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STRESZCZENIE
W ramach projektu SoilCare przetestowano i oceniono koncepcję systemów uprawy ulepszających 

glebę (Soil Improving Cropping Systems, SICS) jako wsparcia zrównoważonego rozwoju i rentowności. 
Koncepcja SICS opiera się na założeniu, że niektóre systemy uprawy podnoszą jakość gleby, a 

jednocześnie mają pozytywny wpływ na rentowność i zrównoważony rozwój. 

SICS obejmuje trzy elementy: płodozmian długoterminowy, uprawy ulepszające glebę i techniki 
zarządzania agronomicznego. W niniejszym dokumencie przedstawiono, w jaki sposób polityka 

może usprawnić przyjmowanie SICS, a także jak czynniki instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz 
edukacyjne i wynikające z wiedzy mogą wpłynąć na wdrażanie tych rozwiązań.

MOŻLIWE DZIAŁANIA
Działania, które regulują i promują wdrażanie SICS, a 
także zachęcają do niego: 

     Opracowanie szczegółowych celów w związku z zagrożeniami 
dla gleby i włączenie ich do strategii tematycznej w dziedzinie 
ochrony gleby i innych nowych polityk

     Promowanie SICS przy pomocy właściwej polityki np. 
doradztwa na szczeblu UE w zakresie programów ekologicznych i 
zaleceń Komisji skierowanych do państw członkowskich

    Dostosowanie w przypadku konfliktu polityki, aby uniknąć 
zniechęcenia do zrównoważonego zarządzania glebami

    Stworzenie jasnego, solidnego i rzetelnego systemu 
monitorowania i realizacji WPR
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Czynniki gospodarcze 

Wysokie nakłady inwestycyjne lub koszty wdrożenia –
Liczne ośrodki: zmiana stosowanych metod wymaga poniesienia wysokich 
kosztów (krótko- i długoterminowych), np. na nawozy organiczne, odpowiedni 
osprzęt do maszyn (np. podwozie gąsiennicowe, brony talerzowe), zakup nowych 
roślin i dodatkowych nasion – poza zasadniczymi – do upraw okrywowych

Podejście holistyczne i dodatkowe korzyści dla gleb –
GB: zmiany w rotacji upraw upowszechniły się w związku z kontrolą chwastów i 
chorób, a jednocześnie są one korzystne dla gleby

Presja i popyt na rynku –
BE: polityka zachęcająca rolników do stosowania upraw okrywowych i 
płodozmianu, jednak z powodu wysokiego popytu na ziemniaki, a w konsekwencji 
ich rentowność, ziemniaki są uprawiane w zbyt dużej ilości; ponadto pozostałości 
z upraw i materiały organiczne wykorzystywane są do wytwarzania biopaliw i 
innych bioproduktów, ze względu na wysoki popyt, dlatego nie pozostają one w 
glebie

Czynniki społeczno-kulturowe

Świadomość społeczna i gleba jako wartość –
Liczne ośrodki: konsumenci muszą lepiej zrozumieć wpływ metod produkcyjnych 
na glebę, aby dokonywali bardziej świadomych decyzji podczas zakupów i byli 
gotowi zapłacić wyższą cenę, odzwierciedlającą koszty zrównoważonej produkcji 

Nowe pokolenie rolników otwartych na zmianę –
ES/BE/NO: z powodu przyzwyczajeń wielu rolników jest niechętnych do zmiany 
metod; starsi rolnicy są przyzwyczajeni do metod nastawionych na wysoką 
produkcję

BE: zawsze są pionierzy lub innowatorzy skłonni do wypróbowywania nowych 
rozwiązań 
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Wiedza i edukacja 

Niedostateczne zasoby –
Liczne ośrodki: niezbędne są większe zasoby przeznaczone na doradztwo dla 
gospodarstw eksperymentalnych i pokazowych. Doradcy korzystają często z 
finansowania w ramach projektów, co powoduje problemy z zapewnieniem 
ciągłości.

Fachowe doradztwo wysokiej jakości –
ES: jakość usług doradczych jest bardzo nierówna, a porady udzielane są 
dorywczo, bez zapewnienia ciągłości

BE: fizyczne i biologiczne gospodarowanie glebą jest często zaniedbywane z 
powodu skoncentrowania na składnikach odżywczych i nawozach/oborniku

NO: doradztwo udzielane przez NLR (niezależna organizacja członkowska) na 
dobrym poziomie, wykwalifikowani doradcy, którzy mają rozległą wiedzę na 
temat gleby i starają się w miarę możliwości uwzględniać kwestie dotyczące 
ochrony środowiska i poprawy stanu gleby

Czynniki instytucjonalne i polityczne 

Niekorzystne skutki kształtu polityki –
BE: w ogólnym odbiorze polityka przewiduje rozwiązania, które należy 
wprowadzić, niezależnie od tego, czy są one wykonalne lub praktyczne, co 
czasem powoduje skutki odwrotne od zamierzonych, np. przekształcanie łąk, aby 
uniknąć statusu „trwałych użytków zielonych”. 

