
ZMIANY W PROGRAMIE AZOTANOWYM

 Jakie możliwości i obowiązki dla rolników 
wprowadza nowe rozporządzenie?

WSPARCIE FINANSOWE 
DLA REALIZACJI PROGRAMU 
AZOTANOWEGO ZE ŚRODKÓW 
PROW 2014-2020 ORAZ PS WPR 2023-2027

WCZEŚNIEJSZY, WIOSENNY TERMIN 
NAWOŻENIA - JAK TO BĘDZIE DZIAŁAĆ?
Program azotanowy wprowadza możliwość wcześniejszego, 
wiosennego nawożenia przez rolników

EUTROFIZACJA, CZYLI 
BIOGENY NIEOKIEŁZNANE
Zjawisko eutrofizacji a woda eutroficznaN
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DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE POD LUPĄ UOKIK
Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Marta Saracyn

Tematy zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej czy wspierania gospodarki w obiegu zamkniętym stają się coraz

popularniejsze. Producenci prześcigają się w składaniu deklaracji w zakresie działań prośrodowiskowych. Jest to efekt rosnącej świadomości

społeczeństwa w zakresie znaczenia zmian klimatu oraz środowiska w naszym życiu. Jako klienci coraz większą wagę przykładamy do śladu

środowiskowego kupowanych usług i produktów. Przekłada się to na rosnący poziom ambicji przedsiębiorstw. Niebagatelne znaczenie ma też

wzrost zainteresowania inwestorów działaniami zrównoważonymi jako tymi mniej ryzykownymi. Temat zielonych finansów jest dość

rozległy i zostanie przedstawiony szerzej w kolejnych numerach „Wodnych Spraw”.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2023
Tags: ekologia, ekościema, greenwashing, kontrola, UOKiK
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Tematy zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej czy wspierania gospodarki w obiegu zamkniętym stają się coraz

popularniejsze. Producenci prześcigają się w składaniu deklaracji w zakresie działań prośrodowiskowych. Jest to efekt rosnącej świadomości

społeczeństwa w zakresie znaczenia zmian klimatu oraz środowiska w naszym życiu. Jako klienci coraz większą wagę przykładamy do śladu

środowiskowego kupowanych usług i produktów. Przekłada się to na rosnący poziom ambicji przedsiębiorstw. Niebagatelne znaczenie ma też

wzrost zainteresowania inwestorów działaniami zrównoważonymi jako tymi mniej ryzykownymi. Temat zielonych finansów jest dość

rozległy i zostanie przedstawiony szerzej w kolejnych numerach „Wodnych Spraw”.

Za ambitnymi celami firm i deklaracjami w zakresie zmniejszania wpływu na klimat i środowisko powinny iść działania. Jednak nie zawsze

tak jest. Pozorne aktywności w zakresie ograniczania śladu środowiskowego, w tym m.in. śladu węglowego, nazywane są

„greenwashingiem”. To angielskie pojęcie (bazujące na słowach „green” – zielony oraz „washing” – pranie) oznacza celowe wprowadzanie

w błąd odbiorców w zakresie ekologiczności danego działania. Korzystając z języka młodzieżowego, nazwiemy takie praktyki „ekościemą”.

W takim jak powyżej sensie – wprowadzania klientów w błąd – greenwashing może być uznany za nieuczciwą praktykę handlową. Urząd

Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem, który ma uprawnienia do weryfikacji deklaracji środowiskowych przedsiębiorstw. Jak

podaje Puls Biznesu, kontrole dotyczą przede wszystkim dużych spółek, takich ja LPP czy Allegro, i trwają już od dłuższego czasu.

Zaznaczyć należy, iż zarówno firma modowa LPP, jak i Allegro mają strategie zrównoważonego rozwoju, zakładające m.in. redukcję emisji

gazów cieplarnianych o 38% do 2030 r. (Allegro), redukcję emisji CO2 o 15% do 2025 r., używanie do pakowania plastiku nadającego się w

100% do recyklingu (LPP). To właśnie takie deklaracje znajdą się pod lupą UOKiK. Kontrolerzy sprawdzą, czy faktycznie za tymi

zobowiązaniami stoją podejmowane działania oraz czy produkty przedstawiane jako ekologiczne, rzeczywiście takimi są. Łatwo bowiem na

fali masowego zainteresowania tematem deklarować bycie eko. Znacznie trudniej jest wdrożyć te deklaracje w codzienną działalność. Za

wprowadzanie w błąd klientów grożą wysokie kary, do nawet 10% przychodów.

https://www.pb.pl/uokik-bierze-sie-za-greenwashing-1174903
https://raportesg.allegro.pl/odpowiedzialne-zarzadzanie/strategia-zrownowazonego-rozwoju/
https://www.lpp.com/zrownowazony-rozwoj/nasze-zobowiazania


ZMIANY W PROGRAMIE AZOTANOWYM
Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Marta Saracyn

Gospodarowanie wodami w Polsce tak jak i w całej Europie bazuje na cykliczności. Najpierw ocenia się problem i na tej bazie przygotowuje się

działania. Po wdrożeniu działań następuje ocena ich skuteczności oraz weryfikacja i aktualizacja podejścia. W taki sposób zarządza się

ryzykiem powodziowym a także zagrożeniem suszą.
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Gospodarowanie wodami w Polsce tak jak i w całej Europie bazuje na cykliczności. Najpierw ocenia się problem i na tej bazie przygotowuje się

działania. Po wdrożeniu działań następuje ocena ich skuteczności oraz weryfikacja i aktualizacja podejścia. Nie inaczej jest w zakresie

podejścia do ochrony wód przed azotanami pochodzącymi z rolnictwa. Sposób dbania o ograniczanie rolniczego zanieczyszczenia wody w

Europie jest regulowany tzw. Dyrektywą azotanową. Zakłada ona czteroletnie cykle związane z wprowadzaniem programów azotanowych,

ich przeglądem i weryfikacją. Na ukończeniu są prace nad procedowaniem dokumentu, który ma obowiązywać od lutego 2023 r.

Czy program azotanowy faktycznie wymagał zmiany?

Wydaje się, że tak. Podstawą działań był przegląd zapisów programu z 2018 r. i zmiany z 2020 r. Nauka przez 4 lata dostarczyła nowej wiedzy.

Zmodyfikowano też wskazania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. O tym, w jaki sposób zmiany klimatu będą wpływać na sektor rolniczy,

można przeczytać w naszym artykule. Znaczenie ma także to, że program azotanowy z 2018 r. po raz pierwszy obowiązywał na terenie całego

kraju. Doświadczenia z jego stosowania i kontroli w praktyce wyłapały wszystkie nieścisłości i wątpliwości. Aktualizacja jest więc szansą na

poprawę i doprecyzowanie zapisów tak, by dla wszystkich było jasne, jak należy chronić wody.

Co się w programie azotanowym zmieniło?

Zmian może nie ma dużo, bo sam szkielet programu pozostał w poprzednim kształcie, jednak kwestie zmodyfikowane mają duże znaczenie.

Po pierwsze, w odpowiedzi na zmiany klimatu, zmieniły się zapisy dotyczące czasu rozpoczynania wiosennego stosowania nawozów.

Ocieplenie okresu wiosennego sprawia, że rośliny zaczynają wcześniej rosnąć, więc potrzebują wcześniejszego zasilenia gleby azotem,

fosforem i potasem. Aktualizowany program azotanowy wprowadzi pewną elastyczność w tym zakresie. O tym, jak taki system ma działać,

przeczytacie w naszym artykule.

Druga zmiana obejmuje uwzględnienie coraz powszechniej stosowanych w rolnictwie źródeł związków azotu – osadów ściekowych i ścieków.

Do tej pory te elementy były trochę poza programem azotanowym. Aktualizacja ułatwi uwzględnienie ich w bilansach. Ustalono wartości

równoważników nawozowych, a także określono, jak wyliczyć dawki azotu pochodzące ze ścieków i osadów ściekowych.

Trzecia zmiana wynika z praktyki stosowania programu azotanowego. Dotychczasowy nie uwzględniał on jednego, jak się okazało po czasie,

istotnego aspektu hodowli – systemu otwartego. W ramach aktualizacji uzupełniono tabele do obliczania produkcji nawozu i wielkości miejsc

do przechowywania oraz wyjaśniono, jak odliczać okres pastwiskowania. Temu sektorowi chowu i hodowli zwierząt poświęcony jest jeden z

artykułów w sekcji Opinie.

Przegląd programu azotanowego dotyczył także uwzględnienia najświeższych wyników badań naukowych. Zaktualizowano załączniki

zawierające współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na DJP. Dodano do nich nowe gatunki – lamy i alpaki.

Ujednolicony został podział na grupy technologiczne zwierząt. Ponadto zweryfikowano średnie roczne wielkości produkcji nawozów

naturalnych i koncentracji zawartego w nich azotu.

W zakresie pobrania jednostkowego azotu zmieniono zasady uwzględniania roślin bobowatych i pastewnych. Usunięto te grupy roślin z

wyznaczania dawki nawozów azotowych mineralnych. Zmieniono także pobranie jednostkowe dla kukurydzy uprawianej na zieloną masę,

https://wodnesprawy.pl/wplyw-zmian-klimatu-na-rolnictwo-zmiany-klimatu-sa/
https://wodnesprawy.pl/wczesniejszy-wiosenny-termin-nawozenia-jak-to-bedzi/
https://wodnesprawy.pl/pastwiskowanie-zwierzat-gospodarskich-pastwiskowani/


słonecznika, konopi włóknistych, lnu oleistego i włóknistego, kapusty włoskiej oraz szparagów.

Zmiany w załącznikach dotyczących produkcji nawozów oraz poboru azotu przez rośliny spowodowało modyfikacje w zakresie bilansowania

azotu w gospodarstwie rolnym. O tym, jak wygląda taki bilans, można przeczytać w aktualnym numerze „Wodnych Spraw”.

Zaktualizowany program azotanowy jest obecnie na końcowym etapie procedury legislacyjnej. Z jego treścią można zapoznać się na stronach

Rządowego Centrum Legislacji. W najbliższych dniach spodziewamy się publikacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie

dalszemu zanieczyszczeniu”. Wynika to z potrzeby uwzględnienia wiosennego, elastycznego terminu nawożenia jeszcze w lutym 2023 r.

https://wodnesprawy.pl/ile-nawozu-pobiera-roslina-a-ile-produkuje-krowa/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365910


KOMUNIKAT KE DOTYCZĄCY PRZEGLĄDU WDRAŻANIA POLITYKI
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 R. ODWRÓCENIE TENDENCJI

DZIĘKI PRZESTRZEGANIU PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Karol Kucharski

W 2016 r. Komisja Europejska zobowiązała się do regularnego składania sprawozdań na temat stanu wdrażania przepisów UE dotyczących

ochrony środowiska. W 2022 r. opublikowano trzeci Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (Environmental Implementation

Review, EIR), w którym podsumowano wyniki działań państw członkowskich w realizacji obowiązków UE w zakresie ochrony środowiska

naturalnego
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W 2016 r. Komisja Europejska zobowiązała się do regularnego składania sprawozdań na temat stanu wdrażania przepisów UE dotyczących

ochrony środowiska. W 2022 r. opublikowano trzeci Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (Environmental Implementation

Review, EIR), w którym podsumowano wyniki działań państw członkowskich w realizacji obowiązków UE w zakresie ochrony środowiska

naturalnego.

Celem EIR jest poprawa wdrażania unijnych przepisów i polityk ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, dzięki zidentyfikowaniu

luk w realizacji i ich przyczyn. Integralną częścią przeglądu są również sprawozdania poszczególnych państw członkowskich dotyczące

wszystkich istotnych obszarów z zakresu środowiska. W raportach podkreślono główne wyzwania i osiągnięcia każdego państwa

członkowskiego we wdrażaniu unijnych przepisów i polityk w omawianym zakresie. Obszary tematyczne dotyczące środowiska, o których

mowa w EIR to:

gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami;

różnorodność biologiczna i kapitał naturalny;

zero zanieczyszczeń (jakość powietrza, emisje przemysłowe, zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, hałas, jakość wody i

gospodarka wodna, chemikalia);

działania w dziedzinie klimatu.

