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Wstęp

Migracje, susze i zmiany klimatu

Dzisiejsza fala uchodźców to nic w porównaniu z masowymi migracjami, które zostaną
spowodowane przez suszę i zmiany klimatyczne.
Jeśli chce się tego uniknąć, to trzeba podjąć działania, by osiągnąć trzy cele:

•
•
•

zwiększyć produkcję rolną w zrównoważony sposób;
dostosować się do zmian klimatycznych;
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

[John Kerry. Sekretarz Stanu US, Expo Mediolan 2015 r.]

Wstęp

Powierzchnia upraw na osobę w świecie w latach 1960-2050

[CDR Brwinów, 2015]

Wstęp

Kalorie, woda i proteiny

Konsumpcja 3 000 kalorii dziennie i 20% udział
mięsa w diecie - typowej dla krajów Europy
Zachodniej - jest nie do utrzymania w roku 2050.
Na świecie nie ma po prostu wystarczających
zasobów wody dostępnej rolnikom, która
zapewniłaby w przyszłości ponad 9 miliardom
ludzi wysokobiałkową, mięsną dietę.

W tym przypadku roczny deficyt wody na Ziemi
oszacowano na 3 500 km3
[Źródło: Europejska Agencja Środowiska 2010]

Wstęp

Rolnictwo priorytetem strategii Europa 2020

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020 podkreśla istotną
rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach UE do wyzwań w
przyszłości.
Długookresowy program wzrostu społeczno-gospodarczego Unii
Europejskiej zakłada 3 priorytety:
•

zrównoważony rozwój;

•

inteligentny wzrost;

•

włączenie społeczne.
Rolnictwo ma odegrać istotną rolę w realizacji tych priorytetów.

W przyszłości wyniki unijnego rolnictwa będą zależały głównie od
naszych zdolności innowacyjnych i zdolności do powiązania
nowoczesnych technologii z rolniczą praktyką
[Ciolosa D. Komisarz ds. rolnictwa UE, 2012]

Wstęp

Woda w produkcji rolniczej i sektorze rolno-spożywczym
Ilość wody potrzebnej w produkcji rolniczej
i sektorze rolno-spożywczym:












1 kg prażonej kawy - 21 000 litrów;
1 kg wołowiny - 16 000;
1 kg wieprzowiny - 4 800 ;
1 kg kurczaka - 3 500 - 5 700;
1 kg sera żółtego - 5 000;
1 kg chleba - 1 300;
1 litr mleka - 1000;
1 kg pszenicy – 900-2000
1 kg ziemniaków – 500-1500
1 litr piwa - 300 [Źródło: www.worldwater.org]

Wstęp

Woda nie jest produktem handlowym

"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy
inny, ale raczej dziedziczonym
dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane
jako takie..."
(z preambuły Dyrektywy Wodnej2000/60/WE) z dnia 23 października 2000 r.)

Foto. Jezioro Turawskie, Autor: Sitko D. 2016 r.

Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie
UE:2003….2015/2021/2027
OSIĄGNIĘCIE DOBREGO STANU WÓD I DOBREGO
POTENCJAŁU

Zasoby

Zapotrzebowanie wody w Europie
W Europie 44% pobieranej wody zużywa się do

produkcji energii, 24% dla potrzeb rolnictwa, 21% na
dostawy publiczne, a 11% dla potrzeb przemysłu.

W Europie południowej, np. rolnictwo zużywa 60%
całkowitej ilości pobieranej wody, a na niektórych
obszarach nawet 80%.
[Źródło: EEA- Europejskiej Agencji Środowiska 2010]

EU

Zasoby

Zasoby wody w Polsce

Całkowite zasoby wód płynących Polski wynoszą średnio 61,9 mld m3/rok,
z czego zasoby własne wynoszą 54,3 mld m3/rok,

Objętość zmagazynowanych słodkich wód podziemnych w obszarze kraju
szacuje się na około 6 000 mld m3.

[Źródło: Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, KZGW 2010]

Zasoby

Gospodarowanie zasobami wody
Gospodarowanie zasobami wody utrudnia powiększająca się

ich zmienność

występowania, coraz ostrzej zarysowanych, okresowych jej niedoborów i nadmiarów
[Jankowiak, Bieńkowski 2011].

Autor foto.: Sitko D. 2016 r.

Zasoby

Skąd płynie woda dla rolnictwa

Obecnie produkcja roślinna w Polsce opiera
się głównie na wodach:
• opadowych;
• retencji glebowej;
• wodach pozimowych;

• oraz z nawodnienia.

Zasoby

Zasoby wody w basenie glebowym
W gospodarowaniu wodą ogromną rolę odgrywa retencja na terenach rolniczych
(gromadzą one ok. 70% krajowych zasobów wody).
Retencja na terenach rolniczych, nazywana „małą retencją”, można m.in. zwiększyć
poprzez:
 METODY AGROTECHNICZNE

•

mulczowaniem gleb słomą;
Wieloletnie badania przeprowadzone w USA na terenach Wielkich Równin [Stewart i Burnett

1985] z mulczowaniem gleb słoma wykazały, że przy stosowaniu 4,4 t·ha-1 słomy można uzyskać
wzrost retencji wodnej o 5,4% [Jankowiak, Bieńkowski 2011].

