Zanieczyszczenie wód azotem i fosforem ze źródeł rolniczych i
kierunki działań na rzecz ich ochrony
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Szkolenie dla doradców rolnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniem
azotem i fosforem ze źródeł rolniczych. Barzkowice, 12 października 2017 r.
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Wprowadzenie
 Ochrona jakości wód, w tym przed
zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego
należy do najlepiej rozwiniętego elementu
polityki ekologicznej Unii Europejskiej.
Pierwsze akty prawne dotyczące ochrony wód
zostały wydane już w latach 70. XX w.
 Prowadzenie działań mających na celu ochronę
wody przed zanieczyszczeniem substancjami
biogennymi rozpraszanymi ze źródeł
rolniczych, takimi jak azot i fosfor, jest w
Polsce formalno-prawną powinnością, a jest
zarazem realnie występującą potrzebą. W
porządku formalno-prawnym wymóg
prowadzenia działań w tym zakresie wynika w
szczególności z takich dokumentów, jak:
dyrektywa azotanowa; ramowa dyrektywa
wodna; dyrektywa ramowa w sprawie strategii
morskiej, Konwencja Helsińska.
Źródło: http://www.freefoto.com/

Wprowadzenie cd.
Źródło

Cele odnoszące się do ochrony jakości wód

Dyrektywa
azotanowa

Celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wody spowodowanego lub
wywołanego przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu

Ramowa
dyrektywa wodna

Nadrzędnym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód na terenie całej
Unii Europejskiej do roku 2015 (tj. dobrego stanu chemicznego, oraz
dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego)

Dyrektywa
ramowa ws.
strategii morskiej

Celem strategii morskiej jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód
morskich do roku 2020

Konwencja
Helsińska

Głównym celem jest ochrona środowiska morskiego Bałtyku - wód, dna,
zasobów żywych, przed zanieczyszczeniami ze wszystkich źródeł - z lądu,
statków i atmosfery.
Jednym z celów cząstkowych jest doprowadzenie do stanu, że Morze
Bałtyckie będzie nietknięte eutrofizacją (mieści w tym cel szczegółowy:
zawartość substancji biogennych bliska poziomowi naturalnemu)

(jednym z zadań jest opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich)

Wprowadzenie cd.
Źródło

Substancje priorytetowe pochodzenia rolniczego w ochronie wód

Dyrektywa
azotanowa

 azotany

Ramowa
dyrektywa wodna
(zał. VIII)

 organiczne związki fosforu;
 środki ochrony roślin;
 substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji (w szczególności
azotany i fosforany);
 substancje, które wywierają niekorzystny wpływ na bilans tlenu (i
można dokonać ich pomiaru przy użyciu takich wskaźników jak BZT,
ChZT, itp.)

Dyrektywa
ramowa ws.
strategii morskiej
(tab. 2 w zał. III)

 azot i fosfor (np. ze źródeł punktowych i rozproszonych, w tym z
rolnictwa, akwakultury i opadów atmosferycznych)

Konwencja
Helsińska (zał. I,
pkt. 1.2)

 pestycydy, takie jak fungicydy, herbicydy, insektycydy, myxomycydy;
 związki azotu i fosforu

pestycydy, takie jak fungicydy, herbicydy, owadobójcze, myksomycydy
slimicydy - wszelkie pestycydy przeznaczone do zabijania organizmów, które produkują śluz
http://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/fungicydy%2C

Wprowadzenie cd.
 Ochrona wód wymaga, m.in.:


monitorowania w wodach stężeń związków azotu i fosforu (głównych
zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych) oraz oceny podatności wód na
eutrofizację (pośrednio wskazuje na stan zanieczyszczenia wód
azotem i fosforem, ponieważ te składniki nawozowe są kluczowymi w
procesie eutrofizacji);



realizacji przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i
ograniczanie zanieczyszczenia wód substancjami szkodliwymi
pochodzenia rolniczego, a w szczególności związkami azotu i fosforu.

Dyrektywa Azotanowa, jej cele i wymagania
 Celem Dyrektywy Azotanowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia
wody spowodowanego lub wywołanego przez azotany pochodzące ze
źródeł rolniczych oraz zapobieżenie dalszemu ich zanieczyszczaniu w
ten sposób.
 Podstawowe wymagania Dyrektywy Azotanowej:


sporządzenie wykazu wód wrażliwych i obszarów szczególnie
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych;



przygotowanie i wdrożenie programów działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;



opracowanie zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej;



monitorowanie jakości wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ocena stanu ich eutrofizacji.

Obszary szczególnie narażone (OSN)
 Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych stanowią obszary, na których występują wody zanieczyszczone oraz wody
zagrożone zanieczyszczeniem.
 Za wody zanieczyszczone uznaje się:


śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub
zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg
NO3 mgdm-3 ;



śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody
wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą skutecznie
można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.



Zgodnie z art. 3 ust. 2 Dyrektywy Azotanowej obszary kraju (powierzchnie zlewni) z których mają miejsce spływy do
wód zanieczyszczonych oraz wód zagrożonych zanieczyszczeniem wyznacza jako strefy wrażliwe – obszary szczególnie
narażone (OSN).



Zasięg obszarów szczególnie narażonych oraz programy działań podlegają weryfikacji co najmniej raz na 4 lata.



Zgodnie z art. 3 ust. 5 Dyrektywy Azotanowej Państwa Członkowskie są zwolnione z obowiązku określania
szczególnych stref zagrożenia, jeśli ustanawiają i stosują programy działania zgodnie z niniejszą dyrektywą, na całym
terytorium kraju.

