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Wszystkie materiały z seminarium EPI AGRI „Zdrowe gleby dla Europy: 

„zrównoważone gospodarowanie dzięki wiedzy i praktyce” dostępne są na stronie 

internetowej EPI AGRI: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-

seminar-healthy-soils-europe- sustainable 
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Wstęp 

Seminarium EPI-AGRI „Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone gospodarowanie dzięki wiedzy i praktyce” 

odbyło się w dniach 13-14 kwietnia 2021 r. on-line. Wzięło w nim udział ponad 140 uczestników prowadzących 

praktyki na rzecz zrównoważonego gospodarowania glebami. Byli to m. in. rolnicy, leśnicy, naukowcy, doradcy 

oraz innych osoby reprezentujące innowacyjne projekty dotyczące wyszukiwania sposobów wzmacniania 

zdrowia gleb w Unii Europejskiej. Wydarzenie miało charakter interaktywny. Jego celem były wymiana 

praktycznych rozwiązań w zakresie problemów ze zdrowiem gleb oraz dyskusja na temat działań potrzebnych, 

by sprawić, że rolnicy zaczną te praktyki stosować. 

 
 Zdrowe gleby są fundamentem zrównoważonej produkcji żywności, 

pasz i włókien. Ponadto pełnią wiele innych funkcji przyczyniających 

się do dobrostanu człowieka takich jak filtrowanie wody, pochłanianie 

dwutlenku węgla, zapewnianie obiegu substancji odżywczych, a także 

zachowywanie różnorodności biologicznej. Zdrowiu gleb szkodzą 

niezrównoważone praktyki gospodarowania w tym częsta orka, która 

przyspiesza utratę materii organicznej, nieprawidłowe stosowanie 

środków chemicznych w rolnictwie prowadzące do zanieczyszczenia 

gleby i wód czy praktyki w zakresie irygacji powodujące zasolenie. Ww. 

niezrównoważone praktyki stosuje się na 60-70% gleb w Europie. 

Ponadto na gleby również w różnoraki sposób wpływa zmiana klimatu. 

Częstsze występowanie obfitych opadów na przemian z suszami może 

pogłębiać erozję, wymywanie składników odżywczych i substancji 

zanieczyszczających, utratę węgla z gleby a także jej zasolenie. Dobra 

wiadomość jest taka, że stosowanie praktyk na rzecz zdrowia gleb 

może złagodzić a nawet odwrócić szkodliwe skutki przytoczonych 

praktyk, a także wpływ zmiany klimatu. 

 

Głównym zadaniem seminarium było zwiększanie świadomości na temat gospodarowania glebami, 

poruszenie kwestii związanych z nim wyzwaniami, a także omówienie rozwiązań na rzecz 

wzmacniania zdrowia gleb. 

 
Szczegółowe cele seminarium: 

 

Zwiększanie świadomości na temat znaczenia zdrowia gleb oraz przedstawienie różnych unijnych 

inicjatyw przedsięwziętych z myślą o zdrowiu gleb takich jak  Europejski Wspólny Program Horyzont 2020 

(EJP Soil), misja UE „Caring for soil is caring for life”, Obserwatorium UE ds. Gleb, Europejski Ośrodek 

Danych o Glebie (ESDAC) oraz system monitorowania gleb LUCAS (badanie terenowe użytkowania 

gruntów i pokrycia terenu). 

Promocja i kontynuowanie rezultatów prac wcześniejszych działań networkingowych takich jak grupy 

dyskusyjne oraz wydarzenia poświęcone kwestiom powiązanymi z glebą.  

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na rzecz zdrowia gleby wykazanych w odpowiednich projektach i badaniach, 
a także zadeklarowanych przez 

rolników 

Wskazanie synergii między różnymi rodzajami projektów w zakresie zdrowia gleb i zachęcanie do dalszej 

współpracy wśród uczestników poprzez tworzenie sieci. 

Dyskusja na temat wyzwań i rozwiązań w zakresie zdrowia gleb, refleksja nad tym, jak sprawić, by 

rozwiązania te były gotowe do użytku przez rolników, leśników i innych osób zajmujących się gospodarką 

gruntów, a także zapewnianie, że będą one szeroko stosowane lub przyjmowane. 

 
 
 
 

 
Nadrzędny cel misji 

zaproponowanej przez UE brzmi 

„Caring for soil is caring for life” 

(„Dbałość o glebę to dbałość o 

życie”,przyp. tłum) to: 

 
„...dopilnować, by do 2030 r. 

co najmniej 75% gleb we 

wszystkich państwach UE 

było zdrowe i zdolne do 

pełnienia niezbędnych 

funkcji, od których jesteśmy 

zależni”. 

 
http://ec.europa.eu/mission-soil 

http://ec.europa.eu/mission-soil
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Wydarzenie składało się z sesji plenarnych, po których następowały interaktywne debaty oraz sesje pracy w 

grupach i mniejszych grupkach. Dzięki nim uczestnicy mogli prowadzić pogłębione dyskusje. Pod koniec 

seminarium można było dołączyć do „Targu Możliwości” - wirtualnego forum umożliwiającego uczestnikom 

wymianę pomysłów na temat zdrowia gleb oraz nawiązania partnerstw do współpracy w przyszłości. 

Seminarium odbyło się w myśl skonsolidowanego podejścia EPI-AGRI polegającego na organizowaniu 

wydarzeń stanowiących platformę, za pomocą której wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoje poglądy, uczyć 

się na doświadczeniach innych, a także angażować w owocne dyskusje. Podczas każdej sesji członkowie 

aktywnie wymieniali się pomysłami, które dokładnie opisano w niniejszym sprawozdaniu końcowym. 

 
Nagrania ze wszystkich prezentacji dostępne są na stronie internetowej wydarzenia EPI-AGRI. 
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„Europejski Zielony Ład: Aspirowanie 

do miana pierwszego kontynentu 

neutralnego dla klimatu. Europejski 

Zielony Ład to nasz plan, by sprawić, 

że unijna gospodarka stanie się 

zrównoważona. Możemy tego 

dokonać, obracając wyzwania 

dotyczące klimatu i środowiska w 

szanse i sprawiając, że 

transformacja będzie sprawiedliwa i 

obejmie nas wszystkich”. 

 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priori

- ties-2019-2024/european-green-

deal_en 

 

Część I: Wyruszamy 

Wystąpienia inauguracyjne Nathalie Sauze-Vandevyver i Pandiego 
Zdruliego. 

Seminarium zainaugurowano przemówieniem Nathalie Sauze-Vandevyver, kierownik ds. 

Jakości, Badan i Innowacji i Działań Informacyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska. Podkreśliła ona znaczenie zdrowia gleby 

dla rolnictwa i leśnictwa UE. Mimo iż stanowi ona jeden z głównych zasobów, 60-70% gleb 

w Europie jest w złym stanie. Dotknięte są one degradacją gruntów, zanieczyszczeniem lub 

skutkami zmiany klimatu. Na szczęście od kilku lat widać rosnące zainteresowanie glebą w 

społeczeństwie, mediach oraz wśród naukowców, rolników oraz innych stron 

zainteresowanych. Oczywiście uznanie dla gleb jako niezbędnego zasobu dla naszego życia  
odzwierciedla się w unijnych politykach i programach. Ponieważ obecny program EPI-AGRI dobiega 

końca, Nathalie Sauze-Vandevyver podkreśliła osiągnięcia EPI-AGRI na przestrzeni ostatnich 

siedmiu lat. Chodzi m. in. o utworzenie ponad 2000 grup operacyjnych i 200 projektów badawczych 

angażujących wiele podmiotów w ramach programu Horyzont 2020, a także zaangażowanie ponad 6400 

ekspertów uczestniczących w 120 działaniach mających na celu tworzenie sieci na szczeblu europejskim. Wiele 

z ww. projektów i wydarzeń dotyczyło zdrowia gleb oraz praktyk w zakresie gospodarowania glebą. Ponadto 

Komisja Europejska (KE) zwraca szczególną uwagę na gleby ze względu na Europejski Zielony Ład i Strategię 

od Pola do Stołu. 

Są w nich zawarte strategie zakładające jasno określone cele 

ograniczenia stosowania chemicznych nawozów i pestycydów 

a także promocja rolnictwa ekologicznego w ramach 

ambitnego celu objęcia 25% całego rolnictwa w UE produkcją 

ekologiczną do 2030 r. Nathalie Sauze-Vandevyver podkreśliła 

również ważną rolę misji UE „Caring for soils is caring for life”, 

a także jej innowacyjne podejście w rozszerzaniu badań w 

dziedzinie zdrowia gleb poprzez promowanie praktyk 

przyjaznych glebie w oparciu o zasady agroekologii oraz 

dostarczanie wyników szerokiemu gronu uczestników żywych 

laboratoriów i sztandarowych projektów. Na koniec 

powiedziała, że w nowym programie badań i innowacji 

Horyzont Europa szczególną uwagę poświęcono tematyce 

gleby. Swoje przemówienie zakończyła słowami: „połączmy 

siły na rzecz zdrowych gleb w Europie”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Pandi Zdruli, ekspert koordynujący seminarium podkreślił pierwszoplanową rolę gleby we wszystkich 

ekosystemach. Zwrócił ponadto uwagę na znaczenie zdrowia gleb w produkcji zdrowej żywności i ochronie 

różnorodności biologicznej. Oprócz tego, gdyby gleby zostały pochłaniaczem dwutlenku węgla, zamiast być 

źródłem jego emisji, dzięki nim można byłoby złagodzić 25% skutków zmiany klimatu. Tworzenie się gleby 

jednak to powolny proces. Zniszczona ziemia potrzebuje więc czasu na regenerację, dłuższego niż życie 

człowieka. Gleby są delikatne. Należy gospodarować nimi uważnie, by nie dopuścić do procesów degradacji 

takich jak, m. in., kompakcja i erozja. Podsumował, że rolnicy i użytkownicy gruntów są w centrum 

gospodarowania glebą, uznając, że praca na roli musi im również przynosić zysk. Zapewnić można to jedynie 

dzięki wdrażaniu praktyk sprzyjających zdrowiu gleb w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. 

 
Przemówienie zakończył, przedstawiając trzy kategorie tematów dyskusji seminarium: 

i) produktywność i obieg składników odżywczych, 

ii) pochłanianie dwutlenku węgla, 

iii) miejsce styku wody z glebą. 

 
Kategorie te objęły wyniki prac ośmiu grup dyskusyjnych EPI-AGRI oraz jednego warsztatu EPI-AGRI 

poświęconego problemom gleby. Wzięto w nich również pod uwagę pięć funkcji gleby (produktywność, 

różnorodność biologiczna, pochłanianie dwutlenku węgla, zapewnianie obiegu składników odżywczych, 

magazynowanie i filtrowanie wody). Nadały one kształt dyskusjom seminarium. 
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Dyskusja panelowa z rolnikami i doradcami zaangażowanymi w 
inicjatywy na rzecz zdrowia gleb. 

Po sesji wstępnej nastąpiły dwie dyskusje panelowe. W pierwszej rolnicy i doradcy zajmujący się praktykami 

mającymi na celu poprawianie stanu zdrowia gleb poruszyli temat potrzeby wdrożenia praktyk w zakresie 

utrzymywania lub wzmacniania zdrowia gleb. W drugiej zaś udział wzięli przedstawiciele unijnych i 

regionalnych inicjatyw na rzecz poprawy zdrowia gleb. 

 
Prelegentkami pierwszego panelu były Patricia Mora McGinity (Hiszpania) - doradczyni działająca w 

projekcie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) „LifeAdapt”, Christine Bajohr (Niemcy) - rolniczka z 

grupy operacyjnej „KUHproKLIMA”, Kylie Magner (Irlandia) - rolniczka hodująca zwierzęta gospodarskie i 

praktykująca rolnictwo regeneracyjne oraz Geneviève Savigny (Francja) - producentka drobiu praktykująca 

w swoim gospodarstwie agroekologię. 

 
Przedmiotem ożywionej dyskusji była motywacja do inwestowania w zdrowie gleby z perspektywy rolnika. 

Zapytane o wyzwania, z którymi mierzą się, dokładając wysiłku, by utrzymać glebę w dobrej kondycji, Kylie, 

Christine i Geneviève przyznały, że dla rolnika gleba ma zasadnicze znaczenie. Jej kondycja przekłada się 

bowiem na zyskowność gospodarstwa i ochronę środowiska. „Wdrażanie praktyk przyjaznych glebie, 

chroniących różnorodność biologiczną i zwiększających wartość odżywczą naszych zdrowych produktów 

uważamy za bardzo ważne. Jednak działania te niosą za sobą również korzyści finansowe”. Wspomniały także, 

że do zachęcenia rolników do inwestycji w zdrowie gleb potrzeba wsparcia naukowców. Ponadto badania 

prowadzone na terenie gospodarstwa powinny być finansowane z środków publicznych, a nie tylko z kieszeni 

rolnika. Prelegentki poparły cel objęcia 25% unijnego rolnictwa produkcją ekologiczną. Zwróciły jednak uwagę, 

że nie jest jasne, w jaki sposób miałoby się to stać.  

 
Oprócz tego uznały, że gleba jest żywym organizmem, a zdrowie gleby można osiągnąć tylko w oparciu o 

symbiozę zdrowych roślinami i właściwości gleby. „Z związku z tym, jako, że wszystko jest połączone, musimy 

inwestować w zdrowy ekosystem glebowo-wodno-roślinny. Ponadto interaktywne, żywe systemy są bardzo 

ważne, a wzmacniać można je dzięki regeneracyjnym praktykom rolniczym”. Kylie, Christine i Geneviève 

podsumowały, że rezultaty prowadzenia praktyk przyjaznych glebie wyglądają bardzo zachęcająco. Są one w 

pełni przekonane, że jest to również sposób na zwiększanie odporności na zmianę klimatu, ratowanie gruntów 

i planety dla przyszłych pokoleń, co jest możliwe, jeśli będziemy wspierać zdrowie gleb w myśl podejścia 

całościowego, jak również wcielając w życie zasady agroekologii. 

 
Wszystkie panelistki zwróciły uwagę, że potrzeba specjalnych punktów doradczych, by wspierać rolników w 

inwestycjach w zdrowie gleb, zwłaszcza w prowadzeniu badan na terenie gospodarstwa i sprawach takich jak 

przejście z nawożenia chemicznego na nawozy biologiczne. Zasugerowano utworzenie „banku wiedzy” w 

formie platformy z informacjami zawsze w zasięgu ręki. Ponadto rolnicy potrzebują porad wykwalifikowanych 

ekspertów z szeroką znajomością i wiedzą na temat zdrowia gleby oraz zintegrowanych systemów uprawy. 

 
Patricia jako doradczyni ds. rolnictwa potwierdziła, że bliska współpraca z rolnikami jest bardzo ważna 

zwłaszcza w temacie problemów gleby, dla wielu rolników wciąż nieznanych. Dla przykładu zasolenie gleby 

może wzrastać z powodu złej jakości wody irygacji. Rolnik zorientuje się jednak o tym dopiero, gdy zasolenie 

osiągnie określony poziom (w kolejnym panelu eksperckim przedstawiono Unijne Obserwatorium ds. Gleb jako 

użyteczne narzędzie zapobiegania zasoleniu). Kończąc, potrzeba szkoleń i szerzenia wiedzy, by pomóc rolnikom 

poprawiać zdrowie gleb, ale również dostosować się do skutków zmiany klimatu takich jak częstsze powodzie 

i susze. 
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Dyskusja panelowa z przedstawicielami inicjatyw na rzecz zdrowia gleb. 

Prelegentami panelu byli Teresa Pinto-Correia (Portugalia) - Rada ds. misji na rzecz zdrowia gleby i 

żywności, Claire Chenu (Francja) - koordynatorka Europejskiego Wspólnego Programu na rzecz Gleby (EJP-

Soil), Arwyn Jones (Włochy) - odpowiedzialny za Unijne Obserwatorium ds. Gleby, Wspólne Centrum 

Badawcze (WCB), oraz Sébastien Janssens (Belgia) - inicjatywa B3W, Flamandzka Agencja Gruntów. 

 
Jako wiceprzewodnicząca Rady ds. Misji na rzecz zdrowia gleby i 

żywności Teresa Pinto-Correia przypomniała nadrzędny cel misji 

“Caring for soil is caring for life” tj. sprawić, by do 2030 r. w co 

najmniej 75% gleb w UE dało się zauważyć wyraźne oznaki 

poprawy. Należy dostosować go do warunków lokalnych i 

monitorować za pomocą zestawu ośmiu wskaźników wybranych 

zgodnie z różnicami mikroklimatu gleb między regionami Europy. W 

misji zaproponowano szereg działań, w tym badania oparte na 

podejściu interdyscyplinarnym. Nacisk położono również na dobrze 

zorganizowane usługi doradcze, by poszerzać wiedzę na temat 

gleby i wspierać politykę w jej zakresie. Ważnym aspektem misji jest 

utworzenie sieci żywych laboratoriów i sztandarowych projektów w 

różnych regionach. Mają one być miejscami interakcji naukowców z 

rolnikami. Na koniec wspomniała również o tym, że w misji 

poświęcono uwagę czynnikom pobudzającym zdrowie gleby i 

innowacjom społecznym koniecznym do tego, by rolnicy znaleźli się 

w jej centrum. 

 
Claire Chenu opisała program EJP-Soil jako największe źródło finansowania badan nad glebą. Poświęcono w 

nim też szczególną uwagę transferowi wiedzy i opracowywaniu polityk. Program EJP-Soil rozpoczął się w lutym 

2020 r. Będzie trwał pięć lat. Program współfinansuje 24 krajów UE oraz KE. Jego głównym zadaniem jest 

opracowanie definicji i promocja przyjaznej klimatowi wielofunkcyjności we wsparciu dla zrównoważonej 

produktywności upraw, wzmacnianiu zdrowia gleb, a także łagodzenia skutków zmiany klimatu. W tym 

kontekście kluczowa jest współpraca z rolnikami. Idea żywych laboratoriów odegra ważną rolę w sprawdzaniu 

wyników badan naukowych i ich stosowalności. Kończąc, powiedziała, że dla EJP-Soil współpraca z EPI-AGRI 

będzie bardzo ważna. 

 
Arwyn Jones przedstawił informacje na temat rozpoczęcia działalności Unijnego Obserwatorium ds. Gleb w 

grudniu 2020. Będzie to dynamiczna, inkluzywna platforma mająca na celi szerzenie wiedzy na temat gleby i 

przepływ danych. Opisał rolę Wspólnego Centrum Badawczego jako element naukowy wewnątrz KE 

wspierający opracowywanie polityk, w tym polityk w zakresie gleby. Co najważniejsze, w Zielonym Ładzie 

zawarto szereg strategii (od pola do stołu, bioróżnorodność), które łączy wspólny mianownik - gleba. 

Wspierając Misję na rzecz Gleby, WCB nadzoruje również Europejski Ośrodkek Danych o Glebie (ESDAC) oraz 

system monitorowania gleby w ramach badania terenowego użytkowania gruntów i pokrycia terenu (LUCAS). 

Arwyn zasugerował, że wszystkie państwa członkowskie powinny dodatkowo utworzyć swoje własne systemy 

monitorowania gleby dopasowane do ich konkretnych warunków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Wyniki badan pokazują, że 

potrzeba długofalowych działań 

w zakresie zrównoważoności. 