•

stosowanie nawozów naturalnych, szczególnie obornika;

•

stosowanie międzyplonów;

•

przyorywanie słomy;

•

szybka podorywka ścierniskowa po żniwach (zatrzymanie parowania wody);

Słoma w rolnictwie

Monografia pt.” Odnawialne źródła energii w województwie opolskim aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy”
Rozdział: Energia biomasy, Wnioski końcowe

1. Słoma w rolnictwie jest bezcennym produktem ubocznym.

Jej przyoranie prowadzi do zwiększenia substancji organicznej
w glebie i wzrostu jej produktywności.
2. Pozostawienie słomy na polu, jej rozdrobnienie i przyoranie
znacznie redukuje koszty związane z nawożeniem rośliny
następczej.

3. Częsty zbiór słomy z pola i wykorzystanie jej w energetyce ma
negatywny wpływ na równowagę biologiczną gleby,
powoduje jej zubożenie oraz zwiększa nakłady produkcyjne.
[Sitko D. i in. Odnawialne źródła energii w województwie opolskim – aspekt techniczny, ekonomiczny i
przyrodniczy, 2013]

Zasoby

Zasoby wody w basenie glebowym

 METODY AGROTECHNICZNE, cd.

• agregatowanie zabiegów uprawowych, aby minimalizować ubijanie gleby (uprawa
bezorkwa);
• przykrywanie folią nieporośniętych fragmentów gleby;
• zrównoważone nawożenie, szczególnie przedsiewne i pogłówne podawanie
składników odpowiedzialnych za gospodarkę wodną roślin, jak potas;
• przestrzeganie optymalnych terminów uprawy, siewu i sadzenia oraz ochrony roślin;
• rezygnację, tam gdzie można, z upraw roślin jarych na rzecz roślin ozimych, które
lepiej wykorzystują wodę z zimowych opadów;
[Informacje wybrane Kmiećkowiak, WODR 2016]

Zasoby
Retencja na terenach rolniczych, nazywana „małą retencją”, można m.in.
zwiększyć poprzez:
 W odniesieniu do samych roślin zaleca się uprawę gatunków i odmian:
•

o krótszym okresie wegetacji;

•

o mniejszych potrzebach wodnych;

•

ograniczających odpływ powierzchniowy (np. uprawa międzyplonów);

• [Kmiećkowiak, WODR 2016]

Międzyplon - dawniej poplon, roślina uprawiana między dwoma plonami głównymi
na zbiór zielonej masy, na zielonkę, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako
nawóz.

Zasoby

Wilgotność gleby po przyoraniu międzyplonów
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[wg. Wojciechowskiego, UP Wrocław 2016])

Zasoby

Retencja na terenach rolniczych, nazywana „małą retencją”,
można m.in. zwiększyć poprzez:

•

zmiana w strukturze trwałych elementów zabudowy przyrodniczej

poprzez tworzenie zadrzewienia śródpolnego;

Autor foto.: Sitko D. 2016 r.

•

odtwarzanie oczek wodnych, grzęzawisk;

•

wykonywanie budowli piętrzących na ciekach naturalnych,

rowach i kanałach;
•

retencjonowanie wód powierzchniowych dzięki budowie małych

zbiorników wodnych
•

regulowanie odpływu wody z systemów drenarskich i sieci rowów

odwaniających
[Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2012].

Zasoby

Systemy melioracyjne a zasoby wody w rolnictwie
Duży wpływ na stan zasobów wodnych w rolnictwie
wywierają systemy melioracyjne

Uregulowanych zostało ok. 40 tys. km małych
rzek, a zabiegi melioracyjne wykonano na
obszarze ponad 6 mln ha, tj. 36% użytków rolnych
(18% powierzchni kraju).

Autor foto.: Sitko D. 2016 r.

Systemy melioracyjne umożliwiły intensyfikację
rolnictwa, ale poprzez zmianę stosunków
wodnych spowodowały niekorzystne zmiany w
środowisku przyrodniczym
[Źródło: Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, KZGW 2010].

Zużycie
wody w rolnictwie

Zapotrzebowanie wody do chemicznej ochrony roślin
Oszacowane roczne zużycie wody do chemicznej ochrony roślin
[mln m3]
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[Źródło: Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
Gospodarowanie wodą w rolnictwie..., 2012]
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Zużycie
wody w rolnictwie

Roczne zapotrzebowanie na wodę zwierząt hodowlanych
Roczne zapotrzebowanie na wodę zwierząt hodowlanych [mln m3]
Roczne zapotrzebowanie na wodę zwierząt hodowlanych w skali kraju
wynosi ok. 330 mln m3
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[Źródło: Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
Gospodarowanie wodą w rolnictwie.., 2012, Rozp. Min. Inf. Dz.U.2002]

drób

Zużycie
wody w rolnictwie

Nawodnienia w rolnictwie
Rolnictwo w Polsce zużywa na cele
nawodnienia relatywnie małe ilości wody
(ok. 0,1 mld m3).

