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IUNG-PIB – tradycje i nowe wyzwania
1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny

1869-1914    Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach 
(Nowej  Aleksandrii) z rosyjskim językiem wykładowym

1917 - Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW)

1950 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

2005 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawcz



Czynniki wpływające na produkcję roślinną

Działalność  IUNG-PIB w Puławach to 2 główne nurty; 
agrotechniczny i środowiskowy, powiązane szeregiem 

zależności i sprzężeń zwrotnych.

Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne

Wiedza, informacje
Innowacyjność, 

zrównoważony rozwój



Kierunki badań środowiskowych 

1. Rozpoznanie i ocena przyrodniczych warunków produkcji rolnej.

2. Opracowanie zasad i metod ochrony gleb oraz rekultywacja 
gruntów.

3. Określenie roli drobnoustrojów w kształtowaniu żyzności gleby.

4. Rozpoznanie stanu agrochemicznego gleb kraju oraz opracowanie 
zasad i technik nawożenia.

5. Opracowanie systemów uprawowych efektywnych ekonomicznie 
i zwiększających żyzność gleby.

6. Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko, wyznaczanie 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 
i obszarów problemowych rolnictwa (OPR).



Kierunki badań agrotechnicznych IUNG jako wsparcie 
produkcyjnej funkcji obszarów wiejskich

I. Charakteryzujący się opracowaniem podstawowych zaleceń 
agrotechnicznych dla roślin uprawy polowej publikowanych 
w formie wydawanych cyklicznie „Zaleceń Agrotechnicznych 
IUNG” (poczynając od lat 50.);

II. Wyróżniający się opracowaniem i upowszechnianiem 
kompleksowych technologii produkcji zbóż i roślin pastewnych 
(lata 70 i 80.);

III. Przypadający na lata 90., cechujący się dostosowaniem 
technologii do wymagań produkcji rynkowej, zróżnicowanej 
kondycji ekonomicznej gospodarstw i wymogów ochrony 
środowiska oraz pozostający pod wpływem procesów 
integracyjnych z UE i Wspólnej Polityki Rolnej;

IV. Lata 2000-…, rozszerzenie badań o aspekty jakości plonów, 
bezpieczeństwo żywnościowe, optymalizację technik i technologii 
produkcji rolniczej.



W działalności IUNG-PIB znaczące miejsce 
zajmują badania w dziedzinie:

kształtowania środowiska, 

oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze,

doskonalenia technologii produkcji roślinnej,

regionalnego zróżnicowania produkcji rolniczej,

Badania IUNG-PIB to wspieranie racjonalnego wykorzystania 
przestrzeni rolniczej i zwiększanie konkurencyjności 
i innowacyjności.



Nowe spojrzenie 
na rolnictwo

Przez wiele lat rolnictwo oceniano głównie przez pryzmat

jego funkcji produkcyjnych.

Wzrost świadomości ekologicznej, dyskusje nad

zmianami klimatu i sposobami adaptacji do nich rolnictwa,

identyfikacja zagrożeń oraz powszechna akceptacja rozwoju

zrównoważonego spowodowały zasadniczy zwrot

w poglądach na wykorzystanie środowiska naturalnego

w różnych sferach działalności człowieka, w tym także

w rolnictwie, wyznaczając również priorytetowe kierunki

badań i analiz rolniczych i ekonomiczno-rolniczych.



„Rolnictwo pełniąc funkcję środowiskową wytwarza

również efekty, które uznać należy za dobra

publiczne, gdyż korzystają lub mogą z nich

korzystać wszyscy. Wśród efektów wyróżnić

należy zachowanie żyzności, funkcjonalności

i bioróżnorodności gleby oraz stabilizację klimatu

poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych”
/J. S. Zegar 2012/



Przesłanka badań nad ograniczaniem emisji 
gazów cieplarnianych

świadomość, że „rolnictwo nie tylko emituje
znaczne ilości metanu i podtlenku azotu, ale
również przyczynia się do pochłaniania dwutlenku
węgla i jego sekwestracji w glebie w postaci
substancji organicznej” (Faber 2007).