W ramach EIR 2022 r. przygotowano sprawozdanie krajowe dla Polski, w którym przedstawiono m.in. sytuację w ww. obszarach

tematycznych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w przygotowanym sprawozdaniu, w Polsce nakłady na inwestycje związane z

ochroną środowiska w latach 2014 – 2020 stanowiły 1,24 % PKB (średnia UE wynosiła 0,7 %). Szacuje się, że całkowite potrzeby inwestycyjne

w tym zakresie w nadchodzącym czasie wyniosą średnio co najmniej 1,98 % PKB Polski rocznie. Z tego wynika, że luka inwestycyjna wynosi

ponad 0,74 % PKB i należy ją zniwelować poprzez skupienie się na krajowych priorytetach w zakresie wdrażania polityki ochrony środowiska.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=comnat%3ACOM_2022_0438_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=comnat%3ASWD_2022_0269_FIN


KONSULTACJE SPOŁECZNE DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ DOBIEGAJĄ
KOŃCA

Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Marta Saracyn

W Unii Europejskiej trwa przegląd różnych polityk w zakresie ochrony środowiska. Działania te, z jednej strony, związane są z dość długim

okresem ich obowiązywania. Z drugiej zaś, weryfikacja ma na celu dostosowanie zapisów do nowego, ambitnego kierunku, w którym chce

podążać Europa. Został on opisany w Europejskim Zielonym Ładzie (Green Deal).
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W Unii Europejskiej trwa przegląd różnych polityk w zakresie ochrony środowiska. Działania te, z jednej strony, związane są z dość długim

okresem ich obowiązywania. Z drugiej zaś, weryfikacja ma na celu dostosowanie zapisów do nowego, ambitnego kierunku, w którym chce

podążać Europa. Został on opisany w Europejskim Zielonym Ładzie (Green Deal).

Jednym z dokumentów podlegających przeglądowi jest tzw. dyrektywa ściekowa. Reguluje ona wymagania w zakresie oczyszczania ścieków

komunalnych w obrębie aglomeracji. To jeden z aktów prawa UE, który miał ogromny wpływ na Polskę. Na potrzeby dostosowania kanalizacji

i oczyszczalni ścieków do zapisów dyrektywy ściekowej wydano miliardy ze środków unijnych i krajowych. Na realizację specjalnie

opracowanego i wielokrotnie aktualizowanego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) do 2018 r., zgodnie z

danymi Wód Polskich, przeznaczono ponad 62 mld zł. Kolejna, VI aktualizacja KPOŚK realizowana od 2020 r. ma pochłonąć następne 28 mld

zł.

Zapisy dyrektywy ściekowej obowiązują od ponad 30 lat, a postawione w niej cele powinny być już dawno osiągnięte. Prowadzony przez

Komisję Europejską przegląd jest więc jak najbardziej zasadny. Zwłaszcza w kontekście nowych problemów dotyczących ścieków

komunalnych.

Propozycja KE dla dyrektywy ściekowej dostosowuje wymogi tego aktu do wyzwań, z jakimi mierzy się sektor komunalny. Zakres stosowania

przepisów miałby zostać rozszerzony na mniejsze aglomeracje – powyżej 1000 RLM (równoważnej liczby mieszkańców – wskaźnik do

porównywania aglomeracji). Ponadto szczególny nacisk położono na kontrolę oczyszczania ścieków z szamb. Zupełną nowością są zapisy

dotyczące wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów kosmetyków i zakładów farmaceutycznych. Ma to przynajmniej

częściowo rozwiązać problem mikrozanieczyszczeń w ściekach powstających w wyniku produkowania i używania leków i kosmetyków.

Propozycja dyrektywy ściekowej przewiduje także dostosowanie sektora komunalnego do zmian klimatu i osiągniecia neutralności

klimatycznej.

Trwające od 5 stycznia 2023 r. konsultacje społeczne właśnie się zakończyły. Materiały podane do publicznej wiadomości są nadal dostępne

na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Kolejnym krokiem KE jest rozpatrzenie zgłoszonych uwag, w tym także wprowadzenie zmian

zapisów dyrektywy. W kolejnych krokach dokument będzie przechodził procedury legislacyjne w Parlamencie Europejskim. Warto więc

śledzić następne etapy procedowania dyrektywy i poznać jej ostateczny kształt.

https://www.wody.gov.pl/index.php/en/news/484-rachunek-bankowy-na-ktory-gminy-przekazuja-wplywy-z-tytulu-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej?cookie_512a00e0e2765ec7b92e42ba332ff5b8=accepted
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-wniosku-ke-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-rady-91271ewg-z-21-maja-1991-r-dotyczacej-oczyszczania-sciekow-komunalnych-proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-concerning-urban-wastewater-treatment-recast-com2022-541


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE WODY W ROLNICTWIE. NOWE
EUROPEJSKIE PRAWO ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ W CZERWCU 2023

ROKU
Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Równowaga między zapotrzebowaniem a dostępnością wody nie istnieje. Główną przyczyną takiego stanu jest nawadnianie w rolnictwie –

70% poboru słodkiej wody wykorzystywane jest właśnie w tym celu. Aby pomóc państwom członkowskim, Komisja Europejska opublikowała

wytyczne do stosowania przepisów dotyczących bezpiecznego ponownego wykorzystywania wody w rolnictwie. Ponieważ coraz więcej

państw członkowskich cierpi z powodu susz, ponowne wykorzystywanie wody może stać się podstawowym narzędziem zapewniającym

bezpieczne i przewidywalne jej źródło. Nowe prawo w tej kwestii, które zacznie obowiązywać od czerwca 2023 r., określa minimalne

wymagania dotyczące jakości wody, zarządzania ryzykiem i monitorowania.
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Równowaga między zapotrzebowaniem a dostępnością wody nie istnieje. Główną przyczyną takiego stanu jest nawadnianie w rolnictwie –

70% poboru słodkiej wody wykorzystywane jest właśnie w tym celu. Aby pomóc państwom członkowskim, Komisja Europejska opublikowała

wytyczne do stosowania przepisów dotyczących bezpiecznego ponownego wykorzystywania wody w rolnictwie. Ponieważ coraz więcej

państw członkowskich cierpi z powodu susz, ponowne wykorzystywanie wody może stać się podstawowym narzędziem zapewniającym

bezpieczne i przewidywalne jej źródło. Nowe prawo w tej kwestii, które zacznie obowiązywać od czerwca 2023 r., określa minimalne

wymagania dotyczące jakości wody, zarządzania ryzykiem i monitorowania.

Virginijus Sinkevičius – komisarz ds. środowiska, rybołówstwa i oceanów:

„Zasoby słodkiej wody są ograniczone i znajdują się pod coraz większą presją. W czasach bezprecedensowych szczytów temperatur musimy przestać

marnować wodę i efektywniej wykorzystywać ten zasób, aby dostosować się do zmieniającego się klimatu oraz zapewnić bezpieczeństwo i

zrównoważony rozwój naszych dostaw produktów rolnych”.

Ponowne wykorzystywanie wody w rolnictwie – odsalanie

Zwiększające się niedobry wody słodkiej zmuszają kolejne kraje do wykorzystywania niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania jej

poprzez zastosowanie nowych, wydajnych technologii. W rejonach zmagających się z dużym niedoborem wody szczególne znaczenie ma

odsalanie. Nie ma wątpliwości, że sektor europejski ma ogromne możliwości zwiększenia zdolności odsalania na obszarach suchych.

Istotnym czynnikiem przy tej metodzie jest fakt, iż ścieki z wody słodkiej powstałej w procesie odsalania mają niższe stężenie soli niż ścieki

konwencjonalne. Mimo tej niewątpliwej zalety, wady nadal stanowią wyzwanie. Jedną z nich jest zbyt wysokie stężenie boru. Następnym

problemem jest brak magnezu, bez którego wzrost upraw jest ograniczony. Kolejną przeszkodą są koszty – z tego względu instalacje

odsalania czasami pozostają zamknięte, nawet w trakcie suszy. Odsalanie wody wiąże się również z powstawaniem wysokiego śladu

węglowego.

Odsalanie mikrobiologiczne

Projekt MIDES, finansowany ze środków UE, sprostał tym problemom. Powstał pierwszy na świecie przemysłowy demonstrator rewolucyjnej

technologii opartej na mikrobiologicznych komórkach odsalających (MDC), które wykorzystuje jako obróbkę wstępną do odwróconej osmozy.

Umożliwia to jednoczesne przeprowadzanie separacji soli i uzdatnienie wody. MDC wykorzystują określone bakterie bioelektroaktywne do

przekształcania energii zawartej w materii organicznej obecnej w ściekach w energię elektryczną. Różnica potencjałów pomiędzy elektrodami

dzięki membranom jonowymiennym doprowadza do separacji soli, umożliwiając odsalanie wody morskiej i słonawej bez energii

zewnętrznej. Ten system odsalania umożliwia tani dostęp do infrastruktury sanitarnej i bezpiecznej wody pitnej, ale również dostarcza

oczyszczone ścieki do ponownego wykorzystania w nawadnianiu i zastosowaniach rolniczych. Zmniejszając w ten sposób presję na obecne

zasoby.

Ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie polega na zarządzaniu ryzykiem

Ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, jako alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę, jest dobrze znane. Takie działania

https://blogs.worldbank.org/opendata/chart-globally-70-freshwater-used-agriculture
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sinkevicius_en
https://wodnesprawy.pl/od-wody-slonej-do-slodkiej-eksperyment-pokazujacy-z/
https://www.water.imdea.org/news/2016/microbial-desalination-mides-launches-project-build-worlds-largest-demonstration-low
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W dniu 9 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027. Budżet – 732

mln euro – jest finansowany w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a pozostałe 30% ma

pochodzić z budżetu państw-beneficjentów. Inicjatywa ta jest kontynuacją Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze wdrażanego w latach

2014 – 2020.

Główne cele programu to:

realizacja wspólnej polityki rybołówstwa oraz unijnej polityki morskiej;

promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza;

zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;

realizacja Europejskiego Zielonego Ładu;

wzmocnienie odporności sektora rybackiego;

rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki.

Program skierowany jest do rybaków morskich, do Lokalnych Rybackich Grup Działania, do organizacji rybackich i zrzeszających

producentów oraz do instytucji naukowych.

Priorytetami programu są wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych (ponad 314 mln euro) oraz

wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i

akwakultury, tym samym przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii (ponad 304 mln euro).

Aktualnie trwają prace nad projektami ustawy wdrożeniowej i rozporządzeniami wykonawczymi. Zakładany termin wejścia w życie

przepisów umożliwiających uruchomienie programu to I kwartał 2023 r. Równocześnie trwają prace nad powołaniem komitetu

monitorującego oraz opracowaniem kryteriów wyboru operacji.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusze-europejskie-dla-rybactwa-na-lata-2021---2027


przynoszą duże korzyści środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze. Ponadto w porównaniu np. z odsalaniem wody, oczyszczanie ścieków

wydaje się wymagać niższych nakładów inwestycyjnych oraz energii. Takie ponownie wykorzystywane oczyszczone ścieki mogą stanowić

niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę i są zupełnie niezależne od sezonowych susz, zmian klimatu czy przyrody, co w konsekwencji

zmniejsza ryzyko nieurodzaju oraz utraty dochodów.

Odzyskane ścieki są już wykorzystywane na dużą skalę na wielu suchych terenach, choćby w południowej Hiszpanii. Jednak takie sposoby

pozyskiwania wody wiążą się z ryzykiem.

Zagrożenia związane z ponownym wykorzystaniem ścieków

Na całym świecie praktykowane jest ponowne wykorzystywanie ścieków. W zależności od stosowanych metod i technologii skutki takich

działań mogą być różne. Nawadnianie odzyskanymi ściekami w rolnictwie może prowadzić do przenawożenia, a w dłuższej perspektywie do

zasolenia gleby. W celu dezynfekcji ścieki są często oczyszczane produktami chemicznymi, takimi jak chlor, ozon czy nadtlenek wodoru.

Rozpuszczony w wodzie chlor reaguje z pozostałymi substancjami organicznymi, tworząc trwałe, rakotwórcze chlorowane węglowodory.

Nowa dyrektywa europejska

Nowe prawo europejskie, które wejdzie w życie w czerwcu bieżącego roku, określa minimalne wymagania w zakresie patogenów w

oczyszczonych ściekach. Nie zostały zawarte żadne zasady co do mikropozostałości leków czy innych niebezpiecznych substancji. Odrębnie

państwa członkowskie mogą jednak same nakładać dodatkowe wymogi i warunki dotyczące jakości wody. Prócz minimalnych wymagań

dotyczących patogenów, nowa dyrektywa zawiera także wytyczne dotyczące zarządzania. Użytkownicy korzystający z odzyskanych ścieków

zmuszeni są do przedłożenia planu zarządzania ryzykiem do organów ochrony środowiska. Nowe wytyczne nakładają obowiązek kontroli

ponownie wykorzystywanych ścieków. Wymagane są także pozwolenia, a nieprzestrzeganie przepisów podlega sankcjom. Niniejsze wytyczne

mają pomóc państwom członkowskim i zainteresowanym stronom w ustaleniu zasad bezpiecznego ponownego wykorzystania ścieków w

rolnictwie.

https://wodnesprawy.pl/susza-zima-najsuchszy-klimat-w-hiszpanii-od-1200-la/
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Prowadzenie rolniczego gospodarowania, zarówno w zakresie produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej, wymaga kontrolowania ilości

wytworzonego i zużytego azotu. Jest to działanie kluczowe dla zminimalizowania strat, ale również dla prawidłowego zbilansowania

nawożenia i dostarczenia roślinom odpowiednich dawek składników odżywczych. Maksymalne zmniejszenie strat biogenów do środowiska,

podczas produkcji rolnej, stanowi podstawę ograniczania presji ze strony tego sektora na wody.

