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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej
rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przyrody
i krajobrazu naszych wsi.
Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi.
l
l
l
l

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w systemie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przyrody, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników.
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków narodowych,
czy rezerwatów.
Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY.
Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³kowicie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿norodnoœci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu.
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 20042006 bêd¹ mogli uczestniczyæ:
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara
u¿ytków rolnych.
Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie gospodarstw
ekologicznych;
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azotu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.
W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie rozszerzony o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.
Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych:
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody,
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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W Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym ochrona wód połączona jest z
ochroną gleb przed erozją i przewiduje trzy opcje:
l Wsiewki poplonowe;
l Międzyplon ozimy;
l Międzyplon ścierniskowy.
Rodzaj pakietów

Opcje pakietów

Zasięg

Wsiewki poplonowe
Ochrona gleb i wód

Międzyplon ozimy

Strefy priorytetowe
w każdym województwie

Międzyplon ścierniskowy

Działania te będą realizowane w każdym województwie, obejmując w latach
2004-2006 około 5% powierzchni gruntów rolnych województwa.
Bliższe informacje na temat stosowania wsiewek poplonowych i międzyplonów znajdziesz w broszurze p.t.: „Ochrona gruntów przed erozją”.
l Informacje o całokształcie Programu zamieszczono w broszurze:
„Przewodnik po Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym”.
l

Tak naprawdę ochrona wód jest warunkiem powodzenia znacznej części różnego rodzaju pakietów i ich opcji, przewidzianych w Programie. Ochrona wód
powinna być częścią codziennie podejmowanych w gospodarstwie prac związanych
z uprawą gleby, stosowaniem nawozów, chemicznych środków ochrony roślin,
z użytkowaniem łąk i pastwisk, chowem zwierząt, czy utrzymywaniem porządku
i czystości w obrębie gospodarstwa.
Od rolnika przystępującego do Programu Rolnośrodowiskowego oczekuje się stosowania na obszarze całego gospodarstwa „Zwykłej dobrej praktyki rolniczej”, wynikającej
z obowiązujących przepisów prawa, regulujących styk rolnictwa ze środowiskiem.
Tekst „Zwykłej dobrej praktyki rolniczej” znajdziesz w broszurze: „Przewodnik po
Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym”.

Opcja: Wsiewki poplonowe
Ściernisko z wsiewkami traw, utrzymywane na polach w okresie zimowym, ma
znaczenie przeciwerozyjne, ogranicza spływy powierzchniowe biogenów z pól do
wód, ułatwia zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie. Pozostawienie
ścierniska na zimę ma również ważne znaczenie dla zimujących ptaków jako baza
pokarmowa.
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Wymogi dla opcji:
– Minimalna powierzchnia: 1 ha, zastosowanie na całym polu.
– Stosowanie się do zasad „Zwykłej dobrej praktyki rolniczej”.
– Co najmniej 33% gruntów ornych danego gospodarstwa pokrytych roślinnością
w zimie.
– Sprzątnięcie słomy z całego pola po żniwach w celu ułatwienia naturalnej regeneracji trawy i roślinności zielonej.
– Stosowanie obornika tylko w przypadkach koniecznych.
– Zredukowane stosowanie pestycydów do przypadków koniecznych – tylko w celu
miejscowej i selektywnej walki z chwastami, jeśli to konieczne.
– Wypas dopuszczalny przy obsadzie bydła do 0,4 DJP/ha.
– Przyoranie wsiewek.
– Rozpoczynanie zabiegów agrotechnicznych po pierwszym marca.
– Działanie to może być stosowane na różnych polach w gospodarstwie w ciągu 5 lat.

Opcje: Międzyplon ozimy i Międzyplon ścierniskowy
Opcje te przewidują międzyplony ozime i ścierniskowe pozostawione na powierzchni pola przez okres jesieni i zimy aż do wiosny. Tego rodzaju działania,
prowadzące do poprawy właściwości biologicznych gleby, zwiększenia stopnia
pokrycia gleb roślinnością i wzbogacenia różnorodności botanicznej regionów
z dominacją pól ornych, zalecane są na obszarach narażonych na erozję i wzmożony spływ powierzchniowy biogenów.
Wymogi dla opcji:
– Stosowanie się do zasad „Zwykłej dobrej praktyki rolniczej”.
– Zaniechanie stosowania nawozów mineralnych, organicznych i wapniowych,
z wyjątkiem obornika.
– W opcji międzyplon ozimy w okresie zimy 66% gruntów ornych danego gospodarstwa pokryte roślinnością (płatne tylko 33%).
– W zależności od rzeźby terenu i uprawianych gatunków roślin, obsiew pola:
u międzyplon ścierniskowy – np. gorczyca, seradela, facelia;
u międzyplon ozimy – np. mieszanka wyki z żytem lub żyto.
– Termin obsiewu najpóźniej do 30 września.
– Przyoranie wsiewek.
– Wznowienie zabiegów agrotechnicznych nie wcześniej niż po pierwszym marca.

WODA WSPÓLNYM DOBREM
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Woda jest narodowym bogactwem, niezbêdnym do utrzymywania ¿ycia, zaspokaja bowiem pragnienie ludzi i zwierz¹t, zapewnia byt roœlinom, jest podstawowym
surowcem dla rolnictwa i przemys³u, wzbogaca krajobraz i podnosi jego walory
rekreacyjne. Od jakoœci wód zale¿y wiele naturalnych siedlisk z charakterystycznymi dla nich roœlinami i zwierzêtami. Wraz z rozwojem rolnictwa staje siê coraz
bardziej oczywiste, ¿e praktyki w nim stosowane mog¹ powodowaæ ró¿nego rodzaju zanieczyszczenia, jeœli nie s¹ wykonywane z dostateczn¹ starannoœci¹.
Wielkoœæ zasobów wody zale¿y od iloœci opadów atmosferycznych, parowania
oraz jej odp³ywu korytami rzecznymi. Œrednia, roczna suma opadów na obsza-

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego

rach nizinnych w Polsce wynosi 500-600 mm. Nierównomiernoœæ ich rozk³adu
powoduje pojawianie siê okresowych niedoborów wody, co powoduje trudnoœci
w zaspokajaniu potrzeb rolnictwa. Ma³a objêtoœæ wody przypadaj¹ca na jednostkê
powierzchni oznacza du¿¹ koncentracjê azotanów. Skala zanieczyszczeñ obszarowych pochodz¹cych z dzia³alnoœci rolniczej zale¿y od:
l stopnia intensywności produkcji;
l przepuszczalnoœci gleb;
l ukszta³towania terenu;
l rodzaju roœlinnoœci;
l warunków meteorologicznych i hydrologicznych.
Zgodnie z ustaw¹ „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r., produkcja rolna powinna byæ prowadzona tak, aby zapobiec lub ograniczyæ zanieczyszczenie wód
(przede wszystkim zwi¹zkami azotu), poniewa¿:
l spo³eczeñstwo ma prawo do:
– powszechnego dostêpu do czystej wody do picia, do k¹pieli i rekreacji oraz
jako elementu czystego œrodowiska,
l oraz oczekuje od rolników:
– wytwarzania p³odów rolnych wysokiej jakoœci, w sposób bezpieczny dla
œrodowiska, przy jednoczesnym zachowaniu piêkna krajobrazu i elementów
dzikiej przyrody na obszarach wiejskich.
¯aden u¿ytkownik wód powierzchniowych lub wg³êbnych nie mo¿e powodowaæ ich marnotrawstwa, pogarszania jakoœci oraz zagro¿enia ekosystemów od nich zale¿nych.

