często popełniany
błąd stosowania brony talerzowej do pocięcia słomy po zbiorze.

Około 10 lat temu zaczęła mieć zastosowanie w uprawie technologia strip-till, czyli uprawa pasowa, która jest wykorzystywana przez coraz większą grupę rolników. Według prof. Dariusza
Jaskulskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy metoda ta łączy ze sobą dwa skrajne systemy
uprawy: tradycyjną głęboką, orkową oraz bezorkowy siew bezpośredni. Korzenie roślin mają dobre warunki do rozwoju dzięki
głębokiemu spulchnieniu wąskiego pasa siewnego. Jednocześnie pozostawienie nieuprawionych międzyrzędzi z warstwą
resztek roślinnych w wierzchniej warstwie gleby stwarza dobre
warunki do ochrony zasobów wody przed szybkim parowaniem.
Z obserwacji wynika, że w okresach występowania suszy już
w okresie wiosny lub jesieni wschody w uprawach zasianych
w technologii strip-till są znacznie lepsze i bardziej wyrównane.

Maszyna hybrydowa do siewu pasowego strip-till.
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Wilgotność warstw gleby 10-20 cm w okresie wegetacji pszenicy ozimej.
Źródło: MzuriAgro.
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NEC oraz konkluzje BAT
w zakresie redukcji
emisji amoniaku
z rolnictwa

sie siewnym (Mzuri Pro-Til rząd) oraz w międzyrzędziach (Mzuri
Pro-Til międzyrzędzie).
Uprawa w technologii Strip-till.

Wracając do wpływu technologii Strip-till na wilgotność gleby w okresie małej ilości opadów, prof. Iwona Jaskulska także
z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przeprowadziła
odpowiednie badania uwilgotnienia gleby przy różnych technologiach uprawy: płużnej, bezpłużnej (siew bezpośredni) oraz
pasowej. Posłużymy się stosownymi pomiarami dokonanymi
w okresie wegetacji pszenicy ozimej.
W uprawie pasowej pomiarów wilgotności dokonywano w pasie siewnym (Mzuri Pro-Til rząd) oraz w międzyrzędziach (Mzuri
Pro-Til międzyrzędzie).
W uprawie pasowej pomiarów wilgotności dokonywano w paHORYZONT CDR
NR 2/2020

W wykresach wyraźnie uwidoczniła się różnica wilgotności gleby w okresach niedoborów opadów w czerwcu i pierwszej połowie lipca. Przy uprawie pasowej zawartość wody w glebie była
o ponad 5% większa niż przy płużnej i bezpłużnej. W drugiej
połowie maja z kolei przy większych opadach deszczu różnice
w uwilgotnieniu przy różnych metodach uprawy nie wystąpiły.
Badania wykazały również kilkuprocentową różnicę wilgotności
gleby na korzyść Strip-tillu w okresie dość suchej wiosny.
Wydaje się, że technologia uprawy pasowej będzie się rozprzestrzeniała ze względu na: ekonomikę zabiegów agrotechnicznych (przy dłuższym okresie użytkowania, wysokie koszty maszyn hybrydowych rekompensowane są przez niższe zużycie
paliwa), oszczędność czasu, łatwiejsze wpasowanie się do ter29

minów agrotechnicznych, utrzymanie korzystniejszych warunków wodnych w glebie, wpływ na zwiększenie materii organicznej w strefie korzeniowej.
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Jako przykład stosowania technologii Strip-till można podać
uprawę szczególnie zbóż, rzepaku, soi i kukurydzy w Gospodarstwie Doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Kępie k/Puław. W celach doświadczalnych stosuje
się nie tylko uprawę pasową, ale również pozostałe technologie
uprawy w tym np. buraki cukrowe uprawiane są w systemie orkowym. W zakładzie tym użytkowane jest ok. 600 ha.
Innym przykładem jest uprawa zbóż, kukurydzy i rzepaku na polach Gospodarstwa rolnego Pana Wiesława Gryna w Rogowie
na Zamojszczyźnie. Rolnik od roku 2009 stosuje z powodzeniem
technologię pasową na blisko 1000 hektarowym areale. Jego