Aktualizacja programu azotanowego wprowadza uzupełnienia i zmienia część danych dotyczących jednostkowych ładunków azotu

wydalanego przez poszczególne gatunki i grupy technologiczne zwierząt oraz pobieranych przez rośliny. Aktualizacje te wynikają przede

wszystkim ze zmian w prowadzeniu produkcji rolniczej. Pojawiają się nowe technologie, zmieniają uwarunkowania klimatyczne, wywołujące

potrzebę dostosowania produkcji rolniczej do nowych uwarunkowań. Rolnictwo jest jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu

sektorów gospodarki, zatem podjęte prace aktualizacyjne stanowią także działania adaptacyjne do zachodzących zmian.

Program azotanowy - co nowego w odniesieniu do produkcji zwierzęcej?

Weryfikacja programu azotanowego w tym zakresie objęła analizę wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu.

Zmiany wprowadzono w zakresie średnich zawartości związków azotu w odchodach zwierząt gospodarskich, w średnich rocznych

wielkościach produkcji nawozów naturalnych przez te zwierzęta, określono także współczynniki DJP dla nowych gatunków zwierząt

gospodarskich. Prace oparto na znowelizowanych danych wyjściowych, służących do obliczania wielkości ładunku azotu w nawozach

naturalnych uzyskiwanych z krajowego chowu zwierząt gospodarskich, uwzględniając zachodzące w gospodarstwach zmiany technologiczne

i produkcyjne.

Weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nich

azotu wprowadziła zmiany w odniesieniu do grup technologicznych dla trzody chlewnej i bydła, dodatkowo wskazano te informacje dla

gatunków zwierząt wcześniej nieujętych w załączniku (bawoły, osły, muły, alpaki, lamy), określono i skorygowano wartości wskaźników dla

części zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym i na głębokiej ściółce oraz uwzględniono wskazania dla sposobu wyliczeń w przypadku

systemu półotwartego. Poza tym dokonano ujednolicenia zapisów pod względem podziału części gatunków na grupy technologiczne (w

odniesieniu do mułów, osłów i bawołów). Doprecyzowaniu i korekcie uległy również wartości DJP dla grup technologicznych świń oraz

wprowadzono współczynniki dla lam i alpak.

Jakie zmiany zaplanowano w odniesieniu do produkcji roślinnej?

Przedmiotem prac w tym zakresie była weryfikacja i aktualizacja sposobu obliczania dawek nawozów azotowych zapewniających

maksymalne pobieranie tego składnika przez rośliny.

Niezmienna pozostała dopuszczalna wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo – 170 kg azotu w czystym

składniku na 1 ha użytków rolnych.

Aktualizacja danych dotyczących pobrania jednostkowego azotu dla rodzajów upraw, oparta o najnowsze wyniki badań w zakresie

zapotrzebowania poszczególnych gatunków roślin, wskazała na niedoszacowanie lub przeszacowanie pobrania jednostkowego przez

niektóre uprawy. Zweryfikowano dawki azotu dla kukurydzy uprawianej na zieloną masę, słonecznika (nasiona), konopi włóknistych, lnu



oleistego i włóknistego, kapusty włoskiej, szparagów. Część z wprowadzonych zmian jest bardzo znacząca, np. zmiana wartości pobrania z 25

kg N na 1 tonę produktu na 3,5 kg w przypadku szparagów, czy z 49,5 kg na 9,5 w przypadku lnu włóknistego. Dodatkowo uzupełniono

wartości pobrania przez ruń trwałych użytków zielonych.

Zrezygnowano z konieczności uwzględniania roślin bobowatych w sporządzaniu uproszczonego bilansu azotu. Przesłanką dla takiego

rozwiązania jest fakt samowystarczalności tej grupy roślin w zaopatrywaniu się w azot dzięki symbiozie z bakteriami z rodzaju Rhizobium.

Zasadność zastosowania ewentualnej startowej dawki azotu dla tych upraw nie powinna być prezentowana w postaci jednostkowego

pobrania na jednostkę wytworzonego plonu, stąd całkowicie zrezygnowano z umieszczenia roślin z tej rodziny w zestawieniu

wykorzystywanym do liczenia maksymalnych dawek nawozów azotowych.

Aktualne dane dotyczące efektywności wykorzystywania azotu po roślinach bobowatych stanowiły podstawę weryfikacji wartości

jednostkowych azotu działającego pozostającego w glebie po uprawie tych roślin. Dotychczas rekomendowane wartości okazały się

przeszacowane, wobec czego dokonano ich korekty, a jednocześnie całość uproszczono poprzez ograniczenie liczby wyróżnianych rodzajów

przedplonów roślin bobowatych.

Program azotanowy wprowadza również nowe, istotne dla bilansowania nawożenia elementy, tj. równoważniki nawozowe dla ścieków i

osadów ściekowych oraz uszczegóławia informacje o zasobach azotu mineralnego w glebie w okresie wiosennym.

Autorzy prac zalecają prowadzenie dalszych analiz i prac badawczych ukierunkowanych na ustalanie dawek nawozów mineralnych

stosowanych na użytkach zielonych i ewentualną ich nowelizację w odniesieniu do roślin uprawy polowej.



WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ROLNICTWO
Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Katarzyna Stefaniuk

Zmiany klimatu są faktem. Wpływają na większość obszarów naszego życia. Sektorem ściśle związanym z klimatem jest rolnictwo. Czynniki,

takie jak temperatura, opady czy nasłonecznienie, wpływają bezpośrednio na możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Występowanie

zjawisk ekstremalnych: nawalnych deszczy, susz, silnych wiatrów również oddziałuje w sposób znaczący. Należy też wspomnieć, że

przyczyniają się także do pojawianie się gatunków obcych i inwazyjnych oraz częstszego występowania chorób. Z drugiej strony to rolnictwo,

poprzez emisję gazów cieplarnianych (m.in. metanu i podtlenku azotu), znacząco wpływa na zmiany klimatu, przyspieszając proces

globalnego ocieplenia
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Zmiany klimatu są faktem. Wpływają na większość obszarów naszego życia. Sektorem ściśle związanym z klimatem jest rolnictwo. Czynniki,

takie jak temperatura, opady czy nasłonecznienie, wpływają bezpośrednio na możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Występowanie

zjawisk ekstremalnych: nawalnych deszczy, susz, silnych wiatrów również oddziałuje w sposób znaczący. Należy też wspomnieć, że

przyczyniają się także do pojawianie się gatunków obcych i inwazyjnych oraz częstszego występowania chorób. Z drugiej strony to rolnictwo,

poprzez emisję gazów cieplarnianych (m.in. metanu i podtlenku azotu), znacząco wpływa na zmiany klimatu, przyspieszając proces

globalnego ocieplenia.

Co znaczy klimat dla rolnictwa?

Klimat definiujemy jako całość zjawisk pogodowych występujących na określonym obszarze w dłuższym okresie. Z punktu widzenia

rolnictwa istotna jest zmiana czynników klimatycznych, takich jak temperatura powietrza i jej roczny rozkład, wpływający m.in. na długość

okresu wegetacyjnego, terminy zasiewów, okresy bezprzymrozkowe czy zwiększenie parowania w miesiącach letnich; wielkość i rodzaj

opadów wraz z ich rocznym rozkładem, warunkujący dostępność roślin do wilgoci i występowanie susz, a także występowanie zjawisk

ekstremalnych, mogących zniszczyć znaczące obszary upraw rolnych.

Scenariusze zmian klimatu w kontekście rolniczym

Obecnie, analizując zmiany klimatu, bierze się pod uwagę dwa scenariusze. Pierwszy (RCP4.5) zakłada wprowadzanie nowych technologii

oraz większą niż obecnie redukcję emisji gazów cieplarnianych, drugi (RCP8.5) – utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji. Oba

prognozują wzrost średniej temperatury w Polsce na koniec stulecia odpowiednio o ok 1,3οC i ponad 3οC w stosunku do średniej z dekady 2011

– 2020. Największe zmiany są prognozowane w miesiącach zimowych i letnich – najistotniejszych z punktu widzenia działalności rolniczej.

Mogą one skutkować koniecznością modyfikacji w zakresie praktyk rolniczych, takich jak terminy zasiewów, zbiorów czy nawożenia.

Oba scenariusze przewidują na koniec stulecia spadek ilości dni z przymrozkami (z temperaturą minimalną poniżej 0οC) z 95 dni obecnie do

ok. 70 w pierwszym scenariuszu i do ok. 35 dni w drugim. Prognozy dotyczące liczby dni upalnych (z temperaturą maksymalną powyżej 30οC)

wykazują dwukrotny ich wzrost w pierwszym scenariuszu i trzykrotny w drugim.

Istotnym, z punktu widzenia rolnictwa, parametrem klimatu jest też liczba dni ze średnią temperaturą powyżej 5οC. Oba scenariusze

prognozują wydłużenie okresu wegetacyjnego (o ok. 20 dni w scenariuszu RCP4.5 i o ok. 60 dni w RCP8.5).

Drugim analizowanym czynnikiem klimatycznym jest opad. Oba scenariusze zakładają wzrost rocznej sumy opadów o 50 – 70 mm. Jednak

wzrost ten będzie spowodowany zwiększeniem o 3 – 5 liczby dni z opadem ekstremalnym (>20 mm). Wzrost sum opadów będzie największy

na terenach podgórskich i nad morzem. Obszar Polski środkowej będzie wykazywał tendencję spadkową w tym zakresie.

Analizując rozkład opadów w ciągu roku, prognozuje się, że w okresie lata ilość opadów zmniejszy się o kilkanaście procent, co skutkować

może wystąpieniem długotrwałych ciągów bezopadowych, połączonych z wysoką temperaturą powietrza i dużym nasłonecznieniem.

Jednocześnie przewidywany jest wzrost sum opadów zimą o 10 – 25%, co powodować może nadmierne uwilgotnienie gleby w okresie

wczesnowiosennym.



Prognozy grubości pokrywy śnieżnej wskazują na zmniejszenie maksymalnej jej grubości o 15 – 20%.

Poszukiwania pozytywnych skutków zmian klimatu w rolnictwie

Pewne z prognozowanych zmian klimatu będą miały pozytywne skutki dla rolnictwa. Badania na ponad 150 gatunkach roślin uprawnych i

dziko rosnących wykazały, że wzrost stężenia CO2 w atmosferze powodować będzie stymulacje ich wzrostu oraz zwiększoną intensywność

fotosyntezy. Jednak może to powodować także wzrost aktywności chwastów, które będą konkurować z roślinami uprawnymi.

Wydłużenie sezonu wegetacyjnego oraz okresu bezprzymrozkowego powodować może ogólny wzrost wydajności rolnictwa oraz możliwość

uprawy nowych gatunków roślin. Jednak konieczne będzie podejmowanie działań związanych z zaspokojeniem ich potrzeb wodnych w

dłuższym czasie.

Cieplejsze zimy i wiosny umożliwią wielu gatunkom roślin i zwierząt łatwiejsze przetrwanie okresu chłodnego, ale tyczyć się to będzie też

chwastów, szkodników, insektów i różnych chorób.

Na podstawie modeli można stwierdzić, że nastąpi przyśpieszenie terminów siewu i zbiorów. Prognozowana jest zmiana terminu siewu

kukurydzy o 3 – 7 dni, a w przypadku zbóż jarych i ziemniaków o 7 – 12 dni. Będzie miało też miejsce przyśpieszenie terminu zbiorów o 2 – 5

dni dla kukurydzy, 6 – 10 dla zbóż jarych i oraz 5 – 12 dni w przypadku ziemniaków.

Z jednej strony cieplejsze wiosny będą zmniejszały straty związane z wiosennymi przymrozkami, jednak z drugiej strony, prognozowane

wcześniejsze pory siewu i kwitnienia mogą mocniej narażać rośliny na mróz, jeżeli już taki wystąpi. W związku z tym plony mogą być bardziej

zróżnicowane rok do roku.

