ZADANIE 1.1

„NAWOŻENIE UŻYTKÓW ROLNYCH”
DOTACJA BUDŻETOWA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MRiRW W 2021 r

Wykonawcy:
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
Dział Upowszechniania i Wydawnictw
Główne Laboratorium Analiz Chemicznych
Rolnicze Zakłady Doświadczalne
Współpraca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB
Centrum Doradztwa Rolniczego
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Kierownik zadania

dr Piotr Skowron

15 grudnia 2021

1.1.1. Przygotowanie dla warunków krajowych analiz, ocen wpływu na sektor rolny, itp. wraz z propozycją
możliwych do wdrożenia w Polsce rozwiązań w zakresie jednego z celów Strategii F2F oraz Bioróżnorodności
tj.: ograniczenia zużycia nawozów.

1.1.2. Analiza i wskazanie, wraz z merytorycznym uzasadnieniem możliwych do wprowadzenia w Polsce
terminów, szczególnie wiosennego stosowania na gruntach ornych nawozów zawierających azot w
zmieniających się warunkach klimatycznych.
1.
•
•
•

Ekspertyza agrometeorologiczna:
zdefiniowane warunki meteo początku okresu wegetacyjnego,
analiza przestrzenną zróżnicowania tych warunków w Polsce,
ocena możliwości zróżnicowania terminów rozpoczęcia
nawożenia azotem w różnych regionach kraju.

2. Koncepcja systemu monitoringu do wyznaczania regionów
wczesnego nawożenia
• program komputerowy,
• analiza scenariuszy klimatycznych (2030, 2040),
• założenia architektury systemu monitoringu, ocena kosztów,
• propozycje zmian legislacyjnych:
„terminy rozpoczęcia jak i zakończenia stosowania nawozów
azotowych mineralnych oraz nawozów naturalnych stałych i
płynnych można wyznaczać na podstawie prowadzonego systemu
monitoringu opartego o dane meteorologiczne oraz
teledetekcyjne”

1.1.3. Prowadzenie badań nad okresem wegetacji roślin na gruntach ornych w aspekcie możliwości
bezpieczeństwa stosowania nawozów.
1.
•
•
•

Analiza danych fenologicznych roślin ozimych:
analiza terminu rozpoczęcia wegetacji przez pszenicę ozimą,
określenie progów termicznych dla poszczególnych gatunków roślin,
określenie początku ruszenia wegetacji dla okresu 2014-2021

1.1.4. Prowadzenie prac nad propozycją niezbędnych wskaźników, w tym wielkości możliwych do
stosowania w Polsce dawek fosforu z nawozów dla potrzeb “programu zapobiegającego zanieczyszczenie
wód fosforem z nawożenia”.

1. Określenie stopnia wysycenia gleb fosforem i wyznaczeniem
indeksu Psat w oparciu o wieloletnie doświadczenia polowe.
• wskazanie skutków wieloletniej, nieracjonalnej gospodarki
azotem i fosforem,
• ocena ryzyka strat fosforu do środowiska.
2. Badania nad przenikaniem fosforu z różnego typu nawozów
fosforowych w głąb profilu glebowego w aspekcie ryzyka
zanieczyszczenia wód – doświadczenie wazonowe w hali
wegetacyjnej.
• porównanie przenikania jonów fosforanowych do przesączy
glebowych z czterech nawozów fosforowych zawierających
różne formy fosforu.

1.1.5. Przygotowanie projektu “programu zapobiegającego zanieczyszczenie wód fosforem z nawożenia” do
dobrowolnego stosowania przez rolników.
Przygotowane opracowania dla projektu „programu zapobiegającego zanieczyszczeniu wód fosforem z nawożenia”:
•

•
•

•
•
•

•

Obliczanie dawki nawozów fosforowych mineralnych zgodnie z założeniami zrównoważonego nawożenia. Współczynniki
wykorzystania PKMg z nawozów naturalnych i organicznych. Współczynnik korekcji dawki P w zależności od zasobności
gleby,
Sposób obliczania dawki nawozów fosforowych mineralnych – uproszczony bilans fosforu na użytkach zielonych. Wskaźnik
pobrania jednostkowego fosforu przez ruń łąkową. (opracowane przez ITP)
Maksymalne ilości fosforu ze wszystkich źródeł do stosowania na łąki i pastwiska, położone na glebach mineralnych i
organicznych. (opracowane przez ITP)
Rozkład dawek P na użytki zielone. (opracowane przez ITP)
Pobranie fosforu w zależności od rodzaju uprawy. Sposób obliczania dawki nawozów fosforowych mineralnych –
uproszczony bilans fosforu na gruntach ornych.
Pobranie fosforu z plonami roślin pastewnych. Wyznaczenie maksymalnych ilości fosforu ze wszystkich źródeł do
stosowania w uprawach roślin pastewnych.
Analiza ryzyka erozyjnych strat nadmiaru fosforu

1.1.6. Ewaluacja funkcjonowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych … i innych krajowych planów i programów … oraz udział w
ocenie potrzeby wprowadzania ewentualnych zmian ...
1.
2.
3.