Dlaczego opinia publiczna
interesuje siê oddzia³ywaniem rolnictwa na œrodowisko?
Intensywna dzia³alnoœæ rolnicza mo¿e spowodowaæ wiele niekorzystnych zmian
w œrodowisku, takich jak:
– zanieczyszczenie wód powierzchniowych azotanami i fosforanami powoduj¹cymi ich eutrofizacjê;
– zanieczyszczanie wód gruntowych azotanami, co pogarsza lub wyklucza ich
przydatnoœæ do picia;
– zanieczyszczanie wód chemicznymi œrodkami ochrony roœlin;
– wzmo¿ona erozja gleb i spadek ich urodzajnoœci;
– emisja amoniaku do atmosfery;
– zmiany w krajobrazie i zanik wielu dzikich gatunków roœlin i zwierz¹t.
Zapoznaj¹c siê z kolejnymi poradami zawartymi w tej broszurce mo¿na dowiedzieæ siê, jakie dzia³ania podejmowane przez rolnika bêd¹ korzystnie wp³ywaæ
na jakoœæ wód. Oka¿e siê, ¿e czasem konieczne s¹ tylko niewielkie zmiany w dotychczas stosowanych praktykach rolniczych pod warunkiem, ¿e stan¹ siê one
trwa³ym elementem d³ugofalowej strategii ochrony œrodowiska.
Rolnictwo, podobnie jak inne dzia³y gospodarki, powinno zatem liczyæ siê z opini¹ spo³eczn¹
w zakresie ochrony œrodowiska. Z drugiej strony od zachowania ci¹g³oœci gospodarki rolniczej zale¿y zachowanie wielu przyrodniczo cennych zasobów i piêkna krajobrazu.
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RÓD£A ZANIECZYSZCZENIA WÓD
POCHODZENIA ROLNICZEGO
Oprócz zanieczyszczeñ przemys³owych i komunalnych, na czystoœæ wód powierzchniowych i podziemnych znacz¹co wp³ywa rolnictwo, odprowadzaj¹c do
nich biogeny (g³ównie azot i fosfor), pozosta³oœci chemicznych œrodków ochrony
roœlin i inne zanieczyszczenia pochodz¹ce z obszarów wiejskich. Zmiany w œrodowisku wodnym zachodz¹ szczególnie ³atwo pod wp³ywem sk³adników uwalnianych
z nawozów. Wzbogacanie wód tymi sk³adnikami, a szczególnie zwi¹zkami azotu,
powstaje w wyniku ich wymycia i ma czêsto zwi¹zek z niew³aœciwym stosowaniem nawozów (za du¿a dawka, w niew³aœciwym terminie, w nieodpowiednich
warunkach itp.) lub ich wadliwym przechowywaniem. Iloœæ wymywanych do wód
biogenów zale¿y od sposobu u¿ytkowania ziemi oraz intensywnoœci produkcji
roœlinnej i koncentracji zwierz¹t w przeliczeniu na jednostkê powierzchni.

Pamiêtaj!
Nie tylko „inni” zatruwaj¹ œrodowisko. Zanieczyszczenie gleb, wód i powietrza to
niekontrolowany ubytek substancji nawozowych, œrodków ochrony roœlin lub œcieków
w Twoim gospodarstwie.

Jakie wyró¿nia siê Ÿród³a zanieczyszczenia wód?
Punktowe, które dostarczaj¹ zanieczyszczeñ w jednym miejscu, np. w formie zrzutu
œcieków do wód powierzchniowych (rzeki, jeziora, rowu melioracyjnego itp.). Przez
d³ugi czas by³y one uwa¿ane za g³ównych sprawców pogarszania jakoœci wód.
l Punktowe rozproszone, typowe dla
obszarów wiejskich, do których zalicza
siê wycieki z:
– sk³adowisk odchodów zwierzêcych
sta³ych i p³ynnych,
– pryzm kiszonkowych,
– uszkodzonych instalacji przemys³owych i kanalizacyjnych,
jak równie¿ œcieki œwiadomie odprowadzane bezpoœrednio do ziemi lub wód
powierzchniowych.
l Obszarowe rozproszone, pochodz¹ce
z terenów rolniczych, g³ównie gruntów
ornych, na których stosowane s¹ nawozy i chemiczne œrodki ochrony roœlin,
a ich nadmiar przedostaje siê do wód.
Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego przemieszczaj¹ siê wraz z wod¹
Niew³aœciwe i dobre sk³adowania obornika
systemami melioracyjnymi oraz ze sp³ywami powierzchniowymi, nios¹cymi ze sob¹ równie¿ erodowane cz¹stki gleby.
Skutki tych zanieczyszczeñ mog¹ pojawiæ siê w du¿ej odleg³oœci od Ÿród³a, wraz
ze sp³ywem wód sieciami drenów, rowami melioracyjnymi i rzekami, zanim
znajd¹ siê w Ba³tyku.
l
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Jakie s¹ g³ówne niepo¿¹dane efekty przedostawania siê
sk³adników mineralnych do œrodowiska wodnego?
Eutrofizacja powodowana nadmiernym wzbogacaniem wód w sk³adniki pokarmowe.
Eutrofizacja to nadmierne wzbogacanie wód zwi¹zkami fosforu i azotu, które
wywo³uj¹ przyspieszony wzrost glonów i wy¿szych form roœlinnych, co wi¹¿e
siê z niepo¿¹danym zachwianiem równowagi pomiêdzy organizmami ¿yj¹cymi
w wodzie oraz ze zmian¹ jej jakoœci.
l Zmiana w sk³adzie gatunkowym ekosystemu wodnego, co mo¿e objawiaæ siê
wystêpowaniem niepo¿¹danych gatunków zwierz¹t i nadmiernym wzrostem
toksycznych glonów, które mog¹ ograniczaæ rozwój wartoœciowego narybku,
miêczaków, ¿ab oraz ró¿nych drobnych organizmów.
l Ograniczenie przydatnoœci wody do picia dla ludzi i zwierz¹t, jak równie¿ do
celów rekreacyjnych.
l Zarastanie otwartej powierzchni wód oraz zwiêkszenie produkcji substancji
organicznej, która ulegaj¹c rozk³adowi zmniejsza zawartoœæ rozpuszczonego
tlenu w g³êbszych warstwach wody i powoduje uruchamianie fosforu z osadów
dennych.
l Produkcja toksyn i wydzielanie siê nieprzyjemnego zapachu.
ród³em innych substancji toksycznych w wodach, np. metali
ciê¿kich, manganu, ¿elaza, chlorków, siarczanów, fosforanów, mog¹
byæ stosowane niekiedy w rolnictwie osady œciekowe i komposty
przemys³owe lub zanieczyszczenia migruj¹ce w trakcie infiltracji
wód opadowych przez wysypiska odpadów.
l

