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Zmiana średniej temperatury powietrza w Polsce
w latach 2001-2010 względem normy 1971-2000 

(Górski, Kozyra 2011)



Zmiana zawartości dwutlenku węgla w atmosferze od 1958 roku
(źródło: NOAA)



Udział podsektorów w emisji gazów cieplarnianych 
w rolnictwie w 2013 r. [%]
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Główne źródła emisji GHG – gleby rolne (N2O) oraz fermentacja jelitowa zwierząt 
gospodarskich (CH4)
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Kategoria: gleby rolne - udział emisji N2O w 2013 r. [%]
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Główne źródło emisji N2O – stosowanie nawozów mineralnych
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Wielu rolników amerykańskich— włącznie z tymi którzy kwestionują 
fakt że zmiany klimatyczne są wynikiem działalności człowieka —
obecnie robi dokładnie to co jest zalecane jako adaptacja do zmiany 
klimatu tj.:

• Rolnictwo precyzyjne
• Ograniczenie orki lub uprawa bezworkowa, 
• Wprowadzenie roślin okrywowych

Kluczem do zachęcenia rolników do proponowanych 
praktyk rolniczych jest pokazanie w jaki sposób 
poprawi to funkcjonowanie ich gospodarstwa.



Cele szczegółowe 

(O1) Identyfikacja obecnych praktyk rolniczych w Polsce, przyczyniających się do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery lub przez które następuje 
adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych 

(O2) Wskazanie problemów oraz ryzyka związanego ze zmianami klimatu 
w perspektywie 2030 i 2050 roku 

(O3) Zmniejszenie niepewności oceny  możliwości redukcji emisji gazów 
cieplarnianych poprzez utworzenie systemów pomiarowych i wykorzystanie modeli

(O4) Wdrożenie praktyk niskoemisyjnych w różnych regionach Polski

(O5) Ocena cyklu życia dla nawozów GA- ZAP dla różnych praktyk niskoemisyjnych 
i opracowanie  etykiet węglowych dla nawozów GA-ZAP wraz rekomendowanymi 
praktykami rolniczymi



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
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Ocena śladu węglowego dla 
obecnych praktyk rolniczych w 
gospodarstwach (250 gospodarstw)
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Emisje dwutlenku węgla (CO2)
Emisje metanu (CH4)
Podtlenku azotu (N2O)



Modelowanie i pomiary emisji gazów cieplarnianych

2 analizatory N20 2 analizatory CO2
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Modelowanie i pomiary emisji gazów cieplarnianych
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3.D Gleby rolne – emisja N2O
Zużycie nawozów mineralnych N
Wsk. emisji N2O = 1,0% (2006 IPCC)

Przejście na krajowy wskaźnik emisji?

Inne kraje rozwinięte (zał. I do konwencji)
6 krajów raportuje emisję N2O z gleb ze stos. nawozów mineralnych 
wg krajowych wskaźników:
JAP - 0,7%
SWE – 0,8%
NZ – 1,0%
US – 1,2%
NED – 1,3%
RUS – 1,4%

Wskaźnik domyślny z IPCC 
stosują m.in.: AUT, BEL, CZE, 
DNK, FIN, FRA, GER, HUN, 
ITA, NOR, PRT, SLK, SPA, 
SWI, UKR, UK
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LC6 – wprowadzenie 
roślin motylkowych

LC2 – wprowadzenie 
Systemu NawSald

LC9 – wdrożenie 
elementów rolnictwa 
precyzyjnego

Plan wdrożenia praktyk na 
przykładzie RZD Osiny

LC1 – 4R Nutient
SterwardshipLC8 – uprawa 

konserwująca
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RZD Żelisławki

RZD Wierzbno

RZD Wielichowo
RZD Błonie - Topola RZD Borusowa

RZD Puławy

RZD Kępa

RZD Osiny

RZD Werbkowice

RZD Grabów

Łącznie ok. 3000 ha UR w tym 2400 ha GO i 600 ha TUZ
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Certyfikacja produktów GA-ZAP 

saletra amonowa z dodatkiem magnezu 

występująca w postaci lekko kremowych 

granul (zawartość azotu całkowitego 34% N)

mocznik występujący w postaci białych granul 

(zawartość azotu całkowitego 46% N)

siarczan amonu występujący w postaci białych, 

szaro-beżowych lub szarych kryształów (zawartość 

azotu całkowitego 20,8% N, zawartość siarki 24% S)

wodny roztwór saletrzano-mocznikowy produkowany w trzech 

rodzajach (zawartość azotu całkowitego 28%, 30% lub 32% N)

zmieszany w stosunku 1:1 roztwór RSM® 32N oraz PULASKA® 

(zawartość azotu całkowitego 26% N, zawartość siarki 3% S)

wodny roztwór mocznika i siarczanu amonu (zawartość azotu 

całkowitego 20% N, zawartość siarki 6% S)

siarczan amonu występujący w postaci białych, szaro-

beżowych lub szarych drobnych kryształów otrzymywanych w 

procesie odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną 

(zawartość azotu całkowitego 20,8% N, zawartość siarki 24% S)

SIARCZAN AMONU 

IOS
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Warsztaty w Osinach, 21.04.2015

Opracował: Robert Borek, IUNG-PIB Puławy
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Budowanie
sieci współpracy
Dzielenie się wiedzą
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Wilgotność gleby  w uprawie kukurydzy (RZD Grabów, 2015)

Uprawa płużna

Siew bezpośredni
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