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Opracowano na podstawie: 
 
1. Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O)  w polskim 

rolnictwie 
Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko, Zuzanna Jarosz, Robert 
Borek, Jerzy Kozyra, Alina Syp, Andrzej Zaliwski; IUNG-PIB w Puławach 
IERiGŻ, Z badao nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, 2012 (w druku). 

 
2. Ocena Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod 

kątem możliwości realizacji celów polityki klimatycznej 
Jerzy Kozyra, Antoni Faber, Rafał Pudełko, Artur Łopatka, Mariusz Matyka, Katarzyna 
Mizak, Magdalena Borzęcka-Walker, Anna Nieróbca, Piotr Koza, Robert Borek 
Wykonano w ramach umowy 560n/2011 na zlecenie MRiRW (maszynopis). 
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Zagadnienia: 
 

Definicja sekwestracji 
 
Jak jest? (zawartości MO (C) w glebach Polski, bilans MO (C), sytuacja na tle 

Europy i UE) 
 

Jak byd powinno? (wymagania: zasada wzajemnej zgodności, LULUCF, cele 

ograniczenia emisji od 2021 r.) 
 

Co należy zrobid? 
-  wybrad wg celów LULUCF techniki ograniczania emisji o największej 

naukowej ufności i najmniejszych kosztach, zweryfikowad je empirycznie  
i skutecznie zastosowad, a następnie wdrożyd monitoring sekwestracji C. 

3 



Zasobnośd gleb Polski w materię organiczną (Stuczyoski i in., 2007) 

<3,5% stepowienie!??? 
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Przyrost lub spadek zawartości węgla organicznego (y*100 - % r-1) w 
zależności od początkowej zawartości tego pierwiastka (x - %) w latach 
1968-2003 (Stuczyoski i in., 2007; obliczenia własne) 
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Średni spadek 
zawartości C org. 
W Anglii i Walii  
0.65% r-1 w latach 
1978-2003 
(Bellamy i in. 2005) 



Emisja CO2 z gleb Polski  (Stuczyoski i in., 2007) 

Straty węgla z gleb 
wynoszą średnio w 
kraju 0,47 t C ha-1 r-1, 
co odpowiada 0,82 t ha-1 r-1 
materii organicznej  
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Austria – 0,24 t C ha-1 r-1 

(Dersch i Bohm, 1997) 
 

Belgia   – 0,76 t C ha-1 r-1 

(1989-1999; 210 000 prób; Sleutel i in. 2003) 



Prognozowany bilans materii organicznej w glebach w latach 2007-2020 
obliczony z trendu chemicznych oznaczeo węgla organicznego w profilach 
glebowych (Stuczyoski i in.,2007 za Borzęcka-Walker i in., 2011) 

t C ha-1 r-1 

>-0.6 

-0,6- -0,5 

-0,5- -0,4 

-0,3- -0,2 

<-0,2 

Średnio –  -0,47 
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Potencjalne straty  węgla organicznego z gleb (t C ha-1 r-1) 
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Potencjalne przyrosty zawartości węgla organicznego w glebach (t C ha-1 r-1) 
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Prognozowane zmiany w zawartości węgla organicznego w GO w latach 1990-2080 



Bilans węgla w Europie w t C ha-1 r-1 (Janssens i in., 2005) 

-0,25 

-0,25 - 0 

0 - 0,25 

0,25 - 0,50 

0,50 - 0,75 

0,75 - 1,00 

>1,00 
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Wymagania PL - Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance) 

Dobra kultura rolna: 
Paostwa Członkowskie zapewniają, że wszystkie grunty rolne, a w szczególności 
grunty, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, są 
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. 
 
Zachowane zostaną trwałe użytki zielone. Polska, jako paostwo członkowskie 
Unii Europejskiej, zobowiązana jest zapewnid, aby stosunek powierzchni 
trwałych użytków zielonych do powierzchni gruntów rolnych nie zmniejszył się 
o więcej niż 10%. Współczynnik ten został określony przez Polskę w roku 2005 
i wynosi 16,97%. 

MRiRW, 2010 
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Wymagania PL - Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance) 

Utrzymywanie poziomów substancji organicznej gleby poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków: 
 
Ten sam gatunek zbóż (pszenica, żyto, jęczmieo, owies) może byd 
uprawiany na danej działce rolnej nie dłużej niż 3 lata. 
 
Możliwe jest uprawianie tego samego gatunku zbóż, w czwartym 
i piątym roku, pod warunkiem przyorania słomy, obornika lub 
międzyplonów, o czym należy wcześniej zawiadomid kierownika biura 
powiatowego ARiMR. 