Mikroskopowe
powiêkszenie glonu

Rozwój roœlinnoœci wodnej i glonów w cieku
wodnym, w którym zachodzi proces eutrofizacji
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WP£YW SPO¯YWANIA
ZANIECZYSZCZONEJ WODY
NA ZDROWIE LUDZI I ZWIERZ¥T
Woda wystêpuj¹ca w przyrodzie zawiera zawsze mniejsze lub wiêksze iloœci
zanieczyszczeñ. Woda przeznaczona do spo¿ycia nie mo¿e zawieraæ substancji
szkodliwych dla zdrowia lub wskazuj¹cych na jej zanieczyszczenie, ani te¿ sk³adników wp³ywaj¹cych ujemnie na jej smak, zapach lub barwê albo powoduj¹cych
mêtnoœæ. Jakoœæ wody zale¿y od wielu czynników i miejsca jej wystêpowania.

Jaka powinna byæ woda do picia?
Czysta woda do picia powinna byæ bezbarwna i przezroczysta, a zanieczyszczenia
fizyczne (ró¿nego rodzaju zawiesiny), chemiczne i mikrobiologiczne, szkodliwe dla
zdrowia, nie powinny przekraczaæ iloœci dopuszczonych
odpowiednim Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia. Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody
bakteriami, pierwotniakami lub paso¿ytami jelitowymi s¹
najbardziej groŸne dla dzieci, osób chorych i w podesz³ym
wieku. Zanieczyszczenia chemiczne, a w szczególnoœci
podwy¿szona zawartoœæ azotanów w wodzie pitnej s¹
równie¿ niepo¿¹dane ze wzglêdów zdrowotnych.
Zawartoœæ azotu w formie azotanowej N-NO3 nie mo¿e
przekraczaæ 10 mg, a azotu w formie amonowej N-NH4
– 0,5 mg w 1 litrze wody przeznaczonej do picia.

Na czym polega toksycznoœæ azotanów?
Azotany zawarte w wodzie pitnej ulegaj¹ przemianie w azotyny, które powoduj¹
przekszta³canie hemoglobiny zawartej w krwi w methemoglobinê, która nie ma
zdolnoœci przenoszenia tlenu i jest przyczyn¹ niedotlenienia organizmu. Podwy¿szona zawartoœæ azotanów w wodzie pitnej jest szczególnie groŸna dla niemowl¹t i ma³ych dzieci wywo³uj¹c sinicê, u osób doros³ych mo¿e przyczyniaæ siê do
rozwoju chorób nowotworowych.
Wra¿liwoœæ na nadmiern¹ iloœæ azotanów w wodzie wykazuje równie¿ byd³o,
co objawia siê spadkiem mlecznoœci krów oraz wzrostem liczby poronieñ.

Jak zapobiegaæ spo¿ywaniu wody z³ej jakoœci?
Najwiêksze zagro¿enie wynikaj¹ce ze spo¿ywania wody z³ej jakoœci istnieje
wtedy, gdy woda jest czerpana ze studni kopanych, zasilanych wodami gruntowymi. Istnieje œcis³y zwi¹zek miêdzy po³o¿eniem studni a jakoœci¹ wody. Gorsz¹
jakoœci¹ charakteryzuj¹ siê wody z ujêæ le¿¹cych na terenach zabudowanych i s³abo
izolowanych od warstw przepuszczalnych. P³ytkie wody gruntowe, oddzielone od
powierzchni przepuszczaln¹ warstw¹ gleby s¹ zasilane przez opady atmosferyczne,
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Rys. 1. Jakoœæ wód podziemnych w zale¿noœci od sposobu u¿ytkowania terenu
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a wraz z nimi przemieszczaj¹ siê zanieczyszczenia znajduj¹ce siê na powierzchni ziemi np. œcieki, odchody zwierzêce, œrodki chemiczne i inne odpady. Lepiej
izolowane od powierzchni gleby wody wg³êbne maj¹ generalnie wy¿sz¹ jakoœæ.
Najlepsz¹ jakoœæ wykazuj¹ wody pochodz¹ce z trzeciorzêdu (rys. 1).
Analizy chemiczne wskazuj¹ na ró¿ny stopieñ zanieczyszczenia wód sk³adnikami mineralnymi, g³ównie azotanami, w zale¿noœci od miejsca, w którym wykonywano oznaczenia (tab. 1).
Tab. 1 Œrednie wartoœci pH i azotu w formie azotanowej w wodach
studziennych i powierzchniowych
w kilku wybranych gospodarstwach (wg B. Sapek)
Miejsce poboru wody

pH

N–NO3 mg/l

Studnia przyzagrodowa

7,3

24,2

Studnia nie użytkowana

7,5

34,7

Rów

7,3

12,4

Woda z wodociągu

7,3

0,56–1,87

Aby ograniczyæ spo¿ywanie wody z³ej jakoœci nale¿y:
Ä zadbaæ o jak najszybsz¹ likwidacjê Ÿróde³ zanieczyszczenia wokó³ ujêcia wody (uporz¹dkowaæ
obejœcie gospodarskie),
Ä wykonaæ podwy¿szenie, uszczelnienie i utwardzenie
powierzchni gruntu wokó³ studni (rys. 2),
Ä czerpaæ wodê wiadrem przeznaczonym tylko do tego
celu, nie przenosiæ go do domu ani do pomieszczeñ
inwentarskich.
Uwaga! Woda w studni powinna podlegaæ okresowej kontroli chemicznej i bakteriologicznej,
wykonywanej przez Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹.
W przypadku wyst¹pienia zanieczyszczenia wody
powy¿ej norm przewidzianych w Rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia, woda nie nadaje siê do spo¿ycia
i powinna byæ poddana uzdatnianiu. Jeœli zanieczyszczenie studni jest trwa³e nale¿y szukaæ nowego
Ÿród³a zaopatrzenia w wodê, co na ogó³ oznacza
budowê nowej studni (kopanej czy wierconej) po
zasiêgniêciu opinii hydrogeologa.
Szybko postêpuj¹ce, w ostatnich latach, prace
wodoci¹gowe na obszarach wiejskich powoduj¹, ¿e
indywidualne ujêcia wody budowane s¹ tylko tam,
gdzie budowa wodoci¹gu np. przy kolonijnej zabudowie wsi, jest bardzo kosztowna.