Siew w technologii Strip-till.

zdaniem najlepsze efekty w plonowaniu widoczne są w przypadku występowania suszy. W roku 2019 mimo braku uwilgotnienia gleby pszenica ozima plonowała od 8 do prawie 12 ton
z hektara. Kukurydza uprawiana na ziarno w technologii Strip-till osiągnęła plon 12 ton suchego ziarna z hektara w warunkach glebowej suszy.
Leszek Ciemniak CDR, Oddział w Radomiu

Uprawa kukurydzy w technologii Strip-till (gospodarstwo Wiesława Gryna w Rogowie).
HORYZONT CDR
NR 2/2020

Opracowanie na podstawie:
„Strip-till - technologia, która zatrzymuje wodę w glebie i dba o jej strukturę”,
www.bezpluga.pl, 2019 r.
„Woda zostaje w glebie!”, MZURI Pro-Til – technologia uprawy pasowej / Publikacja specjalna / Iwona Jaskulska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy,
„Zamień uprawę płużną na pasową”, www.bezpluga.pl, 2019 r.
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Jak wdrażać Dyrektywy NEC
oraz konkluzje BAT w zakresie
redukcji emisji amoniaku
z rolnictwa
Chów zwierząt gospodarskich, podobnie jak i cała produkcja
rolnicza prowadzone są bezpośrednio w otoczeniu środowiska
naturalnego. Wraz z postępującą intensyfikacją metod produkcji, wzrostem jej skali i koncentracji wymuszanymi czynnikami
ekonomicznymi, staje się ona poważnym zagrożeniem, mogąc
powodować skażenie i degradację środowiska, a także zmiany
klimatu.
Według Nature Geosciences, naturalna emisja azotu z jednostki powierzchni wynosi 0,5 kg/ha, jednak współczesne rolnictwo
pomnożyło ją przeszło dwudziestokrotnie, zmieniając tym samym naturalny cykl azotu. Globalne skutki tych procesów nie
są jeszcze dobrze poznane, jednak już ponad 22% obszarów
uprawnych UE posiada podwyższony poziom azotanów w wodzie (23 mg/L) w stosunku do obowiązującej normy (11,3 mg/L).
Nadmiar azotanów w wodzie pitnej oddziałuje na ludzkie zdrowie trójstopniowo. Po pierwsze, w kwaśnym środowisku przewodu pokarmowego człowieka, prowadzi on do zapalenia jelit.
W drugiej kolejności, skutkuje wzrostem stężenia methemoglo-

HORYZONT CDR
NR 2/2020

biny we krwi, upośledzając funkcje transportu tlenu, co w skrajnych wypadkach (np. u niemowląt), może doprowadzić nawet
do śmierci. W końcu, azotany przekształcone do amin i nitrozoamin oddziałują rakotwórczo.
W krajach UE – 28 emisja NH3 osiągnęła w 2013 r. wartość
3,6 mln t/rok. Udział rolnictwa w tej emisji wynosił 93%, w tym
emisja z produkcji zwierzęcej stanowiła około 56%. Także w Polsce zasadniczym źródłem emisji amoniaku jest rolnictwo (SNAP
10 – 97%), w którym największa część emisji (83%) związana jest
z odchodami zwierząt gospodarskich, a pozostałe 17% emisji
związane jest ze zużyciem mineralnych nawozów azotowych. Do
pozostałych źródeł emisji amoniaku zalicza się sektor transpor-