Obszary szczególnie narażone (OSN) cd.
 Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się :


śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera
się lub zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość
azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3 mgdm-3 i wykazuje tendencję
wzrostową;



śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie
wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące tendencję do
eutrofizacji, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek
dostarczanego azotu.
Źródło: na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 41 poz. 2093

Estuarium – poszerzone, lejkowate ujście rzeki, powstałe w wyniku działania pływów morskich

Azotany w wodach podziemnych
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Klasy zawartości azotanów, mg NO3∙dm-3

Klasy jakości ze względu na średnie stężenie azotanów w mg NO3·dm-3 w wodach podziemnych
(% punktów pobierania próbek) w Polsce ogółem w latach 2012-2015 [Raport …]

Źródło: Raport z realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) w okresie 01.05.2012-30.04.2016 (projekt )

Azotany w wodach podziemnych cd.
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Ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych na OSN-ach związkami azotu pochodzenia rolniczego w 2014 r. [PIG-PIB 2015]

Źródło: na podstawie: PIG-PIB 2015. Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012–2014. Temat nr 32.8407.1201.10.0. Raport z wykonania zadania nr 10: Opracowanie wyników badań i analiza
zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego w obszarach szczególnie narażonych ma zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego według danych z 2014 roku. Warszawa, lipiec 2015 ss. 125

Przykładowe wyniki oceny stanu jakości wód podziemnych na obszarach narażonych
na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego w regionalnej sieci
monitoringu wód podziemnych
[PIG-PIB 2015]

Wartości średnich stężeń azotanów w
obrębie OSN 33

Wartości średnich stężeń azotanów w
obrębie OSN 38

Źródło: PIG-PIB 2015. Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012–2014. Temat nr 32.8407.1201.10.0. Raport z wykonania zadania nr 10: Opracowanie wyników badań i analiza zanieczyszczenia wód
podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego w obszarach szczególnie narażonych ma zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego według danych z 2014 roku. Warszawa, lipiec 2015 ss. 125

Azotany w płytkich wodach gruntowych na obszarach stanowiących użytki rolne
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zagrożonych” (> 40 mg NO3dm-3) na użytkach
zielonych w latach 2008-2015 [Pietrzak, 2016, na podstawie
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Procentowy udział próbek „zanieczyszczonych
i zagrożonych” (> 40 mg NO3dm-3) na
gruntach ornych w latach 2008-2011 Źródło:
Jadczyszyn T, Kocoń A., 2012. Obszary presji rolniczej jako podstawa wyznaczenia OSN.
IUNG-PIB Puławy, Prezentacja multimedialna - II Forum Wodne, Warszawa, 18.12.2012 r.,
/zmodyfikowane/ na podstawie danych KSChR]
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Na obszarach zajmowanych przez użytki rolne w Polsce występuje stosunkowo duży udział wód gruntowych zanieczyszczonych (>50 mg
NO3·dm-3) i zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami (40–50 mg NO3·dm-3 ) w rozumieniu Dyrektywy Azotanowej. W okresie
wiosennym w latach 2008-2011 stwierdzono występowanie tego rodzaju wód w 19-25% punktów monitoringowych zlokalizowanych na
użytkach zielonych i w 33-43% punktów monitoringowych zlokalizowanych na gruntach ornych.

Azotany w płytkich wodach gruntowych na obszarach stanowiących użytki rolne cd.

Średnia zawartość azotanów w próbkach płytkich wód
gruntowych pobranych wiosną w latach 2012 – 2015 [Raport …]

Średnia zawartość azotanów w próbkach płytkich wód
gruntowych pobranych jesienią w latach 2012 – 2015 [Raport …]

W ramach monitoringu płytkich wód gruntowych, który prowadzony jest przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą i okręgowe stacje rolniczo-chemiczne
prowadzona jest kontrola zawartości azotanów w wodach gruntowych w ok. 1 700 punktach zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Próbki wody do badań
pobierane są wiosną i jesienią w ustalonych punktach. W latach 2012 – 2015 średnie stężenie azotanów w płytkich wodach gruntowych wynoszące powyżej 50 mg
NO3·dm-3 stwierdzono w ok. 22% punktów podczas badań wiosennych i w ok. 10% punktów podczas badań jesiennych. Średnią zawartość azotanów w zakresie od
40 do 50 mg NO3·dm-3 stwierdzono w ok. 7% punktów podczas wiosennych badań i ok. 3% punktów podczas badań jesiennych. Stężenia powyżej 50 mg NO3·dm-3
występowały głównie na obszarze Polski centralnej w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim.

Źródło: Raport z realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) w okresie 01.05.2012-30.04.2016 (projekt ) – na podstawie danych KSChR

Zagrożenie wód podziemnych zanieczyszczeniem azotanami wg badań
modelowych

Scenariusz dla aktualnego (lata 2006-2008)
średniego poziomu nawożenia azotem (nawozy
mineralne i organiczne) w poszczególnych
województwach przyjętego wg GUS.

Scenariusz dla poziomu nawożenia wynoszącego 170 kg
N·ha-1·rok-1 (z nawozów mineralnych i organicznych)

Mapy stężenia azotanów (NO3) w strumieniu wód zasilających płytkie systemy krążenia wód podziemnych [Duda., Witczak., Żurek., 2011]

Źródło: Duda R., Witczak S., Żurek A., 2011. Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500 000. Metodyka i objaśnienia tekstowe. Kraków; Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ss. 138 ISBN 13 9788388927249

Średnioroczne stężenia azotu i fosforu ogólnego w rzekach

Średnioroczne stężenia azotu ogólnego w rzekach w 2015 r.

Średnioroczne stężenia fosforu ogólnego w rzekach w 2015 r.

[Opracowanie… 2017]

[Opracowanie… 2017]

Źródło: Opracowanie analizy presji i odziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia lądowego na wody morskie. 2017. Warszawa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. ss. 229 /projekt dokumentu z sierpień 2017/
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Odsetek stanowisk monitoringowych, w poszczególnych klasach jakości ze względu na stężenie azotanów
(mg NO3·dm-3) w powierzchniowych wodach płynących ogółem w latach 2012-2015 [Raport …]

Źródło: Raport z realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) w okresie 01.05.2012-30.04.2016 (projekt )

Źródło: Pietrzak, 2012. Wyniki uzyskane w ramach Programu wieloletniego ITP 2011-2015

W blisko 70% punktach monitoringowych w
rowach melioracyjnych stwierdzono
przekroczenie, co najmniej jednego wskaźnika
eutrofizacji: N-NO3 lub Pog (tj. 2,20 mg NNO3dm-3, bądź 0,25 mg Pogdm-3).