Negatywne skutki zmian klimatu dla rolnictwa

Wśród negatywnych skutków zmian klimatu można wyszczególnić te związane z nim bezpośrednio i pośrednio. Wiadomo, że szczególnie

istotna jest dostępność roślin do zasobów wodnych w odpowiedniej ilości i odpowiednim czasie. Pokrywa śnieżna stanowi bardzo istotny

magazyn wody. Zmniejszenie jej grubości oraz skrócenie czasu występowania będzie miało znaczenie dla zasobności gleby w wodę,

niezbędną do wiosennego kiełkowania. Jednocześnie śnieg, topiąc się na wiosnę, pozwala na stopniowe przenikanie wody w głąb ziemi,

dzięki czemu zasilane są wody podziemne. W przypadku braku śniegu i roślinności zimą woda opadowa szybko spływa po powierzchni do

rzek i dalej odprowadzana jest do morza, w niewielkim tylko stopniu zasilając wody podziemne. Konsekwencjami ograniczonego zasilania

wód podziemnych w okresie wiosennym są występujące w późniejszym czasie niskie stany wód w rzekach i dłużej utrzymująca susza.

Zjawisko suszy wzmacniane będzie przez zmniejszenie się sum opadów w miesiącach letnich, wzrost średniej temperatury i liczby dni

upalnych, a co za tym idzie wzrost parowania, a także występowanie deszczy nawalnych, które szybko odpływają z powierzchni gruntu.

Wszystkie te czynniki zmniejszą dostęp roślin do zasobów wodnych oraz wydajność upraw.

Susza jest przyczyną pogorszenia się stosunków wodnych w glebie. Wpływa to na większość zachodzących w niej procesów, a co za tym idzie

na pogorszenie się struktury gleby, spadek zawartości próchnicy oraz obniżenie żyzności i zdolności produkcyjnych. Przesuszone gleby będą

w okresie letnim narażone na nasiloną erozję wietrzną. Jednocześnie, w przypadku występowania intensywnych opadów, zwiększy się erozja



związana ze spływem wód opadowych oraz zniszczeniu ulegać będą agregaty glebowe oraz jej zdolność do retencjonowania wody.

Prognozowane łagodniejsze zimy pozwolą przetrwać okres chłodny szkodnikom, insektom, chwastom i gatunkom przenoszącym groźne

choroby. Dodatkowo agrofagi dobrze adaptują się do wzrostu koncentracji CO2 oraz temperatury. Panujące warunki mogą sprzyjać rozwojowi

wielu gatunków inwazyjnych i patogenów niespotykanym obecnie na terenie Polski. Jednocześnie rośliny rodzime będą narażone na większy

stres ze strony środowiska i staną się bardziej wrażliwe na działanie szkodników i chorób.

W obrębie produkcji zwierzęcej wpływ zmian klimatu zaznaczy się w większym stresie cieplnym zwierząt wraz w zmniejszonym dostępie do

wody. Spadnie odporność zwierząt, a choroby przenoszone przez owady pojawią się wcześniej. W wyniku wpływu klimatu na produkcję

rolniczą pogorszy się jakość i dostępność pasz.

Zachodzące zmiany klimatu prowadzić będą do zwiększenia się liczby dni z niekorzystnymi dla produkcji warunkami pogodowymi.

Spodziewany wzrost ilości zjawisk ekstremalnych może mieć również bezpośrednie przełożenie na straty w plonach. Ocenia się, że w

produkcji roślinnej straty na skutek zmian klimatu będą przeważały nad korzyściami, dlatego kluczowe będzie prowadzenie działań

adaptacyjnych.

W artykule korzystałam m.in. z prac:

RAPORT SKRÓCONY Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100, dr hab. inż. Joanna Strużewska i in., IOŚ-PIB Styczeń 2020

Przegląd i projekt aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Analiza zmian

klimatu i wpływ na rolnictwo w latach 2000 – 2020 wraz z perspektywą w horyzoncie czasowym 2030 i 2050, Ministerstwo Infrastruktury, marzec 2022

Ocena wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla działań administracji ochrony przyrody do roku 2030, Rafał Bartosz i.in., Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2021

https://klimada2.ios.gov.pl/ (dostęp 20.01.2023)

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/artykuly/rolnictwo-wobec-zmian-klimatu (dostęp 20.01.2023)

https://klimada2.ios.gov.pl/
https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/artykuly/rolnictwo-wobec-zmian-klimatu


WCZEŚNIEJSZY, WIOSENNY TERMIN NAWOŻENIA – JAK TO BĘDZIE
DZIAŁAĆ?

Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Katarzyna Banaszak

Program azotanowy, który określa zasady rolniczego gospodarowania na obszarze kraju, z uwzględnieniem potrzeby ochrony zasobów

wodnych przed zanieczyszczeniem związkami azotu z działalności rolniczej, wkrótce wejdzie w życie. Zakłada on szereg zmian w zapisach

rozporządzenia dotychczas regulującego te kwestie. Wśród planowanych do wprowadzenia nowych zasad znajdują się również zapisy

zmieniające dopuszczalne terminy stosowania nawożenia. Jest to jedna z głównych nowości, jakie zakłada ten dokument.
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Program azotanowy, który określa zasady rolniczego gospodarowania na obszarze kraju, z uwzględnieniem potrzeby ochrony zasobów

wodnych przed zanieczyszczeniem związkami azotu z działalności rolniczej, wkrótce wejdzie w życie. Zakłada on szereg zmian w zapisach

rozporządzenia  dotychczas regulującego te kwestie. Wśród planowanych do wprowadzenia nowych zasad znajdują się również zapisy

zmieniające dopuszczalne terminy stosowania nawożenia. Jest to jedna z głównych nowości, jakie zakłada ten dokument.

Wcześniejszy, wiosenny termin nawożenia – wcześniejsze zmiany

Obowiązujące obecnie przepisy określają terminy stosowania nawozów w zależności od: rodzaju nawozu i rodzaju gruntu, upraw, na których

będzie stosowane nawożenie, z uwzględnieniem regionalizacji (wg podziału kraju na grupy gmin). Obecnie stosowanie nawożenia możliwe

jest w okresie pomiędzy 1 marca a 30 listopada. Niemniej jednak w 2020 r. dopuszczono wcześniejsze rozpoczęcie działań dla gruntów ornych

z uprawami ozimymi, upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych. Termin ten określono na 15 lutego. Powyższa

aktualizacja wynikała z panujących warunków atmosferycznych w okresie zimowym 2019/2020 (wysokie temperatury), które stworzyły

możliwość, a wręcz konieczność zasilenia upraw (ozimin) dla ich właściwego rozwoju. Rozporządzenie z 2020 r. stanowiło aktualizację

poprzedniego programu działań (z 2018 r.), jednak wprowadzone zmiany miały charakter tymczasowy, wymagający dokładniejszego

zanalizowania tematu.

Opisywana sytuacja jest następstwem zmian klimatycznych. Sektor rolniczy odczuwa w bardzo dużym stopniu tę zmienność, wobec czego

prowadzone zabiegi powinny być dostosowywane do panujących warunków poprzez wprowadzenie działań adaptacyjnych.

Wcześniejszy, wiosenny termin nawożenia – obecnie

Zagadnienie to było jednym z głównych elementów analizowanych w 2022 r. w ramach przeglądu i aktualizacji programu azotanowego.

Zrealizowane prace naukowo-badawcze pozwoliły na sformułowanie zasad nawożenia dostosowanych do zmienności uwarunkowań

klimatycznych występujących w Polsce. Wyniki badań zostały oparte m.in. o ocenę wpływu wydłużenia okresu stosowania nawozów w 2020 r.

na realizację celów dyrektywy azotanowej oraz na analizie długoterminowych zmian klimatycznych i stężeń form azotu w wodach

(powierzchniowych, podziemnych, gruntowych).

W dokumencie pozostawiono główne założenie nawożenia w okresie od 1 marca do 30 listopada w zależności od rodzaju nawożenia, gruntów,

upraw oraz obszaru kraju.

Zastosowana w programie azotanowym regionalizacja dotyczy jesiennych, granicznych terminów stosowania nawozów azotowych

mineralnych i nawozów naturalnych płynnych na gruntach ornych i dzieli obszar kraju na trzy strefy, w których nawozy można stosować w

terminach:

do dnia 15 października – gminy w obszarach podgórskich i górskich województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego,

podkarpackiego oraz w części gmin w północno-wschodnim obszarze kraju, w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim;

do dnia 20 października – w części gmin w północno-wschodnim i wschodnim obszarze kraju, w województwach: warmińsko-

mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim;

do dnia 25 października – w pozostałych gminach na obszarze kraju.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000243


Projekt rozporządzenia wprowadzającego zaktualizowany program azotanowy uwzględnia listy ww. gmin oraz odstępstwa od ustalonych dat.

Nowym elementem programu jest możliwość stosowania nawozów przed 1 marca, tj. w okresie od pierwszego do ostatniego dnia lutego.

Warunkiem jest przejście średniej temperatury powietrza przez próg:

3°C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;

5°C w przypadku pozostałych upraw.

Należy przez to rozumieć termin, w którym przez 5 następujących po sobie dni średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C lub

odpowiednio termin, w którym przez 5 dni następujących po sobie średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5°C. Zjawisko

powinno zostać odnotowane na obszarze stanowiącym 95% powierzchni danego powiatu.

Przewidziana procedura uwzględnia potrzebę powszechności dostępu do informacji, z jednoczesnym zapewnieniem porównywalności

wyników obserwacji meteorologicznych i procedur stwierdzenia wystąpienia warunków umożliwiających wcześniejsze rozpoczęcie

nawożenia gruntów.

Jak dowiedzieliśmy się z Ministerstwa Infrastruktury, informacja o datach przejścia temperatury przez próg 3°C i 5°C w każdym powiecie w

Polsce, będzie opracowywana i publikowana przez IMGW-PIB. Nowa usługa dla rolników będzie dostępna w serwisie Agrometeo od dnia

wejścia w życie rozporządzenia.

Warto podkreślić, że dla gospodarstw zlokalizowanych na terenie dwóch lub więcej powiatów, powinien być stosowany termin nawożenia

określony dla powiatu z większym udziałem procentowym powierzchni gospodarstwa w tym powiecie w stosunku do całkowitej powierzchni

gospodarstwa.

Wcześniejsze rozpoczęcie nawożenia musi uwzględniać również inne zapisy ograniczające rolnicze wykorzystanie nawozów, tj. zakaz

stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem.

Wszystko to prowadzi do zmniejszenia strat składników pokarmowych, zagrażających zasobom wodnym.

https://agrometeo.imgw.pl/


PASTWISKOWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Zespół redakcyjny

Pastwiskowanie to system żywienia czy utrzymania zwierząt? Obecne prawo krajowe nie uwzględnia szczegółowych rozwiązań i regulacji w

zakresie systemu utrzymywania bydła cały rok na pastwisku, bez budynków czy wiat przeznaczonych dla zwierząt. Polskie prawo mówi o

systemie otwartym, który polega na grupowym utrzymaniu zwierząt i pastwiskowaniu na ogrodzonej, ograniczonej powierzchni rodzimego

gruntu, ze stałym dostępem do wody i żywieniem nie tylko opartym o pastwiskowanie, ale również o dostarczaną przez hodowcę paszę. W

praktyce system otwarty odpowiada amerykańskim feedlotom – niewielkiej przestrzeni o dużej obsadzie zwierząt, gdzie wymagane jest

dokarmianie paszą dowożoną spoza pastwiska.
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Pastwiskowanie to system żywienia czy utrzymania zwierząt?

Obecne prawo krajowe nie uwzględnia szczegółowych rozwiązań i regulacji w zakresie systemu utrzymywania bydła cały rok na pastwisku,

bez budynków czy wiat przeznaczonych dla zwierząt.

Polskie prawo mówi o systemie otwartym, który polega na grupowym utrzymaniu zwierząt i pastwiskowaniu na ogrodzonej, ograniczonej

powierzchni rodzimego gruntu, ze stałym dostępem do wody i żywieniem nie tylko opartym o pastwiskowanie, ale również o dostarczaną

przez hodowcę paszę. W praktyce system otwarty odpowiada amerykańskim feedlotom – niewielkiej przestrzeni o dużej obsadzie zwierząt,

gdzie wymagane jest dokarmianie paszą dowożoną spoza pastwiska.

W Polsce system pastwiskowy nie jest szczegółowo uregulowany w prawie i jest to systemem żywienia, a nie utrzymania zwierząt.

