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Podsumowanie
Gleba jest podstawą produktywności gospodarstw rolnych i zdrowia ekosystemów. W nowej Wspólnej 

Polityce Rolnej (WPR) nadal brakuje jasnych wytycznych dotyczących środków mających na celu 
poprawę i monitorowanie stanu gleby. W obliczu obecnego pogarszania się stanu gleby oraz wpływu 

rolnictwa na zmiany klimatyczne i środowisko, musimy pilnie nadać glebie pierwszoplanowe znaczenie 
w polityce rolnej.

Projekt SoilCare bada i promuje stosowanie systemów uprawy ulepszających stan gleby (Soil-
Improving Cropping Systems, SICS) w celu poprawy jakości gleby pod kątem pozytywnego wpływu na 
zrównoważony rozwój i rentowność. SICS to holistyczne podejście do zarządzania glebą, składające się 
z wieloletniego płodozmianu oraz “zintegrowanego” połączenia nakładów i technik zarządzania. W tym 
miejscu przedstawiamy, w jaki sposób SICS mogą działać jako przekrojowy mechanizm służący poprawie 
stanu gleby poprzez WPR, PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), GAEC (normy dobrej kultury 

rolnej zgodnej z ochroną środowiska), AECM (działania rolno-środowiskowo-klimatyczne) i kilka 
ramowych dyrektyw rolno-środowiskowych.

Możliwe działania
Badania wskazały na kilka sposobów motywowania rolników 
do lepszego zarządzania środowiskiem i kondycją gleby. 
Poniższe opcje mogą być wykorzystane do poprawy stanu 
gleby:

   Wkomponowanie SICS w pierwszy filar WPR jako 
przekrojowej praktyki rolniczej dla dóbr publicznych

   Zwiększenie liczby doradców dla rolników oraz 
zwiększenie liczby szkoleń dla doradców w zakresie 
praktyk polepszających kondycję gleby (np. poprzez 
ośrodki doradztwa rolniczego)

    Wykorzystanie SICS jako przekrojowego działania dla 
różnych sektorów i dyrektyw: np. rośliny ochronne dla 
wsiewki zarówno dla Ramowej Dyrektywy Wodnej jak i dla 
Dyrektywy Azotanowej

Rośliny ochronne dla wsiewkiZrębki z drewna

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu w zakresie 
badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 
na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 
677407

@SoilCare_eu

Działania dla poprawy kondycji 
gleby w ramach WPR i dyrektyw 

rolno-środowiskowych

Krótki opis działań
luty 2020 

Dr Jasmine Black, 
Countryside and Community 

Research Institute



Poniższa tabela  pokazuje, w
 jaki sposób poszczególne typy SICS m

ogą się przyczynić do realizacji celów
 zaw

artych w
 różnych instrum

entach polit-
yki w

ym
ienionych na górze tabeli. Kolory dla każdego instrum

entu polityki są dopasow
ane do odpow

iednich SICS w
 kolum

nie “typ SICS”.

U
d

ział SIC
S w

 realizacji celó
w

 p
o

lityki
W

PR - 
G

AECs &
 

AECM
s

W
PR - płatność 

na rzecz rozw
oju 

obszarów
 

w
iejskich

Ram
ow

a 
Dyrektyw

a 
W

odna

Dyrektyw
a 

Azotanow
a

Dyrektyw
a 

Siedliskow
a (Ptasia i 

Siedliskow
a)

Dyrektyw
a 

o osadach 
ściekow

ych

Dyrektyw
a o 

pestycydach
Dyrektyw

a 
naw

ozow
a

Typ
 SIC

S 
Rośliny ochronne, zielone 

naw
ozy, m

iędzyplony
Pom

agają pokryć pow
ierzchnię gleby zim

ą, gdy deszcz i w
iatr m

ogą pow
odow

ać erozję; m
ogą zm

niejszyć zapotrzebow
anie na naw

óz i dostarczyć 
organiczny azot jeśli są to rośliny strączkow

e; tw
orzą siedlisko dla ow

adów, a tym
 sam

ym
 pokarm

 dla ptaków
. Są one rów

nież stosow
ane w

 ram
ach 

obszarów
 proekologicznych EFA. PRO

W
 m

oże udzielić w
sparcia na pokrycie kosztów

 upraw
.