Średnie stężenie fosforu fosforanowego w
wodzie z rowów melioracyjnych w 2012 r. na tle
wartości granicznej (0,25 mg Pogdm-3), powyżej
której następuje eutrofizacja
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Stężenie azotu i fosforu w rowach melioracyjnych
Średnie stężenie azotu azotanowego w wodzie z
rowów melioracyjnych w 2012 r. na tle wartości
granicznej (2,2 mg N-NO3dm3), powyżej której
następuje eutrofizacja
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PM1

1,56
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3,00
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3,53
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2,18

4,24
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1,03
0,76
0,47
1,08
1,54

Stężenie Nmin, mg N/dm3

Średnie stężenie azotu mineralnego w
wodzie z oczek wodnych na tle wartości
granicznej (1,5 mg Nogdm-3), powyżej
której następuje eutrofizacja
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Symbol oczka wodnego
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0,25

0,46

1,00

0,50

0,78

1,00

1,24

1,50

0,06
0,04
0,09
0,07

Wśród ocenianych w 2012 i 2013 r. śródpolnych
oczek, odpowiednio (w zależności od roku), w co
najmniej 66,7 i 71,4% z nich występowały wody
eutroficzne

2,50
Stężenie P‐PO4, mg P/dm3

Średnie stężenie fosforu fosforanowego w wodzie z
oczek wodnych na tle wartości granicznej (0,1 mg
Pogdm-3), powyżej której następuje eutrofizacja
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Źródło: Pietrzak S. 2014. Śródpolne oczka wodne jako pułapki biogenów. Zagadnienia
Doradztwa Rolniczego nr 2/2014 s.89-97

KP1

DS1

0,00

Ocena stanu eutrofizacji wód

 Według krajowych danych
monitoringowych w latach 2008-2011
parametry eutrofizacji zostały
przekroczone w:


34% dla stanowisk zlokalizowanych
na wodach płynących;



58% stanowisk na wodach
stojących;



85% punktów zlokalizowanych na
wodach morskich i przejściowych.
[IMGW-PIB, 2012]

Zeutrofizowana woda w rzece. Foto: Sasha Trubetskoy

Źródło: Opracowanie raportu z wdrażania dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2008-2011. Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu, Zakład Badań
Regionalnych. Wrocław, wrzesień 2012 ss. 274.

Stan eutrofizacji wód w granicach polskich obszarów morskich

Do oceny stanu środowiska
południowego Bałtyku w zakresie
eutrofizacji (C5) wykorzystano
wskaźniki podstawowe zaliczane do
czynników sprawczych: stężenia
fosforanów, mineralne połączenia azotu,
ogólne formy azotu i fosforu, jak również
wskaźniki podstawowe zaliczane do
skutków bezpośrednich: chlorofil-a i
przezroczystość wody morskiej oraz tlen
rozpuszczony przy dnie, jako jedyny
wskaźnik skutków pośrednich nadmiaru
substancji biogennych.

Ocena stanu eutrofizacji polskich obszarów morskich wg klasyfikacji RDSM (Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej) w 2015 r.
We wszystkich akwenach polskich obszarów morskich sumaryczna ocena eutrofizacji, agregująca dane charakteryzujące poszczególne wskaźniki, przyniosła
w 2015 r. wynik negatywny – subGES (<4,0). Główną przyczyną takiego stanu były – w strefie otwartego morza – znacznie podwyższone stężenia zimowe
fosforanów oraz zdecydowanie przekraczające dopuszczalny poziom zawartości azotu ogólnego w miesiącach letnich, a także zawartość chlorofilu-a,
zarówno w odniesieniu do całego roku, jak i do sezonu letniego i to w obszarach położonych blisko lądu i strefie pełnomorskiej. Również natlenienie wód
przydennych w wodach strefy głębokowodnej pozostawało poniżej granicy dobrego stanu, mimo niespotykanie intensywnego wlewu słonych wód z Morza
Północnego, który jedynie na krótko poprawił sytuację.
Źródło: Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2015 na tle dziesięciolecia 2005-2014. 2016. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, s. 164. ISBN 978-83-61227-77-9 9.
http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod )

Stan środowiska wód Bałtyku będących w obszarze morza terytorialnego w aspekcie
Dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej

Unia Europejska wymaga
osiągnięcia dobrego stanu
środowiska w obrębie
europejskich wód morskich
do 2020 roku.

Polskie środowisko morskie Bałtyku w rozumieniu Dyrektywy ramowej ws. strategii morskiej [GIOŚ]

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, że stan środowiska wód morskich będących w obszarze morza
terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych charakteryzuje się
złym stanem. Poziomy substancji biogennych, powodujących eutrofizację oraz stężenia substancji
niebezpiecznych przekraczają dopuszczalne limity”

[na podstawie: Stanowisko Rządu 2014]

Źródło:
- GIOŚ. Konsultacja społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE (RDSM). http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/Dokument_do_konsultacji_spolecznych.pdf
- Stanowisko Rządu.. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Pierwsza faza wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE) Ocena i wytyczne Komisji Europejskiej. 14 marca 2014 r. ss. 4
https://www.mos.gov.pl/.../2c6e318972310a12611b997688a7db36.pdf

Ładunki azotu i fosforu pochodzenia rolniczego wprowadzane wodami rzek z
obszaru Polski do Morza Bałtyckiego
 Eutrofizacja uznawana jest za główne
zagrożenie dla stanu wód Morza
Bałtyckiego. Wywołuje ona wiele
niekorzystnych zmian w morskiej florze i
faunie i powoduje duże straty społeczne i
ekonomiczne. Eutrofizacja wód Bałtyku
związana jest przede wszystkim z
doprowadzaniem do tego akwenu
nadmiernych ilości składników biogennych,

Źródło: WWF Polska
http://naszbaltyk.com/aktualnosci/848-baltycki-okragly-stol.html

takich jak azot i fosfor.

 Polska wnosi pierwszoplanowy wkład pod względem ogólnego obciążenia Morza
Bałtyckiego azotem i fosforem. Kształtuje się on na poziomie 24% całkowitego ładunku
azotu i 36% całkowitego ładunku fosforu odprowadzonego do tego morza drogą wodną
, przy czym szacuje się, że odpowiednio 44% i 32% ogólnej ilości tych składników

[Ochorok 2012]

jest pochodzenia rolniczego

. Ponadto Polska odpowiada za 14% ładunku azotu

[Frątczak i in. 2015]

doprowadzanego do Bałtyku droga powietrzną, w którym w przybliżeniu połowę,
stanowi pochodzący głównie ze źródeł rolniczych amoniak

[HELCOM 2015].