Nowe wyzwania „środowiskowe” w działalności  IUNG-PIB
1) Ocena wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze 

i zapobieganie jego degradacji, racjonalne wykorzystanie gleb;

2) Ocena skutków produkcyjnych, ekonomicznych i środowiskowych 
WPR i PROW;

3) Promocja i ocena różnych systemów gospodarowania  w rolnictwie 
oraz konserwujących systemów uprawy roli;

4) Ocena możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne oraz 
wykorzystanie w tym celu różnych ziemiopłodów;

5) Wspieranie rolnictwa niskoemisyjnego;

6) Wspieranie biogospodarki oraz innowacyjności polskiego  
rolnictwa;

7) Ograniczanie zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska poprzez 
eliminację lub zmniejszanie zużycia środków chemicznych;

8) Modelowanie zmian w produkcji rolniczej i jej oddziaływania 
na środowisko.



Główne kierunki badań i analiz IUNG-PIB 
w zakresie ograniczania emisji

1. Ocena emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce

z uwzględnieniem różnych poziomów zarzadzania (pole,

gospodarstwo, region, kraj); (ekspertyzy dla MRiRW, publikacje).

2. Wpływ uwarunkowań przyrodniczych (zmiany klimatu, jakość

i specyfika gleb, zawartość glebowej materii organicznej) oraz

organizacyjno-ekonomicznych (intensywność, systemy, kierunki

i technologie produkcji rolniczej, zmiany w strukturze użytkowania

ziemi i strukturze produkcji) na emisję gazów cieplarnianych.

3. Strategie i sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych

do atmosfery.

4. Wykorzystanie metod modelowania do oceny (szacunków) emisji

gazów cieplarnianych w zależności od czynników siedliskowych,

agrotechnicznych i organizacyjno-ekonomicznych.



Główne kierunki badań i analiz IUNG-PIB 
w zakresie ograniczania emisji

5. Ocena skuteczności różnych sposobów ograniczania emisji i ich

wpływu na efekty produkcyjne i ekonomiczne różnych grup

gospodarstw rolniczych.

6. Wdrażanie rozwiązań zapewniających ograniczenie emisji gazów

cieplarnianych – współpraca z przemysłem i praktyką rolniczą.

7. Poszukiwanie możliwości wielopłaszczyznowej interdyscyplinarnej

oceny emisji poprzez współpracę różnych ośrodków i specjalności

naukowych oraz poprawę skuteczności transferu wyników badań

do doradztwa i praktyki rolniczej.



 działalność statutowa

 program wieloletni IUNG-PIB 2016-2020 
projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, 
Biostrateg

 Działalność RZD IUNG-PIB

 Upowszechnienia i wdrożenia

 Współpraca z doradztwem i praktyką rolniczą 

Formy i płaszczyzny realizacji problematyki



„Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego 
wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce 

oraz kształtowania jakości surowców roślinnych”

Cel główny programu wieloletniego to wspieranie działań w zakresie ochrony i
racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie
niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości
surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu.

Wykonawca: IUNG-PIB w Puławach
Dyrektor: prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Okres realizacji: 2016-2020

zad. 2.6 Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz
azotanów z rolnictwa w perspektywie lat 2030 oraz 2050. (dr Z. Jarosz)



Przykłady projektów badawczych 
o tematyce środowiskowej

 Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia 
i siewu kukurydzy (AZOMAIS) 
– dr T. Jadczyszyn (2012-2016)

 Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do 
adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 
2030 i 2050 (LCAgri) – prof. dr hab. W. Oleszek (2015-2018)

 Metody poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach 
produkcji rolniczej (FertilCrop) – dr J. Stalenga (2015-2017)

 Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności 
energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa 
(BIOGAS&EE) – dr hab. M. Matyka (2015-2018)



Przykłady projektów badawczych 
o tematyce środowiskowej

 Zapobieganie i remediacja gleb zdegradowanych w Europie 
poprzez zrównoważone użytkowanie gruntów (RECARE) 
– dr G. Siebielec (2013-2018)

 Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce (BioEcon) –
prof. dr hab. W. Oleszek (2015-2018)

 Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo 
siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. 
lubelskim (KIK/25) – dr J. Stalenga (2011-2017)



źródło: opracowanie własne



WNIOSKI

1. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na
różnych poziomach zarządzania jest problemem
strategicznym i wyznacznikiem kierunków badań
naukowych.

2. Problemy efektywności różnych działań
ograniczających emisję gazów cieplarnianych
powinny być płaszczyzną szerszej niż
dotychczas współpracy nauki, przemysłu,
doradztwa i praktyki rolniczej.

3. Obiektywna ocena skuteczności działań
ograniczających emisję wymaga podejścia
systemowego oraz dodatkowych pomiarów
i gromadzenia danych na poziomie pola
i gospodarstwa.
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