Tendencja wzrostowa zasobów Nmin w glebach Polski w profilu gleby 0-90 cm – wiosna: 114,8 kg/ha (+ 2 kg Nmin/ha
więcej niż w 2019 r.), jesień: 124,6 kg Nmin/ha (+ 4 kg Nmin/ha).
Spadek stężenia N-NO3 w płytkich wodach glebowo-gruntowych – wiosna: 3,03 mg/l (- 0,61 mg/l mniej niż w 2019),
wzrost stężenia – jesień: 1,85 mg/l (+ 0,73 mg/l więcej).
Wzrost stężenia PO4 w płytkich wodach glebowo-gruntowych – wiosna: 0,08 mg/l (+ 0,03 mg/l więcej niż w 2019),
jesień: 0,10 mg/l (+ 0,026 mg/l).

1.1.7. Prowadzenie badań składu nawozów naturalnych, analiza ich składu chemicznego, w celu
przygotowania norm dla składników pokarmowych odnośnie gruntów ornych, a w przypadku zaistnienia
potrzeby, aktualizacja dotychczas przyjętych norm dla azotu.

Źródła danych: baza danych nawozów naturalnych
SCHR (około 4000 rekordów, około 1900 po
weryfikacji), analizy próbek nawozów naturalnych w
wytypowanych gospodarstwach (5 gospodarstw)
3 grupy zwierząt: bydło, trzoda chlewna, drób.
4 grupy nawozów: obornik, gnojówka, gnojowica,
pomiot.
4 parametry jakościowe: N ogólny, P ogólny, K
całkowity, sucha masa
Analiza statystyczna

1.1.8. Wsparcie eksperckie w obszarze nawożenia gruntów ornych oraz w zakresie wymagań związanych z
realizacją Europejskiego Zielonego Ładu.
10 dokumentów/analiz/wkładu do stanowisk resortu/propozycji rozwiań prawnych

1.1.9. Scalanie dokumentów, stanowisk, opinii, analiz i publikacji otrzymanych z innych instytutów w ww.
zakresie.
ITP, KSChR, CDR, PIG, GIOŚ, IMGW, COBORU

1.1.10. Udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w obszarze
nawożenia, doradztwa nawozowego, ochrony przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego.
1. Spotkanie internetowe HELCOM PLC-8 IG (Project Implementation Group), 8-10 marca 2021 r., ekspert IUNG-PIB,
Prof. Alicja Pecio.
2. Spotkanie internetowe HELCOM AGRI 11-2021, 27-28 marca 2021, ekspert IUNG-PIB, dr Piotr Skowron
3. Spotkanie internetowe HELCOM PLC-8 IG (Project Implementation Group), 31 maja-1 czerwca 2021 r., ekspert IUNGPIB, Prof. Alicja Pecio.
4. Spotkanie internetowe HELCOM AGRI 12-2021,10-11 listopada 2021, ekspert IUNG-PIB, dr Piotr Skowron
5. Wykład „Wdrażanie najlepszych praktyk rolniczych - jako forma ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa
na środowisko” Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka-Technologia-Środowisko”, Wisła, 16-17 września 2021, dr
hab. Dorota Pikuła
6. Referat „Ocena potencjału przetworzonych produktów rolnych w Polsce na tle krajów należących do inicjatywy
BIOEAST, przy wykorzystaniu listy PRODCOM, jako jedna z możliwości wzrostu znaczenia Biogospodarki” XXVII
Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Kazimierz Dolny, 7-9 września 2021 r, mgr Piotr Jurga

1.1.11. Opracowanie głównych założeń i wytycznych dla Kodeksu dobrych praktyk ograniczających
ograniczające straty plonów związane z suszą rolniczą.
Proponowane zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praktyki ograniczające straty plonów w produkcji.
Praktyki mające na celu konserwacje gleby.
Nawodnienia.
Ocena zagrożenia suszą w regionach Polski.
Ocena wpływu zmian klimatu na zwiększenie zagrożenia suszą.
Propozycje interwencji Państwa w przypadku klęski suszy oraz ograniczonej
odpowiedzialności w przypadku podejmowania produkcji na terenach o zbyt
wysokim ryzyku

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