Źródło: - Ochorok M. 2012. Proces eutrofizacji jako główne zagrożenie dla stanu wód Morza Bałtyckiego. W: Polska dla Bałtyku. Warszawa. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska s.13-17.
- Frątczak W., Izydorczyk K., Łapińska M., Szuwart M., Zalewski M. 2015. Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych - Raport laika. ERCE PAN, RZGW w Warszawie.
- HELCOM, 2015. Updated Fifth Baltic Sea pollution load compilation (PLC-5.5). Baltic Sea Environment Proceedings No. 145 ss. 143.

Ładunki azotu i fosforu wprowadzane wodami rzek z obszaru Polski do Morza
Bałtyckiego według źródeł pochodzenia

Ładunek azotu odprowadzany wodami z Polski według
źródeł pochodzenia, w % [Krajowy … 2016].

Literatura; Krajowy program ochrony wód morskich – Raport do Komisji Europejskiej, 2016. Warszawa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ss. 170

Ładunek fosforu odprowadzany wodami z Polski
według źródeł pochodzenia, w % [Krajowy … 2016].

Ładunki azotu i fosforu pochodzenia rolniczego wprowadzane wodami rzek z
obszaru Polski do Morza Bałtyckiego cd.

Łączny znormalizowany ładunek azotu wnoszony z
odpływem bezpośrednio z Polski do Bałtyku
[Opracowanie… 2017]

Łączny znormalizowany ładunek fosforu wnoszony
z odpływem bezpośrednio z Polski do Bałtyku
[Opracowanie… 2017]

Źródło: Opracowanie analizy presji i odziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia lądowego na wody
morskie. 2017. Warszawa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. ss. 229 /projekt dokumentu z sierpień 2017/

Zobowiązania Polski w ramach Konwencji Helsińskiej
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Źródło: Ramowa Dyrektywa Wodna. Znaczące
fakty. http://www.rdw.org.pl/index.php?id=60

 Redukcje ładunków azotu i fosforu przypisane Polsce ustalono odpowiednio na 43 610 ton
N/rok i 7480 t P/rok w porównaniu z okresem referencyjnym 1997-2003. W tym okresie średnie
znormalizowane ładunki azotu i fosforu transportowane wodami z Polski wynosiły odpowiednio
193 476 ton N/rok i 12 325 ton P/rok. Oznacza to, że docelowe wielkości ładunków azotu i
fosforu to odpowiednio 149 866 ton N/rok i 4 845 ton P/rok. Aby je osiągnąć, Polska powinna
ograniczyć emisje azotu i fosforu do Bałtyku odpowiednio o 9% i o 51%
Literatura; Krajowy program ochrony wód morskich – Raport do Komisji Europejskiej, 2016. Warszawa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ss. 170

[Krajowy … 2016].

Mapy Polski z uwzględnieniem obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego

2004-2008
21 OSN (2%
pow. Polski)

Źródło: Assessment …, 2007

2008-2012
19 OSN
(1,48% pow.
Polski)

Od 2012 roku - 48 OSN (4,46% pow. Polski)
Źródło: na podstawie: Dembowska A. Programy działań na OSN oraz wdrażanie Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej.
Warszawa: KZGW (prezentacja). ttp://www.wwf.pl/co_robimy/morza_oceany_glowna/czysty_baltyk/baltycki_okragly_stol/2_bos/

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia
rolniczego obowiązujące w okresie 1.05.2012 - 30.04.2016 r.

Źródło: http://www.faow.org.pl/

Państwo członkowskie

Austria, Dania, Finlandia,
Holandia, Irlandia,
Litwa, Luksemburg,
Malta, Niemcy, Słowenia

Źródło: Report from the commission to the council and the European Parliament on the implementation of Council Directive 91/676/EEC
concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on Member State reports for the period
2008-2011 {COM(2013) 683 final} SWD(2013) 405 final Brussels, 4.10.2013
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Obszary szczególnie narażone na azotany w państwach członkowskich UE w, w tym wyznaczone całe terytoria niektórych państw
członkowskich (realizacja programu działania na całym terytorium, zgodnie z artykułem 3 (5) dyrektywy azotanowej, nie musi
oznaczać, że cały obszar jest wrażliwe na azotany zgodnie z artykułem 3 (2) dyrektywy azotanowej) – stan na 4.10.2013 r.

 Komisja Europejska zadecydowała w dn.
24.01.2013 r. o skierowaniu przeciwko Polsce
pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE za
brak skutecznego rozwiązania problemu
zanieczyszczenia wody azotanami (ostateczne
złożenie skargi nastąpiło w dn. 4.07.2013 r.).
 Jako uzasadnienie pozwu KE wskazała na:

Statua sprawiedliwości. Foto: Jose Goncalves



niewystarczające określenie wód
wrażliwych i niedostateczne wyznaczenie
OSN;



niewłaściwe opracowanie programów
działań.

Niektóre z zarzutów Komisji Europejskiej względem Polski skierowane do Trybunału
Sprawiedliwości UE, w zakresie nieprzestrzegania postanowień Dyrektywy Azotanowej
 Rzeczpospolita Polska nie uwzględniła w wydanych rozporządzeniach Dyrektorów RZGW
trzeciego kryterium (A3) Załącznika I Dyrektywy azotanowej tzw. kryterium eutrofizacji.
 Władze polskie całkowicie pominęły wysoką eutrofizację wód morskich, tj. Morza Bałtyckiego,
jednego z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, w którym znajdują spływy z prawie
całości gleb znajdujących się na terytorium Polski (99,7%).
 Polska nie określiła polskich wód morskich jako wrażliwe w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz – w
konsekwencji – wyznaczenie OSN w Polsce jest niedostateczne.
 Eutrofizacja naturalnych jezior słodkowodnych i innych zbiorników wody nie została
należycie uwzględniona przy określaniu wód wrażliwych i wyznaczaniu OSN.
 Metodologia użyta przez władze polskie przy wyznaczaniu wód wrażliwych w oparciu o to
kryterium (stężenie azotanów powyżej 50 mg·dm-3) wykluczała przyczynienie się azotanów
pochodzenia rolniczego do zanieczyszczenia tych wód wbrew dostępnym ekspertyzom.
 Polska uchybiła art. 5 Dyrektywy Azotanowej tj. obowiązkowi ustanowienia programów
działań, poprzez:




niedostateczne wyznaczenie stref zagrożenia;
niedostateczne ustanowienie programów działań;
niezgodności krajowego prawa i ustanowionych na jego podstawie programów działania z
wymogami Dyrektywy Azotanowej.

Roztrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE

Polska przegrała z Komisją Europejską przed Trybunałem UE w sprawie
zanieczyszczenia wód azotanami.
W dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał (sygn. akt C-356/13) orzekł, że nie określając w wystarczający sposób
wód, które mogą zostać zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego,
wyznaczając w sposób niewystarczający strefy zagrożenia i przyjmując
programy działania obejmujące środki niezgodne z dyrektywą 91/676/EWG
dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez
azotany pochodzenia rolniczego, Polska uchybiła zobowiązaniom
spoczywającym na niej na mocy tej dyrektywy.

Niektóre regulacje w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

 Art. 104. 1. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i
wdraża na obszarze całego państwa program działań.
 Art. 106. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa opracowuje projekt programu działań.
 Art. 107. Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję
rolną i działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1. → Art. 102. 1. Produkcję rolną, w
tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są
przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób
zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i
ograniczający takie zanieczyszczenie.
 Art. 106. 4. 4. Rada Ministrów przyjmuje program działań, w drodze rozporządzenia,
kierując się koniecznością realizacji celów, o których mowa w art. 104 ust. 1.

Źródło; Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Dostęp: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1529_u.htm#_ftn1

Obieg składników nawozowych w gospodarstwie rolnym

Straty azotu w gospodarstwie („nieszczelna rura”)

Gospodarstwo rolne
jest podstawową
jednostką
organizacyjną w
rolnictwie, w której
realizowany jest
proces produkcji
pasz, surowców do
przemysłu oraz
żywności.

Źródło: Oenema i in., 2007.

Proces ten angażuje duże ilości składników nawozowych, z których tylko część zostaje
przetworzona na produkty roślinne i zwierzęce. Część, która zostaje niewykorzystana w
produkcji rolnej ulega rozproszeniu w środowisku i między innymi przedostaje się do wód
powierzchniowych i podziemnych. Ładunek niewykorzystanych składników zwany
nadmiarem, nadwyżką albo stratami określa się na podstawie różnicy między ich ilością
wnoszoną do gospodarstwa i z niego wynoszoną.
Źródło: Oenema O., Oudendag D., Witzke P., Monteny G.J., Velthof G.L., Pietrzak S., Pinto M., Britz W., Schwaiger E., Erisman J.W., de Vries W., van Grinsven J.J.M., Sutton M. 2007. Service Contract: Integrated measures in agriculture to reduce ammonia
emissions. Final summary report. (070501/2005/422822/MAR/C1). Alterra, Wageningen, The Netherlands s. 183

Obieg składników nawozowych w gospodarstwie rolnym cd.







Składniki nawozowe w gospodarstwie
rolnym przemieszczają sie w układzie:
gleba→roślina→zwierzę→gleba.
Rolnik powinien świadomie sterować
przepływem składników nawozowych
w gospodarstwie i kształtować go w
pożądanym kierunku. Takie działanie
określa się mianem zarządzania
składnikami nawozowymi (ang.
nutrient management).
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Model przepływu azotu w gospodarstwie prowadzącym chów bydła [Kohn i in., 1997]

Zarządzanie składnikami nawozowymi to nauka i praktyczna umiejętność zespalające takie
elementy, jak: gleba, rośliny uprawne, warunki pogodowe i hydrologiczne z praktykami
uprawowymi i irygacyjnymi oraz ochroną gleby i wody w celu optymalizacji wykorzystania
składników nawozowych, wydajności i jakości upraw oraz rentowności produkcji rolnej, przy
jednoczesnym ograniczeniu rozproszenia składników nawozowych mogących negatywnie
oddziaływać na środowisko
[Delgado, Lemunyon 2006].

Źródło:
Kohn R.A, Dou Z., Ferguson J.D., Boston R.C., 1997. A sensitivity analysis of nitrogen losses from dairy farms. J. Envir. Manag. 50 s. 417-428.
Delgado J.A., Lemunyon J. 2006. Nutrient management. s. 1157-1160. Rattan Lal, Editor. Marcel Decker, New York. Encyclopedia of Soil Science. ss. 1924

Potencjalne możliwości zwiększenia wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach poprzez poprawę
efektywności procesu przepływu tych składników między elementami łańcucha:
gleba→ziemiopłody→pasza→zwierzę→gleba, na przykładzie 4. gospodarstw zajmujących się
produkcją mleka na Podlasiu
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Źródło: [Schröder i in., 2003]
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SH, HF, FP i MS - współczynnikami
konwersji, wyrażają sprawność
(wydajność) procesu przemieszczania się
składników nawozowych wewnątrz
gospodarstwa;



IM i EX - parametry charakteryzujące w
liczbach względnych ilości składników,
odpowiednio wnoszone do gospodarstwa w
zakupionych paszach oraz wynoszone z
niego w sprzedanych produktach
roślinnych;



O/I - efektywność wykorzystania
składników nawozowych w całym
gospodarstwie;



O – rozchód składników nawozowych z
gospodarstwa, kg składnika·ha-1·rok-1;



I – przychód składników nawozowych do
gospodarstwa, kg składnika·ha-1·rok-1.
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Źródło: Pietrzak, 2005

Symulowane wykorzystanie azotu i fosforu w zależności od zmiany
wartości wszystkich współczynników konwersji jednocześnie
Źródło:
Schröder J.J., Aarts H.F.M., ten Berge H.F.M., van Keulen H., Neeteson J.J., 2003. An evaluation of whole-farm nitrogen balances and related indices for efficient nitrogen use. Eur. J. Agron. vol. 20, no 1, s. 33-44.
Pietrzak S., 2005. Optymalizacja wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego na Podlasiu. Woda Środ. Obsz. Wiej. Rozpr. nauk. monogr. ss. 129.

Wpływ poprawy wykorzystania N i P na nadmiar N i P
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W przeciętnych gospodarstwach rolnych
specjalizujących się w produkcji mleka na
Podlasiu wykorzystanie azotu wynosi zaledwie
18,5%, a fosforu 26,7%, przy wielkości
nadwyżek odpowiednio - 131,3 kg N·ha-1 i 16,1
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100%, to zmniejszyłyby się generowane przez nie
nadmiary N i P, odpowiednio o 77,8 kg N·ha-1 i
16,1 kg P·ha-1. Gospodarstwa osiągnęłyby przez
to korzyści ekonomiczne, a zarazem znacznie
zmniejszyłby presję wywierana na środowisko (w
tym na jakość wody) [Pietrzak 2008].