Płodozm
ian

U
praw

y płodozm
ianow

e z różnorodną m
ieszanką upraw

 rynkow
ych, roślin strączkow

ych, kw
iatów, roślin liściastych, w

arzyw, a także chów
 zw

ierząt 
gospodarskich, m

ogą popraw
ić kondycję gleby poprzez dodanie szeregu składników

 odżyw
czych (w

 tym
 azotu), zm

niejszając w
 ten sposób 

zapotrzebow
anie na środki chem

iczne. M
ogą one rów

nież popraw
ić strukturę i m

ożliw
ość przenikania przez glebę różnej długości korzeni, a także 

w
spom

óc zintegrow
aną ochronę przed szkodnikam

i poprzez zw
iększenie różnorodności ow

adów
 i ptaków, zm

niejszając zapotrzebow
anie na chem

iczne 
zw

alczanie szkodników
 i chw

astów
. Zw

iązane z tym
 koszty m

ogą zostać pokryte w
 ram

ach działań rolno-środow
iskow

o-klim
atycznych (AECM

).

N
aw

ozy/inne dodatki
Dodaw

anie kom
postu, ściółki, zrębków

 drzew
nych (św

ieżych lub kom
postow

anych) i obornika zw
ierzęcego zm

niejsza zapotrzebow
anie na naw

ozy 
chem

iczne. W
 przypadku gleby kw

aśnej m
oże być potrzebne w

apnow
anie. Dodatki pow

inny być stosow
ane w

e w
łaściw

ej porze roku w
 celu 

przygotow
ania gleby do w

iosennego sadzenia i zakładania upraw, przy jednoczesnym
 uw

zględnieniu przepisów
 U

E i Państw
 Członkow

skich (tj. 
dyrektyw

y azotanow
ej), aby uniknąć w

ym
yw

ania i m
arnotraw

ienia składników
 odżyw

czych. PRO
W

 m
oże rów

nież pom
óc w

 finansow
aniu rozw

iązań w
 

zakresie składow
ania obornika.

U
praw

a gleby
Zm

niejszenie lub w
yelim

inow
anie orki lub bronow

ania m
oże popraw

ić stan gleby poprzez redukcję spadku zaw
artości m

aterii organicznej, utrzym
ując 

m
ikrobiologię gleby w

 stanie nienaruszonym
. M

oże to rów
nież zm

niejszyć zagęszczenie gleby dzięki redukcji liczby przejazdów
 m

aszyn przez pola, a 
także zm

niejszyć zużycie paliw
a i zw

iązanych z tym
 em

isji.

Zapobieganie zagęszczeniu
Głęboszow

anie m
oże być stosow

ane w
 celu redukcji zagęszczenia (zw

iększając infiltrację i polepszając kondycję gleby), jak rów
nież w

 celu 
w

ykorzystania różnych roślin okryw
ow

ych (których korzenie m
ogą pom

óc w
 napow

ietrzaniu gleby i polepszeniu struktury) oraz ograniczenia 
przejazdów

 m
aszyn przez pola, np. przy redukcji orki.

Popraw
a efektyw

ności 
naw

adniania
N

aw
adnianie kropelkow

e; stosow
anie upraw

 przystosow
anych do lokalnych w

arunków
 (np. upraw

y retencjonujące w
odę lub nienasiąkliw

e w
odą na 

obszarach suchych); naw
adnianie czasow

e w
 celu ograniczenia parow

ania pow
ierzchniow

ego; upraw
a m

iędzyplonów
 w

 celu ograniczenia parow
ania. 

Zw
iększa w

ydajność upraw
 i efektyw

ność w
ykorzystania zasobów

; m
inim

alizuje ryzyko zasolenia i pustynnienia.