Rolnicy muszą lepiej poznać 

oddziaływanie swoich 

gospodarstw w tym emisje 

gazów cieplarnianych i bilans 

pochłaniania dwutlenku węgla”. 

 
https://www.sustainablefinance.hsbc. 

com/carbon-transition/towards-net-

ze- ro-in-uk-agriculture 

https://ec.europa.eu/info/publications/caring-soil-caring-life_en
https://www.sustainablefinance.hsbc.com/carbon-transition/towards-net-zero-in-uk-agriculture
https://www.sustainablefinance.hsbc.com/carbon-transition/towards-net-zero-in-uk-agriculture
https://www.sustainablefinance.hsbc.com/carbon-transition/towards-net-zero-in-uk-agriculture
https://www.sustainablefinance.hsbc.com/carbon-transition/towards-net-zero-in-uk-agriculture
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Sébastien Janssens zaprezentował nową inicjatywę w Belgii (Flandria) o nazwie B3W mająca na celu 

zapewnianie doradztwa dla rolników w zakresie lepszego gospodarowania glebą i wodą. Oprócz środków 

zawartych w dyrektywie azotanowej w ramach inicjatywy zostaną poczynione inwestycje w zachęty i 

uwrażliwianie rolników. Zmotywuje ich ona do stosowania dobrych praktyk głównie w celu zwiększenia 

wydajności pod względem składników odżywczych, jak i obniżenia poziomu zanieczyszczenia wód gruntowych 

fosforem (P) i azotem (N) pochodzącymi z nadmiernego stosowania. Kluczem do sukcesu w tym wypadku jest 

współpraca między rolnikami. 

 
Pytania i odpowiedzi dotyczyły kwestii poziomów wskaźników zdrowia gleby oraz potrzeby opracowania takich 

wskaźników w oparciu o strefy mikroklimatyczne w glebie oraz różne rodzaje gleb w Europie. Z 

zainteresowaniem spotkał się temat tworzenia żywych laboratoriów oraz wsparcia dla rolników za 

utrzymywanie ich w swoich gospodarstwach jako ośrodki szerzenia wspólnych badań i wiedzy. 



 

 

Część II: Interaktywne sesje w grupach: 
Gromadzenie wiedzy na podstawie wniosków grup 
dyskusyjnych EPI-AGRI 

EPI-AGRI poświęciło szczególną uwagę zdrowiu gleby m. in. w ramach swoich wydarzeń networkingowych. 

Obejmowały one szereg tematów w tym pochłanianie dwutlenku węgla w glebie, dynamika materii organicznej 

gleby, prowadzenie pastwisk w celu wiązania dwutlenku węgla, ponowny obieg składników odżywczych, 

wydajność nawozów, płodozmian, dywersyfikacja upraw, choroby pochodzenia glebowego, zasolenie i 

skażenie. Dodatkowo wiele innowacyjnych projektów, w tym grupy operacyjne, poruszyło związane z tym 

tematem kwestie w wielu krajach Europy. W związku z tym część II seminarium poświęcono promocji wyników 

prac siedmiu grup dyskusyjnych EPI-AGRI zajmujących się glebą oraz jednego warsztatu EPI-AGRI, a także 

zachęcaniu do współpracy w tym zakresie. 

 
Część tę podzielono na trzy równoległe sesje pracy w grupach, by umożliwić wszystkim uczestnikom wyrażenie 

opinii. Celem pracy w grupach było spisanie listy bieżących inicjatyw poświęconych brakom w wiedzy i 

potrzebom innowacji wskazanym przez grupy dyskusyjne oraz w trakcie warsztatów, a także spisanie 

pozostałych pomysłów na badania lub innowacyjne projekty, by móc na ich podstawie działać dalej. Sesje 

pracy w grupach podzielono na trzy kategorie: produktywność gleby i obieg składników odżywczych, 

pochłanianie dwutlenku węgla w glebie oraz miejsce styku gleby i wody. We wszystkich trzech kategoriach 

poruszono jednocześnie różne funkcje gleby. 

Równoległa sesja pracy w grupach 1: Produktywność gleby i obieg 
składników odżywczych 

Wyniki prac grupy dyskusyjnej ds. ponownego obiegu składników odżywczych przedstawił Hajdu Zoltán 

(Węgry) - Soltub Ltd; wyniki prac grupy dyskusyjnej ds. chorób przenoszonych przez glebę przedstawił 

Vincent Michel (Szwajcaria) - Agroscope, a wyniki warsztatów „Prowadzenie upraw dla przyszłości” 

zreferował Edoardo Costantini (Włochy). Sprawozdania z działalności ww. grup dyskusyjnych oraz 

warsztatów dostępne są na stronie internetowej EPI-AGRI. W każdej sesji pracy w grupach przedstawiono 

powiązane studium przypadku w praktyce. Prezentacje opracowano w oparciu o wyniki projektów badawczych, 

prac grup operacyjnych i krajowych projektów, w których uwagę poświęcono przede wszystkim 

gospodarstwom. Studia przypadku zaprezentowali: Marco Giacomazzi (Włochy) - Nutri2Cycle, projekt 

dotyczący ponownego obiegu składników odżywczych w ramach programu Horyzont 2020, Anna Pollak 

(Austria) - grupa operacyjna „Alternatywne metody kontrolowania drutowców w ziemniakach” oraz Annette 

Vibeke Vestergaard (Dania) - duński krajowy projekt „Zdrowa gleba dla zoptymalizowanego wzrostu”. 
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Główny wniosek z dyskusji było taki, że produktywność i obieg składników odżywczych w glebie są 

ze sobą ściśle powiązane i oddziałują na siebie na wiele sposobów. Produktywny system rolniczy 

opiera się na swoistych fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwościach a także na odpowiednio 

zaprojektowanym systemie odżywiania uwzględniającym ekofizjologiczne potrzeby upraw i zbilansowany 

system składników odżywczych. Aby system mógł być funkcjonalny, musi być zintegrowany i mieć zdolność 

poprawiania funkcji ekosystemowych gleby. Ponadto praktyki gospodarowania takie jak te oparte na zasadach 

rolnictwa konserwującego - w tym uprawa uproszczona lub bez orki, uprawa okrywowa i/lub międzyplony i 

płodozmian - mają zasadnicze znaczenie dla dobrego funkcjonowania zrównoważonego systemu rolniczego 

zdolnego dostarczyć wysokich zbiorów i zapewnić zdrowie gleby. Niemniej nie ma strategii, która będzie 

odpowiadać wszystkim. Różne możliwości gospodarowania powinno się dopasować do warunków lokalnych. 

Poinformowano na przykład, że uprawa bez orki różnie sprawdza się na różnych rodzajach gleb. Ciężko 

wprowadzać ją zwłaszcza na suchych terenach. Szczególną uwagę należy poświęcić transferowi wiedzy i 

badaniom naukowym. Należy również dołożyć więcej starań, by lepiej poznać związek między wzrostem 

biomasy a produktywnością i rozwojem upraw, a także szerszym stosowaniem bio-nawozów czy nowych źródeł 

składników odżywczych (np. ścieków). Ponadto stosowanie obornika zielonego i uprawy okrywowej może 

stanowić zagrożenie chorób przenoszonych przez glebę. Aspekty te należy więc dodatkowo zbadać. 

Równoległa sesja pracy w grupach 2: Pochłanianie dwutlenku węgla w glebie 

W tej sesji wyniki prac grupy dyskusyjnej ds. materii organicznej w 

glebie przedstawił Gottlieb Basch (Portugalia) z Uniwersytetu w 

Évorze, wyniki prac grupy dyskusyjnej ds. pochłaniania dwutlenku 

węgla w gospodarstwach prowadzących uprawy zaprezentował Íñigo 

Virto (Hiszpania) - publiczny Uniwersytet Navarry, a wyniki prac 

grupy dyskusyjnej ds. pastwisk służących do pochłaniania dwutlenku 

węgla zreferowała Claudia Cordovil (Portugalia) - Uniwersytet 

Lizboński. Dodatkowo omówiono trzy istotne studia przypadku 

zaprezentowane przez Anę Fonsekę (Portugalia) - grupa operacyjna 

ds. materii organicznej w glebie „ECOMONTADO XXI”, Eliisę Malin 

(Finlandia) - projekt „Carbon Action” dotyczący pochłaniania 

dwutlenku węgla w gospodarstwach prowadzących uprawy oraz 

Christine Bajohr (Niemcy) - grupa operacyjna „Użytki zielone” 

zajmująca się tematem pochłaniania dwutlenku w pastwiskach. 

 
Główne wyniki pokazują, że należy wdrażać strategię dwutorową w celu zwiększania ilości dwutlenku 

węgla pochłanianego przez glebę, tj. dodawać materię organiczną i zachowywać dwutlenek 

węgla wiązany w glebie. W Europie widać wyraźne różnice w zakresie zasobów węgla organicznego w 

glebach (ZWOG). Dla przykładu w krajach śródziemnomorskich panują warunki klimatyczne przyspieszające 

mineralizację materii organicznej gleby (MOG). W związku z tym w 75% gleb tego regionu zawartość ZWOG 

wynosi mniej niż 1% czyli nieporównywalnie mnie niż na północy Europy. Dlatego więc należy stosować 

praktyki gospodarowania mające na celu utrzymanie lub zwiększanie ZWOG w glebie takie jak dostarczanie 

ściółki, posiekanej słomy, ekologiczne nawożenie roślinami strączkowymi, kompostem i obornikiem. 

Zdecydowanie podkreślono, że potrzebne są przystępne cenowo sposoby monitorowania ZWOG, by rolnicy 

mogli sami je oceniać i monitorować. Wspomniano również, że zewnętrzne źródła dwutlenku węgla w glebie 

takie jak obornik i inne pozostałości są ważne, ale najistotniejszą rzeczą jest utrzymanie żywej materii 

organicznej w gruntach. Należy zatem lepiej zbadać potencjał uprawy okrywowej i międzyplonów w zakresie 

pochłaniania dwutlenku węgla. Oprócz tego mamy potężne braki wiedzy na temat roli fauny i flory gleby w 

procesach pochłaniania dwutlenku węgla w glebie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ziarno dla 

człowieka, 

łodyga dla 

gleby” 

 
To brazylijskie 

powiedzenie wspomniane 

przez Gottlieba Bascha. 



 

 
 

 

  
 12 

 
funded by      



 

 

Równoległa sesja pracy w grupach 3: Miejsce styku gleby i wody. 

 W tej sesji zaprezentowano wyniki prac grupy dyskusyjnej ds. zasolenia gleb (Ana Marta Paz, Portugalia, 

INIAV), wyniki prac grupy dyskusyjnej ds. skażenia gleby (Paula Alvarenga, Uniwersytet Lizboński, 

Portugalia) oraz grupy dyskusyjnej ds. wydajności nawozów (Stefaan de Neve, Uniwersystet w Gandawie, 

Belgia). Studia przypadku zaprezentowali m. in. Stephan Jung (Niemcy) - grupa operacyjna „Odsalanie 

podłoża w szklarniach przez halofity”, Vince Lang (Węgry) - grupa operacyjna „Opracowywanie metod 

testowania/badania gleb na polach i racjonalne techniki uprawy mające na celu ograniczenia degradacji gleby” 

oraz Ughetta Bertini (Włochy) - grupa operacyjna „FERTIBIO”. 

 
Główny wniosek jest następujący: gleba i woda są ściśle ze sobą powiązane, a woda ma ogromny 

wpływ na ekosystem gleby. Na przykład wydajność nawozów mocno zależy od poziomu wilgotności gleby. 

To samo dotyczy zasolenia gleby, na którą wpływają słabej jakości woda używana do nawadniania czy kontrola 

poziomu zasolenia poprzez wymywanie. Miejsce styku gleby z wodą jest bardzo wrażliwe na skażenie. 

Stwierdzono, co następuje: składniki odżywcze należy stosować w odpowiednich ilościach i czasie. Bio-nawozy 

mogłyby być źródłem składników odżywczych przyjaznym dla środowiska. Halofity czy uprawy słonolubne 

można stosować na zasolonych terenach. Należy opracować metody badania gleby mające na celu jej 

monitorowanie, by utrzymać degradację gleby pod kontrolą. Ponadto rolnictwo precyzyjne mogłoby przyczynić 

się do ograniczenia problemu zanieczyszczeń, ponieważ może optymalizować nawożenie i stosowanie 

chemikaliów rolniczych. Oprócz tego, niedostatecznie znamy jeszcze zagrożenie wynikające z zanieczyszczenia 

gleby plastikiem. Potrzeba dodatkowych badan na temat potencjału zanieczyszczonych gleb w produkcji upraw 

nieprzeznaczonych do spożycia, ale zdolnych do regeneracji gleby i  mogących przysporzyć nowych źródeł 

dochodu dla rolników. Na koniec wciąż brakuje prostych w obsłudze, przystępnych cenowo systemów 

monitorowania zasolenia gleb mających na celu zwiększanie świadomości rolników w tym temacie. 

 
Dzień 1 seminarium zakończono sesją plenarną, na której przedstawiono wyniki prac w grupach. Główne 

wnioski z dyskusji w grupach na temat prac grup dyskusyjnych i warsztatów z pierwszego dnia dostępne są w 

Załączniku 1. 
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Część III: Podsumowanie i inspiracje 

Dzień drugi rozpoczęto krótkim podsumowaniem wyników dyskusji z dnia pierwszego, po którym 

nastąpiła prezentacja wygłoszona przez Martę Pérez Sobę ze Wspólnego Centrum 

Badawczego KE. Przedstawiła ona wyniki analizy skutków praktyk rolniczych umożliwiających 

ograniczenie stosowania nawozów. Wyniki analizy stanowią wytyczne dla celów strategii „Od 

pola do stołu”, mianowicie ograniczenie utraty składników odżywczych o 50% oraz ograniczenie 

stosowania chemicznych nawozów o 20%. Prelegentka omówiła metodologię badawczą. 

Obejmowała ona ocenę skutków pięciu strategii nawożenia, tj. nawożenia ekologicznego, 

stosowania obornika zielonego, zwiększania 

wydajności nawozów, stosowania inhibitorów nitryfikacji, wydajnych technik zakładających niskie 

zużycie amoniaku oparte na wynikach setek eksperymentów terenowych. Wyniki wykazały 

pozytywny 

wpływ ekologicznego nawożenia zarówno na glebę, plony z upraw i jak wydajność pod względem zużycia 

azotu. Należy jednak zwrócić uwagę na drugą stronę medalu czyli zanieczyszczenie powietrza, tlenek azotu i 

emisje gazów cieplarnianych. 

 
Po prezentacji Marty nastąpiła seria pytań. Wiele z nich dotyczyło stosowania ekologicznych nawozów jako 

środków rolnych przeznaczonych bezpośrednio do zwiększania zawartości węgla organicznego w glebach.  

Niestety stymulują one jednocześnie aktywność drobnoustrojów w glebie, doprowadzając do wyższych emisji 

CO2 ze względu na ich oddychanie i mineralizację materii organicznej w glebie. Ponadto w porównaniu do 

niestosowania nawozów, przy nawożeniu nawozami ekologicznymi dochodzi do efektu zwiększającego emisje 

CO2 z gleby spowodowanego oddychaniem korzeni upraw. Wniosek jest następujący: zawartość węgla 

organicznego w glebie mogłaby wzrosnąć jedynie wtedy, kiedy wkład organicznego dwutlenku węgla (w tym 

wypadku za pośrednictwem nawozów ekologicznych) przewyższałby utratę dwutlenku węgla z gleby poprzez 

oddychanie glebowe. Ponadto proces ten zależy od rodzaju i dawki stosowanego nawozu ekologicznego, 

lokalnych warunków środowiskowych takich jak temperatura gleby, ilość i częstość występowania opadów, a 

także cech gleby (np. konsystencji, zawartości materii organicznej i porowatości).  Należy więc koniecznie 

opracować najlepsze praktyki gospodarowania, by zmaksymalizować pochłanianie dwutlenku węgla i 

zminimalizować emisje CO2 z gleb w rolnictwie. Oprócz tego trzeba koniecznie ocenić dynamikę fluktuacji 

dwutlenku węgla, by poznać mechanizm przemieszczania się dwutlenku węgla do ekosystemu rolnego i z 

niego. 

Inspiracje 

Po prezentacji Marty nastąpiły trzy przemówienia mające na celu zainspirowanie uczestników. Pierwsze 

wygłosiła prelegentka Vesna Čuček (Słowenia), przedstawiając przykłady przywracania zdrowia gleb w 

Słowenii za pomocą rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego. Wyświetliła prezentację video z rodzinnego 

gospodarstwa, w którym w celu dbania o zdrowie gleb stosuje się podejście biodynamiczne. W gospodarstwie 

uprawia się warzywa, truskawki a także hoduje się zwierzęta gospodarskie dzięki sprzyjaniu zdrowiu gleby i 

zwiększaniu ilości materii organicznej w glebie. Od 20 lat stosuje się tam szklarnie bez orki. Ponadto 

zaprezentowano przykład poprawy stanu gleby osiągniętej dzięki technologii biodynamicznej. 

 
Kolejny przykład inspirującego rolnictwa przedstawił João Coimbra (Portugalia). Podzielił się on 

doświadczeniem utrzymywania zdrowia gleby na w gospodarstwie, w którym od 20 lat uprawia się monokulturę 

kukurydzy bez prowadzenia orki, za to z zastosowaniem siewu bezpośredniego. João przyznał, że siew 

bezpośredni może nie przynosi tak wysokich plonów jak rolnictwo konwencjonalne, ale dzięki uprawie bez orki 

i uprawie okrywowej w ciągu ledwie 20 lat zawartość materii organicznej w glebie wzrosła z 0,5% do 3% . 

Chce on przede wszystkim ograniczyć stosowanie azotu w produkcji kukurydzy. W tej chwili jest to 12 kg azotu 

na 1 tonę kukurydzy w porównaniu do 22 kg w przeszłości. Chce osiągnąć wynik 10 kg azotu na 1 tonę. Projekt 

niesie za sobą wielkie korzyści dla środowiska, a także obniżenie kosztów produkcji dla rolnika. João ściśle 

współpracuje z instytucjami badawczymi i uniwersytetami prowadzącymi w jego gospodarstwie badania. 

Wdraża on również rolnictwo precyzyjne, dzięki któremu można ograniczyć stosowanie nawozów i polepszyć 



 

zdrowie gleby. Prelegent podsumował wystąpienie mówiąc, że rolnicy powinni regularnie pobierać próbki gleby 

w swoich gospodarstwach i sprawdzać jej zdrowie, by ocenić efekty praktyk agronomicznych stosowanych z 

myślą o zdrowiu gleby. 
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Mateusz Ciasnocha (Polska) podzielił się doświadczeniem z polskich gospodarstw rodziny Ciasnochów, 

którzy wdrażają praktyki mające na celu pochłanianie dwutlenku węgla w glebie i poprawianie jej stanu 

zdrowia. Mimo, że ich gospodarstwa znajdują się na terenach, gdzie jakość gleby jest jedna z najwyższych w 

Polsce, jej stan był słaby z powodu wcześniejszych technik gospodarowania. W związku z tym w 2004 r. rodzina 

zdecydowała przejść z konwencjonalnej uprawy zbóż na rolnictwo regeneracyjne oparte na uprawie 

okrywowej, ograniczeniu orki, wprowadzaniu trwałych użytków zielonych i systemów rolno-leśnych. Inne 

techniki to siewy uzupełniające i unikanie kompakcji gleby. Na koniec Mateusz podkreślił, że rolnicy muszą też 

zarabiać na roli. Oprócz dochodu uzyskiwanego z upraw, powinni być oni wynagradzani finansowo za 

utrzymywanie dwutlenku węgla z glebie. Wciąż jednak wiele kwestii wymaga rozwiązań. W skrócie chodzi o 

pytanie ile dwutlenku węgla da się usunąć z atmosfery i magazynować w glebie oraz na jak długo, jakie są 

najlepsze praktyki w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla, jak można je zmierzyć i zweryfikować, czy są 

potrzebne polityki i, jeśli tak to jakie, by zapewnić, że wdrażanie najlepszych praktyk będzie z widoczną 

korzyścią dla rolników. 
 

 
Po wystąpieniach uczestnicy zadali prelegentom serię pytań.  Dyskusja skupiła się wokół praktycznych 

aspektów wdrażania zasad rolnictwa konserwującego, zwłaszcza uprawy bez orki i siewu bezpośredniego. 