Wykorzystanie

Źródło: Pietrzak S., 2008. Efektywność wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka oraz analiza możliwości jej maksymalizacji za pomocą modelu matematycznego. W: Problemy Inżynierii Rolniczej 1(59) s. 133-142;
Jarvis S.C., Aarts H.F.M., 2000. Nutrient management from a farming systems perspective. W: Grassland farming: Balancing environmental and economic demands. Proc. 18th Gen. Meeting EGF. Pr. zbior. Red. K. Søegaard, C. Ohlsson, J. Sehested, N.J. Hutchings, T. Kristensen.
Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000 s. 363-373.

Bilans azotu „na powierzchni pola” i
powierzchnia użytków rolnych w
Polsce (średnia z lat 2011-2013)
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Źródło: Ochrona Środowiska 2014, 2014. Warszawa: GUS ss. 593 za : Kopiński

Powierzchnia UR (2014 r)

Nadmiar N, tys. ton N

Potencjalne korzyści wynikające z poprawy wykorzystania N w skali kraju

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

978,8

60,4

18716 tys. ha

963,5

61,0

938,8

62,0

914,1

63,0

889,4

64,0

864,7

65,0

840,0

66,0

815,3

790,6

765,9

741,2

67,0

68,0

69,0

70,0

Wykorzystanie, %

Źródło: Ochrona Środowiska 2014, 2014. Warszawa: GUS ss. 593

Potencjalne możliwości zmniejszenia nadmiaru azotu w rolnictwie polskim w wyniku
poprawy wykorzystania tego składnika (przy jednakowym przychodzie N)


W wyniku zwiększenia wykorzystania azotu o 1%,
zmniejszy się nadmiar N w skali kraju o 24,7 tys.
ton N.



Przeciętna cena 1 kg azotu (N) w stosowanych
nawozach azotowych wynosi ok. 3,39 zł (na
podstawie analizy cen rynkowych nawozów).



Zawartość azotu w ziarnie zbóż wynosi
przeciętnie 1,8 kg N∙dt-1, a w słomie 0,62 kg N∙dt-1.



Średnia (szacunkowa) cena zbóż w 2014 r. – ok.
520 zł za tonę.

Ekwiwalentem poprawy wykorzystania azotu w
rolnictwie o 1% jest:


zmniejszenie kosztów poniesionych na zakup
mineralnych nawozów azotowych o 83,8 mln. zł.;



zwiększenie zbiorów ziarna zbóż o 1,02 mln. ton;



zwiększenie wartości wyprodukowanych zbóż o
530,9 mln. zł.



Zarządzanie azotem i fosforem w gospodarstwie rolnym jest drogą do poprawy
efektywności wykorzystania tych składników w produkcji rolnej.



Poprawa efektywności wykorzystania składników nawozowych w gospodarstwie
rolnym = zmniejszenie zanieczyszczenia zasobów wodnych azotem i fosforem.

Fot: Z. Kowalewski



Zarządzanie składnikami na poziome gospodarstwa rolnego w praktyce odbywa się
przez wybór i zastosowanie konkretnych praktyk produkcyjnych. Wymaga ono
zrozumienia istoty obiegu składników nawozowych i jego uwarunkowań, kompetencji,
zdecydowania, precyzji działania i odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Priorytetowe środki zaradcze w zakresie ograniczenia strat
azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wody
1.
2.
3.

Uprawa traw na gruntach ornych
Pokrywa roślinna gruntów ornych jesienią i zimą
Zarządzanie uprawą gleby
3.1. Zredukowanie uprawy płużnej
3.2. Przesunięcie uprawy płużnej z jesieni na wiosnę
4. Zarządzanie nawożeniem
4.1. Dostosowanie łącznie stosowanych dawek z nawozów mineralnych i naturalnych
4.2. Obliczanie bilansu składników nawozowych w gospodarstwie - i/lub na powierzchni pola
4.3. Unikanie stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w okresach podwyższonego ryzyka
4.4. Nie stosowanie lub ograniczenie stosowania nawozów fosforowych na gleby o wysokiej zasobności w ten składnik
5. Ulepszone technologie stosowania nawozów naturalnych i mineralnych
5.1. Dawki dostosowane do miejsca (precyzyjne nawożenie oparte o system GPS)
5.2. Jednoczesny siew i nawożenie tą samą maszyną
5.3. Szybkie przykrycie glebą zastosowanych nawozów naturalnych i mineralnych za pomocą kultywatorów i bron talerzowych
5.4. Pasmowe i doglebowe wprowadzanie płynnych nawozów naturalnych
5.5. Roztrząsacze obornika z systemem rozdrabniania i rozrzucania obornika w kierunku wzdłużnym
5.6. Stosowanie nawozów naturalnych i emisja amoniaku – ogólne zalecenia
6. Unikanie stosowania nawozów mineralnych i naturalnych na obszarach wysokiego ryzyka
7. Środki mające na celu optymalizację pH gleby i poprawę struktury gleby (wapnowanie gleby)
8. Żywienie dostosowane do zapotrzebowania zwierząt
8.1. Żywienie fazowe
8.2. Zmniejszenie pobierania azotu i fosforu w paszy
8.3. Dodawanie fitazy do paszy
8.4. Żywienie na mokro i kontrolowana fermentacja pasz
9. Ograniczenia strat amoniaku w budynkach inwentarskich
10. Przechowywanie nawozów naturalnych
11. Tworzenie sztucznych mokradeł w celu przechwytywania składników nawozowych ze spływu powierzchniowego
11.1. Stawy sedymentacyjne
11.2. Sztuczne mokradła
12. Strefy buforowe wzdłuż zbiorników i cieków wodnych i podatnych na erozję pól

Środki zaradcze wyselekcjonowane w ramach projektu Baltic Compass
Źródło: Pietrzak S., 2012. Priorytetowe środki zaradcze w zakresie ograniczenia strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wody. Falenty: Wydawnictwo ITP, ss. 34.

