
  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad publikacją oraz broszurą pt.  

,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa''. Publikacje 

wydane zostały przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w partnerstwie z 

Instytutem Zootechniki PIB, Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz Kujawsko-

Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w ramach operacji „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz 

konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” na podstawie Umowy nr 

KSOW/3/2019/027 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Publikacja pt.  ,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z 

rolnictwa'' ma na celu przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom szerokiej informacji o 

znaczeniu i praktycznych możliwościach działań ograniczających powstawanie amoniaku w trakcie 

realizacji zwykłych praktyk rolniczych i hodowlanych. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza 

transponowana na dobrowolne praktyki produkcyjne przyczyni się nie tyle do osiągnięcia 

zadeklarowanych celów emisyjnych, ile do poprawy jakości powietrza, a przede wszystkim  do 

poprawy zdrowia całego społeczeństwa. 

Broszura pt.  ,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa'' 

stanowi zestawienie najważniejszych zagadnień, które szerzej opisane są w publikacji. Jest idealnym 

źródłem wiedzy dla rolnika i materiałem do pracy doradcy. 

Staraliśmy się, aby opracowania stanowiły zwarte kompendium wiedzy i prezentowały praktyczny 

aspekt hodowli zwierząt gospodarskich i nawożenia. Dlatego mamy nadzieję, że publikacja i broszura 

staną się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy, ale 

również inspiracją w kształtowaniu gospodarki o zerowej emisyjności amoniaku.  

Informacje o projekcie:  

https://www.fdpa.org.pl/wdrazanie-dyrektywy-nec-oraz-konkluzji-bat-w-zakresie-redukcji-emisji-

amoniaku-z-rolnictwa-v1 

 

Publikacja do pobrania : 

https://www.fdpa.org.pl/monografia-wdrazanie-dyrektywy-nec-oraz-konkluzji-bat-w-zakresie-

redukcji-emisji-amoniaku-z-rolnictwa 

 



Broszura do pobrania:  

https://www.fdpa.org.pl/broszura-wdrazanie-dyrektywy-nec-oraz-konkluzji-bat-w-zakresie-redukcji-

emisji-amoniaku-z-rolnictwa 

 

 

  



 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 