Kontrolow
ane osuszanie

Ponow
ne w

ykorzystanie w
ody w

 gospodarstw
ie; row

y itp. w
 celu um

ożliw
ienia spływ

u; zalesianie w
 celu ograniczenia podm

okłości. Zw
iększa 

w
ydajność upraw

 oraz efektyw
ność w

ykorzystania zasobów
; m

inim
alizuje ryzyko pow

staw
ania terenu zabagnionego.

Zintegrow
ane zarządzanie 

krajobrazem
U

praw
a m

ieszana i płodozm
ian w

 gospodarstw
ach rolnych; żyw

opłoty i korytarze dla dzikich zw
ierząt i pożytecznych drapieżników

; zbieranie w
ody, np. 

przy pom
ocy tam

, zbiorników
 w

odnych. Zw
iększa różnorodność biologiczną, ochronę przed szkodnikam

i i trw
ałość system

ów
 upraw

 w
 skali krajobrazu.



SICS
Przykład 

Uprawy ochronne 
i redukcja nawozów 

azotowych
Polepsza:

strukturę gleby, różnorodność 
biologiczną, efektywność 
wykorzystania substancji 

odżywczych; redukuje 
wypłukiwanie i erozję

Włączanie SICS do polityki UE 

Polityka rolna

Proponowana WPR na okres po 2020 roku. obejmuje trzy nadrzędne cele środowiskowe, które są 
bezpośrednio związane z glebą i w związku z tym dają możliwość lepszego włączenia gleby do tej polityki, co 
może nastąpić dzięki SICS:

     Łagodzenie zmian klimatu, dostosowanie do zmian klimatycznych i wspieranie zrównoważonej energii

      Zrównoważony rozwój i efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi takimi jak gleba, woda i powietrze

      Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej i poprawy usług ekosystemów

W ramach instrumentu pierwszego filaru WPR, włączenie środków na rzecz ekologizacji do obowiązkowych 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) daje większe możliwości ochrony gleby. 
Te środki obejmują wykorzystanie roślin ochronnych jako części płodozmianu, co działa jako ochrona przed 
erozją i dostarcza glebie składniki odżywcze. Rośliny ochronne są również kluczowym elementem SICS. W 
ramach instrumentu drugiego filaru nowe działania rolno-środowiskowo-klimatyczne (AECM) stwarzają 
możliwość rozwiązania problemu pogarszającej się obecnie kondycji gleby; gleby zregenerowane za 
pomocą SICS mogą zwiększyć swój potencjał magazynowania dwutlenku węgla i łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych. Należy dopilnować, aby Państwa Członkowskie przeznaczyły wystarczające kwoty z budżetu 
filaru 1 i 2 na środki związane z ochroną kondycji gleby. Kluczem do tego będzie posiadanie długoterminowej 
wizji zaproponowanej przez Komisję Europejską i wykorzystywanej w SICS.
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Ramy polityki i dyrektywy
Ramy polityki i dyrektywy przedstawione w tabeli na poprzedniej stronie mogą być rozpatrywane wspólnie przy użyciu 
kilku komponentów SICS. Należy zatem podjąć wysiłki w celu ich uregulowania i zachęcenia do ich stosowania przez 
rolników poprzez zwiększenie świadomości i ułatwienie współpracy grup rolników w skali krajobrazu.
Wycofanie dyrektywy ramowej w sprawie gleby oznacza, że polityka UE w dziedzinie gleby pozostaje bez spójnego 
prawodawstwa. W obrębie UE tylko kilka krajów posiada specjalny instrument prawny lub polityczny, którego głównym 
celem jest ochrona gleby.

Degradacja europejskich gleb wzrasta, co wskazuje na to, że obecna polityka nie jest skuteczna. Kluczowe znaczenie ma 
wdrażanie proponowanych praktyk przez rolników. Słaba polityka i doradztwo, a także czynniki społeczno-gospodarcze 
i środowiskowe mogą mieć negatywny wpływ na to wdrażanie. Więcej informacji można znaleźć tutaj: 
 https://www.soilcare-project.eu/resources/deliverables

Wymiana wiedzy

@SoilCare_eu