Powszechnie występujące bariery w produkcji roślinnej
ograniczające wykorzystanie składników nawozowych



Wadliwy odczyn gleby



Deficyt wody



Ubogie zasoby materii organicznej

Odczyn gleby


Odczyn gleby wpływa na zawartość i
stopień przyswajalności składników
pokarmowych dla roślin, zarówno
makro jak i mikroelementów. Najlepsza
dostępność składników pokarmowych
dla większości gatunków uprawnych
roślin w Polsce dla roślin występuje,
kiedy pH gleby kształtuje się w
przedziale wartości 5,6–7,0 . Spośród
głównych składników pokarmowych
odczyn gleby ma największy bezpośredni
wpływ na dostępność fosforu. W glebach
kwaśnych duża część tego składnika jest
unieruchomiona przez związki
manganu, żelaza lub aluminium, a w na
glebach zasadowych jest związana przez
wapń.

Źródło: Balic Deal. [Dostęp: 1.09.2017]. Dostępny w Internecie: http://www.balticdeal.eu/measure/liming//

Dostępność składników odżywczych dla roślin w
zależności od pH gleby [Balic Deal za: Viljavuuspalvelu Oy]

Odczyn gleby cd.


W glebach silnie zakwaszonych o pH poniżej 4,5 (w KCl) uruchamia się toksyczny dla
roślin glin, który osłabia rozwój rozwoju systemu korzeniowego roślin, a w konsekwencji
ogranicza jej dostęp do wody i składników odżywczych.

Odczyn gleb użytków rolnych w Polsce
Odczyn
Bardzo kwaśny
Kwaśny
Lekko kwaśny
Obojętny
Zasadowy

Zakres pH
<4,5
4,6–5,5
5,6–6,5
6,6–7,2
>7,2

Udział gleb, %
15
28
33
16
8

Źródło: Lipiński 2013 za Filipek in. 2015
Literatura: Filipek T., Badora A., Lipiński W., Brodowska M.S., Domańska J., Harasim P, KozłowskaStrawska J., Skowron P., Skowrońska M, Tkaczyk P. 2015. Zakwaszenie i wapnowanie gleb.
Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. ss. 236.

Kształtowanie się systemu korzeniowego jęczmienia uprawianego na
glebach o różnym pH i zawartości glinu.
Źródło: Gazey P. 2013. Soil Acidity. http://soilquality.org.au/factsheets/soil-acidity

Wpływ zwiększania stężenia Al w roztworze
glebowym na rozwój korzeni pszenicy.
Źródło: Fenton G., Helyar K. 2002 The role of the nitrogen and carbon cycles in soil
acidification. In: Acid Soil Action Research Report 2002 s. 183-199.

Produkcyjne i środowiskowe konsekwencje zakwaszenia gleb w Polsce

Produkcja roślinna
potencjalnie utracona z
powodu nieuregulowanego
odczynu gleb, wynosi
rocznie średnio 4,3 j.zb.·ha–
1 UR w dobrej kulturze
[Kopiński,

Nieróbca, Ochal, 2013]

Źródło: Kopiński J, Nieróbca A., Ochal P., 2013. Próba oceny
wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na
kształtowanie produkcyjności roślinnej. Woda-Środowisko- Obszary
Wiejskie. T. 13. Z. 2 (42) s. 53–63

Współczynnik utraty plonu w zależności od zakresu pH gleb. Źródło: na
podstawie: Kopiński J, Nieróbca A., Ochal P., 2013 na podstawie Grzebisz i in., 2005

Przyjmując założenia:


jednostka zbożowa = 100 kg zboża (za jednostkę zbożową przyjmuje się przeciętną wartość energetyczną i białkową 100 kg zbóż);



w 100 kg ziarna zbóż jest 1,8 kg N i 0, 35 kg P, stąd w uproszczeniu: 4,3 j.zb.·ha-1 zawiera 7,74 kg N·ha-1 i
1,634 kg P·ha-1;



powierzchnia gruntów ornych będących w dobrej kulturze wynosiła w roku 2011 - 14,8 mln ha [MRiRW];

można obliczyć, że:
w Polsce z powodu nieuregulowanego odczynu gleb nie wykorzystuje się z jej zasobów 114,6 tys. ton azotu i 24,2
tys. ton fosforu rocznie – co przyczynia się do zanieczyszczenia zasobów wodnych

Klimatyczny bilans wodny

 Woda należy do głównych
czynników determinujących
wzrost i rozwój roślin. Dostępne
dla roślin zasoby wody, obok
nawożenia i agrotechniki,
decydują o efektach produkcji
roślinnej. Polska jest zaliczana
do krajów bardzo ubogich w
zasoby wodne i odznacza się
niekorzystnym klimatycznym
bilansem wodnym (określa się
go jako różnicę pomiędzy
opadem atmosferycznym a
ewapotranspiracją potencjalną)
dla rolnictwa.

Klimatyczny bilans wodny w Polsce w okresie od kwietnia
do września [Mizak i in. 2012 za: Model Agroklimatu Polski: Górski, Zaliwski 2002; Opracowanie mapy: Jerzy
Kozyra.]

Źródło:
Mizak K., Nieróbca A., Kozyra J., Doroszewski A. 2012. Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce. www.klimat.iung.pulawy.pl/assets/files/4_Mizak_Radom_12102012.pdf
Górski T., Zaliwski A., 2002. Model Agroklimatu Polski (Agroclimate Model of Poland). Pamiętnik Puławski, 130/I:251-260.

Mała retencja
 Z powodu niedoborów wody uzyskiwane plony roślin uprawowych wynoszą 62%
potencjalnie możliwych do uzyskania plonów

[Jankowiak, Bieńkowski 2011] .

Stąd też potrzebne

niezbędne jest podejmowanie działań zwiększających ilość wody dostępnej dla
roślin, obejmujących wprowadzanie różnych form małej retencji.
 Na poziome gospodarstw rolnego małą retencję realizować m.in. stosując


zatrzymywanie wody w rowach melioracyjnych;



regulowanie odpływu z sieci drenarskich;



fitomelioracje, agromelioracje;



ograniczenie spływu powierzchniowego;



zwiększenie pojemności wodnej gleby;



zabiegi przeciwerozyjne;



stawy i studnie infiltracyjne,

a także zachowując oczka wodne, czy też budując sztuczne mokradła.

Literatura:
Dembek W. 2011. Ochrona przyrody a melioracje. Gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie. Prezentacja 27.10.2011.
Jankowiak J., Bieńkowski J. 2011. Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych w rolnictwie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 05 s. 39-48.