Rys. 2. Prawid³owo wykonana
i zabezpieczona studnia kopana

Co zrobiæ ze star¹, nie u¿ywan¹ studni¹?
Nie wolno jej traktowaæ jak przydomowego
œmietnika.
l Nale¿y j¹ zasypaæ, przy czym najlepiej lustro wody
zasypaæ glin¹, która na wierzchu mo¿e byæ przykryta gleb¹ piaszczyst¹ (rys. 3).
l

Rys. 3. Prawid³owo zasypana, nie u¿ywana studnia
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4

OCHRONA WÓD
PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
POCHODZ¥CYMI Z ROLNICTWA
4.1. Ochrona wód powierzchniowych
przed zanieczyszczeniami związkami azotu

ród³a zanieczyszczeñ wód powstaj¹ zarówno przy produkcji roœlinnej, jak
i zwierzêcej. W wodach niektórych rzek i jezior stwierdza siê podwy¿szon¹ koncentracjê jonów azotanowych oraz pozosta³oœci chemicznych œrodków ochrony roœlin,
które pochodz¹ z obszarów u¿ytkowanych rolniczo, a tak¿e ze œcieków bytowych
i sp³ywów powierzchniowych zanieczyszczonych odchodami zwierz¹t.
Najwiêksze Ÿród³o zanieczyszczania wód w obrêbie zagrody wiejskiej stanowi¹
miejsca gromadzenia odchodów oraz odpadów gospodarskich. O skutecznoœci
ochrony wód przed zanieczyszczeniami punktowymi przes¹dza wykonanie pod³óg
w pomieszczeniach inwentarskich, jak równie¿ zbiorników na sta³e i p³ynne odchody zwierzêce oraz odpady gospodarskie. Nawozy naturalne s¹ bardzo cennym
Ÿród³em sk³adników pokarmowych dla roœlin i nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego
ograniczania strat tych sk³adników.
Innym Ÿród³em zanieczyszczenia wód s¹
sp³ywaj¹ce w procesie erozji cz¹stki gleby. Niezale¿nie od pochodzenia wszelkich
zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w wodach, ich
jakoœæ decyduje o zachowaniu lub zanikaniu
cennych przyrodniczo siedlisk, przydatnoœci do
spo¿ycia, rekreacji, czy hodowli ryb.
W zanieczyszczonym œrodowisku nieuchronnie
pogarszaj¹ siê warunki wzrostu roœlinnoœci wodnej i wra¿liwych gatunków zwierz¹t. Obecnoœæ
lub brak „wskaŸnikowych” gatunków zwierz¹t
w œrodowisku wodnym, œwiadczy o niekorzystnym
wzroœcie koncentracji sk³adników biogennych. Do
gatunków wskaŸnikowych zalicza siê miêdzy innyRys. 4. Niektóre wskaŸnikowe gatunki zwierz¹t
mi widelnice, wa¿ki, œlimaki (zawójka pospolita).
Przed przyst¹pieniem do dzia³añ maj¹cych na celu poprawê jakoœci wód:
Ä oceñ indywidualnie wa¿noœæ wód powierzchniowych znajduj¹cych siê na obszarze
gospodarstwa jako siedlisk dzikiej przyrody,
Ä zaplanuj ró¿ne dzia³ania dla jak najlepszej ochrony bioró¿norodnoœci w cennych
siedliskach.

Jak chroniæ wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem?
Zachowaj drzewa i krzewy rosn¹ce wzd³u¿ cieków wodnych w takiej iloœci,
aby oko³o 50% lustra wody pozostawa³o nie ocienione.
l Zachowaj przynajmniej 2 metrow¹, zadarnion¹, nie nawo¿on¹ strefê buforow¹,
mierz¹c od wierzcho³ka skarpy cieku.
l W uzasadnionych przypadkach, szczególnie cennych siedlisk i wód powierzchniowych o du¿ym znaczeniu (strefy ochronne Ÿróde³ i ujêæ wody, k¹pieliska),
szerokoœæ strefy ochronnej powinna wynosiæ minimum 20 m.
l
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Pastwiska przylegaj¹ce bezpoœrednio do brzegu rzek i innych zbiorników wodnych powinny byæ odgrodzone, aby nie s³u¿y³y jako wodopój dla zwierz¹t (zagro¿enie zanieczyszczenia wód odchodami zwierzêcymi), a skarpy nie ulega³y
mechanicznemu zniszczeniu.
l Pielêgnuj skarpy wszelkich zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa w sposób rotacyjny, najlepiej w okresie jesienno-zimowym, skoszon¹ biomasê usuwaj
ze skarpy.
l Wszystkie urz¹dzenia do przechowywania nawozów naturalnych (p³yty obornikowe ze zbiornikiem na gnojówkê, zbiorniki na gnojowicê, zbiorniki na soki
kiszonkowe) oraz magazyny na nawozy mineralne powinny byæ zlokalizowane
w miejscach oddalonych od wód powierzchniowych, w których nie mo¿e dojœæ
do przypadkowego przedostania siê wycieków do rowów, strumieni, rzek, stawów, jezior, terenów podmok³ych lub bagiennych.
l

Ä

Nigdy nie odprowadzaj bezpoœrednio do wód (rowu, rzeki, stawu, jeziora) ¿adnych
œcieków powstaj¹cych w obrêbie siedliska.