Vesnie zadano pytanie na temat kontroli grzyba i owadów w roślinach strączkowych. Odpowiedziała ona, że 

stosowanie środków biodynamicznych daje bardzo dobre skutki. Uczestnicy pogratulowali João sukcesu, ale 

zalecili monitorowanie nie tylko wierzchniej warstwy gleby, ale i głębszych warstw. Problem jednak polega na 

tym, że pobieranie próbek i analizy laboratoryjne są drogie. Nie każdego rolnika na nie stać. João wspomniał 

o pozytywnej stronie medalu. Otóż badanie próbek gleby przynosi korzyści odzwierciedlające się w niższym 

zużyciu nawozów, obniżając tym samym koszty dla rolników. Stosowanie nawozów o 20% bez spadku 

produkcji można ograniczyć jedynie z pomocą technologii zmiennego dawkowania, tak jak w rolnictwie 

precyzyjnym. Mateusz powiedział, że odwadnianie faktycznie jest problemem w ich gospodarstwie. Starają się 

sobie z nim radzić różnymi metodami. Niemniej ze względu na zmianę klimatu rodzina musiała zmienić obecne 

praktyki gospodarki wodnej na całościową gospodarkę wodną. To nowe podejście, w którym powinno 

uwzględniać się zmienność klimatu. Da się to już teraz zaobserwować w ich gospodarstwie. Mimo, że znajduje 

się ono w regionie Polski o względnie wysokiej wilgotności, zdarzają się tam okresy suszy. Mateusz podkreślił, 

że rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla wciąż jest słaby, ale rośnie w siłę. Dla rolników wdrażających 

rolnictwo konserwujące mające na celu pochłanianie dwutlenku węgla będzie to wartość dodana. 

 
 

 

 
„Nie można oczekiwać od rolników wdrażania dodatkowych 

proekologicznych praktyk, jeśli są na minusie”. Mateusz Ciasnocha 
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Funkcje gleby - wprowadzenie 

Po prezentacji inspirujących doświadczeń, Pandi Zdruli przedstawił temat kolejnej rundy sesji pracy w 

grupach czyli dyskusja odnośnie dobrych praktyk pielęgnujących funkcje gleby oraz wyzwań w zakresie ich 

wdrażania w gospodarstwach. Wszystkie funkcje gleby są ze sobą powiązane i oddziałują na siebie wzajemnie. 

Podczas seminarium nacisk położono na następujących pięć funkcji: produktywność, różnorodność biologiczną, 

pochłanianie dwutlenku węgla, obieg składników odżywczych oraz magazynowanie i filtrowanie wody. 

Wszystkie mają ogromny wpływ na zdrowie gleby rozumiane jako zdolność gleby do funkcjonowania jako 

pulsujący życiem ekosystem mogący podtrzymywać przy życiu rośliny, zwierzęta i ludzi. W związku z tym do 

utrzymania zdrowia gleby należy wdrożyć co najmniej cztery zasady. Obejmują one m. in. ograniczanie 

naruszania i maksymalne pokrycie gleby, różnorodność biologiczna i żywe korzenie. 

 
Po wstępie Janjo de Haan (Holandia), badacz z Uniwersytetu w Wageningen przedstawił przykład 

rezultatów holenderskiego projektu, w ramach, którego przeprowadzono eksperyment, by ocenić zdrowie 

różnych rodzajów gleb (piaszczystej, gliny lekkiej i z osuszonego torfowiska).  Chodziło o zdefiniowanie 

wskaźników funkcji gleby i ich stosowalności, a także określenie możliwości gospodarowania w oparciu o 

długofalowe doświadczenia. Wśród możliwości gospodarowania znalazły się uprawa z ograniczoną orką oraz 

stosowanie kompostu. Jak pokazują wyniki, w stosowaniu różnych form gospodarowania trzeba wziąć pod 

uwagę ich wady i zalety. Niemniej ogólne korzyści dla środowiska przewyższają negatywne skutki. 
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Część IV: Równoległe, interaktywne sesje w grupach 
- zgłębianie poszczególnych funkcji gleby. 

Ostatnią sesje w grupach zorganizowano podobnie jak dnia poprzedniego. Skoncentrowano się na 

wyzwaniach w zakresie gospodarowania glebą i rozwiązaniach praktycznych na rzecz 

wzmacniania zdrowia gleby. Uczestników podzielono na trzy grupy (produktywność i obieg 

składników odżywczych, pochłanianie dwutlenku węgla i miejsce styku gleby i wody). W 

dyskusjach skupiono się jednak na pięciu wybranych funkcjach gleby (produktywność, różnorodność 

biologiczna, pochłanianie dwutlenku węgla, obieg składników odżywczych oraz magazynowanie 

i filtrowanie wody) i omówiono, w jaki sposób funkcje te oddziałują na siebie wzajemnie. Uczestnicy mieli 

za zadanie omówić dobre praktyki gospodarowania sprzyjające funkcjom gleby oraz wyzwania dotyczące 

wprowadzania ich w gospodarstwach. Jak wspomniano wcześniej, funkcje gleby są ze sobą ściśle powiązane i 

wpływają na siebie na różne sposoby. Wyraźne odgraniczenie ich od siebie jest zatem niemożliwe, co 

odzwierciedlono w dyskusjach seminarium. W Załączniku 2. zwięźle podsumowano najważniejsze wnioski. 

 
Podczas seminarium zarekomendowano niektóre z najbardziej wyróżniających się najlepszych praktyk w 

zakresie sprzyjania zdrowiu gleby. Nazwano je jako kamieniem milowym zasad dbania o zdrowie gleby: 

minimalne wzruszanie gleby, maksymalne zwiększanie pokrywy glebowej i żywych korzeni, ochrona 

różnorodności biologicznej zarówno na powierzchni gleby jak i pod nią, zwiększanie pochłaniania dwutlenku 

węgla, wydajne stosowanie wody zarówno w systemach nawadnianych przez człowieka jak i deszczówką, 

unikanie zasolenia i skażenia, kontrolowanie erozji, wydajne stosowanie nawozów i pestycydów oraz promocja 

nawożenia ekologicznego i bio-nawozów. Ponadto, gdzie tylko jest to możliwe, promocja agro-leśnictwa, 

rolnictwa ekologicznego, rolnictwa precyzyjnego i agroekologii przyniesie wiele korzyści glebie i dostarczy 

rolnikom odpowiednich plonów z zarówno w perspektywie średnio- jak i długoterminowej. 

 
Podsumowanie głównych wyników: 

 

 Monitorowanie zdrowia gleby powinno opierać się o proste, natychmiastowe i łatwe w użytku metody. Rolnicy 

nie są w stanie sami pokryć kosztów badań. 

 Potrzebują oni holistycznego, systemowego podejścia zarówno w zakresie zdrowia gleby jak i produkcji. 

Jak powiedział John Gilliland: „Jakże często ludzie pouczają rolników zamiast z nimi rozmawiać. 

Potrzebujemy otwartego zaangażowania. 

 W jaki sposób rolnicy mogliby mierzyć ilość dwutlenku węgla zmagazynowanego w glebie na terenie 

własnego gospodarstwa? Potrzeba badań w celu opracowania szybkich i prostych metod szacowania 

poziomów pochłanianego dwutlenku węgla. Kluczowe znaczenie ma wybór metodologii pomiaru ilości 

dwutlenku węgla w glebie dopasowanej do potrzeb gospodarstwa i wzbudzającej zaufanie rolnika. 

 Rolników wdrażających praktyki konserwujące i magazynujących dwutlenek węgla w glebie powinno się wynagradzać 

finansowo, jak i w zakresie kwot dwutlenku węgla. 

 Dzierżawienie gruntu ma silny wpływ na zdrowie gleb. Rolnicy nieposiadający gruntu bywają mniej 

uważni, jeśli chodzi o wdrażanie najlepszych praktyk gospodarowania. 

 Żywe laboratoria, sztandarowe projekty i gospodarstwa pokazowe odgrywają pierwszoplanową rolę w 

szerzeniu wiedzy i testowaniu praktyk. 

 Bardzo ważna jest wiedza na temat gleby. Należy promować współpracę ze szkołami i ośrodkami 

szkoleniowymi, by zwiększyć świadomość na temat zdrowia gleby. 

 Wiedzę na temat gleb trzeba szerzyć wśród rolników poprzez organizowanie grup dyskusyjnych 

współtworzonych przez nich oraz dni otwarte w gospodarstwach. 

 Doradcy powinni móc pomagać rolnikom w konkretny sposób oraz przekazywać wyniki badań naukowych 

w sposób prosty i pragmatyczny w odniesieniu o rzeczywistego rozwiązywania problemów w zakresie 

zrównoważonej produkcji upraw, a także wzmacniania zdrowia gleb. 
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Część V: U bram przyszłości. 

Część V poświęcono dzieleniu się wiedzą i nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami, którzy mieli okazję 

do podzielenia się swoimi pomysłami i wymiany pomysłów w zakresie zdrowia gleby. Uczestnikom 

udostępniono platformę cyfrową o nazwie „Targ Możliwości”, by mogli oni zadawać pytania i składać 

propozycje współpracy czy dalszej dyskusji. Innowacyjne pomysły zebrane podczas sesji pracy w grupach 

pierwszego dnia posłużyły jako inspiracje dla uczestników do tematów dyskusji i pomysłów na współpracę 

(patrz: Załącznik 3.). Następnie mogli oni przenieść się do wirtualnych pokoi, by spotkać się i porozmawiać na 

temat pomysłów, które zaproponowali na Targu Możliwości. Był to doskonały sposób na komunikację i 

nawiązywanie kontaktów z myślą prowadzaniu w przyszłości badań naukowych i innowacyjnych projektów 

zwłaszcza w kontekście zbliżającego się projektu Horyzont Europa - najważniejszego unijnego programu 

finansowania badań i innowacji. Uczestnicy wymienili się również publikacjami i stronami internetowymi 

dotyczącymi gleb, informacjami na temat wyników różnych projektów, wydarzeń oraz postępów 

technologicznych. 

 
W jednym z pokoi podczas dyskusji na temat kompostowania poruszono kwestię mikroplastiku. Dyskusja 

pokrywała się z debatą na temat recyklingu odpadów w celu produkcji nawozów, podczas której powiedziano, 

że akceptacja społeczna dla wyprodukowanego nawozu jest problemem ze względu na substancje 

zanieczyszczające zawarte w odpadach. Jeden z uczestników zwrócił uwagę, że ryzyko zanieczyszczenia można 

zniwelować przy pomocy systemów blokchain śledzących źródła odpadów. 

 
Inni uczestnicy wykazali zainteresowanie tworzeniem gospodarstw pokazowych jako sposobem szerzenia 

dobrych praktyk zebranych w jednym miejscu. Jeden z uczestników podkreślił, że rolnicy byliby chętni do 

wdrażania dobrych praktyk jedynie pod warunkiem, że byliby przekonani o tym, że wdrażanie ich zwiększy 

opłacalność działalności rolniczej. Jeszcze inny wskazał na znaczenie szybkich i przystępnych finansowo 

narzędzi pomiaru, by wzmocnić pozycję rolników, by sprzyjać zmianom postępowania i dostosować dobre 

praktyki do warunków lokalnych. Wspomniano o platformie FarmDemozawierającej wskazówki, jak stworzyć 

gospodarstwo pokazowe. Ponadto zwrócono uwagę na potencjał korzystania z gruntów gorszej klasy i 

zanieczyszczonych do produkcji upraw przemysłowych nieprzeznaczonych do spożycia oraz na ich potencjał 

dla argoleśnictwa. 

 
 

 

https://farmdemo.eu/
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 Seminarium zakończyła Kerstin Rosenow, kierownik jednostki „Badania i innowacje” DG ds. 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Powiedziała ona, że wnioski z 

dyskusji seminarium potwierdzają, że potrzeba wsparcia ukierunkowanego i dostosowanego 

do konkretnego kontekstu, a także współpracy i wymiany między rolnikami a naukowcami. 

Dla EPI AGRI to cały czas jest kluczowy aspekt. EPI AGRI będzie w nadchodzących latach 

dalej tworzyć okazje do wymiany wiedzy i doświadczeń, by stymulować innowacje w unijnych 

sektorach rolnictwa i leśnictwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
   

 
 

Wszystkie prezentacje dostępne w formie nagrań i plików pdf, a także dokumenty 

informacyjne dostępne są na stronie internetowej EPI-AGRI: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar- healthy-soils-europe-

sustainable 

funded 
by 
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Załącznik 1. Główne pomysły z dyskusji w sesjach 
pracy w grupach pierwszego dnia warte 
kontynuacji w ramach grup dyskusyjnych i 
warsztatów. 

Pomysły z sesji pracy w grupach Poniżej znajdą Państwo wszystkie pomysły zebrane z 

9 sesji pracy w grupach. 

PUNKT KONTAKTOWY EPI AGRI 6 KWIE 2021 18:10 

 

 BO1 | obieg składników 

odżywczych  
 
Grupa 5 

Składniki odżywcze, biomasa i ponowne zastosowanie 

minerałów, produkcja biomasy na miejscu i grupy 

operacyjne narzędziami wdrażania pomysłów w 

gospodarstwach. 

 

 
Grupa 6: Lepiej poznać poziom kompakcji 

gleby i odpowiednie wskaźniki; lepiej  

poznać, ile potrzeba wody, 

 
dołożyć starań na rzecz żywotności gleby 

zamiast 

nawozów i technologii, dostarczanie glebie 

drobnoustrojów pomoże budować 

odporność gleby, dzięki czemu sama może 

funkcjonować. Wymaga ona wtedy mniej 

środków produkcji rolnej i interwencji 

człowieka. W tym celu należy stworzyć, 

przeanalizować, a następnie przekazać 

dane. 

 
Grupa 4: Zamykanie pętli składników 

odżywczych poprzez recykling ludzkich 

odchodów do użytku w gospodarstwach 

(problemy - metody zbiórki, patogeny, emisje 

gazów cieplarnianych, ulepszanie suchych toalet,  

radzenie sobie z patogenami, medycyna, 
antybiotyki). 

 

Przykład: „Aurin”, „czysty” nawóz na bazie moczu dopuszczony 

do stosowania w Szwajcarii - ANONIM. 

 
Dostępna nowa norma produkcji DIN SPEC 91421:2020-12 

Zapewnianie jakości w reycklingowanych produktach z suchych toalet 

- na użytek w sadownictwie https://www.beuth.de/de/technische-

regel/din- spec-91421/330937272 (download for free) (Franzi Häfner, 

IGZ) 

― ANONIM 

 

 
 

Prędkość i bilans wykorzystywania 

składników odżywczych wiosną są 

problematyczne. Potrzeba więcej badań 

naukowych i monitorowania. Łączyć je z 

warunkami lokalnymi, angażować 

rolników. 

http://www.beuth.de/de/technische-regel/din-
http://www.beuth.de/de/technische-regel/din-
http://www.beuth.de/de/technische-regel/din-


 

Grupa 1: Produkcja biomasy na 
miejscu w celu pochłaniania 

dwutlenku węgla z jednoczesnym 
odzyskiwaniem i wprowadzaniem do 

obiegu w obrębie samego 
gospodarstwa. 

 
 
 
 
 
 

BO1 | choroby przenoszone 

przez glebę 
 
 

Inteligentne rolnictwo 

Podejścia takie jak inteligentne rolnictwo pomagają rolnikom 

ograniczać nadmierne nawadnianie i spowodowany nim nadmiar 

wilgotności w glebie tworzącej dogodne warunki rozwoju 

patogenów takich jak grzyb. 

 
Kontrola wilgotności gleby jest naprawdę ważna w ochronie 

gleby i upraw przed szkodliwym działaniem takich patogenów. 

 

 

Scharakteryzować status patogenów i 

nicieni glebopochodnych dla warzyw i 

roślin uprawnych, a także dla obornika 

zielonego i upraw zdolnych do 

biofumigacji. 

 
Zwiększanie udziału rolnictwa 
ekologicznego w produkcji rolnej 
(stosowane 

w radzeniu sobie z chorobami 

glebopochodnymi), zrównoważone 

gospodarowanie glebą czy stosowanie 

jego technik. 

 
Biofumigacja.  

Drutowce 



 

Grzyby z rodzaju fusarium. 

 
Stosowanie obornika zielonego w 

płodozmianie. 

 

 BO1 | uprawy dla przyszłości  
 

Zwiększanie poziomu wiedzy wśród wszystkich stron 

zainteresowanych zajmujących się glebą, a nawet wśród 

konsumentów, biorąc pod uwagę złożoność systemów; 

zwiększanie poziomu wiedzy na temat rozwiązań, potrzeba 

perspektywy z wielu punktów widzenia oraz myślenia 

systemowego. Szerzenie i popularyzowanie wiedzy, 

opracowywanie dostępnej wiedzy odnośnie różnych 

kontekstów. Czynnikiem ograniczającym okazuje się być czas. 

 
 

Grupa 6 

Nie ma strategii, która pasowałaby we wszystkich regionach. 

Potrzeby dopasowanych praktyk (dostosowanych do warunków 

lokalnych). Zbieranie dostępnych informacji, łatanie luk w 

wiedzy. 

 

 

Pomysł 4 

Potrzeba narzędzi, by rolnicy mogli mierzyć zdrowie gleby. 

Potrzeba więcej rolnictwa regeneracyjnego, które będzie 

opłacalne i rentowne dla rolników. Potrzeba sieci gospodarstw 

realizujących sztandarowe projekty, by objąć nimi różne 

obszary. 

Materia organiczne gleby i jej znaczenie. 

Potrzeba regionalnych strategii, by komunikować je decydentom 
politycznym. 

- aby strategie były dostosowane do warunków 
lokalnych. 

 

Pomysł 1 

Grupy operacyjne i tworzenie/udostępnianie 

dostępnej wiedzy - do tego potrzeba czasu. Grupy 

operacyjne są dobrym narzędziem dostosowywania 

wiedzy do lokalnych potrzeb. 

Zwiększanie poziomu wiedzy wśród wszystkich stron 

zainteresowanych zajmujących się glebą, a nawet wśród konsumentów, 

biorąc pod uwagę złożoność systemów; zwiększanie poziomu wiedzy na 

temat rozwiązań, potrzeba perspektywy z wielu punktów widzenia oraz 

myślenia systemowego. Szerzenie i popularyzowanie wiedzy, 

dopasowywanie wiedzy do różnych kontekstów. Okazuje się, że czas jest 

tu dużym ograniczeniem. Aby wiedza była łatwo dostępna dla osób 

stosujących ją w praktyce:      wiedza musi być istotna (mieć znaczenie w 

ich kontekście), dokładna i 

potwierdzona (przez ekspertów). ― ANONIM 

 

 

Pomysł 2 

Grupa 2 

Sieć różnych stowarzyszeń zajmujących się 

zdrowiem gleby, by wspomóc inicjatywy w zakresie 

lepszego upowszechniania wyników i nawiązanie 

łączność ze sobą. 

Szkolenie szkoleniowców (doradców), ponieważ są 

braki w wiedzy, które należy wypełnić nową wiedzą 

(dać dostęp do najnowszych informacji. 



 

Grupa 3 

Narzędzia przyjazne rolnikom, by polepszyć zdrowie gleby i 

podejście „krok po kroku” dla rolników (nie wszyscy są otwarci 

na duże zmiany). Musimy dotrzeć do wszystkich rolników. 

Tłumaczenie na języki narodowe rolników. Ocena biologiczna 

jakości gleby. 

 

 

BO2 | Zawartość materii 
organicznej w glebie 

 Region śródziemnomorski  
 
Uprawa okrywowa - 

W projekcie prowadzonym na południu Hiszpanii wykazano, że 

takie uprawy faktycznie zwiększyły nasączenie gleby wodą. 

 

 

Drobnoustroje i ich rola w biowęglu 

gleby. 

Grupa 3 

Dwutlenek węgla nad powierzchnią - budowa partnerstwa dla 

H2020 skupiającego się na korzeniach i drobnoustrojach; ochrona 

wody + rola drobnoustrojów w glebie. 