[Dembek 2011]

:

Sterowanie przepływem wody w rowach melioracyjnych

 Wynoszeniu składników nawozowych z
użytków rolnych do wód gruntowych i
powierzchniowych można przeciwdziałać
przez regulowanie przepływu wody w
rowach melioracyjnych za pomocą
budowli piętrzących, takich jak zastawki.
 Odpowiednie sterowanie (zarządzanie)
poziomem zwierciadła wód gruntowych
za pomocą zastawek w rowach
melioracyjnych, optymalizuje stosunki
wilgotnościowe gleby do wymagań roślin
uprawnych, a zarazem zwiększa ilość
dostępnych w niej składników
nawozowych (co wpływa na zwiększenie
plonów roślin) i zmniejsza ich
rozpraszanie w środowisku.

Literatura: Nyc K., Pokładek R.. 2009. Eksploatacja systemów melioracyjnych podstawą racjonalnej gospodarki wodnej w
środowisku przyrodniczo-rolniczym. Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska 14 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
Wrocław, ss. 87. [Dostęp 16.05.2017]. Dostępny w Internecie:
http://www.dbc.wroc.pl/Content/3659/Nyc_Podkladek_wpis14_DBC.pdf

Zastawka melioracyjna. Fot. Rodney Burton

Schemat hydrauliczny działania systemu z regulowanym
odpływem: a – regulowany odpływ, b – naturalna gospodarka
wodna; 1 – krzywa depresji wiosną, 2 – krzywa depresji latem [na
podstawie: Nyc, Pokładek 2009].

Zawartość materii organicznej w glebie
 Materia organiczna ma zasadniczy sposób
wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne
i biologiczne gleby i stanowi jeden z
podstawowych czynników decydujących o
jej żyzności. Znaczenie materii organicznej
objawia się w szczególności tym, że
znacznie poprawia zdolności gleby do
gromadzenia i dostarczania roślinom
niezbędnych składników odżywczych
(takich jak azot, fosfor, potas, wapń i
magnez) oraz retencjonowania wody. W
tym ostatnim przypadku stwierdzono, że
każdy wzrostu zawartości próchnicy w
glebie nieuprawianej o 1 % powodował
zwiększenie wilgotności objętościowej o
0,051 cm3·cm-3 [Scott, Wood 1986] Z tego wynika że
przyrost próchnicy o 1 % w warstwie
gleby 0-30 cm zwiększa objętość wody w
niej zawartej o 153 m3.

Zależność miedzy zawartością materii organicznej w glebie
a jej wilgotnością objętościową.
Źródło: Scott, H.D., L.S. Wood, and W.M. Miley. 1986. Long-term effects of tillage on the retention and transport of soil water.
Arkansas Water Resources Research Center. Publication Number 125 ss. 39.

Zawartości materii organicznej w glebie cd.


Przeciętna zawartości materii organicznej w glebach użytków rolnych (w warstwie (0-25 cm) w Polsce
kształtuje się na poziomie 2,2% (wg klasyfikacji krajowej) [Stuczyński, Siebielec 2010]. Najwięcej gleb - ok. 50%
charakteryzuje się średnią zawartością próchnicy.
Zawartości materii organicznej w glebie
%
klasa zawartości
>1,0
niska
1,0-2,0
średnia
2,0-3,5
wysoka
>3,5
bardzo



Udział gleb
6,2
49,8
33,4
10,6

Zawartości materii organicznej w glebach
użytków rolnych w Polsce. Źródło: Stuczyński T, Siebielec G. 2010.
Regionalne zróżnicowanie zawartości materii organicznej w glebach Polski. Prezentacja
przedstawiona w ramach panelu dyskusyjnego „Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?”IUNGPIB. Warszawa: MRiRW, 8.12.2010 r.

Według kryteriów przyjętych w konwencjach międzynarodowych zawartość próchnicy poniżej 3,5%
(ok. 2% Corg.) traktowana jest, jako przejaw pustynnienia, z czego wynika, że ok. 89% powierzchni
użytków rolnych w Polsce należałoby uznać za zagrożone suszą [Źródło: Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A. 2009. Produkcja roślinna w Polsce na tle
warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. W: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia I Raporty IUNG–PIB nr 14. s. 26-53]



Odbudowie i zachowaniu materii organicznej służy [Jadczyszyn i in. 2010]:


płodozmian sprzyjający reprodukcji materii organicznej,



stosowanie nawozów naturalnych i organicznych,



konserwująca uprawy roli,



ograniczenie przesuszenia gleb.

Źródło: Jadczyszyn J. , Jończyk K. , Filipiak K. , Siebielec G. , Stuczynski T. , Koza P. 2010. Zasady racjonalnego użytkowania i kształtowania obszarów problemowych
rolnictwa. Instrukcja upowszechnieniowa nr 178. Puławy: IUNG-PIB ss. 70.

Podsumowanie


Wyniki monitoringu jakości wody prowadzone w ramach PMŚ wskazują, że w
skali całej Polski stopień zanieczyszczenie wód azotanami nie jest duży. Z badań
prowadzonych poza systemem PMŚ wynika, że poziom tego zanieczyszczenia
jest większy.



Wody jezior, rzek i charakteryzuje znaczny stopień zaawansowania procesu
eutrofizacji, a polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku - bardzo duży.



Zarządzanie składnikami nawozowymi, a głównie azotem i fosforem jest
jednym z najważniejszych czynników warunkujących wyniki produkcyjne
gospodarstwa rolnego i jego wpływ na środowisko (jest podstawowym
elementem decydującym o efektywności wykorzystania składników
nawozowych i wielkości ich strat).



Strategia ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotem i fosforem ze źródeł
rolniczych powinna być oparta na wdrożeniu dostosowanego do uwarunkowań
krajowych, systemu zarządzania tymi składnikami w gospodarstwach rolnych.



Istnieje potrzeba upowszechnienia nowoczesnego podejścia w zakresie
zarządzania składnikami nawozowymi wśród rolników. Zadanie to powinno
być podejmowane w szerszym zakresie przez doradztwo rolnicze i placówki
naukowe.

Dziękuję za uwagę
Prezentację opracowano w ramach Zadania 6. „Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia
rolniczego” Programu Wieloletniego ITP na lata 2016-2020 pt. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na
rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. Autor prezentacji: dr hab. Stefan
Pietrzak