Poprawna gospodarka próchnicą w obecnych warunkach zyskuje na 
znaczeniu, gdyż systematycznie spada obsada zwierząt, a ponad 40% 
gospodarstw zrezygnowało całkowicie z produkcji zwierzęcej. 
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Wymagania UNFCCC - protokół z Kioto: 

Obecnie: inwentaryzacja emisji rolniczych CH4 i N2O 
 
Od 2013: Podczas 17. konferencji stron UNFCCC w Durbanie w 
grudniu 2011 r. przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron służącej 
jako spotkanie stron protokołu z Kioto. 
 
W decyzji tej określono zasady rozliczania dla sektora LULUCF 
począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego na mocy protokołu 
z Kioto (2013-2020). 
 
 
 

LULUCF – Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania i leśnictwo 
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DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji                       
i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej               
z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
(LULUCF) 
{SWD(2012) 40 final} 
{SWD(2012) 41 final}; Brussels, 12.3.2012 (projekt) 
 
Komisja przedstawia - jako pierwszy etap - wniosek dotyczący decyzji, której 
zadaniem byłoby ustanowienie ram prawnych dla rzetelnych, 
zharmonizowanych i kompleksowych zasad rozliczania emisji dla sektora 
LULUCF. 
Okres rozliczeniowy od 01.01.2013 r. – 31.12.2020 r. 
Cele ograniczenia emisji po 2020 r. 
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Wymagania stawiane rolnictwu wg decyzji UE: 

 
 
 
 
 
 
 

Dyrektywa 2009/28/WE – ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych w produkcji biopaliw płynnych o 35% od 
01.04.2013 r. oraz o 50% od 2017 r. 
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ŚRODKI, KTÓRE MOŻNA WŁĄCZYD DO PLANÓW DZIAŁANIA 
DOTYCZĄCYCH SEKTORA LULUCF ZGODNIE Z ART. 10 UST. 2 
LIT. D) – decyzji: 
 

 
 
(a) Środki w zakresie gospodarki gruntami uprawnymi, takie jak: 

– poprawa praktyk rolniczych poprzez wybór lepszych odmian roślin 
uprawnych; 

– powszechniejsze stosowanie płodozmianu oraz unikanie ugorowania 
lub mniej intensywne ugorowanie gruntów; 

– poprawa gospodarowania składnikami pokarmowymi, 
gospodarowania orką/resztkami pożniwnymi oraz gospodarki 
wodnej; 

– promowanie praktyk rolniczo-leśnych oraz wykorzystania potencjału 
w zakresie zmiany pokrycia terenu; 
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ŚRODKI -CD 

 
 

(b) Środki w zakresie gospodarki pastwiskami i ulepszania pastwisk, takie jak: 
 
– zapobieganie przekształceniu użytków zielonych w grunty orne oraz 

przekształcanie gruntów ornych w rodzimą roślinnośd; 
– poprawa gospodarki pastwiskami poprzez uwzględnienie zmian  w 

intensywności i czasie wypasania; 
– zwiększenie produkcyjności; 
– poprawa gospodarowania składnikami pokarmowymi; 
– poprawa zarządzania wypalaniem; 
– wprowadzenie  gatunków lepiej dostosowanych do siedliska, a w szczególności 

gatunków o głębokim systemie korzeniowym; 
 
(c) Środki w zakresie poprawy gospodarowania glebami organicznymi, w 
szczególności torfowiskami, takie jak: 
 
– zachęcanie do stosowania zrównoważonych praktyk w zakresie użytkowania 

torfowisk; 
– zachęcanie do stosowania poprawnych praktyk rolniczych, takich jak 

minimalizacja wzruszania gleby lub praktyki ekstensywne; 
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ŚRODKI - CD 

 
 

(d) Środki w zakresie zapobiegania osuszaniu oraz promowania ponownego 
nawadniania terenów podmokłych; 
 
(e) Środki w zakresie istniejących lub częściowo osuszonych bagien, takie jak: 

– zapobieganie dalszemu osuszaniu; 
– zachęcanie do ponownego nawadniania i rekultywacji bagien; 
– zapobieganie pożarom torfowisk; 

 
(f) Rekultywacja terenów zdegradowanych; 
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Praktyki Przykłady Ograniczenia emisji
a 