Warto podkreślić, że żywienie pastwiskowe to pracochłonne wyzwanie – wymaga częstych zmian pastwiska oraz dużej dbałości o nie. Stadu

system pastwiskowy stwarza natomiast bardzo dobre warunki dobrostanowe, które poprawiają zdrowie, odporność czy parametry rozrodu.

W niektórych krajach Unii Europejskiej, specjalizujących się w produkcji wołowiny z ras mięsnych, całoroczne pastwiskowanie, jako system

utrzymania zwierząt, jest powszechnie stosowane. Taki rodzaj utrzymania wydaje się również właściwy na obszarach górskich przy

łagodniejszym klimacie.

Czym jest pastwisko?

Pastwisko to trwały użytek zielony, użytkowany w celach żywieniowych, najczęściej z okresowym przebywaniem zwierząt na pojedynczej

kwaterze.

Na pastwiskach stosuje się nawożenie, a w systemie utrzymania – nie.

Podczas pastwiskowania zwierzęta pozostają w sąsiedztwie cieków wodnych przez krótki czas. Nie obowiązują wówczas przepisy dotyczące

odległości od wody, w przeciwieństwie do systemu otwartego, dla którego wymogi programu azotanowego w tym zakresie należy stosować.

Wynika to z faktu, że w systemie otwartym zwierzęta pozostają w tym samym miejscu i znacznym zagęszczeniu przez cały rok, co może

stwarzać ryzyko zanieczyszczenia wód azotanami.

Program azotanowy – rozwiązania dotyczące pastwiskowania i systemu

otwartego

Zmieniony w 2023 r. program azotanowy wprowadza następujące odniesienia do pastwiskowania oraz systemu otwartego:



Zgodnie z definicją „system otwarty”, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375), polega na grupowym utrzymaniu zwierząt bez wykorzystywania budynków i

pastwiskowania na ogrodzonej, ograniczonej powierzchni rodzimego gruntu, ze stałym dostępem do wody i żywieniem opartym na

dostarczanej przez hodowcę paszy.

Całoroczne pastwiskowanie przeżuwaczy nie jest systemem otwartym i nie wymaga posiadania płyt oraz zbiorników do

przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych). Należy jednak pamiętać, że w przypadku korzystania z pastwiska

jako częściowego pokrycia zapotrzebowania pokarmowego przez część roku, hodowcę obowiązują zapisy programu azotanowego

odnośnie do miejsc przechowywana nawozów naturalnych.

Przy wyliczaniu powierzchni/pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stosuje się odpowiednie współczynniki

odliczenia pastwiskowania.

Dawka azotu z nawozów naturalnych na obszarach pastwisk nie może przekroczyć 170 kg N/rok.

W systemie otwartym i półotwartym depozycja nawozów naturalnych na dostępną powierzchnię gruntu nie może przekroczyć 170 kg

N/ha/rok.

Dla pastwiskowania zwierząt przeżuwających i koniowatych, jako sposobu ich żywienia z wyłączeniem systemu otwartego, a ze

szczególnym uwzględnieniem całorocznego utrzymania na pastwisku, jeśli pozwalają na to warunki klimatyczne, przyjmuje się

skrócony obieg pierwiastków dla nawożenia nawozami naturalnymi. Ilość wprowadzonego do obiegu z nawozami naturalnymi azotu

(N) i fosforu (P) w trakcie pastwiskowania limitowana jest przez produktywności zielonej lub suchej masy runi pastwiska, określonej

w schemacie żywienia dla każdej grupy technologicznej gatunków przeżuwaczy i koniowatych. Przyjmuje się, że depozycja N i P z

naturalnego nawożenia/defekacji równoważy pobranie tych składników z zielonki. Straty w tym skróconym cyklu obiegu

pierwiastków pokrywane są przez nawożenie mineralne, podlegające obowiązkowi bilansowania.

Dawka 170 kg azotu z nawozów naturalnych na hektar rocznie

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne, roczna dawka nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) wykorzystywanych rolniczo nie

może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Aby spełnić ww. wymóg, obsada zwierząt gospodarskich

na hektar powinna wynosić ok. 2,2 DJP. Szczegółowy sposób wyliczania dawki i obsady zwierząt określa program azotanowy.

Za użytki rolne, zgodnie z art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, przyjmuje się każdy obszar zajmowany przez grunty

orne, trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe lub uprawy trwałe.

Wsparcie dla pastwiskowania krów mlecznych w ramach środków UE

W ostatnich latach zachętą do wypasu krów mlecznych było wsparcie finansowe w ramach działania „Dobrostan zwierząt” Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas). Kryterium skorzystania z tej formy

wparcia to konieczność zapewnienia krowom mlecznym co najmniej 120 dni wypasu bez uwięzi, pomiędzy 1 kwietnia a 15 października, przez

minimum 6 godzin dziennie oraz prowadzenie rejestru wypasu.

Wsparcie pastwiskowania, utrzymania zwierząt w systemie otwartym przewidziane zostało również w ramach Planu Strategicznego dla

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata--2023-2027
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata--2023-2027


POTENCJALNY PRZEŁOM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO
NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Wiele rejonów świata nie ma wystarczającej ilości wody, aby w pełni zaspokoić ciągle rosnące zapotrzebowanie. Inteligentne ponowne

wykorzystanie wody, stało się zatem bardzo obiecującym rozwiązaniem, być może przełomem w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Woda,

która już raz została wykorzystana, może zostać powtórnie użyta w rolnictwie.
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Wiele rejonów świata nie ma wystarczającej ilości wody, aby w pełni zaspokoić ciągle rosnące zapotrzebowanie. Inteligentne ponowne

wykorzystanie wody, stało się zatem bardzo obiecującym rozwiązaniem, być może przełomem w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Woda,

która już raz została wykorzystana, może zostać powtórnie użyta w rolnictwie.

W 2018 roku Międzynarodowy Instytut Gospodarki Wodnej (IWMI) i jego partnerzy podczas Tygodnia Wody w Kairze, rozpoczęli czteroletni

projekt rozszerzenia bezpiecznego ponownego wykorzystywania wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA). Projekt ReWater

MENA usuwał bariery i promował praktyki, które miały zagwarantować poprawę w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia i źródła

utrzymania.

Cztery lata później projekt wprowadzony przez IWMI zatoczył koło. W dniach 16 – 19 października 2022 roku, podczas Tygodnia Wody w

Kairze 2022, Międzynarodowy Instytut Gospodarki Wodnej przedstawił Wspólnego Komitetu Technicznego ds. Wody i Rolnictwa Ligi Państw

Arabskich (LOAS) raport polityczny. Opracowany w oparciu o wyniki badań oraz wnioski z projektu dokument zawiera zalecenia dotyczące

większego i bezpieczniejszego ponownego wykorzystania wody.

Wykorzystanie potencjału ścieków w zakresie bezpieczeństwa wodnego

W przeciągu ostatnich 30 lat ilość wytwarzanych ścieków podwoiła się, a wydajność ich oczyszczania rosła w dużo mniej dynamicznym

tempie. Spowodowało to zwiększenie ilości nieoczyszczonych ścieków zanieczyszczających zasoby słodkiej wody, co pogłębia jej niedobór w

rejonach MENA.

Ale ścieki, to nie tylko problemy – to też ich rozwiązanie. To jedyne źródło wody, które proporcjonalnie rośnie wraz ze wzrostem populacji.

Ścieki to w większości czysta woda zawierająca cenne dla roślin zasoby odżywcze oraz węgiel, który może być stosowany jako środek

poprawiający właściwości gleby lub do wytwarzania energii. Jeśli ścieki zostaną odpowiednio oczyszczone, powstała w wyniku tego procesu

woda może zostać ponownie użyta z korzyścią dla wszystkich.

Potencjał ścieków w zakresie bezpieczeństwa wodnego – jeszcze wiele jest do

zrobienia

Potencjał ponownego używania ścieków pozostaje jednak wciąż w pełni niewykorzystany. Według badań ReWater MENA region traci w

wyniku odpływu do morza lub parowania bez wykorzystania produkcyjnego około 54% wytwarzanych ścieków komunalnych. Tylko około

10% z nich jest bezpośrednio oczyszczanych i ponownie wykorzystywanych w sposób legalny i bezpieczny. Natomiast 36% jest wielokrotnie

ponownie wykorzystywanych, pośrednio w sposób nieformalny i zagrażający zdrowiu. Takie działania są zdecydowanie najszerzej

zakrojonym rodzajem ponownego wykorzystania w regionie.

Priorytetem zatem staje się odzyskiwanie utraconych ścieków i zwiększanie bezpieczeństwa wodnego tak, aby ponowne wykorzystanie wody

było bezpieczniejsze. Niezwykle ważne jest przeprowadzanie większej liczby lepszych ocen ryzyka dla zdrowia, monitorowanie, lepsza

komunikacja i zaangażowanie interesariuszy na wczesnym etapie.

https://rewater-mena.iwmi.org/news-events/iwmi-launches-rewater-mena-at-cairo-water-week/
https://rewater-mena.iwmi.org/news-events/iwmi-launches-rewater-mena-at-cairo-water-week/
https://rewater-mena.iwmi.org/stories/high-level-joint-water-agriculture-technical-committee-of-league-of-arab-states-discusses-rewater-policy-recommendations/


GRUPA OCP, MAROKO I ŚWIATOWE BEZPIECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCIOWE

Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Grupa OCP oraz Maroko to niezaprzeczalnie wiodący producenci nawozów fosforowych, stanowiący klucz do światowego bezpieczeństwa

nawozów i dostaw żywności. Maroko jest jednym z największych na świecie producentów oraz eksporterów fosforanów i ich pochodnych, a w

szczególności nawozów wykorzystywanych do produkcji artykułów rolnych i artykułów spożywczych. Wszystkie rośliny wymagają do

swojego wzrostu fosforu, a to właśnie Maroko posiada ponad 70% światowych rezerw fosforytów.
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Grupa OCP oraz Maroko to niezaprzeczalnie wiodący producenci nawozów fosforowych, stanowiący klucz do światowego bezpieczeństwa

nawozów i dostaw żywności.

Maroko jest jednym z największych na świecie producentów oraz eksporterów fosforanów i ich pochodnych, a w szczególności nawozów

wykorzystywanych do produkcji artykułów rolnych i artykułów spożywczych. Wszystkie rośliny wymagają do swojego wzrostu fosforu, a to

właśnie Maroko posiada ponad 70% światowych rezerw fosforytów.

Grupa OCP i Maroko strażnikami światowych łańcuchów dostaw żywności

Maroko i OPC odgrywają kluczową rolę we wspieraniu rozwoju biednych krajów poprzez dostarczanie nawozów. Office Chérifien des

Phosphates (OCP) to największa na świecie firma zajmująca się przemysłem fosforanowym, która corocznie przekazuje tony nawozów

poprzez darowizny lub sprzedaż po zaniżonych cenach. Szacuje się, że w roku 2023 liczba ta osiągnie milion ton, a w przeciągu dwóch

kolejnych lat wzrośnie do trzech milionów. Ten światowy eksporter fosforanów dokonał także inwestycji w kilkunastu krajach afrykańskich,

między innymi w Etiopii, Gabonie czy Wybrzeżu Kości Słoniowej. Plany rozwoju obejmują stworzenie lokalnych jednostek produkcji

nawozów i zapewnienie tym krajom zrównoważonej produkcji rolnej. Najważniejsze zaś partnerstwo tworzą Maroko z Nigerią. OCP zaspokaja

ponad 90% rocznego zapotrzebowania na nawozy tego najbardziej zaludnionego kraju Afryki.

Tym sposobem Maroko, poprzez działania OCP, osiąga równolegle trzy cele strategiczne:

zwalcza ubóstwo oraz niedożywienie w krajach biednych oraz rozwijających się;

zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe poprzez inwestycje w krajach bogatych w obszary gruntów ornych i zasoby wodne;

dąży do zwiększenia produkcji nawozów (w przeciwieństwie do chemikaliów) w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju

w całym łańcuchu wartości wydobycia.

Grupa OCP, Maroko – w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości

Znaczne zasoby energii wiatrowej oraz słonecznej Maroka sprawiają, iż rejon ten ma potencjał do utworzenia cyklu, w którym nie tylko

produkcja nawozów będzie zasilana energią odnawialną, ale sam amoniak będzie wytwarzany za pomocą zielonego wodoru, a nie „szarego”,

pochodzącego z gazu ziemnego. OCP zadeklarowało osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 roku.

OCP do zasilania swoich operacji w 87% wykorzystuje energię odnawialną. Firma zakłada, że do 2030 r. będzie w 100% korzystać z energii z

kogeneracji i odnawialnych źródeł oraz do roku 2024 zmniejszy zużycie wody o 15%. OCP działa w regionach suchych, dlatego zobowiązała

się nie czerpać cennej słodkiej wody. Swoje zapotrzebowanie zaspokaja wodą pochodzącą z oczyszczalni ścieków oraz morską odsalaną w

zakładach Jorf Lasfar i Laayoune.