Wszelkie miejsca sk³adowania nawozów i odpadów nale¿y czêsto kontrolowaæ,
aby unikn¹æ powstawania wycieków czy przesi¹ków.
l Nawozy naturalne w postaci sta³ej (obornik) powinny byæ przechowywane
w pomieszczeniach inwentarskich (obory z g³êbok¹ œció³k¹) lub na nieprzepuszczalnych p³ytach (fot. 4), a nawozy p³ynne (gnojowica,
gnojówka) wy³¹cznie w szczelnych zbiornikach, w odpowiedniej odleg³oœci od studni oraz innych zabudowañ i granic zagrody, zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.
l Pojemnoœæ p³yt/zbiorników powinna umo¿liwiaæ przechowywanie naturalnych nawozów sta³ych i p³ynnych
przez okres 6 miesiêcy. Powierzchnia p³yty gnojowej,
przy utrzymywaniu zwierz¹t ca³y rok w pomieszczeniu,
przy wysokoœci pryzmy obornika 2 m powinna wynosiæ
oko³o 3,5 m2 na 1 du¿¹ jednostkê przeliczeniow¹.
Powierzchniê tê zmniejsza siê proporcjonalnie do cza- Fot 4. Płyta obornikowa ze zbiornikiem na tle obory
su przebywania zwierz¹t na wybiegu czy pastwisku.
l

Tab. 2. Jak obliczyæ masê obornika sk³adowanego na pryzmie?
Wysokość pryzmy obornika (m)

Masa obornika ( t/1 m2 powierzchni płyty)

1,0

0,90

1,5

1,35

2,0

1,80

Dla utrzymania czystoœci, dojazd do pomieszczeñ inwentarskich i teren otaczaj¹cy p³ytê gnojow¹ powinien byæ utwardzony, a jeœli to mo¿liwe, wskazane jest
zadaszenie p³yty obornikowej lub przykrywanie pryzmy foli¹, co zabezpiecza
obornik przed wod¹ opadow¹ lub przed nadmiernym wysychaniem.
l Pojemnoœæ zbiornika na gnojowicê w oborze rusztowej, w przeliczeniu na 1 du¿¹
jednostkê przeliczeniow¹, wynosi oko³o 10 m3, a na gnojówkê w oborze p³ytkiej
przynajmniej 2,5 m3.
l
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Zbiorniki na p³ynne odchody zwierzêce oraz wszelkiego rodzaju zbiorniki do
gromadzenia nieczystoœci ciek³ych powinny mieæ nieprzepuszczalne dno i œciany oraz pokrywê z otworem wentylacyjnym.
l Produkowane w gospodarstwie pasze soczyste, powinny byæ przechowywane
w silosach lub na p³ytach, usytuowanych w odleg³oœci przewidzianej w pozwoleniu na budowê takowych urz¹dzeñ. Soki kiszonkowe powinny byæ odprowadzane do studzienek zbiorczych, bêd¹cych czêœci¹ sk³adow¹ silosów (fot. 6).
W soku odp³ywaj¹cym z 25 ton zakiszanej masy (przeciêtny plon z 1 ha) znajduje siê do 14 kg azotu.
l Soki zbierane w studzienkach nale¿y rozlewaæ na pola lub ³¹ki, z których pochodzi³a masa roœlinna do zakiszania.
l Nale¿y unikaæ sporz¹dzania pryzm kiszonkowych bezpoœrednio na gruncie,
aby nie dopuœciæ do zanieczyszczenia wód gruntowych sokami kiszonkowymi,
przenikaj¹cymi do gleby.
l

Rys. 5. Zbiornik naziemny do mieszania i magazynowania gnojowicy
1 – fundament z coko³em, 2 – elementy prefabrykowane,
3 – pierœcienie zbiornika, 4 – przewód doprowadzaj¹cy, 5 – zawór
trójdro¿ny, 6 – przewód doprowadzaj¹cy, 7 – dysza mieszaj¹ca,
8 – zawór klinowy, 9 – przewód doprowadzaj¹cy

Fot. 6. Silos do kiszonek

4.2. Ochrona wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem azotanami
Wp³yw rolnictwa na jakoœæ wód podziemnych można zaobserwować g³ównie
w wodach gruntowych. Z monitoringu wód podziemnych, wykonywanego przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny, wynika bardzo du¿e zró¿nicowanie w czasie
i przestrzeni zawartoœci azotanów w wodach gruntowych. Na terenach s³abo zagospodarowanych zawartoœci azotanów w wodach s¹ niewielkie w porównaniu
do obszarów o intensywnej gospodarce rolnej oraz w strefach gêstej zabudowy
wiejskiej i podmiejskiej. Stê¿enie azotanów w wodach podziemnych bêd¹cych
pod wp³ywem rolnictwa wynosi najczêœciej od 10 do 30 mg N NO3/l. Wy¿sze stê¿enia azotanów, w przedziale 45 i >50 mg/l, zwi¹zane s¹ najczêœciej z obszarami
intensywnej produkcji rolnej oraz terenami podmiejskimi, na których prowadzona jest produkcja warzywnicza i sadownicza. Zbyt wysokie stê¿enia azotanów
wystêpuj¹ równie¿ w ponad po³owie przyzagrodowych ujêæ wody w studniach,
co jest spowodowane brakiem sanitacji na obszarach wiejskich.
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Do wód gruntowych w pierwszej kolejnoœci przemieszczaj¹ siê azotany i inne
zanieczyszczenia przenikaj¹ce z powierzchni ziemi, pochodz¹ce zarówno ze Ÿróde³ punktowych, jak i obszarowych. Punktowym Ÿród³em zanieczyszczenia jest na
przyk³ad byd³o, przebywaj¹ce na pastwisku
i pozostawiaj¹ce odchody w jednym miejscu,
co przyczynia siê do zwiêkszenia koncentracji azotanów w p³ycej zalegaj¹cych wodach
gruntowych na trwa³ych u¿ytkach zielonych.
Straty azotu z moczu pozostawianego na pastwisku mog¹ wynosiæ do 50%, na skutek
ulatniania siê amoniaku i wymywania azotanów do wód gruntowych (fot. 7).
Czêœæ zwi¹zków azotu wystêpuj¹ca
w glebie jest ³atwo rozpuszczalna w wodzie
(azotany) i pobierana przez roœliny w formie
jonowej, inne mog¹ siê ulatniaæ do atmosfery
w formie gazowej (amoniak i tlenki azotu),
Fot.7 Punktowe wzbogacanie gleby w azot zawarty w moczu.
powoduj¹c zanieczyszczenie powietrza. Stra- Koncentracja azotu w tym punkcie odpowiada dawce 600 kg N/ha
ty azotu na ogó³ powstaj¹ wówczas, gdy termin jego stosowania nie pokrywa siê z zapotrzebowaniem roœlin. Niewykorzystany
azot ulega wymyciu do wód lub ulatnia siê do atmosfery w postaci gazowej.

Jakie s¹ g³ówne Ÿród³a, z których s¹ wymywane azotany?
Nawozy azotowe rozpuszczone w roztworze glebowym i wymyte poza strefê systemu korzeniowego,
zanim zosta³y pobrane przez roœliny lub mikroorganizmy glebowe.
l Nawozy naturalne, z których azot w formie amonowej
pod wp³ywem mikroorganizmów zostaje zamieniony na
³atwo rozpuszczalne i podlegaj¹ce wymyciu azotany.
l Mineralizuj¹ca siê substancja organiczna w glebie,
g³ównie w okresie jesieni i w warunkach bardziej
intensywnych opadów, gdy gleba nie jest pokryta
roœlinnoœci¹.
l

Jak chroniæ wody
przed zanieczyszczeniami obszarowymi?