 

Partnerstwo na rzecz poszukiwania rdzennych 

upraw odpornych na suszę i/lub zdolnych do 

magazynowania wody, a także badania roli 

mikroorganizmów w tych glebach, wykazania, jaki 

wpływ mają na 

ochronę roślin - 
ANONIM. 

 
Dowiedzieć się więcej na temat zdolności pochłaniania dwutlenku węgla / 

wytwarzania materii organicznej 

przez różne systemy korzeniowe - ANONIM. 

 
Warto byłoby zbadać możliwości zmiany stosunku części 

podziemnej do naziemnej upraw roślin na nawóz zielony / upraw 

okrywowych (nacisk na biomasę korzeniową i stymulację wysięku 

korzeni) dzięki łączeniu z 

określonymi drobnoustrojami - ANONIM 

 

 

Grupa 4 

Naukowcy umieją mierzyć, oceniać itd., ale rolnicy nie mają 

jeszcze na ten temat faktycznej wiedzy. Zdecydowanie 

postulujemy za tym, by w ramach usług doradczych wiedzę te 

upowszechniano.  Musimy skutecznie docierać do rolników - 

wsparcie decyzyjne dla rolników. 

Rolnictwo precyzyjne albo czujniki, które mogą dać rolnikom 

miarodajny obraz sytuacji mogą przynieść wiele korzyści. W 

ramach przeglądu WPR powinny zostać wcielone w życie środki 

mające na celu pomoc rolnikom w zmianie praktyk - zachęty 

polityczne. 

 

 

Grupa 2 

Gospodarstwa pokazowe są obowiązkowe, żebyśmy mogli 

osiągnąć dobre wyniki, a rolnicy z nich korzystać; badania i 

innowacje są ważne, ale musimy zaprosić rolników do 

korzystania z nich. 



 

Chwasty - włączać czy nie? 

Uprawy okrywowe, różne rodzaje, zapobiegające utracie materii 
organicznej. 

Systemy mieszane mogą być bardzo użyteczne w utrzymywaniu 

owiec wśród gajów oliwnych. 

 

 

 

Utrzymywać wodę w 

krajobrazie. Poprzez nawożenie zielonym 

obornikiem; warstwicowa uprawa gleby; 

zapobieganie erozji gleby, tworzenie 

obszarów różnorodności biologicznej w 

gospodarstwach o intensywnej lub wysoko-

intensywnej produkcji, tworzenie brzegów 

obsadzonych krzewami lub drzewami; 

utrzymywanie wodnic z wysoką wegetacją, 

zatrzymywanie resztek z upraw w glebie, 

międzyplony/trawa między drzewami 80% 

obszaru, sadzenie drzew i upraw 

wieloletnich zgodnie ze zboczem 

(wzdłuż nachylenia zbocza), zboczach 

tworzyć linie krzewów/nie rury 

drenarskie. 

 
BO2 | magazynowanie 

dwutlenku węgla w 
gospodarstwach 

 rolnych  
 
Grupa 6: Uwzględnić wszystkie funkcje 

gleby razem (perspektywa systemowa) i 

elementy niekompatybilne w ramach 

konkretnych warunków środowiskowych. 

 
Grupa 7 

* W jaki sposób dostosować się lokalnie, by zwiększyć 

ZWOG poprzez sprawienie, że będą atrakcyjne dla 

faktycznych użytkowników? 

* Różne gleby potrzebują różnych celów. 

* Rolnicy to nie śmietnik (biodegradowalne odpady należy 

kompostować, a kompost ze składnikami odżywczymi należy 

mądrze użytkować), potrzebujemy rozwiązań przynoszących 

korzyść obu stronom! 

 
 

Grupa 6 

Zamykanie obiegu składników odżywczych → środki 

poprawiające żyzność gleby na bazie odpadów z miast na 

gospodarstwa (jeżeli w pobliżu jest miasto), jeżeli zapewniona 

jest jakość!!! 

Osiągnąć równowagę między wsadem węgla z praktyk 

poprawiających stan gleby, a wsadem składników odżywczych (by 

nie przekroczyć np. fosforu). 

 
 

Grupa 6 

1) Opracować zachęty finansowe za pochłanianie 

dwutlenku węgla w gospodarstwie (kwoty emisji). 

2) Zatrzymywanie dwutlenku węgla powinno się również 

wspierać finansowo, za pomocą angażowania rolników w dobre 

praktyki rolnicze, 



 

w tym odpowiednie stosowanie środków 

poprawiających stan gleby takich jak kompost oraz 

szkoląc rolników w zakresie znaczenia materii 

organicznej. 

 

Włączyć w nową WPR płatności dla rolników 

zależnie od tego, jak gospodarują materią 

organiczną w glebie swojego gospodarstwa, 

tj. dotacje otrzymaliby tylko ci rolnicy, którzy 

mają dodatni bilans dwutlenku węgla - 

ANONIM 

 

 

Grupa 6 

Współpraca gospodarstw! Np. platforma Climate 

Action i jej naukowcy opracowują sposoby 

przyspieszania pochłaniania dwutlenku węgla, 

jednocześnie weryfikując wyniki z perspektywy 

nauki. Zwiększyć dochody i odporność rolników, opracować 

metod pomiaru pochłaniania dwutlenku węgla i sposoby jego 

wyceny. 

 

 

Grupa 5 

Systemy wynagradzające dla rolników uprawiających warzywa, 

zastanowić się, jak mogłyby działać. Jak zmotywować rolników 

do zwiększania ilości magazynowanego dwutlenku węgla. 

 

 

Grupa 4 

- Opracowywanie narzędzi edukacyjnych i służących do 
monitorowania 

- Potencjał pochłaniania dwutlenku węgla 

- Koszt pochłaniania dwutlenku węgla dla rolników 

- Dostęp do materiału ekologicznego dla rolników, wpływ na 

glebę i zarządzanie gospodarstwem. 

 
 

Grupa 3 

Co mamy do powiedzenia rolnikom? 

Znalezienie optymalnego połączenia trzech głównych strategii w 

zależności od warunków lokalnych. 

Jaka jest pożądana materia organiczna i w jaki sposób 

możemy wspierać rolników w wyliczaniu własnego bilansu 

dwutlenku węgla biorąc pod uwagę jego własne warunki i 

środki.  Jaką szybkość rozkładu powinniśmy zakładać? 

 

Łączenie różnych dostępnych technologii - 
ANONIM 

 

 

Grupa 2, pomysł 2: opracować 
odpowiednie  

szkolenia dla rolników i doradców w 

zakresie praktyk dotyczących 

magazynowania dwutlenku węgla w 

glebie. 

 
Grupa 2: 

Opracować/wykazać więcej przykładów nowych praktyk i 

technik magazynowania dwutlenku węgla dla rolników. 

 
 

Utrzymywanie zieleni na glebie, by 

ściągać dwutlenek węgla z powietrza do 

gleby. 

Odpowiedni płodozmian, mieszanki upraw zamiast 

monokultur, uprawy o głębokich korzeniach, by przemieszczać 

dwutlenek węgla tak głęboko, jak się da. 



 

Grupa 1 

*Alternatywne praktyki rolnicze na rzecz węgla. Do dalszego 

przebadania dobry przykład z Włoch. --> Potrzeba bardziej 

naukowego podejścia w dziedzinie rolnictwa biodynamicznego 

- w jaki sposób rolnictwo powoduje wzrost ilości węgla? 

* Trzeba przyjrzeć się nie tylko pochłanianiu dwutlenku węgla, ale 
spojrzeć na temat z szerszej perspektywy. Ważne jest, by 
„produkować” węgiel w gospodarstwie, aniżeli importować 

go (za pośrednictwem węgla, kompostu, itp.) z zewnątrz. 

* Potrzeba filmów edukacyjnych dla rolników. 

 
 

 
Utrzymywać wodę w krajobrazie. 

 
Nie wywracać skiby podczas uprawy roli. 

 
1-Zielone nawożenie - hodować uprawy, 

ściąć je i zostawić w glebie. 

2-Aby poprawić regenerację gleby stosować i tworzyć 

„wydajne organizmy”, stosując mieszankę drożdży, 

gleby, cukru/melasy, mleka), której używa się 

wczesną wiosna w Portugalii rozcieńczonej z wodą w 

glebie. 

Łączenie pomysłów dla poszczególnych 

gospodarstw/klimatów/rodzajów 

gleby/opadów. 

 
Pomiar zawartości suchej materii w 

trawie. 

 
Wypasu rotacyjny 

 
Stosowanie surowych resztek z produkcji 

różnych branż (np. odpady z produkcji 

oliwy z oliwek spala się, a przecież 

można byłoby ich użyć) do 

kompostowania czy tworzenia innych 

nawozów. 

 
 BO3 | zasolenie gleby  

 
Testowanie również narzędzi 

monitorowania stanu instalacji 

 
Sprawdzanie narzędzi służących do 

pomocy rolnikom w rozpoznaniu 

zasolenia gleb (



 

narzędzia optyczne). 

BO2 | pastwiska na rzecz węgla  
 

 
 

Zasole
nie i 

elemen
ty 
toksycz

ne - 
ANONI
M 

Opracowanie przystępnych cenowo 

sposobów uzyskiwania podstawowych 

danych na temat gleby. 

 
Niech każdego rolnika będzie stać na 

posiadanie własnych danych. 

 
Opracować rozwiązania przystępne 
cenowo, by mieć dostęp do 

podstawowych danych; opracować 
inteligentne wskaźniki pośrednie. 

Łączenie pomysłów dla poszczególnych 

gospodarstw wiążących azot w glebie 
Wypas rotacyjny i podsiewanie gleb 
niepokrytych roślinnością po zbiorach. 

 
Łagodzenie kompakcji gleby 

 
Elektromagnetyczny czujniki indukcyjne mogą pomóc sprawdzić gradient 

zasolenia wzdłuż profilu gleby - ANA PAZ 

 
Zasolenie i zawartość sodu - ANA PAZ 

 
maria.speranza@unibo.it - Bezprzewodowa Sieć Czujników może 

monitorować zasolenie gleby i wody, tak jak wykazano w 

projekcie LIFE AGROWETLANDS II 

(www.lifeagrowetland2.eu). 

― ANONIM 

 

 

 

Zwiększanie poziomu wiedzy na temat 

zasolenia gleby w gospodarstwach 

 
BO3 | skażenie gleby  

 
Gr 4 

Kwestie prawne w transformacji ekologicznej. 

 

 

Gr 2 

Jednym z nowych czynników powodujących skażenie są 

tworzywa sztuczne w glebie. Jest ich bardzo wiele, ale wiemy o 

nich jeszcze mało. Już teraz stanowią duży problem, a w 

przyszłości będzie jeszcze gorzej. Być może przeniknęły już do 

wód gruntowych - problem jest naprawdę poważny. 

mailto:maria.speranza@unibo.it


 

Gr 3 

Musimy przemyśleć, jakie rośliny uprawiać na skażonych 

glebach. Jeżeli dana roślina nie nadaje się do spożycia, może 

odnaleźć zastosowanie na przykład w produkcji energii. nie 

należy o tym zapominać, że rolnicy muszą też zarabiać na życie. 

Stosowanie środków ochrony roślin - rolnictwo precyzyjne 

może pomóc ograniczyć stosowanych pestycydów i, co za tym 

idzie, poziom zanieczyszczenia w glebie. Musi być to jednak 

rentowne. Potrzeba rozwiązań, na które rolników będzie stać. 

Potrzeba testów i wymiany, by rolnicy zaczęli korzystać z 

rozwiązań. 

 

 
 
 
 
 
Gr 
3 

W tym przypadku warto przyjrzeć się procesowi 

fitoremediacji(http://www.cpeo.org/techtree/ttdescript/phytrem.htm#:~:text

= Phytoremediation%20is%20a%20bioremediation%20process,Rhiz 

osphere%20biodegradation). Istnieją uprawy nadające się do oczyszczania 

gleb. Powstałą z nich biomasę można zastosować do celów innych niż 

spożycie przez człowieka. ― ANONIM 

 
Grupa 3 

Jakie uprawy nadają się do rekultywacji gleby? Muszą być 

opłacalne ale i bezpieczne (nieprzeznaczone do 

spożycia) tak jak np. uprawy energetyczne. Co można 

polecić rolnikom? Dochód jest ważny! 

Parametry, które trzeba kontrolować w glebach (poziom 

zanieczyszczenia) - odczyn pH jest bardzo ważny, ale ocenić 

należy całościowy poziom zanieczyszczenia i poziom substancji 

dających się ekstrahować. 

 
 

Gr 4 

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi - szlam kanalizacyjny nie 

jest już stosowany ze względu na zawartość metali ciężkich. 

Sprawa dotyczyć może również kompostu - mogą się w nim 

odkładać metale: sprzeczność z poprzednią sesją - jak sobie z 

tym poradzić? Sprzeczności widać w kilku kwestiach. Potrzeba 

więcej praktyk z zakresu obiegu zamkniętego (np. stosowanie 

zielonego nawozu w obrębie gospodarstwa). 

 
 

Gr 4 

Plastik - w jaki sposób wpływa na glebę, głównie z poprzednich 

lat (w technikach nawadniania). 

 
 
 
 
 

Gr 3 

Rolnictwo precyzyjne i ekologiczne są świetnymi sposobami 

redukcji skażenia gleby, ale lepiej włożyć wysiłek w 

zapobieganie skażeniu. 

Należy ocenić jakość produktów zwłaszcza w rolnictwie 

opartym na zasadach obiegu zamkniętego. 

 
 

Grupa 2 

Grupy dyskusyjne - zajmują się dosyć obszerną tematyką. 

Koniec końców dają bardzo ogólne wyniki. Dzięki nim 

diagnozuje się ciekawe problemy, ale niezbyt dogłębnie. Dobrze 

byłoby, gdyby grupy dyskusyjne szły w swoje ślady. 

 

 
 

Gr 1 

Przy stosowaniu ścieków w celu zwiększenia zawartości materii 

organicznej w glebie należy być ostrożnym i zwrócić uwagę na to, 

co się w nich znajduje; mogą z czasem same składać się głównie z 

substancji zanieczyszczających i przynosić skutki odwrotne do 

zamierzonych; należy z nich korzystać w bezpieczny sposób. 

http://www.cpeo.org/techtree/ttdescript/phytrem.htm%23:~:text=
http://www.cpeo.org/techtree/ttdescript/phytrem.htm%23:~:text=


 

 
 

W 2022 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ws. 

nawozów (EC) 1069/2019 dopuszczające handel 

obornikiem z krajów trzecich. Ponieważ nie ma w 

tej chwili solidnych norm dla różnych produktów 

do nawożenia, istnieje ryzyko wprowadzenia 

ekologicznych i nieekologicznych substancji 

zanieczyszczających w tym powodujących oporność 

na środki przeciwdrobnoustrojowe wpływające na 

glebę. 
- ANONIM 

 

 

 BO3 | wydajność nawozów  
 
Inteligentne rolnictwo 

Korzystać z danych i narzędzi, by dokładniej poznać 

zapotrzebowanie roślin na dany składnik odżywczy. Istnieją 

już modele naukowe nawożenia różnych upraw. Można je 

zasilić danymi z analizy gleby i tkanek roślin. W ten sposób 

rolnicy mogą uniknąć nadmiernej podaży nawozów i 

ograniczyć ich dawki do minimum. 

 
 

Grupa 1 

W poszukiwaniu czynników poprawiających stan gleby nie 

ograniczać się tylko do nawozów. Więcej uwagi poświęcić np. 

kompostowi i innym rzeczom sprzyjającym życiu gleby i służą 

jako środek pobudzający. 

 
 
 

Grupa 6 

Znajomość modelu uwalniania składników odżywczych 

nawozów (w tym gnojówki/obornika) jest ważna tak samo jak 

wiedza, ile potencjalnie jest uwalniane z gleby zależnie od 

właściwości gleby i warunków lokalnych (w tym poziomu 

wilgotności gleby). 

Trzeba pracować również nad materią organiczną w glebie, a 

także neutralnością pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Fosfor to klucz do przyszłości! 

 
 

 
Rolnicy i doradcy nie biorą udziału we współpracy międzynarodowej na 

poziomie rolnik-doradca. Należy wesprzeć taką współpracę, żeby 

pójść o krok 

dalej.  ― ANONIM 



 

Grupa 5 

Zastosowanie narzędzi w zakresie nawożenia zgodnie ze 

zdrowiem gleby. Aby dostarczyć narzędzi doradcom i 

decydentom. A także wiedzę, kiedy je stosować. Musimy 

rozróżnić których narzędzi można używać w laboratorium, a 

których w gospodarstwie. Są różne narzędzia, ale nie zawsze 

wiadomo, jakie mają fizyczne parametry i progi decyzji. 

 
 

Precyzyjne wapnowanie w Branderburgii (ph-bb.com). Podejście 

polegające na określaniu przeciętnej średnicy cząsteczki w polu 

jako podstawa wydajnego nawożenia - przesłałem slajd. Naszym 

zdaniem metoda ta może znaleźć zastosowanie w całej UE jako 

podstawa cięgle zmiennych algorytmów, żeby odejść od 

nadmiernie uproszczonych klasyfikacji typów gleby i zacząć 

stosować nawozy w bardziej wydajny sposób. Na podstawie 

pomiarów opracowujemy ciągle algorytmy wyliczania map 

aplikowania - w tej chwili „tylko” do wapnowania, ale w 

przyszłości również dla innych nawozów. Możemy wyliczyć 

mapy struktury gleby skalibrowane do analiz laboratoryjnych. 

 
 
 

Grupa 3 

Jak zamknąć obieg składników odżywczych bez odpadów z 

gospodarstwa. Jak zaprojektować gospodarstwo albo 

regionalny/lokalny system rolniczy z uwzględnieniem 

wszystkich zasobów gospodarstwa. 

 
 
 
 

Grupa 3 

Wpływ zmiany klimatu na wydajność stosowania nawozów. 

Obecna wiedza opiera się na innych warunkach klimatycznych. 

 
 
 
 

Grupa 2, pomysł 2 

Opracować sposoby uwrażliwiania rolników i wykazywania 

zrównoważonych praktyk stosowania nawozów. 

 
 
 

Grupa 2, pomysł 1 

Trzeba opracować dokładne narzędzia obliczeniowe dla 
rolników 

 

 

Grupa 1: Badania i wiedza na temat 

biologii gleby 

+ aplikacje i narzędzia do monitorowania i oceny gleby dla 

rolników (promocja) 

 
 

Przeciętna średnica cząsteczki - 

podstawa wydajnego nawożenia 

Podstawa dla ciągle zmiennych algorytmów - podejście 

pomocne w odchodzeniu od nadmiernie uproszczonych 

klasyfikacji rodzajów gleby. 
 

 
 

Grupa 4 

Badanie różnych źródeł nawozów takich jak biowęgiel, który 

można zastosować jako filtr do zatrzymywania składników 

odżywczych w glebie. 

Wykorzystanie kasztanów do tworzenia kompostu. 

Największą zmianą jest nauczenie się dobrych praktyk od 

innych gospodarstw. 

Problemy z upowszechnianiem - można skorzystać z gospodarstw 
pokazowych. 

 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find- 

connect/projects/compostaggio-situ-la-tutela-la- 

valorizzazione-e-la 

 
 

※※※※※※ 



 

 

Załącznik 2. Podsumowanie wniosków z sesji w 
grupach: najważniejsze projekty 

 

Funkcja gleby: Produktywność 
 

 
Wybrane projekty 

 

Dobre praktyki 
 

Wyzwania w zakresie 
wdrażania 

Wspieranie 
funkcji gleby 

Sztandarowy projekt w 
Irlandii Północnej: 
usprawnione 
gospodarowanie ziemią i 
rolnictwo inteligentne pod 
względem emisji dwutlenku 
węgla umożliwiło 
wyregulowanie pH w glebie i 
zwiększenie produktywności 
użytków zielonych z 4 t/ha 
do 7-11 t/ha . 