Do roku 2026 firma zamierza w 100% zaspokajać swoje zapotrzebowanie na wodę z nietradycyjnych źródeł.

Na lata 2020 – 2030 Marko uruchomiło nową strategię Green Generation 2020 – 2030, która ma na celu zwiększenie odporności i

https://www.ocpgroup.ma/
https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-phosphate-reserves.html
https://www.worldfertilizer.com/project-news/15112019/ocp-group-expects-ammonia-plant-in-nigeria-to-begin-production-in-late-2023/
https://ocpsiteprodsa.blob.core.windows.net/media/2021-08/OCP-Sustainability_report_2020-GRI_certified.pdf
https://english.aawsat.com/home/article/2132676/moroccos-king-launches-green-generation-2020-2030


zrównoważenia produkcji rolnej królestwa. W tym celu rozpoczęło budowę sieci irygacyjnej na stacji odsalania wody morskiej w Agadirze,

która będzie dostarczała wodę dla rolnictwa, a także wodę pitną dla najbardziej potrzebujących grup ludności.



ROLNICY W USA ODETCHNĘLI – NIŻSZE CENY NAWOZÓW NA
POCZĄTKU 2023 R.

Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Po roku 2022, w którym średnie detaliczne ceny nawozów w Stanach Zjednoczonych osiągnęły rekordowo wysoki poziom, początek roku

2023 pozwolił rolnikom odetchnąć. W pierwszym tygodniu stycznia średnie ceny detaliczne ośmiu głównych nawozów były niższe w

porównaniu z poprzednim miesiącem. Był to trzeci tydzień z rzędu wykazujący tendencję spadkową. Na niższe detaliczne ceny nawozów

wpływ mają zarówno spadające koszty gazu, jak i popyt generowany przez rolników.
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Po roku 2022, w którym średnie detaliczne ceny nawozów w Stanach Zjednoczonych osiągnęły rekordowo wysoki poziom, początek roku

2023 pozwolił rolnikom odetchnąć.

W pierwszym tygodniu stycznia średnie ceny detaliczne ośmiu głównych nawozów były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem. Był

to trzeci tydzień z rzędu wykazujący tendencję spadkową.

Na niższe detaliczne ceny nawozów wpływ mają zarówno spadające koszty gazu, jak i popyt generowany przez rolników.

Średnie detaliczne ceny nawozów – przegląd z ostatnich tygodni

Jak informuje serwis DTN, pierwsze tygodnie stycznia przyniosły znaczny spadek średnich cen detalicznych nawozów – o 5% i więcej.

Siedem z ośmiu głównych nawozów miało niższą cenę w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Nawóz bezwodny można było nabyć taniej o 12%, a jego średnia cena wyniosła 1245 USD/t. Po raz pierwszy od drugiego tygodnia listopada

2021 r. kosztował poniżej 1300 USD/t. Spadki odnotowały również fosforan amonu, sól potasowa i mocznik, odnotowując cenę o 20% niższą

w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niższe są także detaliczne ceny nawozów RSM-u.

Niskie detaliczne ceny nawozów a rolnictwo

Obniżone ceny nawozów mogą przynieść ulgę rolnikom, którzy i tak mierzą się z wysokimi kosztami wszystkiego, co wiąże się z uprawą,

począwszy od chemikaliów, przez paliwa po potrzebny sprzęt czy wynagrodzenia dla pracowników. Branża nawozów przechodzi obecnie

globalny kryzys, ponieważ rolnicy, zważywszy na wysoki koszt, kupują ich znacznie mniej, a cena gazu ziemnego, głównego surowca do

produkcji większości nawozów azotowych, spada.

Jednak, jak informuje serwis DTN, podaż nawozów w Stanach Zjednoczonych jest na dobrym poziomie i nic nie wskazuje na to, aby miało ich

zabraknąć. Wprawdzie rynek zależny jest głównie od sytuacji globalnej, niemniej jednak o jego dostępności decydują często lokalne

uwarunkowania.

Spadek cen w Stanach zjednoczonych nie odzwierciedla sytuacji w Europie. Co prawda ceny nawozów spadły ze szczytów osiągniętych na

początku 2022 r., ale wciąż pozostają na historycznie wysokim poziomie.

Za niższe ceny odpowiada słaby popyt, gdyż rolnicy ograniczają stosowanie nawozów ze względu na ich słabą dostępność oraz wysokie ceny.

Na sektor ten wpływają również problemy z podażą, w tym załamanie się produkcji w Europie, zakłócenia związane z sankcjami nałożonymi

na Rosję i Białoruś oraz ograniczenia handlowe w Chinach.

https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2023/01/11/retail-fertilizer-prices-lower-start
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2023/01/18/anhydrous-leads-fertilizer-prices


WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW DO NAWADNIANIA JAKO ODPOWIEDŹ
NA NIEDOBORY WODY W ROLNICTWIE

Opublikowane 27 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Rolnictwo jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od wody i niestety coraz częściej narażone na zagrożenia związane z jej brakiem.

Produkcja rolna to także największy sektor wykorzystujący wodę. Odpowiada za około 70% jej globalnego poboru. Można powiedzieć, że jest

zarówno „ofiarą”, jak i przyczyną deficytu. Poprawa gospodarki wodnej w rolnictwie ma zatem kluczowe znaczenie dla zrównoważonego i

produktywnego sektora rolno-spożywczego.
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Rolnictwo jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od wody i niestety coraz częściej narażone na zagrożenia związane z jej brakiem.

Produkcja rolna to także największy sektor wykorzystujący wodę. Odpowiada za około 70% jej globalnego poboru. Można powiedzieć, że jest

zarówno „ofiarą”, jak i przyczyną deficytu. Poprawa gospodarki wodnej w rolnictwie ma zatem kluczowe znaczenie dla zrównoważonego i

produktywnego sektora rolno-spożywczego.

W wielu rejonach na świecie metoda wykorzystywania oczyszczonych ścieków domowych do nawadniania naziemnego jest już powszechnie

stosowana. Zjawisko to ma miejsce np. na Bliskim Wschodzie, w Afryce Południowej i Północnej oraz w krajach śródziemnomorskich. Metoda

ta przynosi wiele korzyści, ale ma również wady. Jedną z nich jest szybkie parowanie. Kolejne to mikrozanieczyszczenia – oczyszczone ścieki

zawierają farmaceutyki, bakterie odporne na antybiotyki oraz szeroką gamę różnych chemikaliów. Zarówno pracownicy terenowi, jak i same

uprawy mają także bezpośredni kontakt ze skażoną wodą, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia.

Ponowne wykorzystanie ścieków domowych – nawadnianie

podpowierzchniowe

Wyniki badania opublikowane w czasopismach naukowych „Science of the Total Environment” oraz „Review of Environmental

Contamination and Toxicology” pokazują, iż ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków domowych poprzez nawadnianie zasilane wodą

gruntową może zaspokoić część zapotrzebowania na wodę w rolnictwie, przy czym ścieki te są naturalnie oczyszczane przez podłoże.

Głównym autorem badania jest dr hab. Dominique Narain-Ford z Instytutu Bioróżnorodności i Dynamiki Ekosystemów UvA:

„To zrzuty są szczególnie problematyczne podczas niskich przepływów w lecie, powodując, że małe wielkościowo wody powierzchniowe składają się

głównie z oczyszczonych ścieków. Woda z tych strumieni jest w wielu przypadkach bezpośrednio stosowana na uprawy przez nawadnianie zraszające,

co skutkuje niezamierzonym narażeniem na ludzkie patogeny i inne mikrozanieczyszczenia”.

Dzięki nawadnianiu podpowierzchniowemu kanały glebowe eliminują ten bezpośredni kontakt. Nawadnianie zasilane wodą gruntową

optymalnie wykorzystuje także procesy glebowe, które filtrują, buforują, rozkładają i minimalizują rozprowadzanie chemikaliów.

Wykorzystanie ścieków domowych – badania w Holandii

Idealna do przeprowadzonych badań okazała się Holandia. Jest to bardzo gęsto zaludniony kraj z 1,9 milionami hektarów gruntów uprawnych

i dobrze rozmieszczonymi oczyszczalniami ścieków. Całkowite zapotrzebowanie na wodę do nawadniania nadziemnego za pomocą zraszaczy

średnio wynosi 144 mln m3. W okresie suchym może być to nawet 256 mln m3. Oczyszczalnie natomiast odprowadzają rocznie ok 1,9 miliarda

m3 ścieków. Jak można zauważyć, jest to znacznie więcej niż zapotrzebowanie na wodę dla naziemnych systemów nawadniających.

Nawadnianie za pomocą zraszaczy wymaga znacznie mniej zasobów niż sposób podpowierzchniowy, gdyż nie istnieje konieczność

podniesienia poziomu wód gruntowych do pożądanego poziomu. Problemem za to są większe straty, będące efektem parowania. Warto tutaj

zwrócić uwagę na fakt, iż w dłuższej perspektywie, podczas nawadniania podpowierzchniowego, zapotrzebowanie będzie się zmniejszać z

powodu podwyższonego poziomu wód gruntowych.

https://blogs.worldbank.org/opendata/chart-globally-70-freshwater-used-agriculture
https://www.researchgate.net/profile/Dominique-Narain-Ford


Narain-Ford: „Nawadnianie podpowierzchniowe może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Nasze spostrzeżenia przyczynią się do bezpiecznego

wykorzystywania ścieków w koncepcji ponownego wykorzystania wody w gospodarce o obiegu zamkniętym”.
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Co to jest ekohydrologia i na jakich założeniach się opiera? Jak podejście ekohydrologiczne przyczynia się do kompleksowego zrozumienia

funkcjonowania ekosystemów wodnych? Jak na problem ochrony zasobów wodnych patrzy ekohydrolog? Na te pytania w aktualnym numerze

„Wodnych Spraw” odpowiada dr Paweł Jarosiewicz.

Ekohydrologia – wspólny język dla osób mówiących o wodzie

Duża grupa osób zajmujących się wodą, swoje wystąpienia rozpoczyna od przedstawienia trzech podstawowych problemów związanych z

zasobami wodnymi: wody jest zbyt dużo, zbyt mało lub jest zanieczyszczona. Nie da się odmówić racji tym spostrzeżeniom, jednak warto

zastanowić się, co daje magiczną, życiową moc tej trójgłowej hydrze. W odczuciu wielu ekspertów, w tym osób związanych z

Międzyrządowym Programem Hydrologicznym UNESCO, źródło problemu tkwi w braku dialogu, który wynika z niezrozumienia. To, jakich

terminów używamy, a także stosowane przez nas hierarchie potrzeb i celów zależą od bańki informacyjnej, w której przyszło nam żyć.

Sektorowość i brak wspólnego języka nie pomagają w rozwiazywaniu złożonych problemów wodnych.

Dlatego też Organizacja Narodów Zjednoczonych, m.in. poprzez uruchomiony w 1975 roku Międzyrządowy Program Hydrologiczny UNESCO,

podejmuje próby stworzenia wspólnego języka dla ludzi mówiących o wodzie. W ten sposób, na bazie naukowych osiągnięć płynących z badań

ekologicznych i hydrologicznych, zbudowano, a następnie rozpoczęto wdrażanie nowego paradygmatu – ekohydrologii.

Ekohydrologia dąży do zrozumienia złożonego świata zależności pomiędzy procesami ekologicznymi i hydrologicznymi, od skali genomu

bakteryjnego aż do poziomu całej zlewni. Na bazie zgromadzonej wiedzy powstają rozwiązania systemowe, które są w stanie skutecznie i

długotrwale łagodzić oddziaływanie człowieka na środowisko, równocześnie zwiększając odporność ekosystemów. Ekohydrologia dostarcza

również metodyki, w postaci trzech reguł, które układają podejmowane działania i analizy w logiczną całość. Reguły te, a także przykłady ich

praktycznego zastosowania, opisane zostały szczegółowo w syntetyzującej zagadnienie ekohydrologii książce profesora Zalewskiego,

wydanej w 2020 r. przez PWN.

I reguła EH

Woda stanowi podstawę procesów biologicznych i geochemicznych na naszej planecie. Zgodnie z zaprezentowaną przez Zalewskiego i

Naimana (1985) koncepcją regulacji czynników abiotycznych i biotycznych, czynniki abiotyczne pełnią funkcję dominującą w kształtowaniu

ekosystemu. Dlatego, pierwsza reguła ekohydrologii wskazuje procesy hydrologiczne jako punkt wyjścia dla formułowania kompleksowych

rozwiązań. W hydrologii podstawową jednostką przestrzenną jest zlewnia, czyli obszar, z którego wody trafiają do odbiornika, np. rzeki.