Naukowa ufność
b
 

CO2 CH4 N2O zgodność dowody 

Produkcja roślinna agronomia                                                                          
gospodarka nawozowa                                                      
orka/resztki pożniwne                                                        
gospodarowanie wodą (nawodnienia, drenaż)                 
uprawa ryżu                                                                       
zalesienia gruntów ornych                                                
odłogi, zmiany użytkowania gruntów (LUC) 

+             
+            
+             
+-             

+             
+   

                                                                                           

                                       

+                                                   

+  

+-            
+            
+-            
+            
+-            
+-             
+ 

***     
***      
**          
*          
**      

***    
*** 

**        
**        
**          
*          
**          
*        

*** 

Użytki zielone/poprawa 

wykorzystywania 

intensywność wypasania                                                  
wzrost produkcyjności (np. nawożenie)                                
gospodarka nawozowa                                                      
zarządzanie wypalaniem                                                 
wprowadzenie nowych gatunków (w tym 
motylkowatych) 

+-            
+            
+            
+         
+ 

 +-            
+-          
+-          
+-       
+- 

*          
**         
**          
*            
* 

*          
**        
**          
*          
** 

Gospodarowanie na glebach 

organicznych 

unikanie melioracji gleb podmokłych + - +- ** ** 

Rekultywacja gruntów 

zdegradowanych 

kontrola erozji, nawozy naturalne i mineralne +  +- *** ** 

Produkcja zwierzęca poprawa żywienia                                                              
suplementy żywieniowe                                                   
zmiany długoterminowe w chowie i w hodowli 

 +         
+         
+ 

 ***       
**        
** 

***          
***         
* 

Obornik poprawa w magazynowaniu i stosowaniu                         
wykorzystywanie w biogazowniach                                
lepsze wykorzystywanie jako nawozu 

                           

+ 

+         
+ 

+-       
+-        
+ 

***     
***    
*** 

**           
*           
** 

Uprawy energetyczne rośliny energetyczne, paliwa stałe, płynne, 
biogaz, półprodukty 

+  +- *** ** 

 

Praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z agroekosystemów, ich wpływ na emisje 
poszczególnych gazów oraz oszacowania naukowej ufności, że proponowane praktyki 
przyczyniad się będą do redukcji emisji netto (Smith i in., 2008)  
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Aktywność Praktyka CO2 CH4 N2O Razem GHG 

t eq CO2 ha-1r-1  
(t C ha-1r-1) 

t eq CO2 ha-1r-1 

Grunty orne system uprawy 0,88 (0,24) 0 0,10 0,98 

Grunty orne nawożenie 0,55 (0,15) 0 0,07 0,62 

Grunty orne orka i r. pożniwne 0,51 (0,14) 0 0,02 0,53 

Grunty orne gospodarka wodna 1,14 (0,31) 0 0 1,14 

Grunty orne odłogi, LUC 3,04 (0,83) 0,02 2,30 5,36 

Grunty orne uprawy rolno-leśne 0,51 (0,14) 0 0,02 0,53 

U. zielone spasanie, nawoż. 0,81 (0,22) 0 0 0,81 

G. organ. rewitalizacja 36,67 (9,99) -3,32 0,16 33,51 

G. zdewast. rekultywacja 3,45 (0,94) 1,00 0,00 4,45 

Obornik zastosowanie 2,79 (0,76) 0,00 0,00 2,79 

R. energet. gleba 0,51 (0,14) 0,00 0,02 0,53 

Potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w produkcji roślinnej 
w strefie klimatu chłodnego i wilgotnego, który jest typowy dla Europy 
Północnej (Smith i in., 2007) 21 



Zabiegi uprawowe – wpływ na ślad węglowy (11/21): 

mineralne nawozy N  
>obornik  
> zbiór  
> orka  
> herbicydy  
> nawozy P  
> nawozy K  
> fungicydy  
> prasowanie słomy  
> aplikacja pestycydów  
> aplikacja nawozów 
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Średnie ślady węglowe dla systemów produkcji (szare słupki – bez uwzględnienia 
zmiennych towarzyszących, czarne słupki – z uwzględnieniem obornika, białe słupki 
– z uwzględnieniem obornika i azotu mineralnego w glebach) (Hillier, 2009) 

23 



Średnie ślady węglowe  dla wybranych roślin(Hillier, 2009) 
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Użytek Transformacja Praktyka Sekwestracja  
(t C ha-1 r-1) 