Kontrola pH i 
gospodarowa
nie 
użytkami zielonymi. 
Cel: neutralność 
pod względem 
emisji dwutlenku 
węgla 

Zalety: wyższa 
produktywność/aspekty 
ekonomiczne; wyższa jakość i 
ilość paszy - szybszy wzrost bydła. 

• Różnorodność 

biologiczna 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla 

• Filtrowanie wody 

Gospodarstwa objęte 
sztandarowym projektem - 
rolnictwo tradycyjne z 
zaorywaniem vs. Rolnictwo 
konserwujące w ograniczoną 
orką / gleba piaszczysta i 
gliniasta. 

Uprawa bez orki, 
ściółkowanie, 
zagospodarowanie 
słomy, rolnictwo 
konserwujące 

Zalety: Wyniki finansowe, 
system z biegiem czasu nabiera 
odporności. 
Wady: Rolnicy często zwracają 
uwagę przede wszystkim na 
produktywność. Zdrowie gleby 
jest dla nich na drugim miejscu. 

• Filtrowanie wody 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla 

Rolnictwo konserwujące i 
zasady agroekologii 
rolnictwa zrównoważonego. 

Poprawa w zakresie 
materii organicznej, 
uprawy okrywowe, 
kompost, biowęgiel 

Zalety: Pozytywny bilans 
finansowy 
 
Wady: Trudności w zakresie 
stosowania i włączania 
ulepszeń, dostępność, 
skażone produkty, 
wymywanie składników 
odżywczych. 

• Wszystkie funkcje 

Plany nawadniania i ich 
znaczenie dla zdrowia gleby 

Kontrola 
nawadniania, 
jakość wody do 
irygacji, 
utrzymywanie 
materii 
organicznej, 
struktura, 
zapobieganie 
zasoleniu. 

Zalety: Nawadnianie 
dostosowane do specyficznego 
mikroklimatu panującego w 
danej glebie w celu 
utrzymania/zwiększenia 
produktywności gleby w 
perspektywie długoterminowej. 
Wady: Wysoki koszt 
systemów nawadniania pod 
ciśnieniem. 

• Magazynowanie 

wody. 

• Filtrowanie wody. 

Projekty w zakresie produkcji 
suchej masy na potrzebę 
zwierząt gospodarskich. 

Ekologiczne 
zastosowanie 
gnojówki, obornika, 
wypasanie 
rotacyjne, 30% 
rocznego podsiewu 
miks upraw 
polowych i ściąganie 
runi w ciągu pięciu 
lat. 

Rolnictwo 

precyzyjne 

Zalety: Pomiar suchej masy 
wg. rodzaju uprawy, gleby i 
żyzności gleby. 
Wady: mała wiedza na temat 
finansowych i ekologicznych 
rezultatów technologii rolnictwa 
precyzyjnego. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla 

• Różnorodność 

biologiczna 
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Funkcja gleby: Różnorodność biologiczna 
 

 
Wybrane projekty 

 

Dobre praktyki 
 

Wyzwania w zakresie 
wdrażania 

Wspieranie 
funkcji gleby 

Grand Farm Austria https:// 
grandfarm.at/grand-
garten- research/?lang=en 

Kompostowa
nie przy 
pomocy 
dżdżownic; 
rolnictwo 
konserwując
e. 

Zalety: Wsparcie finansowe. 
Wady: Wyższe koszty 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla 

GIEE MSV & GIEE SCV we 

Francji (ADAF) 
http://www.adaf26.org/ 

Ograniczenie orki, 
dodatki materii 
organicznej, 
uprawy okrywowe 

Zalety: Wyniki finansowe. 
Wady: Niechęć do zmian. 

• Filtrowanie wody. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla. 

Horyzont 2020 
SoildiverAgro 
http://soildiveragro.eu/ 

Stosowanie 
nawozów 
organicznych i 
biostymulatorów. 

Zalety: Dotacje dla 
rolników. 
Wady: trudno zmienić stare 
praktyki. Brak wyszkolenia. 
Wstępne inwestycje w 
maszyny/technologię. 

• Wszystkie funkcje 

KUHproKLIMA 
Trwałe użytki zielone i 
wielogatunkowa run 

Trwałe użytki 
zielone i 
wielogatunkowa run 

Zalety: Dobra jakość gleby dzięki 
wysokiej różnorodności 
mikrofauny, stabilne plony z 
użytków zielonych, nie potrzeba 
dodatkowych nawozów.Wady: 
Problemy z różnorodnością 
biologiczną gleby (nicienie, 
szkodniki). 

• Filtrowanie wody. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla. 

Soil4Life 
https://soil4life.eu/ 

Rolnictwo 
konserwując
e. 

Zalety: Rolników należy 
poinformować o 
długofalowych korzyściach 
wynikających z utrzymywania 
różnorodności biologicznej. 
Wady: Brak know-how. 

• Wszystkie funkcje. 

SEFerSol 
https://www.facebook.com/ 
Sefersol/?ref=page_internal 

Łatwe w użytku 
testy 
różnorodności 
biologicznej. 

Zalety: Sprawianie, że 
podstawowa wiedza będzie łatwo 
dostępna.Wady: Ograniczanie 
praktyk negatywnie wpływających 
na różnorodność biologiczną. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla. 

• Produktywność. 

• Filtrowanie wody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://grandfarm.at/grand-garten-research/?lang=en
https://grandfarm.at/grand-garten-research/?lang=en
https://grandfarm.at/grand-garten-research/?lang=en
https://grandfarm.at/grand-garten-research/?lang=en
http://www.adaf26.org/
http://soildiveragro.eu/
https://soil4life.eu/
https://www.facebook.com/Sefersol/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Sefersol/?ref=page_internal
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Funkcja gleby: Pochłanianie 
dwutlenku węgla 

 

 
Wybrane projekty 

 

Dobre praktyki 
 

Wyzwania w zakresie 
wdrażania 

Wspieranie 
funkcji gleby 

H2020 Diverfarming: 
dywersyfikacja upraw 
http://www.diverfarming.eu
/ index.php/en/project-2 

Płodozmian, 
uprawy okrywowe, 
dywersyfikacja 
upraw. 

Zalety: Zwiększanie zawartości 
węgla w glebie, żyźniejsza 
glebaWady: Niechęć rolników do 
zmiany. 

• Produktywność. 
• Obieg składników 

odżywczych. 

• Magazynowanie 

wody. 

Projekt Demeter we 
Flandrii https://h2020-
demeter.eu/ about-

demeter/. 

Transformacja 
cyfrowa unijnego 
sektora rolno-
spożywczego 
poprzez szybkie 
wdrażanie 
technologii 
internetu rzeczy, 
nauki o danych i 
inteligentnego 
rolnictwa. 

Zalety: Lepsze ukierunkowanie 
zachęt finansowych i polityk, by 
dobierać najlepiej dopasowane 
praktyki mające na celu 
pochłanianie dwutlenku węgla 
w glebie. 
Wady: Analiza gleby może być 
dla rolników kosztowna. 

• Produktywność. 

• Obieg składników 
odżywczych. 

• Różnorodność 

biologiczna. 

Projekt ECOMONTADO 
w Portugalii 
https://inovacao.rederural. 
gov.pt/2/227-ecomontado-
xxi- a-agroecologia-aplicada-
ao- design-do-montado-novo. 

Modyfikacje terenu, 
by zwiększać 
przenikanie odpływu 
wody w glebie, by 
zwiększyć produkcję 
biomasy w rejonie 
basenu Morza 
Śródziemnomorskiego
. 

Zalety: Wsparcie finansowe dla 
rolników. 
Przeszkody: Brak 
dostosowanych maszyn, nie 
do końca wydajne w 
niektórych warunkach 
glebowych. 

• Magazynowanie i 

filtrowanie wody. 
 

• Produktywność. 
• Różnorodność 

biologiczna. 
• Obieg składników 

odżywczych. 

 
 

Funkcja gleby: Obieg składników 
odżywczych 

 

 
Wybrane projekty 

 

Dobre praktyki 
 

Wyzwania w zakresie 
wdrażania 

Wspieranie 
funkcji gleby 

LIFE AGRICLOSE 
https://agriclose.eu 

Lokalne 
nawożenie 
przybliżające do 
siebie hodowlę 
zwierząt 
gospodarskich i 
rolnictwo. 

Zalety: Cele badań 
ukierunkowane na faktyczne 
potrzeby gospodarstw. 
Wady: Akceptacja społeczna 
(i problemy techniczne) 
związane z alternatywnymi 
produktami do nawożenia. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla. 

H2020 Agronomia o obiegu 
zamkniętym 
https://circularagronomics.eu

. 

Dobre 
gospodarowanie 
węglem, azotem, 
fosforem i potasem 
w rolnictwie w celu 
utrzymania 
żyzności oraz 
zdrowia gleby i 
umożliwiania 
odpowiedniego 
wzrostu i rozwoju 

Zalety: Większe możliwości 
finansowe.Wady: Trudne do 
zarządzania, wymagające 
dużego nakładu wiedzy. 

• Filtrowanie wody. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla. 

http://www.diverfarming.eu/index.php/en/project-2
http://www.diverfarming.eu/index.php/en/project-2
http://www.diverfarming.eu/index.php/en/project-2
https://h2020-demeter.eu/about-demeter/
https://h2020-demeter.eu/about-demeter/
https://h2020-demeter.eu/about-demeter/
https://h2020-demeter.eu/about-demeter/
https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://agriclose.eu/
https://circularagronomics.eu/
https://circularagronomics.eu/


 

roślin. 
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Horyzont 2020 Agromix 
https://agromixproject.eu/ 

Praktyki 
regeneracyjne takie 
jak polikultura i 
agroleśnictwo. 

Zalety: Mniej zewnętrznych 
środków produkcji rolnej, 
ponowne zastosowanie 
pozostałości dzięki 
kompostowaniu. 
Wady: Brak narzędzi, 
umiejętności i maszyn. 

• Wszystkie funkcje 

H2020 Rustica 
https://particula-group. 
com/horizon-2020-
project- 
rustica/#https://particula- 
group.com/#!/up. 

Rozwiązanie 
techniczne 
polegające na 
przekształcaniu 
ekologicznych 
pozostałości z 
produkcji warzyw i 
owoców w nowe, 
wysokiej jakości. 

Zalety: Potrzeba finansowania i 
środków produkcji rolnej z 
zewnątrz. 
Wady: Trzeba prowadzić 
rutynowe badania gleby. 

• Wszystkie funkcje 

Projekt SUSTAINOLIVE 
https://sustainolive. 
eu/?lang=it 

Zrównoważona 
gospodarka 
gajami oliwnymi, 
stosowanie 
osadów z wody 
z oczyszczalni ścieków 
do użyźniania gleby. 

Zalety: Opracowywanie 
szybkich i prostych testów to 
pomiaru jakości szlamu. 
Wady: Brak wiedzy, testy 
jakości są drogie. 

• Produktywność. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla. 

 
 

Funkcja gleby: Magazynowanie i filtrowanie wody 
 

 
Wybrane projekty 

 

Dobre praktyki 
 

Wyzwania w zakresie 
wdrażania 

Wspieranie 
funkcji gleby 

Sefersoil Zapobiegan
ie 
kompakcji 
gleby. 

Zalety: dostęp rolników do 
nowych technologii, zachęty 
finansowe na rzecz wdrażania 
poprawek, niższy koszt 
nawadniania.Wady: dotyczą 
głównie kosztów i braku 
odpowiednich maszyn 
koniecznych do wdrażania 
nowych technologii. 

• Produktywność. 

• Pochłanianie 
dwutlenku 
węgla. 

• Różnorodność 

biologiczna. Agroleśnictwo: 
żywopłoty 
Filtrujące czynniki 
zanieczyszczające. 

Grupa Operacyjna 
Ecomontado 

Tworzenie modeli 
terenu za pomocą 
systemu 
satelitarnego tzw. 
„dziurki od 
klucza”. 

Rolnictwo 
konserwując
e. 

Horyzont 2020 
Driverfarming. 

Uprawa okrywowa. 

Zastępowanie 
nawozów 
mineralnych 
nawozami 
ekologicznymi. 

Nowe techniki 
stosowania 
gnojówki. 

 

https://agromixproject.eu/
https://sustainolive.eu/?lang=it
https://sustainolive.eu/?lang=it
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Załącznik 3. Główne propozycje i potrzeby wskazane na  
Targu Możliwości 

 

Targ możliwości seminarium EPI AGRI 
Na targu możliwości mogą Państwo dodać propozycję (kolor POMARANCZOWY) lub zapytanie (kolor 

ZIELONY). Aby dodać ofertę, należy kliknąć różowy przycisk „+” po prawej stronie u dołu. 

PUNKT KONTAKTOWY EPI AGRI 6 KWIE 2021 15:51 

 

Vesna: Region z którego pochodzę: 

przyroda, gospodarstwa, ludzie, 

produkty ... w 

Broszura, którą przygotowaliśmy w 

ramach unijnego projektu „Explore and 

enjoy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pomysły na wakacje w gospodarstwie 

agroturystycznym w pięknych, 

różnorodnych okolicznościach 

słoweńskiej przyrody, 

gdzie 60% obszarów pokrywają lasy, a 

37% jest objęte programem Natura 2000.  

Doskonała broszura pełna inspirujących 

zdjęć przyrody i gospodarstw. 

Propozycja Vesny. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji i sugestii, 

zapraszamy do kontaktu. 

Link do nagrania video, 3 min 

 Wymiana między krajami (warsztaty lub 

seminarium) angażująca wiele osób z 

doświadczeniem praktycznym w zakresie 

rozwiązań kontraktowych na rzecz 

zapewniania dóbr publicznych 

środowiskowych - w tym  

rozwiązań z finansowaniem prywatnym, 

ale i oddolnych, obejmujących współprace 

rolników i innych podmiotów prywatnych. 

 
Chętnie podzielimy się doświadczeniem 

dotyczącym badan nad systemami 

rolniczymi w dziedzinie rolnictwa 

ekologicznego. (międzyplony, uprawa 

bez roki, uprawa z ograniczonym 

stosowaniem orki, gospodarowanie 

chwastami). 

Instytut Ekonomii i Zasobów Rolnych (AREI) 

livija.zarina@arei.lv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
explore_and_enjoy_katalog015_eng.pdf 

Dokument PDF 

WWW.FARMTOURISM.SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
turisticne_kmetije_ang_2020_ponatis_1.pdf 

Dokument PDF 

WWW.FARMTOURISM.SI 

mailto:livija.zarina@arei.lv
http://www.farmtourism.si/
http://www.farmtourism.si/


 

Vesno Čuček ze Słowenii, jesteśmy bardzo zainteresowani. Prosimy o 

przesłanie linku, jeśli dysponuje Pani nagraniami 

video... Informacjami na piśmie dla rolników: 

vesna.cucek@ce.kgzs.si ― ANONIM 

 

 

Program EJP SOIL 

W ramach programu EJP SOIL przygotowuje się wiele działań 

na rzecz inteligentnego pod względem klimatu, 

zrównoważonego gospodarowania glebami w rolnictwie.  

Przeprowadziliśmy szereg bilansów (np. odnośnie 

wytycznych dotyczących użyźniania, 

mailto:vesna.cucek@ce.kgzs.si


 

wyzwań w zakresie różnych opcji gospodarowania glebą) i 

prowadzimy kolejne (dotyczące wskaźników jakości gleby). 

Wdrażamy projekty badawcze, mamy do dyspozycji szkolenia i 

rozwój potencjału, a także tworzymy wspólną płaszczyznę dla 

nauki i polityki. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 

www.ejpsoil.eu$ . 

 
 

Szerzenie wyników badań/doświadczeń 

rolników. 

Hej, dalsze szerzenie wyników, dobrych praktyk/technik wśród 

WSZYSTKICH rolników jest bardzo ważne. Jakie mają Państwo 

doświadczenia? Czego potrzebujemy: badań w terenie, szeroko 

zakrojonego informowania, ulotek informacyjnych. Myślę, że 

potrzeba przede wszystkim wiedzy praktycznej 

opartej na doświadczeniu z konkretnych gospodarstw. Dziękuję. 

sebastien.janssens@vlm.be 

 
 

Zgadzam się. Szerzenie wyników prac wszystkich grup operacyjnych 

po angielsku jest bardzo ważne. Luca Bechini ― LUCABECHINI 

 
Vesna ze Słowenii: Tak, zgadzam się. Ważny jest dostęp do nagrań 

przedstawiających rezultaty w gospodarstwach i więcej informacji na 

piśmie, ale nieprzeładowanych informacjami naukowymi, by rolnicy 

mogli zrozumieć ich wartość praktyczną.  Potrzeba również szerzyć 

wiedzę wśród doradców, .............. ponieważ my - doradcy - możemy 

przekazywać je potem innym. Proszę spojrzeć na ten filmik, zwłaszcza 

na kilka ostatnich minut... między 6 a 10 minutą ... jak... 

https://www.bing.com/videos/search? 

q=farm+%c4%8derneli%c4%8d&&view=detail&mid=03A0E411090 

BEAADE2C803A0E411090BEAADE2C8&&FORM=VRDGAR&ru=%2 

Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfarm%2520%25C4%258Derneli%25C 

4%258D%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D- 

1%26pq%3Dfarm%2520%25C4%258Derneli%25C4%258D%26sc% 

3D2- 

13%26sk%3D%26cvid%3D1E572A06840346F3A31A0BADC1B4E9CD 

― ANONIM 

 
 
 

Rozrywanie zamiast zaorywania w 

gospodarstwie biodynamicznym Černelič 

w Słowenii, 3-minutowe nagranie z 

wiosny 2021 r. 

Polecane przez Vesnę ze Słowenii 

Linki do informacji na temat gospodarstwa 

Černelič, rolnictwo biodynamiczne 

Reportaż fotograficzny i filmowy z odnowy zniszczonej działki, 

linki do różnorodnych biologicznie mieszanek zielonych 

nawozów. 

Regeneration-of-compacted-soil-Cernelic-farm.pdf (gov.si) 

 
Opis regeneracji gleby, która uległa kompakcji, zwiększanie 

zwartości materii organicznej w glebie. 
 

 
 

Zrównoważone gospodarowanie glebami w 

winnicach zaczyna się od robót ziemnych 

jeszcze przed sadzeniem. 

Jeżeli ktoś jest zainteresowany wymianą 

doświadczeń na temat robót ziemnych przed 

sadzeniem drzew, zapraszamy do kontaktu z grupą 

operacyjną za pośrednictwem strony www.goprosit.it 

lub do odwiedzenia strony http://www.resolve-organic.eu/. 

 
 
 
 
 
 

 

Współpraca w zakresie HORIZON-CL6-2021- 

FARM2FORK-01-08: Odkrywanie blokad 

i dźwigni, by zachęcić rolników do 

przejścia na zrównoważone systemy 

produkcji rolnej neutralne pod względem 

klimatu: od eksperymentów do 

kmetija Černelič ripanje - Bing video 

Ripanje - podrahljavanje in zračenje 

zemlje z IMT 539 Deluxe 2021 

BING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEMA-2018- 

Photo-and-video-regeneration-of-soilCernelic-farm.pdf 

Dokument PDF 

WWW.GOV.SI 

mailto:sebastien.janssens@vlm.be
http://www.bing.com/videos/search
http://www.bing.com/videos/search
http://www.goprosit.it/
http://www.resolve-organic.eu/
http://www.gov.si/


 

mechanizmów systemowych. 

Czy ktoś planuje projekt z tej dziedziny? Chcielibyśmy połączyć 

siły i pracować z sieciami rolników lub instytucjami badawczymi! 

Mamy bogate doświadczenie w networkingu, wspieraniu 

innowacji i wymianie wiedzy! Kontakt do mnie: 

marit.chadid@agrathaer.de 

mailto:marit.chadid@agrathaer.de


 

 Oferujemy rolnikom możliwość przetestowania, jak 

działa uprawa bez orki na Łotwie. Od 2019 r. w projekcie 

bierze udział osiem gospodarstw. Mamy działki testowe o 

powierzchni 200 ha. Przez lata prowadzono na nich uprawę 

konwencjonalną, po czym przekształcono ją w uprawę bez orki 

NoTill. Mimo, ledwie dwóch lat działania projektu, sześciu z 

ośmiu uczestniczących rolników zakupiło swoje własne siewniki 

NoTill. Pokazuje to duże zainteresowanie i dowodzi 

zrównoważoności siewnika NoTill na Łotwie. 