Dlatego ekohydrologia rozpatruje ekosystemy z punktu widzenia tego właśnie obszaru, historycznie zachodzących w nim procesów

hydrologicznych oraz stopnia ingerencji człowieka w ich funkcjonowanie, zarówno przez degradację terenu, jak i wprowadzane

zanieczyszczenia. Procesy hydrologiczne to baza dla dalszego rozpatrywania struktury ekosystemów, ale również dla kwantyfikacji presji,

zarówno w wymiarze hydrologii, jak i ładunków zanieczyszczeń.

II reguła EH

Drugim etapem, po rozpoznaniu hydrologii i presji występujących w zlewni, jest analiza ekosystemów oraz procesów (obieg pierwiastków i



transfer energii) w celu powiązania ich z cyklem hydrologicznym. Zgodnie z zasadą podwójnej regulacji, ekosystemy pełnią istotną funkcję –

stabilizują cykl hydrologiczny, a ich degradacja negatywnie wpływa na zasoby wodne, zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Dla potrzeb

klasyfikacji podejmowanych działań wyróżnia się ekosystemy, które bezwzględnie należy chronić ze względu na ich unikalne walory, jak

również ekosystemy zmodyfikowane przez człowieka, tzw. nowe ekosystemy (ang. novel ecosystems – termin wprowadzony przez Hobbsa i

współautorów). W tych drugich funkcje ekologiczne zostały silnie zmienione przez człowieka, zaś ich odtworzenie, nawet częściowe, stanowi

element strategii ekohydrologicznej oraz nasz cel działania. Drugą regułę ekohydrologii można również rozpatrywać na poziomie

fundamentalnych procesów biologicznych, geochemicznych i fizycznych. Metabolizmy bakteryjny, roślinny oraz zwierzęcy wraz z procesami

takimi jak sorpcja, sedymentacja czy mineralizacja wpływają na prawidłowy obieg pierwiastków, a także wysoki potencjał do

samooczyszczania. Ta zdolność ekosystemów do samonaprawy w sprzyjających warunkach jest bardzo istotna w obliczu presji człowieka na

zasoby wodne. Badania potwierdzają, że nawet w przypadku wystąpienia złożonych zanieczyszczeń organicznych, takich jak pestycydy,

antybiotyki czy inne chemikalia, środowisko posiada pewien potencjał do ich buforowania i degradowania.

III reguła EH

Trzecia reguła ekohydrologii wykorzystuje w praktyce wiedzę uzyskaną w dwóch poprzednich. Dzięki identyfikacji rodzajów presji,

kwantyfikacji procesów ekohydrologicznych oraz zrozumieniu ich ewolucyjnego ukształtowania w skali zlewni, istnieje możliwość

zaproponowania systemowych rozwiązań, kluczowych dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Ponadto ten sam schemat

logiczny może być zastosowany do tworzenia nowych Rozwiązań Bliskich Naturze (RBN), wdrażanych w mniejszej skali, np. osiedla

mieszkaniowego lub gminy. RBN to działania mające na celu ochronę, zarządzanie lub odbudowę naturalnych ekosystemów. Odpowiadają

one na dzisiejsze wyzwania, takie jak zmiana klimatu, jakość życia, bezpieczeństwo żywnościowe i wodne. Warto nadmienić, że jeden z

zespołów wiodących w skali światowej w opracowywaniu i wdrażaniu RBN działa w sercu Polski, w Łodzi, w dwóch jednostkach naukowych:

Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród cieszących się popularnością technologii można wymienić Sekwencyjny System Sedymentacyjno-

Biofiltracyjny (na zdjęciu), poprawiający jakość wód zrzucanych przez oczyszczalnie ścieków oraz wód opadowych z terenów miejskich z

dużą ilością osadów. Z kolei dla obszarów rolniczych opracowane zostały Wysokoefektywne Strefy Ekotonowe, będące w stanie ograniczać

zanieczyszczenie azotem lub fosforem nawet na małej przestrzeni, a także inne technologie, bazujące na działaniu barier denitryfikacyjnych,

doskonale sprawdzające się w usuwaniu zanieczyszczeń azotowych.

Dynamiczny rozwój ekohydrologii oraz zapotrzebowanie na Rozwiązania Bliskie Naturze dla sektora wodnego spowodowały również zmiany

rynkowe i rozwój kompetentnych firm, które oferują nowe podejście do zarządzania zasobami wodnymi. Biorąc pod uwagę, że tego typu

rozwiązania stanowią zaledwie 1% ogólnych inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, rozwój tych technologii oraz współpraca nauki z

sektorem prywatnym są niezwykle istotne dla ich wdrażania.

Podsumowując, ekohydrologia oznacza harmonizację wiedzy ekologicznej i najlepszych rozwiązań hydroinżynieryjnych, uzupełnianą przez

nauki społeczne i prawne. Podejście rozwinięte przez ekohydrologię określa się jako transdyscyplinarne, czyli takie, które łączy różne obszary

wiedzy w celu tworzenia nowych (innowacyjnych) rozwiązań. Wspólnie wypracowane metody, a może nawet proces ich tworzenia, stanowią

platformę do nawiązywania dialogu. Jakże ważnego wobec dzisiejszych, kompleksowych problemów sektora wodnego.

Więcej o ekohydrologii znajdziesz w filmach edukacyjnych #EkoHydroBaza na YouTubie.

Paweł Jarosiewicz jest doktorem nauk biologicznych, adiunktem w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz

asystentem w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję redaktora technicznego w czasopiśmie

https://www.youtube.com/@ecohydrology2991


„Ecohydrology&Hydrobiology” oraz przewodniczącego polskiego oddziału Young Professionals Network – Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-

Środowiskowych (IAHR). W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. opracowywaniem Rozwiązań Bliskich Naturze dla poprawy jakości zasobów

wodnych oraz adaptacją do zmiany klimatu z wykorzystaniem ekohydrologii. Opracował i wdrożył do sprzedaży preparat BioKer, pozwalający na

usuwanie ze środowiska wodnego i odzyskiwanie fosforu. Został za to nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach Innowacyjności w

Paryżu.

W artykule korzystałem m.in. z prac:

Jurczak T., Wagner I., Kaczkowski Z., Szklarek S., Zalewski M. (2018). Hybrid system for the purification of street stormwater runoff supplying urban

recreation reservoirs. Ecological Engineering, 110, 67-77

Zalewski M. (red) (2020). Ekohydrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Zalewski M., Janauer G.A., Jolankai G. (1997). Ecohydrology: a new paradigm for the sustainable use of aquatic resources. Ecohydrology. A New

Paradigm for the Sustainable Use of Aquatic Resources. Paris, UNESCO IHP

Zalewski M., Naiman R. J. (1985). The regulation of riverine fish communities by a continuum of abiotic-biotic factors. Habitat modification

and freshwater fisheries. Butterworths Scientific, red. J.S. Alabaster, London
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W przyrodzie nic nie ginie. Ta zasada o fundamentalnym znaczeniu dla ekologii (nauki o powiązaniach w środowisku), weszła do języka

potocznego jako bon mot. Mimo to nie zawsze się o niej pamięta.

Ja przypominam ją sobie ilekroć czytam nagłówki artykułów zachwalających jakąś nową formę bioremediacji, w stylu „bakteria zjadająca

arsen”, „roślina pochłaniająca ołów”, „owady zjadające plastik”. W zasadzie tylko ostatni przykład oznacza, że znaleziono potencjalne

rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest substancja, której chcemy się pozbyć – plastik – i jest sposób na jej przekształcenie w substancję

neutralną – białka i inne składniki ciała owada (a może nawet da się tym owadem nakarmić zwierzęta gospodarcze?). W dwóch pierwszych

przypadkach jedyne co się udało, to zmniejszyć mobilność toksycznej substancji, przy niezmienionej jej toksyczności (choć oczywiście jedne

związki mogą być mniej toksyczne od innych). Pochłonięcie substancji przez organizmy jest dopiero pierwszym krokiem. Drugim jest

zebranie ciał tych organizmów i ich utylizacja. Słowo-klucz. Bez utylizacji ten arsen i ołów nadal będą krążyć w środowisku.

Oczywiście jestem entuzjastą oczyszczalni biologicznych, zwłaszcza makrofitowych. Nie miejsce tu na wskazywanie ich zalet i wad, a nawet

przypadków, gdy w ogóle nie działają, choćby ze względu na niedostosowanie do warunków klimatycznych. Jeżeli jednak działają, to cały

wysiłek pójdzie na marne, jeśli zgromadzona w nich biomasa zostaje w miejscu jej wytworzenia. Makrofity rozłożą się i wszystko, co

pochłonęły, wróci do obiegu, co najwyżej z wyłączeniem dwutlenku węgla, który się ulotni do atmosfery. Podobnie jest z wykaszaniem

torfowisk zarastających roślinami szuwarowymi i drzewami. Skoszoną biomasę zawsze należy wywieźć poza torfowisko, bo celem tych

zabiegów jest nie tylko zwiększenie dostępności światła dla drobnych roślin torfowiskowych, ale też usunięcie nadmiaru biogenów, czyli

oligotrofizacja siedliska. Niestety, widziałem też liczne przypadki ogłaszane jako rekultywacja, czy choćby praca utrzymaniowa, które

polegały na bagrowaniu i wykoszeniu roślinności nadbrzeżnej, po czym całą biomasę zostawiano na brzegu, a biogeny spływały z powrotem

do wód.

Z rozkładającej się biomasy uwalnia się nie tylko dwutlenek węgla i metan. Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w

oczyszczalniach biologicznych jest denitryfikacja, czyli przemiana utlenionych form azotu w azot cząsteczkowy, który ma postać gazową i

uwalnia się do atmosfery. Proces ten przeprowadzają bakterie żyjące w osadzie czynnym lub strefie kłączowo-korzeniowej makrofitów, czyli

ryzosferze. W niektórych oczyszczalniach makrofitowych, zwłaszcza zimą, ten sposób oczyszczania wody z azotanów jest nawet ważniejszy

niż ich asymilacja przez rośliny. No i azot sam ulatuje, nie wchodząc w skład biomasy.

Azot cząsteczkowy jest obojętny chemicznie i biologicznie (z wyjątkiem choroby kesonowej itp.). W atmosferze krążą jednak też jego tlenki,

które powstają przy spalaniu substancji zawierających ten pierwiastek, także materii organicznej, łącznie z paliwami kopalnymi. Podczas

spalania paliw, utlenieniu ulega też azot cząsteczkowy. W ten sposób tlenki azotu stają się jednym z głównych składników smogu. W

odróżnieniu od tlenków siarki, których uwalnianie udało się znacząco zredukować w porównaniu z sytuacją sprzed pół-, a nawet

ćwierćwiecza. Spadek emisji tlenków azotu jest mniejszy. Tlenki azotu są bezwodnikami kwasów azotowych i w połączeniu z wodą tworzą

kwasy. W atmosferze wywołuje to tzw. kwaśne deszcze, ale taka sama reakcja zachodzi też np. w wodzie pokrywającej nabłonki ciała.

Dlatego wciąż poszukiwane są sposoby na pozbycie się tlenków azotu z atmosfery. Jednym z nich są „przeciwsmogowe chodniki”. Tlenki

azotu są przede wszystkim składnikiem spalin pojazdów i ich największe stężenie występuje blisko jezdni. Można je utlenić jeszcze bardziej.

Spontaniczne reakcje z tlenem atmosferycznym można przyspieszyć przez katalizę. Do budulca chodnika dodaje się dwutlenek tytanu, który

dzięki energii świetlnej działa jak katalizator, dzięki któremu tlenek azotu wiąże się dużo łatwiej z tlenem atmosferycznym i powstaje jon

azotanowy.

Według badań przeprowadzonych w holenderskim Hengelo, zawartość tlenków azotu nad jezdnią z takim składnikiem, w warunkach dobrego

nasłonecznienia i niskiej wilgotności, spada nawet o 45%. W praktyce średni spadek dobowy wynosi 19% (Ballari i Brouwers, 2013). Zawsze to



coś. Oczywiście fotokataliza zachodzi na powierzchni chodnika, więc pomiary wykonuje się raczej dość nisko. Według danych urzędu miasta

Warszawy, które testowało to rozwiązanie w 2019 r. przy rondzie Daszyńskiego, na wysokość 50 cm jego wydajność wyniosła prawie 30%.