Rys. 6. Zagro¿enie wymywania azotanów
w ró¿nych porach roku

Zarówno nawozy mineralne jak i naturalne powinny
byæ stosowane w dawkach, w terminach i w sposób,
który zapewni maksymalne wykorzystanie ich przez
roœliny, oraz ograniczy ryzyko przemieszczania siê
zawartych w nich sk³adników, g³ównie azotu, do wód
powierzchniowych i podziemnych. W zale¿noœci od
zasiêgu systemu korzeniowego wytwarzanego przez
poszczególne gatunki roœlin, ich zapotrzebowania na
azot oraz rodzaju gleby, na której rosn¹, istnieje mniejsze
lub wiêksze zagro¿enie wymywania nie wykorzystanych
azotanów (rys. 7). Najwiêksze zagro¿enie wymywania
azotanów dotyczy lekkich, piaszczystych gleb.
Rys. 7. Zasiêg systemu korzeniowego
i g³êbokoœæ przemieszczania siê azotanów (cm)
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W jakich dawkach i terminach stosowaæ nawozy naturalne i mineralne?
Dopuszczalna dawka azotu, pochodz¹cego z nawozów naturalnych i mineralnych, w pakiecie: Rolnictwo zrównowa¿one (Kod: S01), wynosi 150 kg N/hektar
gruntów ornych/rok, a na trwa³ych u¿ytkach zielonych – 120 kg N/ha/rok.
l Nawozy naturalne w postaci p³ynnej i sta³ej powinny byæ stosowane na polach
w okresie od 1 marca do 30 listopada.
l Gnojowicê i gnojówkê powinno stosowaæ siê na
nie obsian¹ glebê, najlepiej w okresie wczesnej
wiosny.
l Optymalnym terminem stosowania obornika jest
wczesna wiosna. Nale¿y unikaæ wywo¿enia obornika w okresie póŸnego lata lub wczesnej jesieni,
z uwagi na straty gazowe w formie amoniaku, jak
i wymywanie azotanów do wód.
l Nawozy naturalne musz¹ byæ przykryte i wymieszane z gleb¹ za pomoc¹ narzêdzi uprawowych nie
póŸniej ni¿ nastêpnego dnia po ich zastosowaniu.
l Gnojowicê i gnojówkê najlepiej jest wprowadzaæ
bezpoœrednio do gleby za pomoc¹ wê¿y rozlewowych po³¹czonych z kultywatorem (fot. 10).
Tylko na trwa³ych u¿ytkach zielonych dopuszcza
Fot. 10 Wprowadzanie gnojowicy bezpoœrednio
siê stosowanie p³ytek rozbryzgowych.
do gleby za pomoc¹ wê¿y rozlewowych l Nie stosowaæ nawo¿enia azotowego jesieni¹,
po³¹czonych z zêbami kultywatora
z wyj¹tkiem nawo¿enia rzepaku ozimego.
l
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Wymywanie azotanów do wód mo¿na zmniejszyæ poprzez:
Ä prawid³owe zmianowanie roœlin, któremu towarzyszy uprawa miêdzyplonów oraz
przyorywanie s³omy zbó¿, rzepaku, kukurydzy (Patrz broszura „Ochrona gruntów
przed erozją”);
Ä utrzymywanie gruntów ornych w okresie jesienno-zimowym pod pokryw¹ roœlinn¹,
jako tzw. pola zielone – na terenach równinnych przynajmniej do 60% powierzchni,
a na terenach zagro¿onych erozj¹ – 75% powierzchni. Do zielonych pól zaliczamy:
wszystkie roœliny ozime, roœliny wieloletnie i wszelkiego rodzaju miêdzyplony
(wsiewki, poplony œcierniskowe i ozime), które zapobiegaj¹ przemieszczaniu siê
mineralnych form azotu z gleby do wód gruntowych;
Ä maksymalne skracanie okresu pozostawania gleby bez roœlinnoœci;
Ä ustalenie stref buforowych wzd³u¿ cieków wodnych i mokrade³ oraz innych stref
wra¿liwych na azotany, które powinny byæ wyraŸnie zaznaczone na planie gospodarstwa;
Ä dostosowanie poziomu nawo¿enia na poszczególnych polach do wymagañ pokarmowych oraz plonów uprawianych roœlin;
Ä oznaczanie raz na 4 lata kwasowoœci gleb (pH) oraz zasobnoœci w przyswajalny
fosfor i potas;
Ä unikanie stosowania azotu na obszarach zagro¿onych sp³ywami powierzchniowymi (podatnych na erozjê);
Ä stosowanie nawozów azotowych w okresie najwiêkszego zapotrzebowania przez
roœliny, zwykle wiosn¹ i latem;
Ä unikanie systematycznego wykonywania g³êbokiej orki, która przy spie sza
mineralizacjê substancji organicznej, w czasie której nie pobrane przez roœliny
azotany przedostaj¹ siê do wód, a tlenki azotu ulatniaj¹ siê do atmosfery;
Ä ograniczanie jesiennej uprawy gleby do niezbêdnego minimum, np. przyorania
obornika lub zaorania u¿ytku motylkowo-trawiastego w okresie póŸnej jesieni.
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Dawki azotu, szczególnie pod roœliny o d³ugim
okresie wzrostu, powinny byæ dzielone.
l Mineralne nawozy azotowe stosowaæ w okresach
bezpoœrednio poprzedzaj¹cych maksymalne zapotrzebowanie roœlin na sk³adniki pokarmowe,
zgodnie z zasadami doradztwa nawozowego
i planem nawozowym, który polega na prawid³owym rozdziale dawek nawozów naturalnych
i mineralnych pod poszczególne roœliny.
l

Fot. 11. Rozsiewacz nawozów mineralnych

Do opracowania planu nawozowego potrzebne s¹:
l glebowo-rolnicza mapa pól, na której naniesiony jest odczyn gleb oraz zawartoœæ fosforu
i potasu, na podstawie analizy gleby wykonanej przez stacjê chemiczno-rolnicz¹,
l bilans sk³adników nawozowych wytwarzanych we w³asnym gospodarstwie
(w oborniku, gnojówce, gnojowicy, azot wi¹zany przez roœliny motylkowate oraz
z opadów atmosferycznych),
l znajomoœæ wymagañ pokarmowych uprawianych gatunków roœlin oraz przeciêtnie
osi¹gane plony i pobranie sk³adników pokarmowych na jednostkê plonu,
l ustalenie stopnia pokrycia zapotrzebowania na sk³adniki nawozowe z zasobów w³asnych,
l ustalenie zapotrzebowania uzupe³niaj¹cego w nawozach mineralnych.