W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt na adres 

janis.kazotnieks@llkc.lv  http:/ craftlife.lv/en/http:/ 

craftlife.lv/en/ 

 
 
 

Rynek upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę  

Czy jesteśmy gotowi na rynek rolnictwa regeneracyjnego w Europie? 

 

 

Zajmuję się rozwiązaniami z dziedziny 

systemów rolno-leśnych, upraw 

mieszanych i rolnictwa miejskiego. Szukam 

chętnych do współpracy w zakresie 

wspólnych projektów z osobami 

zainteresowanymi 

zaproszeniem do składania wniosków w ramach programu HORYZONT EUROPA. 

Adres e-mail: bbg@plen.ku.dk (Uniwersytet Kopenhaski, Dania). 

 

Wymiana doświadczeń i inspirujących 

przykładów. W całej Europie widzieliśmy 

sporo bardzo dobrych przykładów. Warto 

byłoby wymienić się doświadczeniami z 

różnych krajów w poszukiwaniu szans i 

dobrych pomysłów. 

h.brinks@delphy.nl 

 
 

 

Zdrowotność od gleby do żołądka. Dr Jens 

Otto Anderson, z Danii: test na ogórkach 

wykazuje, jak zdrowotność zależy od 

typu produkcji rolniczej. Z wykładu 

można dowiedzieć się, jak się to ma do 

zdrowia człowieka. 

Zalecenia Vesny, Słowenia 

 
 

 
Chętnie później posłucham wykładu. Dziękuję. 

― MAGNERS FARM 

 
 
 

Uprawa bez orki, biowęgiel i 

kontrolowany drenaż na Łotwie. 

 

Laboratorium Zdrowia 

Gleby Cornell Cornell Soil 

Health Testing Laboratory to siedziba 

kompleksowej oceny zdrowia gleby 

(Comprehensive Assessment of Soil 

Health - CASH): Kompleksową 

Ocenę Zdrowia Gleby opracowano 

z myślą o rolnikach, ogrodnikach, dostawcach usług rolniczych, osobach 

zajmujących się zarządzeniem krajobrazem i badaczach, którzy nie chcą 

poprzestawać na sprawdzaniu poziomu zawartości składników 

odżywczych w glebie. 

Craft Life - Klimata atbildīga 

lauksaimniecība Latvijā 

Rolnictwo jest jednym z głównych źródeł 

emisji gazów cieplarnianych na Łotwie. 

Stanowi 24% wszystkich 

emisji tych gazów w kraju. Łotwa jest na drugim miejscu w UE, jeśli 

chodzi o udział rolnictwa w emisjach gazów cieplarnianych w ogólnym 

bilansie emisji. 

CRAFTLIFE 

Test na ogórkach, dr Jens 

Otto Andersen - Bing 

BING 

mailto:contactjanis.kazotnieks@llkc.lv
mailto:contactjanis.kazotnieks@llkc.lv
mailto:bbg@plen.ku.dk
mailto:h.brinks@delphy.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej Luca, stosowanie uprawy okrywowej jest bardzo ważne ze 

względu na np. wzbogacanie gleby o więcej węgla i zapobieganie 

wymywaniu składników odżywczych. Czy masz konkretne informacje na 

temat mieszanki upraw okrywowych? W Belgii stosowanie uprawy 

okrywowej po kukurydzy jest trudne: zbiory kukurydzy (na kiszenie całej 

rośliny) od połowy do końca września. Które uprawy okrywowe dobrze 

rozwijają się w chłodniejszych okresach? Czy uprawa „wczesnej 

kukurydzy” (zbiory na początku września) jest zgodna z podejściem 

uzupełniającym? Bardzo dziękuję. 

sebastien.janssens@vlm.be ― ANONYMOUS 

 

 

Projekt EPI w Niemczech: skrzynka 

narzędzi dla gleby. Nauka o glebie 

podstawą rolnictwa jako narzędzie do 

nauki dla rolników. 

EIP-Agrar: szczegóły projektu, zaproszenia do składania wniosków 
2 (eip-agrar-sh.de) 

 
Chętnie opowiem więcej o tym 

projekcie: cketelhodt@lksh.de 

 
 
 

Czy ktoś zajmuje się tematem ludzkich 

odchodów? - w Niemczech opracowaliśmy 

normę produktów do nawożenia DIN SPEC 

mailto:sebastien.janssens@vlm.be
mailto:cketelhodt@lksh.de


 

„Zapewnianie jakości recyklingowania produktów z 

suchych toalet; zastosowanie w sadownictwie” 

https://www.beuth.de/en/technical-rule/din-spec-. 

91421/330937272 

 

https://www.igzev.de/portfolio_type/portfolio-franziska_haefner/ 

 
 
 

Odnośnie zaproszenia do składania 

wniosków Horizon-CL6-2021 Biodiv-

01-013 Breeding for resilience: focus 

on root-based traits (hodowla na 

rzecz odporności: nacisk na cechy w 

oparciu o korzenie, przyp. tłumacz). 

Jeżeli ktoś jest zaangażowany we 

współpracę odnośnie tego 

zaproszenia, chciałabym nawiązać 

kontakt. 

soraya.franca@biobestgroup.com 

 
Keyline 

Czy Państwo znają projekty Keyline albo 

zajmują się nimi? Czy możemy wymienić się 

doświadczeniami? anafonseca@uevora.pt 

Mój projekt to http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/ 

Serdecznie dziękuję! 
 

 
Również zainteresowani!  ― MAGNERS FARM 

 
Bardzo zainteresowana patriciamora@innogestiona.es - ANONIM 

 
Hej, jestem na łące!    ― ANONIM 

 
Ok, ale teraz rozmawiają o czymś innym.    ― ANONIM 

 
Możemy przejść na plac?    ― ANONIM 

 
Ok, spróbuję znowu na łącę, przepraszam!    ― ANONIM 

 
Jesteśmy naukowcami monitorującymi rezultaty wprowadzania 

projektów „linii kluczowych” (i innych metod rolnictwa 

regeneracyjnego) prowadzonych na glebach regionu basenu Morza 

Śródziemnomorskiego - mogę skontaktować Państwa z odpowiedzialnym 

za nie rolnikiem.         Dostępni jesteśmy pod tym 

adresem pilar.andres@creaf.uab.es - ANONIM 

 

 

WSPÓŁPRACA 

Jestem otwarty na współpracę. Chciałbym dołączyć do 

sztandarowego projektu lub zbudować własny. Tematy: systemy 

rolno-leśne, bydło opasowe, rynek bezpośredni, agroekologia. 

Mój adres e-mail: Marcin Wójcik 

oikoskrzywa@gmail.com 

Ecomontado XXI | A 

Agroecologia aplicada ao design 

do Montado 

Novo 

Implementação de uma nova prática de 

gestão florestal com  vista  à  recuperação 

do ecossistema montado, utilizando 

técnicas de restauro dos ecossistemas 

resultantes dos conceitos de Permacultura e Agroecologia 

UEVORA 

http://www.beuth.de/en/technical-rule/din-spec-
http://www.igzev.de/portfolio_type/portfolio-franziska_haefner/
mailto:soraya.franca@biobestgroup.com
mailto:anafonseca@uevora.pt
http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
mailto:patriciamora@innogestiona.es
mailto:pilar.andres@creaf.uab.es
mailto:oikoskrzywa@gmail.com


 

 

 

 
Narzędzia do pomiaru zdrowia gleby dla 

rolników.  

Szukamy miarodajnych metod 

pomiaru gleby dla rolników od Kylie 

hello@magnersfarm.com. 

Spójrzcie na VESS: wizualną ocenę struktury gleby. 

― ANONIM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWUeERE-wJw i 

https://www.youtube.com/watch?v=bWCDBT2sEVs oraz inne 

Strony - ANONIM 

 
My w naszym projekcie używamy aplikacji 

Soilmentor od Vidacycle (to brytyjska 

apka) www.kuhproklima.de - ANONIM 

 

 

Czy ktoś ma doświadczenie w projektach 

lokalnych, kierowanych przez 

społeczność, dotyczących recyklingu 

składników odżywczych lub poprawy 

kondycji gleby (obejmujących więcej niż 

jedno gospodarstwo)? 

Szukam pomysłów, prelegentów i przykładów na 

zbliżające się posiedzenie grupy tematycznej 

Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na temat lokalnych, terytorialnych, 

kierowanych przez społeczność i prywatnych 

inicjatyw na rzecz promocji zrównoważonych praktyk 

gospodarowania gruntami. Wszystkie pomysły mile 

widziane pod adresem greendeal@enrd.eu lub 

laura.jalasjoki@enrd.eu! 

 

 

Opracowujemy klasyfikację „odpadów 

ekologicznych” zwłaszcza 

kompostu i produktów 

pofermentacyjnych jako nawozów 

ekologicznych claire.chenu@inrae.fr ― 

ANONIM 

Europejski Zielony Ład i Obszary 

Wiejskie - Europejska Sieć na 

rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (ENRD) -  

Komisja Europejska 

file/headeredgpng_enheader_edg.png 

Europejski Zielony Ład i obszary wiejskie 

to nowy pod-temat szerszych prac tematycznych ENRD w zakresie 

„Zazieleniania Gospodarki Wiejskiej”. Od września 2020 do Lipca 2021 

działać będzie specjalna grupa tematyczna jako platforma kierowana 

przez strony zainteresowane. Jej celem jest wymiana poglądów na temat 

Europejskiego Zielonego Ładu. 

EUROPEJSKA SIEĆ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ENRD) - 

mailto:hello@magnersfarm.com
http://www.youtube.com/watch?v=BWUeERE-wJw
http://www.youtube.com/watch?v=BWUeERE-wJw
http://www.youtube.com/watch?v=bWCDBT2sEVs
http://www.youtube.com/watch?v=bWCDBT2sEVs
http://www.kuhproklima.de/
mailto:greendeal@enrd.eu
mailto:greendeal@enrd.eu
mailto:greendeal@enrd.eu
mailto:greendeal@enrd.eu
mailto:claire.chenu@inrae.fr


 

I zapomniała dodać: opracowujemy ją również w kontekście terytorialnym:         

gmina Wersal, we współpracy z rolnikami. Jak korzystać z 

„odpadów ekologicznych” w celu poprawiania 

stanu i nawożenia gleb - proszę o kontakt z 

moja współpracowniczką sabine.houot@inrae.fr - 

ANONIM 

 

 

Wpływ wprowadzania różnych sposobów 

gospodarowania glebą na jej funkcje 

Dziś rano zaprezentowałem nasze prace na temat wpływu 

wprowadzania różnych sposobów gospodarowania glebą na jej 

funkcje. Planujemy kontynuować prace i z radością podzielimy 

się metodologią. Jesteśmy też chętni do współpracy na szczeblu 

UE. Mamy pierwszą publikację (na razie tylko po niderlandzku) 

na temat wyników z ostatnich lat. 

janjo.dehaan@wur.nl 

 
Jestem zainteresowana Pana publikacją, Panie Janjo. Czy mógłby mi 

Pan ją przesłać? Dziękuję. Luca Bechini, 

luca.bechini@unimi.it 

― LUCABECHINI 

 

 
 

Wytyczne na temat węgla w glebie w 

planach strategicznych WPR 

Niniejsza broszura stanowi podsumowanie wniosków 

wyciągniętych z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

latach 2014-2020 i pomysłów na plany strategiczne WPR 

https://enrd.ec.europa.eu/publications/sequestering-carbon- soil-

and-retaining-soil-carbon-stores-orientations-cap-    strategic_en 
 

 
 

Torebki po herbacie dla nauki 

Czy ktoś już skorzystał z protokołu torebek po 

herbacie dla nauki, by zmierzyć wpływ 

gospodarowania glebą na rozkład materii 

organicznej? amandine.faury@adaf26.org 

 

Tak, robimy to. Prosimy o kontakt na adres claire.chneu@inrae.fr 

― ANONIM 

 

Hej! My też zrobiliśmy to, by porównać gleby z terenów rolnych, leśnych i ponownie 

zalesianych 

Z obszarów pół-suchych 
obszarów o warunkach 

śródziemnomorskich 
inigo.virto@unavarra.es ― ANONIM 

 

Robimy to na działkach rolnych. Proszę napisać do 
Sophie BOULANGER-JOIMEL i claire.chenu@inrae.fr   ― 

ANONIM 

 
Tak, wiem. Rozpoczęłam eksperyment na ekosystemach leśnych i 

pastwiskowych, które będą modyfikowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem (budowa zapór wodnych). sara.dilonardo@cnr.it 

― ANONIM 

 

Wyślij mi, proszę, zasady wykonywania tego testu.  vesna.cucek@ce.kgzs.si 

― ANONIM 

Pochłanianie dwutlenku węgla 

w glebie i utrzymywanie 

rezerwuarów dwutlenku węgla 

-  

wytyczne dla planów 

strategicznych WPR - Europejska 

Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (ENRD) - 

Komisja Europejska 

Pochłanianie dwutlenku węgla w glebie i utrzymywanie rezerwuarów 

dwutlenku węgla - wytyczne dla planów strategicznych WPR. 
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mailto:luca.bechini@unimi.it
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HUMUVATION 

Mamy interesujący projekt EPI-AGRI w zakresie 

magazynowania dwutlenku węgla przy jednoczesnym 

płodozmianie, który może być korzystny finansowo.  Zachęcamy 

do kontaktu! Pozdrawiam Judith. www.humuvation.de 
 

 

Jestem zainteresowany wynikami, zwłaszcza 

połączeniem magazynowania dwutlenku węgla 

z płodozmianem przynoszącym korzyści 

finansowe - ANONIM 

 

Proszę spojrzeć na katalog spółki Camena 

Samen z Niemiec https://www.camena-samen.de/,. 

Używaliśmy ich mieszanek do wytwarzania 

próchnicy, rezultaty doskonałe. Vesna ze 

Słowenii - ANONIM 

 

 

Liczba Brixa 

Hej, stosuję pomiar w skali Brixa do oceny jakości produktów. 

Mam wiele pytań na temat tej metody, wartości odniesienia i 

jak je interpretować. Czy ktoś już pracował z liczbą Brixa? 

amandine.faury@adaf26.org 

 

 

Czy ktoś zajmuje się krótkimi łańcuchami 

dostaw żywności? Bardzo chcielibyśmy 

nawiązać kontakt. Tworzymy szeroką 

społeczność krótkich łańcuchów dostaw 

żywności w projekcie www.smartchain-

h2020.eu. 

 

patriciamora@innogestiona.es 

 
Tak, w ramach punktu doradztwa rolniczego w Izbie współpracujemy z 

wieloma gospodarstwami sprzedającymi produkty bezpośrednio... Więc 

jako doradcy bardzo wspieramy krótkie łańcuchy dostaw.  Jako, że nasze 

gospodarstwa są zwykle małe, jeśli chodzi o liczbę hektarów. Vesna ze 

Słowenii, vesna.cucek@ce.kgzs.si 

― ANONIM 

 

 
 

Sposoby oczyszczania gleby w rolnictwie 

Myślę, że musimy dowiedzieć się więcej na temat „możliwości 

oczyszczania gleby w rolnictwie” i przekazać potem tę wiedzę 

rolnikom. Co może zrobić rolnik, jeśli doprowadził do skażenia 

gleby? 

Co, jeśli to winnica? Co, jeśli prowadzi uprawy roczne? 

http://www.humuvation.de/
http://www.camena-samen.de/
http://www.camena-samen.de/
mailto:amandine.faury@adaf26.org
mailto:patriciamora@innogestiona.es
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Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu: 

 
Paula Alvarenga (Szkoła Rolnictwa, Uniwersytet w Lizboński) 

(palvarenga@isa.ulisboa.pt). 

 
 

Hej Paula! Mamy bardzo dobre 

doświadczenie z bio-oczyszczaniem gleby 

zanieczyszczonej płynnym nośnikiem ciepła z 

elektrowni słonecznych. Chętnie weźmiemy 

udział w projektach dotyczących oczyszczania 

gleby patriciamora@innogestiona.es ― ANONIM 

 

 

Projekt dotyczący redukcji metali 

ciężkich w osadach z oczyszczalni 

ścieków za pomocą popiołu lotnego z 

elektrowni przetwarzających biomasę: 

Life ICIRBUS www.icirbus.eu 

patriciamora@innogestiona.es 

 

 

Platforma doświadczalna dotycząca 

stosowania  

Zasad agroekologii w praktyce. 

https://www.ppaehansbeke.be/en/ The 

Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke 

(PPAE Hansbeke) oferuje możliwości dla 

konkretnych eksperymentów i projektów. 

koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be 

 
Projekty w zakresie rolnictwa 

konserwującego, ogrodów towarowych 

na żywej glebie oraz systemów rolno-

leśnych we Francji. 

Jesteśmy małym stowarzyszeniem (ADAF) znajdującym się na 

południowym wschodzie Francji. Ułatwiamy spotkania rolników 

w grupach, organizujemy wydarzenia i szkolenia dla rolników, a 

także prowadzimy projekt w zakresie badań i rozwoju na 

gospodarstwach pilotażowych, agroekologiczne oceniając 

systemy upraw pod kątem różnych parametrów. Jesteśmy zawsze 

otwarci na nową współpracę. Każdego roku poszukujemy 

gospodarstw, które moglibyśmy odwiedzić oraz ekspertów i 

rolników mogących poprowadzić dla innych rolników szkolenia z 

agroekologii.  Zachęcamy do kontaktu: contact@adaf26.org 

Możemy również pomóc Państwu zorganizować wycieczki do 
naszych gospodarstw pilotażowych. 

 

 
Chciałabym dowiedzieć się, czym się Państwo zajmują. Załączam pracę na temat  

magazynowania dwutlenku węgla 

w agroleśnictwie (R. 

Cardinael)  claire.chenu@inrae.fr ― 

ANONIM 

Association Drômoise 

d'Agroforesterie - Pour une 

gestion participative des 

ressources agricoles et 

naturelles de nos 

territoires 

Créé en 2015, l'Association Drômoise 

d'Agroforesterie est un espace ressource, de conseils, de formation et 

d'accompagnement de projets en agroforesterie et agroécologie. Par 

l'échange et l'innovation, l'association aide à  repenser  la  production 

agricole  en  s'inspirant  des  mécanismes  naturels  et  des  interactions     

du vivant. 

ADAF26- 
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Chcielibyśmy porozmawiać na temat 

kompostowania bio-odpadów i 

powiązanych z nim problemów. 

Alberto Confalonieri (confalonieri@compost.it) i Antonino Testa 

(antonino.testa@unina.it) 

 
 

H2020 SoildiverAgro 

http:/ soildiveragro.eu/ 

Dyskusja i pokazanie, jak odpowiednie gospodarowanie 

różnorodnością gleby może wzmocnić zdrowie gleby i 

utrzymać wysokie plony. Dołącz do naszej społeczności, żeby 

wymienić się doświadczeniami: http:/ 

soildiveragro.eu/stakeholders/ 

 
 

Zainteresowany Zoltán Hajdu soltub@soltub.hu ― ANONIM 

 

 

Horyzont 2020 Driverfarming 

www.diverfarming.eu 

Dyskusja i pokazanie, jak odpowiednie gospodarowanie 

różnorodnością gleby może wzmocnić zdrowie gleby. Dołącz do 

naszej społeczności, żeby wymienić się doświadczeniami: 

http:/ www.diverfarming.eu/index.php/en/home-be-a- 

diverfarmer 

 
 
 

Zainteresowany Zoltán Hajdu soltub@soltub.hu ― ANONIM 

 

 

Chcę wziąć udział w projektach 
sztandarowych/żywych laboratoriach 

Regeneracja gleby, na której prowadzono wcześniej intensywne 

gospodarowanie (gleba wielokrotnie poddana fumigacji) w 

śródziemnomorskiej szklarni na południu Hiszpanii za pomocą 

recyklingowania pozostałości roślinnych i zielonych oborników; 

utrzymywanie zyskowności gleby i jej odporności na choroby. 

