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Cel projektu  LCAgri

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

http://www.iung.pulawy.pl/eng
http://www.iung.pulawy.pl/eng


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

RZD IUNG-PIB



Wykorzystanie systemu wspomagania decyzji 4R
w zakresie nawożenia

Założenia: Nawożenie wg. schematu: 

• odpowiedni nawóz,

• odpowiednia dawka ,

• odpowiedni czas,

• odpowiednie miejsce. 

Źródło: http://www.cropnutrition.com

Wdrażana w RZD Werbkowice



Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji 
(DSS)do optymalizacji bilansu N

Założenia: Wykorzystanie programu NawSald do 
optymalizacji nawożenia azotem

Wdrażana w RZD Werbkowice



Ograniczenie nawożenia N na obszarach chronionych

Założenia: Ograniczanie lub eliminacja nawożenia 
azotem na obszarach objętych ochroną przyrody. 

Wdrażana w RZD Werbkowice



Precyzyjne nawożenie N w oparciu o potrzeby roślin

Założenia: Wykorzystanie rozsiewacza nawozów z 
N-sensorem i oprogramowaniem określającym 
stopień odżywienia roślin.



Doglebowe (wgłębne) stosowanie nawozów

Źródło: http://iung.pl/azomais/galeria.html Źródło: http://www.pichonindustries.pl

Wdrażana w RZD Werbkowice



Eliminacja jesiennej dawki azotu



Zmianowanie roślin ze szczególnym uwzględnieniem 
roślin bobowatych

Źródło: http://m.polagra-premiery.pl

Wdrażana w RZD Werbkowice



Uprawa roślin okrywowych w okresie zimy

Źródło: http://www.koeckerling.de/pl 

Źródło: http://www.koeckerling.de/pl/
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Konserwujące uprawa roli

Źródło: http://www.vaderstad.com/pl

Założenia: 

Wdrożenie siewu 
bezpośredniego i siewu 
pasowego. 



Wykorzystanie metod rolnictwa precyzyjnego

Założenia: Przygotowanie elektronicznych map 
jakości gleb, zasobności w składniki mineralne, 
mapowanie plonu. 

Opracowanie elektronicznej bazy danych o polach 
oraz sytemu raportowania on-line.



Mapy analogowe 
(papierowe)

Dane geometryczne rastrowe 
(ortofotomapy)

Pozyskiwane oraz integracja danych przestrzennych oraz opisowych dla 
Rolniczych Zakładów Doświadczalnych oraz tworzenie nowego zasobu danych

Dane opisowe 
i liczboweBaza Danych GIS

skanowanie, kalibracja, 
wektoryzacja, 

analizy przestrzenne



• Wektorowe granice pól
• Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5000
• Mapa ewidencyjna
• Ortofotomapy
• Opisowa baza danych xls. dla poszczególnych pół 

Struktura bazy danych GIS dla RZD 



Praktyka 4

Praktyka 6 

Praktyka 2 

 2d

Praktyka 1

numer pola

 2d-T metoda tradycyjna

Każde z pól jako obiekt przestrzenny,
będzie powiązane z informacją opisową
zawierającą dane min. na temat
stosowanych w danym roku praktyk,
zabiegów czy uzyskanych plonów



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



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
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