Zabrania siê stosowania:
Ä wszelkich nawozów na glebach zalanych wod¹, podtopionych oraz przykrytych
œniegiem lub zamarzniêtych do g³êbokoœci 30 cm,
Ä nawozów naturalnych w postaci p³ynnej oraz azotowych mineralnych na glebach
bez okrywy roœlinnej, po³o¿onych na stokach o nachyleniu wiêkszym ni¿ 10%,
Ä nawo¿enia i nawadniania œciekami gruntów znajduj¹cych siê:
– w strefach ochronnych Ÿróde³ i ujêæ wody,
– na obszarach nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi,
– na obszarach o spadku terenu wiêkszym ni¿ 10% na gruntach ornych i wiêkszym
ni¿ 20% na trwa³ych u¿ytkach zielonych,
– na gruntach ornych, na których poziom wody gruntowej zalega p³ycej ni¿ 1,2 m,
a na trwa³ych u¿ytkach zielonych – p³ycej ni¿ 1 m,
– na wszystkich obszarach prawnie chronionych (w rezerwatach, parkach itd.).
Zebrane wy¿ej zalecenia bezpiecznego postêpowania, obejmuj¹ce ca³e gospodarstwo z jego otoczeniem, maj¹ na celu ograniczanie strat azotu niezale¿nie od miejsca,
w którym mog¹ wyst¹piæ. Straty azotu w ró¿nych formach s¹ mo¿liwe we wszystkich miejscach jego cyklu kr¹¿enia w przyrodzie. Efekty oddzia³ywania azotu na
œrodowisko, dzik¹ przyrodê, wody podziemne mog¹ wyst¹piæ w znacznej odleg³oœci
od gospodarstwa, w którym dochodzi do wymywania sk³adników mineralnych.
Dalsz¹ konsekwencj¹ nieodpowiedzialnego postêpowania i gospodarowania nawozami, z których nadmiar niewykorzystanych sk³adników przemieszcza siê do wód
jest spo¿ywanie zanieczyszczonej wody i jej potencjalne oddzia³ywanie na zdrowie
ludzi i zwierz¹t. Jedynie przestrzeganie Ustawy o nawozach i nawo¿eniu oraz zasad
dobrej praktyki rolniczej, w po³¹czeniu z dobrym doradztwem technicznym i ekologicznym oraz szeroka akcja informacyjna w spo³eczeñstwie, pozwoli zmniejszyæ
negatywne oddzia³ywanie rolnictwa na œrodowisko i jakoœæ jego zasobów.
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4.3. Zapobieganie zanieczyszczeniu wód
chemicznymi środkami ochrony roślin
Ka¿dy, kto stosuje chemiczne œrodki ochrony roœlin, powinien:
Ä mieæ œwiadomoœæ potencjalnego zagro¿enia dla œrodowiska, ludzi, zwierz¹t hodowlanych i owadów,
Ä znaæ prawid³owy sposób przechowywania, mieszania œrodków i przygotowywania
okreœlonego stê¿enia roztworów,
Ä umieæ przygotowaæ opryskiwacz do w³aœciwego i bezpiecznego dla lu dzi
i œrodowiska wykonania zabiegu ochrony roœlin.
Do zanieczyszczenia wód chemicznymi œrodkami ochrony roœlin mo¿e dochodziæ w czasie przechowywania, przygotowywania do zabiegu, w trakcie stosowania,
podczas mycia opryskiwaczy, lub na skutek intensywnych opadów wystêpuj¹cych
bezpoœrednio po ich zastosowaniu. Miejsca przechowywania œrodków chemicznych
powinny znajdowaæ siê z dala od wód powierzchniowych oraz terenów podtapianych lub zagro¿onych powodzi¹. Szczególnej ostro¿noœci wymaga przeprowadzanie
oprysków w pobli¿u wód powierzchniowych, gdy¿ powstaje zagro¿enie dla roœlin
wodnych. Pogorszenie jakoœci wód mo¿e byæ powodowane znoszeniem przez wiatr
cz¹steczek roztworu, kiedy zabieg jest wykonywany przy nadmiernej prêdkoœci
wiatru lub nie jest zachowana odpowiednia odleg³oœæ (co najmniej 1m) od brzegu
wód powierzchniowych. Jednak w odniesieniu do niektórych preparatów powinna
byæ zachowywana w czasie oprysku znacznie wiêksza odleg³oœæ od lustra wody.
Wymóg taki jest wyraŸnie okreœlony na etykiecie œrodka chemicznego.
W czasie mieszania œrodków chemicznych i przygotowywania cieczy roboczej
nale¿y zachowaæ najwy¿sz¹ ostro¿noœæ, aby nie dosz³o do zanieczyszczenia wody:
l przygotowywanie roztworu powinno siê odbywaæ w wyznaczonym do tego
miejscu, z którego rozlany roztwór nie przedostanie siê bezpoœrednio do wód,
l w przypadku rozlania siê cieczy opryskowej, miejsce rozlania nale¿y zasypaæ
warstw¹ piasku, aby nie dopuœciæ do przemieszczenia siê jej do wody,
l nale¿y unikaæ pobierania wody za pomoc¹ wê¿a bezpoœrednio ze zbiorników
powierzchniowych do opryskiwacza,

Jak ograniczyæ ryzyko znoszenia cz¹stek roztworu nad powierzchniê wód?
Przed rozpoczêciem zabiegu nale¿y zapoznaæ siê z prognoz¹ pogody (przewidywane opady oraz si³a i kierunek wiatru),
l sprawdziæ, czy sprzêt u¿ywany do oprysku jest sprawny technicznie i wyposa¿ony w rozpylacze zapobiegaj¹ce znoszeniu preparatu przez wiatr,
l opryskuj¹c w pobli¿u cieków przeje¿d¿aj opryskiwaczem w kierunku przeciwnym
do kierunku p³yn¹cej wody, gdy¿ zmniejsza to ryzyko jej zanieczyszczenia,
l nale¿y przygotowywaæ tylko potrzebn¹ iloœæ roztworu do oprysku okreœlonej
powierzchni, aby unikn¹æ problemu, co zrobiæ z pozosta³¹ ciecz¹.
l
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Kiedy i gdzie myæ opryskiwacz?
Ä opryskiwacz nale¿y myæ po zakoñczeniu pracy oraz przy ka¿dej zmianie œrodka
ochrony roœlin,
Ä wodê z mycia zbiornika nale¿y wypryskaæ na chronionym polu lub w miejscu, na
którym nie ma bezpoœredniego zagro¿enia zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych,
Ä niedopuszczalne jest wylewanie wody po myciu opryskiwacza do cieków wodnych,
gdy¿ stanowi to bezpoœrednie zagro¿enie ich jakoœci.