Podejścia oparte na mikrobiologii i produktywności. 

 
Miguel: franciscom.cara@juntadeandalucia.es 

 
Zainteresowany Zoltán Hajdu soltub@soltub.hu ― ANONIM 

 

 

Zamykanie pętli składników odżywczych. 

Projekt H2020 Nutri2Cycle może służyć pomocą i 

poszukiwaniu technologii i metod ponownego 

wprowadzania do obiegu składników odżywczych. 

Szczegóły: http:/ www.soltub.hu/?en_nutri2cycle-h2020-

project,43 Zoltán Hajdu soltub@soltub.hu. 

 
 

Projekt SEFerSol 

Eksperymentujemy różnymi praktykami w produkcji warzyw w 

ramach 10-letniego już projektu mającego na celu poprawianie 

żyzności gleby i gospodarowania chwastami. Podsumowanie po 

angielsku i niemiecku dostępne jest na naszej stronie 

internetowej. Wszystkie dokumenty po francusku również 

znajdują się właśnie tam. Zapraszam do kontaktu! 

mailto:soltub@soltub.hu
http://www.diverfarming.eu/
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Margot Roux 

 
https://polemaraichage.com/experimentations/sefersol/docu 

mentation-sefersol/ 

 
Hej Margot, Słyszałam o twoim projekcie i bardzo mnie on zainspirował 

w kontekście naszego projektu Maraîchage sur Sol Vivant.  Może 

mogłybyśmy wymienić się wynikami naszych projektów i nawiązać 

współpracę?   Organizujemy np. dni techniczne i szkolenia dla rolników.  

amandine.faury@adaf26.org ― ANONYMOUS 

 
Dzień dobry, poprawianie jakości gleby w regionach intensywnej uprawy 

warzyw jest ważne, lecz trudne. Poza tym wczoraj rozmawialiśmy o 

przeznaczaniu działek w gospodarstwach (jako część pola, z mniejszą bądź 

większą zawartością azotu) pod obserwacje różnic w jakości upraw i 

pozostałościach NO3. Jakość gleby i niski poziom pozostałości to cele 

naszego nowego punktu doradczego B3W. Może moglibyśmy wymienić się 

pomysłami na temat zarówno wyzwań jak i tego, jak osiągać lepsze wyniki. 

Podobnie chciałbym porozmawiać o sposobach dalszego szerzenia 

rezultatów wśród rolników. 

Dziękuję. (Może być po francusku, nie ma problemu, może nawet 

lepiej niż po angielsku). sebastien.janssens@vlm.be. ― 

ANONIM 

 
Proszę o kontakt, podaję adres e-mail: 

margot.roux@educagri.fr. Skontaktuję się z Panem! 

― ANONIM 

 
 
 

Nawiązywanie kontaktu między 

doradcami w celu stymulowania 

interaktywnych innowacji w rolnictwie i 

leśnictwie. 

Zespół projektowy i2connect pracuje nad wzmacnianiem 

kompetencji doradców i ich organizacji, by angażować i 

wspierać rolników i leśników w interaktywnych procesach 

innowacji. Innowacje to kluczowy czynnik w ustawicznym 

dostosowywaniu się to różnorodnych, czasem sprzecznych 

wyzwań i korzystania z nowych możliwości. W i2connect 

tworzymy sieć wsparcia i kulturę networkingową wśród 

doradców torujących drogę dla wdrażania innowacji w 

europejskich sektorach rolnictwa i leśnictwa. 
 

 
 

Grupa entuzjastów uprawy okrywowej 

Jesteśmy aktywną i entuzjastycznie nastawioną grupą 

operacyjną, która razem z czworgiem rolników, 

stowarzyszeniem rolników i uniwersytetem zajmuje się uprawą 

okrywową na północy Włoch (https://www.covercrop.it) 

Zbudowaliśmy dwa prototypy (jeden do sadzenia upraw oraz 

innych prac polowych np. rozrzucania gnojówki, inny do 

mechanicznej terminacji uprawy okrywowej). Badamy również 

różne uprawy okrywowe letnie i zimowe w rotacji z kukurydzą i 

pszenicą. 

Chcemy nawiązać kontakt z innymi grupami w Europie 

zajmującymi się rolnictwem konserwującym i uprawami 

okrywowymi w celu wymiany pomysłów i praktyk. Mamy 

skromny budżet na podróże i chcielibyśmy odwiedzić tego typu 

grupę w Europie, kiedy zostaną zniesione restrykcje. Dane do 

kontaktu: Luca Bechini, luca.bechini@unimi.it 

i2connect - strona główna 

Zespół projektowy i2connect pracuje nad 

wzmacnianiem kompetencji doradców i ich  

organizacji, by angażować i wspierać rolników i leśników w 

interaktywnych procesach innowacji. Innowacje to kluczowy czynnik 

w ustawicznym dostosowywaniu się to różnorodnych, czasem 

sprzecznych wyzwań i korzystania z nowych możliwości. 

I2CONNECT 

mailto:amandine.faury@adaf26.org
mailto:sebastien.janssens@vlm.be
mailto:margot.roux@educagri.fr
mailto:luca.bechini@unimi.it


 

 

 

 
IRET-CNR (Instytut Badan nad 

ekosystemami ziemnymi Włoskiej 

Krajowej Rady ds. Badan Naukowych). 

Jesteśmy grupą wzajemnie uzupełniających się naukowców. 

Mamy do dyspozycji laboratoria, w których możemy 

przeprowadzić ogromną liczbę analiz na różnych materiałach 

(glebie, substratach i biomasie), by zbadać chemiczne, 

biochemiczne, molekularne, biotechnologiczne, mineralogiczne i 

gleboznawcze aspekty systemu gleby, żyjących w niej 

organizmów i panującej w niej atmosfery. Co do gleby, możemy 

również przeprowadzić analizy, by poznać fizyczną ochronę 

węgla organicznego w glebie (pochłanianie dwutlenku węgla w 

glebie). Zaczęliśmy również prace nad wykrywaniem 

(mikro)plastiku w glebie/wodzie i powiązane z jego 

występowaniem kwestie biologiczne. 

P.S. Prowadzimy unijny projekt na temat fluktuacji CO2 i 

stosowania konsorcjów mikroorganizmów w rolnictwie 

[niedawno założony unijny projekt PRIMA]. Jesteśmy 

zainteresowani tworzeniem konsorcjów w odpowiedzi na 

zaproszenia do składania wniosków w programie Horyzont 

Europa. 

Zachęcamy do kontaktu! 

Sara Di Lonardo (sara.dilonardo@cnr.it) - głównie zajmuję się 

zastosowaniem kompostu, biowęgla i produktów ubocznych 

we wzbogacaniu/nawożeniu/poprawianiu stanu gleby albo 

jako substytut torfu w sadownictwie w nadchodzącej 

gospodarce o obiegu zamkniętym, wykrywaniem 

mikroplastiku oraz ocena cyklu życia (ang. Life Cycle 

Assessment - LCA). 

Część naszych laboratoriów znajduje się tutaj: 

https://www.iret.cnr.it/images/laboratori_speciali/dinamiche 

_suolo_en.pdf 

https://www.iret.cnr.it/images/infrastrutture/plasma_freddo_ 

en.pdf 

 
 

Rolnik (ekologiczne drzewka oliwne 

na produkcję oliwy z oliwek), 

naukowiec i osoba zajmująca się 

rozwojem biznesowym na południu 

Hiszpanii, prowadzący projekty w 

innych krajach w różnych uprawach z 

bardzo chętnie weźmie udział we 

wszelkich inicjatywach na rzecz 

regeneracji gleby, zwiększania 

różnorodności biologicznej, 

mieszanych i alternatywnych 
zbiorów... Ukierunkowanie na wydajność, 

zrównoważoność i nową generację rolnictwa: 

sonsoles@alberizas.co. 

http://www.iret.cnr.it/images/laboratori_speciali/dinamiche
http://www.iret.cnr.it/images/infrastrutture/plasma_freddo_
mailto:sonsoles@alberizas.co


 

European Carbon Farmers (Europejscy 

Rolnicy Węglowi) - opracowywanie 

mechanizmu płatności za 

zmagazynowany dwutlenek węgla dla 

rolników. 

Misją European Carbon Farmers jest postawienie rolników w 

centrum działań na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu i 

dostosowywania się do niej w sposób przynoszący korzyści. 

 
Więcej on nas: https://bit.ly/3a9YkPi 

 

 
Hiszpańskie spółdzielnie próbują włączyć do użytku pozostałości 

potraktowanych fermentacja beztlenową i kompostowaniem w kierunku 

rynku nawozów oraz monitorować pochłanianie dwutlenku węgla z myślą 

o przyszłych płatnościach z WPR czy rynku certyfikatów CO2. 

sagarna@agro-
alimentarias.coop ― 
ANONIM 

 
ROLNICTWO SPRZYJAJĄCE POCHŁANIANIU 

DWUTLENKU WĘGLA PRZEZ GLEBĘ Zamierzamy opracować projekty 

dotyczące ROLNICTWA KONSERWUJĄCEGO i trwałych użytków 

zielonych, oceny powiązanej z nimi zdolności pochłaniania węgla 

organicznego w glebie, czynimy kroki w kierunku budowania 

dopasowanego do lokalnych możliwości PROGRAMU ROZLICZANIA 

dwutlenku węgla pochłoniętego w glebie (wskazania najlepiej pasujących 

modeli rozliczania itp...), by opracować trzy-poziomowe wskaźniki 

wyliczania kredytów węglowych. W związku z tym bylibyśmy 

zainteresowani wymianą doświadczeń z Państwem, tj. dowiedzieć się jak 

wprowadzili Państwo płatności węglowe na skalę krajową. Jesteśmy otwarci 

na wymianę doświadczeń! Kontakt do ERSAF: 

gemma.chiaffarelli@ersaf.lombardia.it ― ANONIM 

 

 

Definicje jakości gleby w powiązaniu z 

rodzajem gleby i klimatem 

Jeżeli rolnicy mają poprawiać jakość gleby, potrzebujemy 

zdefiniowanych parametrów. Czy odbywa się obecnie/ma się 

zacząć w przyszłości projekt z tej dziedziny? Chciałabym do 

takiego dołączyć. 

BR Annette avv@seges.dk 

 
 

 

Nowe projekty w dziedzinie rolnictwa 
regeneracyjnego? 

Chciałabym wziąć udział w unijnym projekcie dotyczącym 

rolnictwa regeneracyjnego i jego wpływu na pochłanianie 

dwutlenku węgla i jakość gleby. 

 
BR Annette: avv@seges.dk 

 
Również zainteresowany: Zoltán Hajdu soltub@soltub.hu ― ANONIM 

 
Hej, jestem zainteresowany 

spotkaniem i współpracą 
migote1@hotmail.com ― ANONIM 

Europejscy Rolnicy Węglowi | 

Strona główna 

Europejscy Rolnicy Węglowi przedstawiają 

program płatności węglowych w rolnictwie 

za dodatkowe ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych. 

 Razem z nami możesz zdywersyfikować 

dochód swojego 

gospodarstwa, jednocześnie dołączając 

do awangardy europejskiej społeczności 

rolniczej 

przygotowanej na wejście w życie rozporządzeń ws. ograniczania emisji 

z rolnictwa w niedalekiej przyszłości. 

mailto:gemma.chiaffarelli@ersaf.lombardia.it
mailto:avv@seges.dk
mailto:avv@seges.dk
mailto:soltub@soltub.hu
mailto:migote1@hotmail.com


 

Hiszpańskie spółdzielnie próbują włączyć do 

użytku pozostałości potraktowanych fermentacją 

beztlenową i kompostowaniem w kierunku rynku 

nawozów oraz monitorować pochłanianie 

dwutlenku węgla z myślą o przyszłych 

płatnościach z WPR czy rynku certyfikatów CO2. 

sagarna@agro-
alimentarias.coop ― 

ANONIM 

 
Monitorujemy wpływ na różnorodność biologiczną gleby, 

pochłanianie dwutlenku węgla w gospodarstwach zajmujących się 

hodowlą bydła przechodzących na gospodarkę regeneracyjną na 

Balearach (Hiszpania). Rozszerzamy również 

współpracę na rolników z Półwyspu 

Iberyjskiego pilar.andres@creaf.uab.es ― ANONIM 

 
Również zainteresowana, Vesna ze Słowenii, 

vesna.cucek@ce.kgzs.si 

― ANONIM 

 

W ramach EJP SOIL opublikowano zaproszenie do składania wniosków 

na temat systemów agroekologiczno-regeneracyjnych na rzecz 

wielofunkcyjnych gleb. Projekt jest w fazie 

opracowywania. Poszukują rolników do 

współpracy - ANONIM 

 

 

4RETURNS: Regeneracja zdegradowanej 
gleby. 

Regeneracja gleby pod migdałowce 

https://4retornos.es/ 

https://www.alvelal.net/ 

 
migote1@hotmail.com 

 
 

 
 

Nota infograficzna na temat diagnostyki 
gleby/prostych testów 

link: 

https://sp.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2020/ 

Sider/pm_20_4580_Faktaark_nemme_metoder_tjekke_jorden 

s_sundhed.pdf?download=true 

 
W tym nagrania video. Zachęcamy do kontaktu: 

BR Annette: avv@seges.dk 

 
 

 
 

Metoda jakości gleby 

Szukam niezbyt drogiej metody do zastosowania w praktyce. 

Zweryfikowanej w jednym, a najlepiej kilku krajach w Europie. 

Podobnej do testów zdrowia gleby z Uniwersytetu Cornell 

(https://soilhealth.cals.cornell.edu/ ). 

 

SP.LANDBRUGSINFO.DK 

mailto:pilar.andres@creaf.uab.es
mailto:vesna.cucek@ce.kgzs.si
mailto:cucek@ce.kgzs.si
http://www.alvelal.net/
mailto:migote1@hotmail.com
mailto:avv@seges.dk


 

 Test podstawowy kosztuje 70 USD, standardowy 110 USD. 

vincent.michel@agroscope.admin.ch 

 

Dziękuję za link do publikacji Cornella - ANONIM 

 
Dziękuję za link do metody Cornella, bardzo ciekawa.     Luca Bechini 

luca.bechini@unimi.it ― LUCABECHINI 

 
Polecam VESS (wizualna obserwacja struktury gleby). Można 

obejrzeć filmik pokazowy na Youtubie oraz 

zapoznać się z dokumentami w internecie - 

ANONIM 

 

 

Poznać wkład nagromadzonego 

mikroplastiku w glebie, a także 

przemieszczanie się na wody 

powierzchniowe o zasięgu istotnym dla 

strategii łagodzenia w ogniwie ochrony 

gleby i wody. Metoda: obrębie 

gospodarstwa i zlewiska rzeki - łączenie 

analizy próbek i modelowania. 

elke.brande@thuenen.de 

 
Cześć Elke. My również zajmujemy się tym tematem! Sara Di 

Lonardo sara.dilonardo@cnr.it (IRET-CNR, Włochy) ― 

ANONIM 

 
Droga Elke, my również zajmujemy się mikroplastikiem, zwłaszcza jego 

wpływem na różnorodność biologiczną gleby, obieg składników 

odżywczych i fizjologię roślin. 

tanja.mimmo@unibz.it ― ANONYMOUS 

 

 

Rolnictwo inteligentne pod względem 
klimatu kierowane przez rolników w 
Irlandii 

EPI Innowacje opłaca siedmiu rolników, by opracowali 

swój ślad węglowy netto ze swoich gospodarstw. 

 
https://www.agriland.co.uk/farming-news/ni-farmers-team- 

up-to-launch-innovative-carbon-project/ 

 
Jeżeli w programie mogą uczestniczyć osoby spoza Irlandii, bardzo 

chciałabym wziąć w nim udział. Uprawiam drzewa oliwne w 

moim gospodarstwie na południu Hiszpanii 

sonsoles@alberizas.com 

― ANONIM 

 
 
 

Korzyści stosowania wielogatunkowej 

runi dla gleby i zwierząt. 

Heartland to projekt finansowany w ramach unijnego programu 

działań im. Marii Skłodowskiej-Curie, prowadzony w Devenish 

Lands, Dowth (Irlandia, przyp. Tłum.) we współpracy z 

Uniwersytetem w Wageningen i University College w Dublinie. 

Pięciu doktorantów pracuje tu w żywym laboratorium, 

prowadząc pomiary czterech różnych typów runi w glebie, a 

także u bydła i owiec. 

https://www.heartlandproject.eu/heartland 

 

 

Światowa sieć gospodarstw objętych 
sztandarowymi projektami 

Od trzech lat mamy zaszczyt włączać nasze gospodarstwo do 

światowej sieci gospodarstw objętych projektami sztandarowymi. 

Link do strony internetowej  

https://www.lighthousefarmnetwork.com/lighthouse- 

farms/lands-at-dowth 

mailto:vincent.michel@agroscope.admin.ch
mailto:luca.bechini@unimi.it
mailto:elke.brande@thuenen.de
mailto:ande@thuenen.de
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mailto:sonsoles@alberizas.com
http://www.heartlandproject.eu/heartland
http://www.lighthousefarmnetwork.com/lighthouse-


 

 

 
 

Zainteresowany Zoltán Hajdu soltub@soltub.hu ― ANONIM 

 

 

Grupy operacyjne i więcej projektów 

Jesteśmy organizacją rolników z siedzibą we Włoszech. 

Kierowaliśmy kilkoma projektami w zakresie szerzenia 

innowacji wśród włoskich rolników. Poniżej linki to grup 

operacyjnych, które udało nam się przeprowadzić: 

-https://fertibio.ciatoscana.eu/ 

-https://campiconnessi.ciatoscana.eu/ 

-https://geoevo.ciatoscana.eu/ 

Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą na szczeblu 

krajowym bądź europejskim. 

 

Dane do korespondencji: c.righini@cia.it 

 
Zainteresowany Zoltán Hajdu soltub@soltub.hu ― ANONIM 

 
Jesteśmy grupą z Irent-CNR (Sesto Fiorentino, Włochy) 

zainteresowaną współpracą w dziedzinie innowacji w rolnictwie. Mamy 

do dyspozycji narzędzia laboratoryjne, dzięki którym możemy 

przeprowadzić ogromną liczbę analiz na różnych materiałach (glebie, 

substratach i biomasie), by zbadać chemiczne, biochemiczne, 

molekularne, biotechnologiczne, mineralogiczne i gleboznawcze aspekty 

systemu gleby, żyjących w niej organizmów i panującej w niej 

atmosfery. Możemy również przeprowadzić analizy, by poznać fizyczną 

ochronę węgla organicznego w glebie (pochłanianie dwutlenku węgla w 

glebie). Sara Di Lonardo, 

IRET-CNR, sara.dilonardo@cnr.it 

https://www.iret.cnr.it/images/laboratori_speciali/dinamiche_s 

uolo_en.pdf 

https://www.iret.cnr.it/images/infrastrutture/plasma_freddo_e 

n.pdf  ― ANONIM 

 
My również bylibyśmy zainteresowaniu rozmową na temat współpracy - 

Mateusz Ciasnocha.  ― ANONIM 

 
Maria Speranza (maria.speranza@unibo.it) i projekt LIFE 

AGROWETLANDS II (www.lifeagrowetlands2.eu) są 

zainteresowani Państwa doświadczeniem w promowaniu innowacji 

Wśród rolników - ANONIM 

 
W laboratorium ekologii gleby CREAF 

(http://www.creaf.cat/), współpracujemy z kilkoma 

grupami rolników z Hiszpanii przechodzących z 

gospodarki konwencjonalnej na 

zrównoważoną.   Monitorujemy efekty ich prac w zakresie 

różnorodności biologicznej, funkcjonalnej, pochłaniania dwutlenku 

węgla w glebie i funkcji gleby.  Pomagamy również włączyć ich w 

szersze sieci rolników, by umożliwić wymianę pozytywnych 

doświadczeń. ...I bardzo ciężko nam 

zebrać fundusze do prowadzenia jakże (na razie) kosztownych analiz. 

