
Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa
niskoemisyjnego w projekcie LCAgri

Jerzy Kozyra
Puławy, 29.09.2017

Prezentacja wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 współfinansowanego ze środków NCBR

Irma



Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

„ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO  I  LEŚNICTWO”

Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego 
zdolnego do adaptacji do zmian klimatu 

obecnie oraz w  perspektywie na lata 2030 i 2050 (LCAgri)



Cel projektu 

Poprawa wydajności wykorzystywania zasobów 
poprzez wdrożenie innowacyjnych niskowęglowych 
praktyk rolniczych oraz promocję zrównoważonego 
stosowania nawozów  mineralnych w Polsce



Zadanie 4

Ocena emisyjności 
stosowania nawozów 

Pole-gospodarstwo-region-kraj

Klimat 2000-2030-2050

Zadanie 1
Ocena emisyjności 

na poziomie 
produkcji

Zadanie 2
Ocena emisyjności 
i modelowanie na 

poziomie gospodarstw
(250 gosp.)

Zadanie 3
Pomiary emisji GHG 

i modelowanie

Zadanie 5
Testowanie pakietu praktyk 

niskoemisyjnych
(8 eksperymentalnych gospodarstw,

10 praktyk rolniczych)

Zadanie 6
Certyfikacja emisji GHG nawozów GA-ZAP

z wykorzystaniem zalecanych praktyk rolniczych

Zadanie 7
Budowanie sieci, dzielenie się innowacyjną wiedzą

Zalecenia adaptacyjne

Ślad węglowy dla gospodarstw

Wyniki pomiarów
i modelowania emisji

Monitoring emisji 
i ryzyka klimatycznego

Narzędzia 
oceny 

i monitoringu 
emisji

Ślad węglowy
w różnych skalach 

czaso-przestrzennych,
ocena ryzyka klimatycznego,

zalecenia  adaptacyjne

Ocena emisyjności 
i efektywności 
ekonomicznej 
gospodarstwa

Ślad węglowy 
dla 10 wstępnie 

wybranych 
praktyk

Ślad węglowy dla proponowanych technologii praktyk 
niskoemisyjnych, ocena ich efektywności ekonomicznej

Zalecenia dla rolników

Ślad węglowy 
produktów GA-ZAP
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Źródło: naukaoklimacie.pl



Praktyki niskoemisyjne                  (LC1-LC5)

(LC1) Wykorzystanie koncepcji 4R Nutrient Stewardship:
właściwy nawóz, dawka, czas aplikacji, miejsce aplikacji

(LC2) Wykorzystanie komputerowych narzędzi wsparcia 
decyzji opracowanych w IUNG-PIB

(LC3) Precyzyjna aplikacja nawozów azotowych

(LC4) Wgłębne stosowanie nawozów

(LC5) Redukcja jesiennej dawki azotu

Rolnictwo niskoemisyjne – wyzwania i perspektywy ochrony klimatu 

KOBIZE, Warszawa, 17.11.2015 



Praktyki niskoemisyjne                 (LC6-LC10)

(LC6) Dywersyfikacja upraw, ze szczególnym uwzględnieniem 
roślin strączkowych

(LC7) Wprowadzenie do zmianowania roślin okrywowych

(LC8) Rolnictwo konserwujące – siew pasowy

(LC9) Precyzyjne nawożenie 

(LC10) Ograniczenie nawożenia na obszarach chronionych

Rolnictwo niskoemisyjne – wyzwania i perspektywy ochrony klimatu 

KOBIZE, Warszawa, 17.11.2015 



Grabów



Ocena emisji przy produkcji nawozów w Zakładach 

Azotowych w Puławach

CO2 N2O

barwa bezbarwny bezbarwny

współczynnik globalnego 

ocieplenia GWP = 1 GWP = 298

źródło powstawania
spalanie paliw kopalnych,

oddychanie

produkcja kwasu azotowego, 

rolnictwo

wykorzystanie napoje gazowane znieczulanie

masa molowa 44,01 kg/kmol 44,01 kg/kmol

ZADANIE 1



Zadanie 3. 
Modelowanie i pomiary emisji 
gazów cieplarnianych
(IA–PAN)



Zadanie 3. 
Automatyczny system do pomiarów emisji 
(RZD Grabów, 2017)



LC6 – wprowadzenie 
roślin motylkowych

LC2 – wprowadzenie 
Systemu NawSald

LC9 – wdrożenie 
elementów rolnictwa 
precyzyjnego

LC1 – 4R Nutient
SterwardshipLC8 – uprawa 

konserwująca

ZADANIE 5Testowanie pakietu praktyk niskoemisyjnych



Wdrożenia LCAgri  - Osiny (koło Puław, 16.09.2016)

Uprawa pasowaUprawa uproszczona



Osiny WSN (styczeń 2017) Pomiary wilgotności gleby
Praktyka – LC8  – rolnictwo konserwujące – siew pasowy

uprawa uproszczona uprawa orkowa uprawa pasowa



15

Racjonalizacja uprawy i nawożenia

Nawozy mineralne 
+

etykiety emisyjności

Wybór  
odpowiednich 

praktyk rolniczych

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  
Zachowanie węgla w glebie

Zmniejszenie nakładów
Stabilizacja plonów

opakowania

media społecznościowe

Youtube
Platforma wiedzy LCAgri

(korzyści rolnika) (korzyści publiczne)



Osiny
Pszenica ozima  - uprawa uproszczona 

24-11-2016Fot. dr Anna Nieróbca



Osiny
Pszenica ozima po rzepaku - uprawa pasowa 

24-11-2016Fot. dr Anna Nieróbca



uprawa uproszczona uprawa orkowa uprawa pasowa

Osiny
Rzepak - uprawa pasowa 

24-11-2016Fot. dr Anna Nieróbca



Osiny
Pszenica ozima - uprawa pasowa 

31-03-2017
Fot. dr Anna Nieróbca



Osiny
Pszenica ozima – po rzepaku - uprawa pasowa 

21-04-2017
Fot. dr Anna Nieróbca



Osiny
Pszenica ozima – po pszenicy - uprawa pasowa 

25-06-2017Fot. dr Anna Nieróbca