Gleba organiczna Naturalne użytkowanie - do 4,6 
Gleba organiczna Grunt orny Płytka orka 1,4-4,1 
Grunt orny Użytek zielony - 1,2-2,7 
Grunt orny - Zagospodarowanie 

resztek pożniwnych 
0,7 

Grunt orny - Trawy lub inne 

rośliny wieloletnie 
0,6 

Grunt orny Zalesienie - 0,3-0,6 
Grunt orny - System bezorkowy 0,4 
Grunt orny - Obornik 0,4 
Grunt orny - Gnojowica 0,3 
Grunt orny - Ograniczenie orki <0,4 
Las Grunt orny - -0,6 
Użytek zielony Grunt orny - -1,0- -1,7 

Potencjale sekwestracje węgla w UE-15 w zależności od użytkowania gruntu i 
sposobu gospodarowania (Freibauer i in., 2004) 
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Gleba Zmianowanie 

a b c d 

Bardzo lekka -0,01 -0,02 0,25 0,19 

Lekka 0,04 0,03 0,50 0,27 

Średnia 0,03 0,01 0,61 0,19 

Ciężka -0,00 0,01 0,50 0,22 

Sekwestracja węgla w glebach Polski  w t C ha-1 r-1 wg modelu DNDC         
(Faber i in., 2011) 

- straty węgla; +sekwestracja węgla;  a – typowe zmianowanie, b – typowe zmianowanie + poplon, C 
– typowe zmianowanie + poplon + przyoranie słomy, typowe zmianowanie + obornik 
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Gleba Zmianowanie 

a b c d 

Bardzo lekka 0,38 0,89 0,37 0,40 

Lekka 0,18 0,62 -0,79 -0,30 

Średnia 0,06 0,47 -1,58 -0,27 

Ciężka 0,32 0,90 -0,71 -0,14 

Bilans emisji gazów cieplarnianych w t eq CO2 ha-1 r-1 (Faber i in., 2011)  

+ emisja GHG; - pochłanianie GHG; a – typowe zmianowanie, b – typowe zmianowanie + poplon, C 

– typowe zmianowanie + poplon + przyoranie słomy, typowe zmianowanie + obornik 
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Koszty ograniczenia emisji w Polsce w 2030 r. wyrażone w € t CO2eq-1  
(McKinsey&Company, 2009) 

średnio -1 € t CO2eq-1 
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Aktywność Praktyka USD ha-1 r-1 USD t eq CO2 r
-1 

Grunty orne agronomia 20 20 
Grunty orne gospodarka nawozowa 5 8 
Grunty orne orka/resztki pożniwne 5 9 
Grunty orne gospodarowanie wodą - 2500 
Grunty orne uprawa ryżu 10 1 
Grunty orne odłogowanie, LUC 10 2 
Grunty orne zalesienie 20 38 
Użytki zielone wypas, nawożenie, 

wypalanie 
- 5 

Gleby organiczne konserwacja 340 10 
Grunty zdegrad. rekultywacja 50 11 
Obornik wniesie do gleby - 10 
Rośliny energet. tylko gleby - 15 
Inwentarz żywy żywienie - 60 
Inwentarz żywy dodatki paszowe - 5 
Inwentarz żywy hodowla - 50 
Gosp. obornikiem składowanie, biogaz - 200 

Szacunkowe koszty (USD t CO2 eq-1) różnych praktyk ograniczania emisji w 
rolnictwie w strefie klimatu Europy Północnej (Smith i in. 2008) 
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Podsumowanie 

Wprowadzane nowe regulacje wymuszad będą uregulowanie  gospodarowania 
gruntami według zasad gospodarki niżej (nisko) emisyjnej. 
 
Otwiera to nowe pola badao w zakresie poszukiwania najlepszych w warunkach 
Polski technik ograniczania emisji w produkcji roślinnej. 
 
Zagadnieniem pierwszoplanowym w tych badaniach, w perspektywie do 2020 r. 
oraz od 2021,  w którym wyznaczone zostaną cele ograniczenia emisji, staje się 
rzetelne określanie zawartości MO w glebach (monitoring!!!) użytków rolnych 
oraz sekwestracji w nich węgla. Konkluzja powyższa zdaje się wynikad z tej 
prezentacji oraz podkreślona została jako działanie ważne w projekcie decyzji KE 
(SWD(2012) 40 final; SWD(2012) 41 final}; Brussels, 12.3.2012 ). 
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Rada Ministrów przyjęła w dn. 16 sierpnia 2011 r. 
Założenia Narodowego Programu Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 
Trwa obecnie identyfikacja Obszarów – najmniejszych 
możliwych do wyznaczenia zakresów działalności, 
wyodrębnionych ze względu na potencjał  w zakresie 
realizacji celów szczegółowych NPRGN (ograniczenia emisji 
GHG) 

Dziękuję za uwagę!!! 