GB: rolnik może zostać poproszony o zasadzenie określonego zestawu roślin, 
korzystnego dla pszczół i ptaków, które nie stanowią dobrej okrywy dla gleby

Brak spójności między przepisami i sprzeczne cele –
GB: cele i dotacje na zwiększanie obszarów leśnych i uprawę roślin do produkcji 
biopaliw nie przewidują, że grunty muszą być odpowiednie w tym celu

BE: rolnikom często udzielane są sprzeczne zalecenia (dyrektywa azotanowa a 
WPR) ze względu na rozdrobnienie służb i instytucji publicznych
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Przegląd czynników wpływających na wdrażanie SICS 
Jak pokazano w powyższej tabeli, liczne kwestie wywierają wpływ na zrównoważone zarządzanie glebami. 
Oznacza to, że kwestie właściwe dla poszczególnych państw wynikają z fundamentalnych czynników na szczeblu 
UE, do których zaliczają się:

Czynniki społeczno-kulturowe
Brak świadomości społecznej w kwestiach związanych z glebą (i jej uprawą) jako zasobem wykorzystywanym 
przez ludzi i gospodarkę stanowi zagrożenie, gdyż społeczeństwo nie dostrzega wpływu produkcji rolnej na 
glebę. Mechanizacja tworzy ponadto dystans między rolnikami, uprawianą przez nich rolą a glebą i utrudnia im 
zaobserwowanie zmian w ekosystemie. Niektórzy partnerzy SoilCare podkreślili kwestie etyczne, sprzyjające 
ekologicznemu podejściu do rolnictwa, jako istotny czynnik zmian w tej dziedzinie.

Czynniki gospodarcze
Okres przejścia z konwencjonalnych na organiczne, bardziej zrównoważone metody upraw i zarządzania glebą 
wymaga nakładów finansowych i może okazać się dla wielu rolników zbyt ryzykowny, gdyż może spowodować 
spadek plonów. Konieczne jest zatem w tym czasie udzielenie wsparcia finansowego. Bodźce finansowe 
wynikające z polityki i zapotrzebowania społecznego mogą ponadto stanowić motywację do przeprowadzenia 
zmian w praktyce. Globalne systemy sprzyjające monokulturze stanowią też hamulec zmian, gdyż to sprzedawcy 
detaliczni, a nie producenci, mają moc sprawczą.

Czynniki instytucjonalne i polityczne
Zdaniem partnerów SoilCare spowodowanie zmian przez regulacje ma zarówno pozytywne, jak i negatywne 
aspekty, co obrazują przykłady przytoczone na poprzedniej stronie. Ewentualnych niezamierzonych skutków 
można uniknąć dzięki ścisłej współpracy z rolnikami. Usługi doradcze są obecnie często odbierane jako narzędzie 
ochrony dotychczasowego sposobu działania, które nie uwzględnia wyników badań naukowych dotyczących 
zrównoważonego zarządzania glebą. Konieczne jest regularne szkolenie zarówno rolników, jak i doradców. 
Priorytetem musi być także edukowanie społeczeństwa i dostępność żywności produkowanej w zrównoważony 
sposób.
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Promowanie SICS za pośrednictwem polityki
W niniejszym przeglądzie polityki przedstawiono czynniki, które wywierają wpływ na wdrażanie SICS zarówno 
na szczeblu UE, jak i w państwach członkowskich. Zrozumienie i uwzględnienie wszystkich tych czynników 
jest niezbędne w celu lepszego promowania i uregulowania SICS, a także w celu zmotywowania do wdrażania 
ich w całej UE. Zapewnienie zrównoważonego zarządzania glebą wymaga holistycznego podejścia zarówno 
społeczeństwa, jak i sektora rolnego – poczynając od docenienia przez konsumentów kosztów i podstawowych 
metod produkcji żywności (takich jak organiczne) po doradztwo, wsparcie i szkolenia dla rolników.

Pełna wersja raportu, na którym opiera się niniejszy przegląd polityki, jest dostępna tutaj: (D7.2 Sprawozdanie 
z wyboru dobrych alternatyw strategicznych na poziomie UE i ośrodka badawczego): https://www.soilcare-
project.eu/pl/resources/deliverables
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