Chcielibyśmy nawiązać współpracę z Państwa grupami operacyjnymi. 

pilar.andres@creaf.uab.es ― ANONIM 
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Nasza grupa operacyjna prosit www.goprosit.it 

(Toskania) chętnie podzieli się 

doświadczeniami na temat uprawy 

winorośli. 
 

 

Laboratorium adaptacji gleby 

Całościowe analizy funkcjonalnej różnorodności biologicznej w 

tym zasobów węgla i wydajności emisyjnej, odporności i wiele 

innych! 

W celu uzyskania więcej informacji, 

prosimy o kontakt na adres  

p.andres@creaf.uab.cat 

e.doblas@creaf.uab.cat. 
 

 
 

Partnerstwo w propozycjach projektów do 

programów Horyzont Europa i LIFE 

dotyczących gospodarowania składnikami 

odżywczymi, 
praktykami rolniczymi sprzyjającymi 

pochłanianiu dwutlenku węgla i emisji gazów 

cieplarnianych Zoltán Hajdu 

soltub@soltub.hu 

 
Wpływ rozporządzenia ws. nawozów na 
zdrowie gleby 

Szukamy podmiotów zainteresowanych partnerstwem w 

zakresie wdrażania na szczeblu krajowym nowego 

rozporządzenia (WE) 1069/2019 ws. nawozów Zoltán 

Hajdu soltub@soltub.hu. 

 
Ciekawy temat, choć nie znam szczegółów rozporządzenia 

(WE) 1069/2019 Czy poruszono w nim temat 

biostymulatorów? 

― ANONIM 

 
 
 

Współpraca - zaproszenie do składania 
wniosków do programu Horyzont Europa 

(HE) 

Zamierzam współpracować w zakresie naboru do programu 

Horyzont Europa z badaniami na temat systemów rolno-leśnych, 

upraw współrzędnych, upraw białkowych i ich wpływu na funkcje 

gleby. 

 
Jesteśmy zainteresowani programem Horyzont Europa, 

Zoltán Hajdu 

soltub@soltub.hu ― ANONIM 

 
Jesteśmy zainteresowani współpracą w tym temacie.  Mamy do dyspozycji 

narzędzia laboratoryjne oraz badania gleby i biomasy również w celu 

poznania fizycznej ochrony węgla organicznego w glebie (pochłanianie CO2 

w glebie). Sara Di 

Lonardo, IRET-CNR, sara.dilonardo@cnr.it 

https://www.iret.cnr.it/images/laboratori_speciali/dinamiche_s 

uolo_en.pdf 

https://www.iret.cnr.it/images/infrastrutture/plasma_freddo_e 

n.pdf  ― ANONIM 

 
My również jesteśmy zainteresowani 

współpracą w tych dziedzinach 
https://www.arei.lv (livija.zarina@arei.lv)  ― ANONIM 

CREAF 

Jej badania koncentrują się na ekologii i 

różnorodności biologicznej gleby. Od 

podstawowego podejścia badawczego, 

bada różnorodność biologiczną i funkcje 

środowiskowe łańcuchów 

pokarmowych gleby. Opierając się na 

podejściu stosowanym, 

Chce opracować wskaźniki biologiczne 

jakości gleby, a także zajmuje się 

odtwarzaniem gleby. 
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Zachęcanie rolników nie tylko do 

gromadzenia próbek gleby, ale również 

korzystania z badań, które są 

dostępne, np. analiza porównawcza na 

szczeblu regionalnym. Jak mogłoby 

wyglądać takie narzędzie i 

Kto miałby ochotę zająć się tym 

tematem - nieco pokrywa się z 

badaniami metodą obywatelską, ale 

tutaj chodziłoby o naukę metodą 

rolników. 

tania.runge@thuenen.de 

 
Również zainteresowani! ― MAGNERS 

FARM 

 

 

Interaktywne narzędzie mapowania 
SoilCare 

Pracujemy nad narzędziem do mapowania identyfikującym 

najlepsze możliwe kombinacje upraw i użytkowania gruntów dla 

każdego klimatu i systemu społeczno-ekonomicznego w Europie. 

Narzędzie łączy w sobie model użytkowania gruntu z 

biofizycznym. Użytkownicy mogą przeprowadzać symulacje 

skutków polityk. Dla każdego systemu upraw poprawiającego 

stan gleby opracowujemy mapy pokazujące, gdzie on pasuje i jest 

odpowiedni. https://soilcare-project.eu/ 

jmills@glos.ac.uk 

 

 

Poszukujemy rozwiązań kontraktowych 

opartych o współpracę i/lub badania 

naukowe w dziedzinie pochłaniania 

dwutlenku węgla w projekcie CONSOLE. 

Jesteśmy również zainteresowani dalszą 

wymianą zda na ten temat - może 

webinarium w przyszłym roku?! 

tania.runge@thuenen.de 

 
W ramach EJP SOIL ma być powołany projekt dotyczący 

sprawiedliwych i funkcjonalnych systemów zachęt za zapewnianie 

funkcji ekosystemowych gleby, w tym pochłanianie organicznego 

węgla w glebie. Moglibyśmy zorganizować na ten temat webinarium 

pod koniec 2021 r. 

― ANONIM 

 
 
 

Narzędzie do zwiększania wydajności 
nawozów 

Opracowaliśmy narzędzie do podejmowania decyzji o 

stosowaniu azotu w zmiennych dawkach, by zwiększyć 

wydajność nawozów i ograniczyć straty środowiskowe.  

Narzędzie stosuje się w tej chwili w grupie 

operacyjnej EPI-AGRI we Włoszech 

(https://www.consensi.bio/index.html). Chcemy dalej rozwijać 

nasze narzędzie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu! 

luca.bechini@unimi.it 

 
 

adrian.kinner-smith@severnriverstrust.com 

Wraz z wyższą szkołą rolniczą pracuję właśnie nad programem 

mającym na celu stworzenie ośrodka dla gospodarstw 

zajmujących się produkcją mleka w regionie. Dostarczają one 

danych na temat wskaźnika wzrostu zielonki, częstotliwość 

rotacji przy wypasie kwaterowym i cielności krów dla systemu 

cielenia się w bloku jesiennym . W tej chwili pozyskuję fundusze, 

by rozszerzyć te dane w pomiarach całościowego % dwutlenku 

węgla w glebie w całym gospodarstwie, ton węgla/ha, pH, 

całkowitej zawartości substancji odżywczych gospodarstwa, 

gęstości objętościowej, materii 

mailto:tania.runge@thuenen.de
mailto:e@thuenen.de
mailto:jmills@glos.ac.uk
mailto:tania.runge@thuenen.de
mailto:e@thuenen.de
http://www.consensi.bio/index.html)
mailto:luca.bechini@unimi.it
mailto:adrian.kinner-smith@severnriverstrust.com


 

organicznej, wskaźnik reakcji na azot, zdolność wymiany 

kationów. Chodzi o to, by zmierzyć liczbę metrów sześciennych 

opadów deszczu na hektar, jaka jest zdolność utrzymania wody 

na odsetek węgla, ile wody jest dostępne dla roślin w strefie 

korzenia, jakie rośliny głęboko ukorzenione mogą być 

wprowadzone, by zwiększyć ilość wody dostępnej dla rośliny. 

Chciałbym również móc zmierzyć, ile wody bierze udział w 

parowaniu terenowym, by wyhodować 1 kg suchej materii na 

hektar.   Jeśli uda mi się zapewnić fundusze, chciałbym podzielić 

się rezultatami z EPI-AGRI i chciałbym otrzymać pomysły i 

dalsze informacje od grupy uczestników seminarium. 

 
 
 

GreenSupplyChain DIH (https://www.greensupplychain.gr/) to 

centrum innowacji cyfrowych mające wspierać kształtowanie 

„zielonego łańcucha dostaw” na rzecz zrównoważonych, 

sprawiedliwych, zdrowych i przyjaznych środowisku systemów 

żywieniowych. GreenSupplyChain tworzy żywe laboratorium 

agroekologii w Grecji. Ma dostęp do sieci greckich 

gospodarstw stosujących praktyki agroekologiczne, 

kładących jednocześnie nacisk na wzmacnianie zdrowia 

gleby za pomocą ekologicznego kompostu (z odpadów 

z gospodarstwa), upraw okrywowych itp. Zapraszamy 

do kontaktu na adres info@greensupplychain.gr. 

 

Bardzo zainteresowana! patriciamora@innogestiona.es - 

ANONIM 

 

 

Jak zarządzać wypasem w lesie & 

mieszanymi systemami rolniczymi w celu 

dbania o zdrowie gleby? Jak nawozić 

tereny uprawne (na żywność i 

paszę, nie pod użytki zielony i 

pastwiska) w gospodarstwie 

prowadzonym zgodnie z zasadami 

gospodarki o obiegu zamkniętym w 

systemach opartych o wypas? 

 Czy wystarczą uprawy okrywowe, 

płodozmian i międzyplony? 

jacopogoracci@hotmail.com 

 

 

LIFE GAIA Sense - korzystanie z 

dostępnych zasobów 

Jest szereg projektów dotyczących zdrowia gleb pod różnym kątem. 

Jednym z nich jest LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu). 

 
Warto byłoby znaleźć sposób na zaangażowanie partnerów z 

takich projektów i innych inicjatyw, by zebrać wszystkie 

istotne działania razem i, miejmy nadzieję, zastosować je 

również w innych kontekstach (regionach itp.). 

 
 

Elena Maestri 

Nasz główny projekt regionalny dotyczący pojęć z dziedziny 

agroekologii - biowęgiel 

+ mikroorganizmy 

FERTILIAS. 

 
 
 

Elena Maestri - Uniwersytet w Parmie; dwa 

unijne projekty w zakresie agroekologii 

http://www.greensupplychain.gr/)
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sustainolive.eu 

simbaproject.eu 

 
 

Sieć Best4Soil 

Europejska sieć oferująca możliwość nawiązania kontaktu z 

osobami zajmującymi się tematem zdrowia gleb. Zarejestrowało 

się u nas już ponad 3500 osób, którymi możemy przesłać 

informacje. Dla przykładu, jeśli poszukują Państwo osób z 

doświadczeniem praktycznym, doradców lub badaczy, możemy 

przekazać im Państwa zapytanie. 

info@best4soil.eu 

www.best4soil.eu 
 

 
Jestem zainteresowana nawiązaniem kontaktu z Państwem. Czy byłaby 

taka możliwość? Z tej strony  

Margot Roux - 
ANONIM 

 
Tak. Nazywam się Vincent Michel, jestem jednym z partnerów Best4Soil. 

Zapraszam do korespondencji na 

adres mailowy 
vincent.michel@agroscope.admin.ch ― ANONIM 

 

 

Skażenie gleby pestycydami 

Poziom skażenia pestycydami w Unii Europejskiej nie jest 

znany. 

Wciąż wykrywa się nawet związki chloroorganiczne. Mamy 

dane na szczeblu krajowym (Grecja) 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem, zapraszamy 

do kontaktu na adres e.karassali@bpi.gr. 

 
 

LIFE AGROWETLANDS II - LIFE15 

ENV/IT/000423 - www.lifeagrowetlands 

2.eu 

Rolnictwo precyzyjne stanowi kluczowe narzędzie 

zrównoważoności rolnictwa w nadchodzących latach. W 

ramach projektu LIFE AGROWETLANDS II opracowano 

system wsparcia podejmowania decyzji, by wspomagać 

zarządzanie nawadnianiem na słonych glebach. W linku 

poniżej do pobrania broszura informacyjna. 

maria.speranza@unibo.it mauro.defeudis2@unibo.it 

mailto:info@best4soil.eu
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mailto:vincent.michel@agroscope.admin.ch
mailto:e.karassali@bpi.gr
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Stefaan.DeNeve@UGent.be 

 

 

Być może będziemy potrzebować pomocy, 

by znaleźć odpowiednie ramy (na szczeblu 

europejskim) i finansowanie 

pomysłu. Chciałabym nawiązać kontakt w 

kimś, kto może udzielić więcej informacji. 

Proszę o kontakt z Christine Bajohr 

(info@kuhproklima.de). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chciałabym dowiedzieć się więcej na 
temat 

Przenośnych narzędzi do pomiaru 

zawartości organicznego węgla w glebie i 

innych wskaźników. 

Mnie, jako rolnikowi, również spodobałoby się coś takiego - 

byłoby super móc się podeprzeć dokładniejszym narzędziem niż 

własne oczy! ― ANONIM 

 

 

Szukam nowej sieci naszych 

stowarzyszeń na rzecz ochrony gleby z 

co najmniej dwóch powodów - by 

szerzyć koncepcje agroekologii (uprawa 

bez orki, systemy rolno-leśne, uprawy 

okrywowe i narzędzia do diagnostyki 

gleby dla rolników) oraz by ubiegać się o 

zachęty finansowe dla pochłaniania 

dwutlenku węgla w gospodarstwie. 

Francesco da Schio 

(fr.daschio@gmail.com) 

 
http://agremso3il.eu/ 

LIFE AgRemSO3il: 

Agrochemiczne oczyszczanie gleby w gospodarstwie przy 

pomocy nasłoneczniania i ozonowania. 

Pozostałości po pestycydach w glebie to „cichy” problem. Czy 

niepokoi kogoś jeszcze? 

fulgencio.contreras@carm.es 

 
Tak, mnie. Wciąż znajdujemy pozostałości 

pestycydów zabronionych na rynku lata temu 

takich jak dichlorodifenylotrichloroetan (DDT). 

― ANONIM 

 
 
 

Niestety nie będę mogła dołączyć jutro. 

Spotkałam kilka bardzo ciekawych osób. 

Moja grupa jest otwarta na współpracę w 

zakresie omawianych dziś tematów, proszę 

tylko dać znać! 
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Hallo Christine! Ich arbeite für eine Innovationsagentur. Ich fand  

deinen Vortrag zum eurem EIP Projekt sehr spannend. Wir haben          

ein EIP Projekt im Bereich Silagequalität durchgeführt. Aber auch          

im Bereich Bodenschutz sind wir aktiv und würden das Thema            

gern in einem neuen Projekt gemeinsam mit Landwirten  angehen. 

― ANONIM 

 

Wir haben auch Erfahrungen in der Planung und Beantragung 

verschiedener EU Fördertöpfe. Mein Kontakt ist folgender: 

marit.chadid@agrathaer.de ― ANONIM 

 

 

Mamy pomysł na to, jak zaangażować 

więcej osób (zwłaszcza rolników) do 

pójścia ścieżką rolnictwa 

regeneracyjnego. Zaczęliśmy pracować 

nad nim kilka tygodni temu. 

Mogę pomóc. sonsoles@alberizas.com    ― ANONIM 

 
Jesteśmy lokalną organizacją z Francji współpracującą z rolnikami w 

dziedzinie rolnictwa konserwującego i systemów rolno-leśnych. 

Jesteśmy zainteresowani współpracą. amandine.faury@adaf26.org ― 

ANONIM 

 
Warto byłoby włączyć do takiej inicjatywy z partnerów z łańcuchów 

dostaw. Może to pomóc w opracowywaniu modeli biznesowych 

dla rolników. 

h.brinks@delphy.nl  ― ANONYMOUS 

 

 
Nie należy zapominać, że gleba, a co za tym idzie, zdrowie 

gleby jest dla nas darem tak samo jak woda czy powietrze. Nie 

tylko chodzimy po ziemi - dzięki niej możemy żyć. 

 
Brawo! Vesna ― ANONIM 

 

 

MAM PYTANIE 
 

Chciałabym dołączyć do projektów z zakresu rolnictwa regeneracyjnego i 

konserwującego.  BR 

Annette: avv@seges.dk  ― ANONYMOUS 

 
W tej chwili nie należę do żadnego konkretnego projektu, ale jestem 

zainteresowana rolnictwem konserwującym i regeneracyjnym (w tej 

chwili nie ekologicznym). 

anna.trette@gmail.com  ― ANONYMOUS 

 

 

MAM PROPOZYCJĘ 
 

Kluczową kwestią dla rolnictwa jest następujące pytanie: Jak zwiększyć i 

ustabilizować zawartość węgla, a co za tym idzie, żywotność gleb? 

peter.kulle@mfpa.de ― ANONIM 
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Maria Speranza, Bologna, Włochy (maria.speranza@unibo.it) - 

Projekt LIFE AGROWETLANDS II - LIFE15 ENV/IT/000423 

(www.lifeagrowetlands2.eu) skupia się na gospodarowaniu 

zasoleniem wody i gleby w zasolonych, rolniczych terenach podmokłych 

niedaleko północnego wybrzeża Adriatyku (Ravenna, Włochy). Wyniki 

doświadczeń i obserwacji prowadzonych podczas projektu wykazały, że: 1) 

nawadnianie w miesiącach letnich wywiera istotny, łagodzący wpływ na 

zasolenie wyższych warstw wód gruntowych i w rezultacie również gleby. 

2) nawadniania nie praktykuje się w suchych okresach zimowych w celu 

wsparcia naturalnego wymywania zimą. Aby przeciwdziałać zasoleniu 

gleby, nawadnianie zimą mogłoby być skuteczne na glebach gliniastych na 

tym obszarze, nawet jeśli z dużo mniejszą intensywnością niż 

nawadnianie latem. ― ANONIM 

 
Maria Speranza, Bolonia - Włochy (maria.speranza@unibo.it). 

Wyniki uzyskane w projekcie LIFE AGROWETLANDS II dotyczącym 

zmniejszania zasolenia gleby podkreślono znaczenie okresu, kiedy prowadzi 

się nawadnianie, a zwłaszcza wczesnego nawadniania dla upraw letnich, 

nawet w maju, gdy młode rośliny mają małą tolerancję na stres 

środowiskowy.            W projekcie wykazano również, że w celu 

skuteczniejszego usuwania soli z gleby na obszarach dotkniętych 

zasoleniem, warto byłoby stosować skromne nawadnianie zimą, które 

dokładałoby się do wymywania z powodu opadów deszczu występujących 

w tym okresie. Wyniki te mają implikacje dla polityk dla zasad 

regionalnych dla produkcji kukurydzy i innych letnich upraw, a także dla 

regulacji i organizacji działań „Consorzi di Boniflca”. Dla przykładu w 

regionie Emilia-Romana (Włochy) nawadnianie zaczyna się zwykle w 

drugiej połowie czerwca, jednak zarządzanie łagodzeniem zasolenia gleby 

w przybrzeżnych obszarach rolniczych wymaga zasad „ad hoc”, innych 

niż 

zwykle.   ― ANONIM 

 
 

※※※※※※ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa (EPI-AGRI) jest jednym z pięciu partnerstw na 
rzecz innowacyjnych powołanych przez Komisje Europejską w celu 
promowania szybkiej modernizacji i zwiększania wysiłków na rzecz wdrażania 
innowacji. 

 

EPI AGRI ma na celu stymulować procesy innowacji w sektorach 
rolnictwa i leśnictwa zbliżając do siebie świat nauki i doświadczenia 
praktyczne w ramach innowacyjnych projektów oraz sieci EPI-AGRI. 

 

Partnerstwa mają na celu usprawnianie, upraszczanie i lepsze 
koordynowanie istniejących już narzędzi i inicjatyw, a także uzupełnianie ich 
o działania, jeśli zachodzi taka konieczność. Dwoma szczególnie ważnymi 
źródłami finansowania dla EPI-AGRI są: 

 
• Program ramowy UE w dziedzinie badan i innowacji, program Horyzont 

2020 i Horyzont Europa, 

• Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
funded by 

 
 
 
 

 

Dołącz do sieci EPI-AGRI & 
zarejestruj się na www.eip-agri.eu. 
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