Pobór wody do nawodniania produkcji w rolnictwie
i leśnictwie
[mln m3]
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Opracowanie własne na podstawie źródła KZGW 2010, Fundacja na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju, Gospodarowanie wodą w rolnictwie… 2012, GUS 2010]
* powierzchnia nawadniana w 1980 r. wyniosła 340 tys. ha
* powierzchnia nawadniana w 2010 r. wyniosła 68,9 tys. h

Dla porównania, w krajach europejskich o
większych opadach
(Niemcy, Dania, Francja) nawadniane jest 520% powierzchni użytków rolnych większe.
[Źródło: Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, KZGW 2010]

Zagrożenia
rolnictwo-woda

Powodzie

Zagrożenia w rolnictwie związane z nadmiarem wody
Zagrożenia związane z wodą można podzielić na trzy kategorie:
• wody mamy czasem za dużo;
• wody mamy czasem zbyt mało;
• wody mamy w znacznym stopniu zanieczyszczone.
Powierzchnia zalanych gruntów ornych i użytków zielonych [ha]
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[Źródło: Kundzewicz Z. i in. 2010]
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Zagrożenia w rolnictwie związane z brakiem wody

Susze

Plony w produkcji rolniczej w efekcie suszy roku 2006 [dt/ha]
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[Źródło: Kundzewicz Z. i in. 2010]
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Zagrożenia
rolnictwo-woda

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych pochodzenia rolniczego

Jednym ze źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych jest rolnictwo.
Główne źródła związków biogennych (azot, fosfor) to hodowla zwierząt(bydło, trzoda chlewna, drób)

oraz niewłaściwe przechowywanie nawozów organicznych i często nieprawidłowe nawożenie pól
nawozami organicznymi i mineralnymi.

[Źródło: Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej, KZGW 2010].

Zagrożenia
rolnictwo-woda

Zagrożenia w rolnictwie związane z likwidacją elementów nieproduktywnych
Uproszczenie struktury krajobrazu poprzez likwidację elementów nieproduktywnych przyspiesza spływ
powierzchniowy i skraca czas przebywania wód opadowych i roztopowych w krajobrazie rolniczym.

Likwidowane elementy:
•

zakrzaczenia;

•

zadrzewienia;

•

miedz;

•

pasm łąk i rowów

[Ryszkowski i in. 2003]

Zagrożenia
rolnictwo-woda

Stan techniczny infrastruktury związanej z wodą
Brak utrzymania w dobrym stanie technicznym infrastruktury otaczającej areał rolny, zmniejsza ryzyko
występowania podtopień i zalania gruntów ornych oraz obszarów mieszkalnych na terenach wiejskich.

Zagrożenia
rolnictwo-woda

Elektrownie wodne na obszarach wiejskich - poprawne projektowanie
Poprawnie zaprojektowana elektrownia wodna przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego na obszarach wiejskich, poza tym:
reguluje stosunki wodne w najbliższej okolicy, co może mieć wpływ na obszary rolnicze,
zróżnicowanie ekosystemów występujące nie tylko w obrębie stopnia wodnego i cofki ale na
znacznie większym obszarze otaczającym siłownie wodne;

•

•

utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej stopni wodnych, jazów, kanałów,
przepławek, zrzutów burzowych;

•

tworzy się i utrzymuje punkty czerpania wody i związanych z tym infrastrukturę dróg dojazdowych.

Zagrożenia wynikające z infrastruktury technicznej przy elektrowni wodnej

Podsumowanie

Podsumowanie

1. Retencja na terenach rolniczych odgrywa znaczącą rolę w krajowych zasobach
wodnych (ok. 70% krajowych zasobów wodnych).
2. Rolnictwo przyszłości, to zwiększenie produkcji rolnej w zrównoważony sposób
i dostosowywanie się do zmian klimatycznych przy racjonalnym i efektywnym
gospodarowaniu wodą.
3. Eliminować zagrożenia w rolnictwie związane z likwidacją elementów
nieproduktywnych.
4. Utrzymywać stan techniczny infrastruktury związanej z wodą w sprawności
technicznej

Wniosek

Wniosek końcowy

Powołanie przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Grupy tematycznej ds. rolniczych zasobów wodnych i ich użytkowania,

w skład której mogą wejść m.in. przedstawiciele
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Dziękuję Państwu za uwagę
Dariusz J. Sitko

Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry przy RZGW we Wrocławiu

tel. 602 246 253
dariusz.sitko@oodr.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Brwinów, 20-21.10.2016 r.
Niemniejsza prezentacja przedstawia informacje wybrane w temacie „Rolnicze zasoby wodne i ich użytkowanie” i nie wyczerpuje problematyki zagadnienia.