Od tego czasu popularność chodników antysmogowych (oczywiście wychwytujących tylko tlenki azotu, ignorujących wszystkie inne

składniki smogu) rośnie. Przy ich opisie pojawia się konkluzja „szkodliwe tlenki azotu przechodzą w nieszkodliwe związki i spływają z

deszczem do kanalizacji”. I to jest miejsce, w którym ekohydrolog powinien przypomnieć, że w przyrodzie nic nie ginie. Działacze

antysmogowi mogą się cieszyć, ale czytelnicy „Wodnych Spraw” zapewne już sobie dopowiedzieli, co oznaczają „nieszkodliwe jony

azotanowe spływające do kanalizacji”.

Dane pochodzą z publikacji: M.M. Ballari, H.J.H.Brouwers (2013) Full scale demonstration of air-purifying pavement Journal of Hazardous Materials (254–255): 406-414
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O eutrofizacji napisano już tak dużo, że bez wnikania w szczegóły i niuanse naukowe, niewiele nowego da się o niej powiedzieć. Jednak

zbagatelizowanie tego problemu w poświęconym programowi azotanowemu numerze „Wodnych Spraw” mogłoby zostać poczytane jako

poważne niedopatrzenie. A dlaczego w ogóle eutrofizacja zasługuje na naszą uwagę? Ponieważ dotyczy wszystkich wód, a obserwowane od co

najmniej 60 lat przyspieszenie tego procesu stanowi jeden z największych problemów środowiskowych na całym świecie.
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O eutrofizacji napisano już tak dużo, że bez wnikania w szczegóły i niuanse naukowe, niewiele nowego da się o niej powiedzieć. Jednak

zbagatelizowanie tego problemu w poświęconym programowi azotanowemu numerze „Wodnych Spraw” mogłoby zostać poczytane jako

poważne niedopatrzenie. A dlaczego w ogóle eutrofizacja zasługuje na naszą uwagę? Ponieważ dotyczy wszystkich wód, a obserwowane od co

najmniej 60 lat przyspieszenie tego procesu stanowi jeden z największych problemów środowiskowych na całym świecie.

Eutrofizacja czyli co?

Rozpoznanie zjawiska eutrofizacji i jego definiowanie ma już ponad stuletnią historię, choć z pewnością daleko nam jeszcze do pełnego

rozpoznania wszystkich jego aspektów. Pierwsze klasyfikacje wód pod względem produktywności i zasobności w składniki pokarmowe

powstały w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to niemiecki limnolog Naumann wprowadził pojęcia „oligotrofii” dla określenia wód z ubogim

fitoplanktonem i „eutrofii” dla wód z fitoplanktonem obfitym. Kolejne prace Naumanna i innych badaczy, przede wszystkim Thienenmana

czy Vollenweidera, rozwijały te idee, wiążąc poziom produktywności ekosystemu ze stężeniem substancji odżywczych i uwarunkowaniami

morfometrycznymi. Definicji eutrofizacji sformułowano wiele, głównie w latach 70. XX wieku, i są one często mocno zniuansowane.

Wszystkie jednak zmierzają ku jednemu: eutrofizacja to proces wzrostu produktywności biologicznej ekosystemu na skutek wzbogacania

wód w substancje odżywcze. W ogólnym ujęciu prowadzi ona do wzrostu żyzności ekosystemu wodnego, od stanu ubogiego (oligotrofii) do

stanu przeżyźnienia (hipertrofii).

Eurofizacja wód jest naturalnym procesem, zachodzącym w skali geologicznej. Polega na stopniowym, zazwyczaj powolnym, wzroście

zasobności wód w wyniku dostawy materii z zewnątrz, prowadzącym od oligo-, przez mezo- do eu- i hipertrofii, a w ostateczności do

wypłycenia i przekształcenia zbiornika wodnego w ekosystem bagienny, a potem lądowy. Tempo procesu zależy od morfometrii obiektu

(pojemności wód) i uwarunkowań zlewniowych, a przebieg wcale nie musi być liniowy, od oligo- do hipertrofii, co potwierdzają liczne

badania paleolimnologiczne. Okresy eutrofizacji mogą być przeplatane okresami oligotrofizacji i ponownego wzrostu żyzności, a kierunek

zmian i długość trwania poszczególnych etapów zależne są od podatności skał na procesy wietrzenia i ługowania, od procesów

glebotwórczych, zmian w szacie roślinnej na lądzie i w samym zbiorniku oraz czynników klimatycznych.

Problem w tym, że na ten naturalny proces nakłada się działalność człowieka, która w ogromnym stopniu modyfikuje go i przyspiesza,

powodując tzw. eutrofizację kulturową (antropogeniczną). Zjawisko to jest tak stare jak Homo sapiens, jednak znacząco przybrało na sile w

ciągu ostatnich 60 lat, a wody przechodzą przyspieszony proces eutrofizacji. W wielu obszarach świata jeziora, które bez ingerencji człowieka

byłyby dzisiaj najprawdopodobniej oligo- lub mezotroficzne, przechodzą w stan eutroficzny, a te eutroficzne niebezpiecznie zmierzają ku

hipertofii. I tu dochodzimy do idei rozróżnienia stanu troficznego i stanu ekologicznego.

Czy woda eutroficzna to zawsze woda zeutrofizowana?

Przez dziesięciolecia zwykło się patrzeć na ekosystem wodny przez pryzmat jego stanu troficznego, gdzie stanem najbardziej pożądanym był

ten o niskiej trofii. I dopiero wprowadzone pod koniec XX wieku podejście ekosystemowe do oceny stanu wód, propagowane m.in. przez

amerykańską Ustawę o czystych wodach (Clean Water Act, 1972) czy europejską Ramową Dyrektywę Wodną (2000), wywróciło stolik. Samo

pojęcie trofii się nie zmieniło, ale już jego postrzeganie zmieniło się zasadniczo. Założenia „ramówki” pozwoliły odejść od dogmatu:

„oligotrofia dobrze, eutrofia źle”, dając pierwszeństwo przy ocenie ekosystemów wodnych ich potencjałowi (nie mylić z „oceną potencjału

ekologicznego”), wynikającemu z uwarunkowań naturalnych. Nie można bowiem stawiać takich samych wymagań jakości wysokogórskim

potokom na podłożu krzemianowym i wielkim rzekom nizinnym w przyujściowych odcinkach, czy też dużym, głębokim jeziorom alpejskim i



małym, płytkim, zarastającym oczkom. W podejściu tym stan eutroficzny nie znaczy zły, pod warunkiem, że nie jest on skutkiem działań

człowieka i wynika z inherentnych cech ekosystemu. Trzeba sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, jaki byłby ekosystem, gdyby na naturalne

procesy nie nałożyły się skutki presji antropogenicznej. I takie właśnie pytanie często leży u podstaw ustalania czegoś, co w gospodarce

wodnej określamy jako warunki referencyjne, czyli stan odniesienia, wobec którego oceniamy aktualny stan wód.

Stosowane obecnie w Polsce kryteria oceny stanu ekologicznego jezior wskazują jako wartości graniczne stężenia fosforu (w zależności od

typu wód) 50 lub 60 µg l-1 dla stanu dobrego i 30 lub 40 µg l-1 dla stanu bardzo dobrego. W stosowanych powszechnie systemach oceny trofii

wód wartości te odpowiadają w zasadzie „wczesnej” eutrofii. Oczywiście dla dużych, głębokich jezior alpejskich na podłożu granitowym takie

kryteria byłyby nie do przyjęcia i trudno byłoby uwierzyć, że takie stężenia fosforu wspierają ich dobry stan. Jednak na nizinach polskich,

gdzie dominują stosunkowo małe jeziora o dobrze zbuforowanych, wysokozasadowych wodach, posadowione na zasobnych glinach

zwałowych ostatniego zlodowacenia, okazuje się, że stan eutroficzny może być jak najbardziej akceptowalny (zainteresowanych sposobem

wyznaczania takich wartości granicznych odsyłam do opracowania). Fakt istnienia jezior eutroficznych „z natury” potwierdzają liczne

badania paleolimnologiczne. W tym kontekście pytanie „czy woda eutroficzna to zawsze woda zeutrofizowana?” opiera się na podobnym

niuansie semantycznym, jak na przykład to, czy woda słona to to samo, co woda zasolona.

Czy eutrofizację można kontrolować?

Wszystko to nie zmienia faktu, że wody współcześnie są poddawane ogromnej presji i ich stan troficzny (oraz ekologiczny) wcale nie wynika

z natury, a jest efektem wielorakich oddziaływań antropogenicznych. Jeżeli chcemy ograniczyć ryzyko wzmożonych zakwitów planktonu, a

przede wszystkim groźnych cyjanobakterii (sinic), musimy podejmować działania w zakresie racjonalnego zarządzania ilością biogenów

dostających się do wód.

Skład gatunkowy i tempo wzrostu zbiorowisk fitoplanktonu w znacznym stopniu są warunkowane stechiometrią składników odżywczych,

czyli stosunkiem azotu i fosforu (a także węgla). Stosunek ten mówi, który pierwiastek jest czynnikiem limitującym wzrost glonów i

powinien być ograniczony, aby zapobiec nadmiernemu rozwojowi biomasy. Zasadniczą rolę fosforu w kontroli zakwitów glonów wykazała

między innymi seria eksperymentów prowadzonych w latach 70. ubiegłego wieku przez Schindlera i współautorów na kompleksie jezior

eksperymentalnych (ang. Experimental Lake Area) w kanadyjskiej prowincji Ontario. Badacze dodawali do wód jezior kontrolowane dawki

makroelementów w określonych proporcjach i obserwowali długoterminowe efekty tych zabiegów. Jednym z bardziej znanych i

spektakularnych eksperymentów jest ten przeprowadzony na jeziorze nr 226, które zostało podzielone na pół szczelną barierą. Połowę

jeziora nawożono kontrolowanymi dawkami węgla i azotu, a drugą węgla, azotu i fosforu. W efekcie, zakwit glonów rozwinął się jedynie w

drugiej części. Od tamtych badań istnieje dość powszechny konsensus, że pierwiastkiem limitującym fitoplankton w wodach śródlądowych

jest fosfor. Jednak okazuje się, że w przypadku większości ekosystemów, szczególnie w dobie powszechnego przeżyźnienia wód, redukcja

dostawy tylko jednego z biogenów najczęściej nie przynosi trwałych efektów. Badania Paerla i współautorów, opublikowane w 2016 r. na

łamach „Environmental Science & Technology”, wskazują na konieczność uwzględnienia również przemian form azotu na drodze

denitryfikacji (redukcji związków azotu do postaci gazowej) i wiązania azotu z atmosfery przez sinice w ogólnym budżecie biogenów. Na

podstawie obszernego przeglądu zagadnienia autorzy wykazali, że ograniczanie jedynie fosforu jest skuteczne tylko w przypadkach, gdy

stosunek N:P z zewnętrznej dostawy jest większy niż 23, a dodatkowo wiązanie azotu przeważa nad denitryfikacją lub procesy te pozostają w

równowadze. Z kolei ograniczanie azotu przynosi spodziewane efekty jedynie w sytuacjach, w których wzrost glonów jest limitowany

azotem, czyli stosunek N:P jest mniejszy niż 9, a denitryfikacja jest porównywalna lub większa od tempa wiązania azotu z atmosfery. We

wszystkich pozostałych przypadkach do ograniczanie nadmiernego wzrostu produktywności ekosystemu, w tym ryzyka wystąpienia

zakwitów sinicowych, konieczna jest kontrola zewnętrznej dostawy obu pierwiastków biogennych.

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Zadanie_2-7_Monografia_naukowa_POPR.pdf


A w jaki sposób? Właśnie po to mamy regulacje dotyczące rolniczego nawożenia (główne źródło związków azotu, choć nie tylko) czy

zarządzania gospodarką komunalną (głównym dostawcą fosforu). Czy są one skuteczne i w jakim stopniu? Trudno powiedzieć. Tak czy

inaczej nie ma innego rozwiązania na zatrzymanie lub spowolnienie (a jak się bardzo postaramy – może nawet odwrócenie) procesu

eutrofizacji niż ograniczenie ładunków biogenów dostających się do wód. Badania z krajów Europy Zachodniej i Północnej, które podjęły trud

znaczącej redukcji ładunków biogenów wprowadzanych do wód już kilkadziesiąt lat temu (nawet od lat 60.) wskazują, że proces

oligotrofizacji jest możliwy, a skutki przenawożenia wód mogą się do pewnego stopnia cofnąć. W Polsce jak dotąd spektakularnych osiągnięć

w tym zakresie nie mamy, ale jeśli nie będziemy stosować obostrzeń i ograniczeń, hipertorfia dopadnie nas wcześniej niż myślimy.