PODSUMOWANIE

5

Negatywne oddzia³ywanie rolnictwa na jakoœæ wód przejawia siê w formie:
l zanieczyszczeñ wód powierzchniowych i gruntowych azotanami,
l zwiêkszonej zawartoœci fosforanów w wodach powierzchniowych,
l pozosta³oœci chemicznych œrodków ochrony roœlin,
l zamulania wód cz¹stkami gleby przemieszczanymi w wyniku erozji.
Nadmierna koncentracja ró¿nego rodzaju zanieczyszczeñ powodowanych dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ wp³ywa nie tylko na pogorszenie wskaŸników jakoœci wody
u¿ywanej do celów pitnych, ale równie¿ jest przyczyn¹ ekologicznych problemów
zwi¹zanych z eutrofizacj¹ wód.
Ochrona jakoœci wód jest kluczow¹ spraw¹ zarówno w polityce resortu rolnictwa jak i œrodowiska, które dysponuj¹ ró¿nymi instrumentami, np. regulacjami
prawnymi, dotacjami, doradztwem rolniczym, wp³ywaj¹cymi na ograniczanie
zanieczyszczania wód przez rolnictwo. Nie mo¿na jednak, mimo najwiêkszej starannoœci, zak³adaæ programu ca³kowitego wyeliminowania emisji zanieczyszczeñ
z rolnictwa do wód.
Na ogó³ najwiêksze zagro¿enie zanieczyszczania wód przez rolnictwo istnieje w regionach o du¿ej koncentracji produkcji zwierzêcej oraz intensywnej
produkcji roœlinnej, gdzie stosowane s¹ du¿e dawki nawozów oraz chemiczne
œrodki ochrony roœlin. W pozosta³ych przypadkach zagro¿enie dla jakoœci wód
pochodzi z zanieczyszczeñ punktowych, powstaj¹cych w wyniku niew³aœciwego
przechowywania, sk³adowania, utrzymywania porz¹dku w obrêbie siedliska, oraz
stosowania nawozów naturalnych. Znacznie ³atwiej mo¿na usun¹æ punktowe Ÿród³a zanieczyszczeñ – poprzez poprawê i rozbudowê infrastruktury sanitarnej na
obszarach wiejskich, ni¿ zanieczyszczenia obszarowe, które s¹ rozproszone, powstaj¹ w ró¿nych okresach i zale¿¹ od wielu wczeœniej omawianych czynników.
Przestrzeganie zasad i porad zawartych w tym opracowaniu powinno w widoczny
sposób wp³yn¹æ na poprawê jakoœci wód u¿ytkowanych przez rolnictwo.
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S³owniczek terminów
Agroekosystem – ekosystem u¿ytkowany rolniczo.
Biomasa – ¿ywa, œwie¿a masa pochodzenia roœlinnego lub zwierzêcego.
Bioró¿norodnoœæ – zró¿nicowanie i bogactwo œwiata ¿ywego, na które sk³adaj¹
siê: zró¿nicowanie genetyczne organizmów, ró¿norodnoœæ gatunkowa oraz
biocenotyczna.
Chemiczne œrodki ochrony roœlin – obejmuj¹ herbicydy, insektycydy, fungicydy.
Denitryfikacja – proces redukcji azotanów do podtlenku azotu lub azotu gazowego, prowadzony przez bakterie w warunkach beztlenowych.
Ekosystem – wszystkie organizmy ¿ywe zamieszkuj¹ce okreœlone œrodowisko,
tworz¹ce ca³oœæ z jego nieo¿ywionymi elementami.
Ewapotranspiracja – suma parowania wody z powierzchni gleby (ewaporacja)
i roœlin, rosn¹cych na tej powierzchni (transpiracja).
Glony – jedno lub wielokomórkowe samo¿ywne roœliny (zawieraj¹ce chlorofil),
¿yj¹ce g³ównie w wodzie, produkuj¹ce du¿¹ iloœæ biomasy. Du¿y udzia³ zielenic
powoduje tzw. zakwitanie wód.
Hemoglobina – czerwony barwnik w komórkach krwi, który jest noœnikiem tlenu.
Methemoglobina – jest to hemoglobina nie posiadaj¹ca zdolnoœci przenoszenia
tlenu, z powodu utlenienia ¿elaza.
Miêdzyplony – jednogatunkowy zasiew lub mieszanka kilku gatunków roœlin,
uprawiane pomiêdzy dwoma plonami g³ównymi. Wyró¿nia siê: miêdzyplon
œcierniskowy (dawniej – poplon œcierniskowy), miêdzyplon ozimy (dawniej
– poplon ozimy) i miêdzyplon wsiewka (dawniej – wsiewka poplonowa).
Motylkowate – roœliny ¿yj¹ce w symbiozie z bakteriami wi¹¿¹cymi azot z powietrza atmosferycznego.
Nastêpstwo roœlin – uprawa w kolejnych latach, na tym samym polu ró¿nych
gatunków roœlin, ich kolejnoœæ nie musi byæ uzasadniona przyrodniczo.
Nitryfikacja – proces utleniania mineralnego azotu amonowego do azotynów
i azotanów, prowadzony przez bakterie w warunkach tlenowych.
pH – charakteryzuje odczyn roztworu na podstawie aktywnoœci jonów wodoru;
pH równe 7 – oznacza roztwór obojêtny, wartoœci pH poni¿ej 7 – wskazuj¹
zakwaszenie, powy¿ej pH 7 – odczyn zasadowy.
Resztki roœlinne – materia³ roœlinny pozostaj¹cy po zbiorze, obejmuje liœcie,
³odygi i korzenie.
Sk³adniki pokarmowe – sk³adniki mineralne niezbêdne dla wzrostu i rozwoju roœlin.
Podstawowymi sk³adnikami pokarmowymi dla roœlin s¹: azot, fosfor i potas.
Sp³yw powierzchniowy – czêœæ opadu, która nie jest natychmiast zatrzymywana
przez glebê, ale sp³ywa w formie wody powierzchniowej.
Zbiornik bezodp³ywowy – szczelny zbiornik podziemny do gromadzenia œcieków
socjalno – bytowych, popularnie zwany szambem.
Zmianowanie – jest to racjonalne nastêpstwo gatunków roœlin uprawnych w kolejnych latach na danym polu, z uwzglêdnieniem ich wymagañ agrotechnicznych
i przyrodniczych warunków siedliska.
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