Celem projektu jest propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, seminarium,
FDPA, 2019 r.
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tu drogowego (SNAP 07 – 1.6%), zagospodarowania odpadów
(SNAP 09 – 0,6%) oraz procesy produkcyjne (SNAP 04 – 0,5%).
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Od roku 2005 wielkość emisji zmniejsza się stopniowo - udało się
zredukować emisję amoniaku o ok. 11%. W Polsce ze względu
na dość rozproszoną strukturę gospodarstw rolnych oraz dużą
liczbę niewielkich gospodarstw, redukcje emisji amoniaku należą niestety do najtrudniejszych do osiągnięcia. Redukcje emisji
amoniaku wynikają głównie z wdrożenia dyrektywy azotanowej
w zakresie gospodarki nawozami.
Kwestie redukcji emisji są w naszym kraju zagadnieniem stosunkowo nowym, lecz bardzo istotnym z punktu widzenia umów
międzynarodowych oraz dyrektyw UE. Do tej pory niezbędne
było jedynie szacowanie takich emisji oraz naliczanie stosownych opłat z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska.
Z chwilą przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji
emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych,
Polska przyjęła na siebie obowiązek redukcji emisji amoniaku
o 17% w stosunku do okresu bazowego, tj. 2005 r. Przy czym
redukcja ta musi wynosić 1% dla każdego roku w latach 20202029. Już decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15
lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych
dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, wprowadza szereg technicznych wymogów
dla ferm posiadających ponad 40 000 stanowisk dla drobiu lub
ponad 2 000 stanowisk dla tuczników (powyżej 30 kg) albo po-

Uczestnicy seminarium pn.: „Wdrażania Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie
redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”, FDPA, 2019 r.

nad 750 stanowisk dla loch, właśnie w zakresie redukcji emisji amoniaku. Obejmują one procesy oraz rodzaje działalności
związane z systemami żywienia oraz utrzymania drobiu i świń,
gromadzeniem i przechowywaniem nawozów naturalnych,
przetwarzaniem i aplikacją nawozów naturalnych.
Zgodnie z najnowszymi danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), emisja NH3 stanowi aktualnie około 91% wartości tej emisji z 2005 roku. Wstępne obliczenia prowadzone w tym ośrodku wskazują, że w przypadku braku
podjęcia działań cel redukcji emisji NH3 o 1% zostanie przekroczony między 2025 a 2026 r. Jednakże wszystkie stwierdzone do
32

tej pory metody redukcji emisji amoniaku, muszą być utrzymane na stałe. Duże zagrożenie dla uzyskania celu w 2030 r. stanowi krajowy wzrost zużycia mineralnych nawozów azotowych.
Prognozy wskazujące zużycie 140 kg/ha czystego N, mogą całko
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Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w 2019 r.
realizowała projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, nt. „Wdrażania Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji
amoniaku z rolnictwa”.
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wicie zniwelować dotychczasową redukcję. Dlatego dalsze ograniczanie emisji NH3 jest niezbędne z uwagi na realizację europejskiego programu poprawy jakości powietrza i związaną z tym
konieczność spełnienia wymogów Dyrektywy NEC w zakresie
poziomów redukcji emisji.

Celem projektu było podnoszenie świadomości i kształtowanie
właściwych postaw rolników zmierzających do redukcji emisji
zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie
zasad zrównoważonego rolnictwa. Realizacja projektu obejmowała organizację seminarium, wydanie publikacji oraz upowszechnienie broszury skierowanej bezpośrednio do rolników
i dystrybuowanej m.in poprzez. 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, i ich powiatowe oddziały.

Strona tytułowa broszury, FDPA, 2019 r.

Uczestnikami projektu oprócz rolników byli przedstawiciele kluczowych resortów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Krajowej Rady Izb Rolniczych, ARiMR, instytutów naukowych
(IUNG, IRWiR, Instytut Zootechniki PIB, SGGW, ITP) Urzędów
Marszałkowskich, jak i lokalnych urzędów (przedstawiciele urzędów gmin oraz starostw powiatowych), które decydują o kierunkach gospodarki środowiskowej na różnych szczeblach administracyjnych.
33

Informacje o projekcie wraz z publikacjami są dostępne na następujących stronach:
http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/projekty/NEC.pdf
http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/projekty/publikacja_NEC.pdf
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http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&
id=1965&Itemid=49
https://www.kpodr.pl/wdrazanie-dyrektywy-nec-oraz-konkluzji-bat-w-zakresie-redukcji-emisji-amoniaku-z-rolnictwa-2/
https://www.kpodr.pl/21468-2/
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