
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU 
 
Du a pracoch onno  i energoch onno  klasycznej, p nej uprawy powoduje zainteresowanie praktyki 

rolniczej uproszczonymi systemami uprawy roli. Polegaj  one na zast pieniu p uga innymi narz dziami w 
celu uprawy roli na g boko  10-15 cm lub te  ca kowitej rezygnacji z zabiegów uprawowych i tzw. siewie 
bezpo rednim w gleb  z pozostawianymi na powierzchni resztkami ro linnymi (uprawa zerowa).  

W d eniu do osi gania jak najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych rolnictwo musi 
uwzgl dnia  wymagania w zakresie przeciwdzia ania zanieczyszczeniom rodowiska i ochrony naturalnych 
zasobów. Stwarza to potrzeb  pog biania i aktualizowania stanu wiedzy na temat oddzia ywania ró nych 
systemów uprawy roli na rodowisko. Zagadnienia dotycz ce wp ywu systemów uprawy roli na rodowisko 
by y ju  przedmiotem wielu studiów krajowych i zagranicznych. Jednak wykonywane do tej pory oceny 
koncentrowa y si  g ównie na efektach zmian w ciwo ci fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. 
Obecnie w literaturze wiatowej podkre la si  konieczno  poznawania pe nego kompleksu rodowiskowych 
oddzia ywa  dzia alno ci rolniczej. Wynika on nie tylko z procesów zachodz cych w gospodarstwie, ale 
tak e tych, które s  zwi zane z wytwarzaniem przemys owych rodków, potrzebnych do produkcji rolniczej 
(nawozy mineralne, pestycydy, no niki energii ze róde  nieodnawialnych) oraz z zagospodarowaniem 
wytwarzanych produktów. Procesy te, wchodz ce w tzw. cykl ycia produktów mog  by  równie  
powa nym ród em zagro  dla rodowiska. Dla kompleksowej, rodowiskowej oceny i porównania 
ró nych systemów produkcji konieczna jest szczegó owa weryfikacja wszystkich procesów w cyklu ycia 
wytwarzanego produktu. 

Podj te w projekcie badania maj  na celu ocen  i porównanie ekologicznych skutków oraz kosztów cyklu 
ycia produkcji pszenicy ozimej i kukurydzy w ró nych systemach uprawy roli: tradycyjnym, 

uproszczonym, siewie bezpo rednim, z uwzgl dnieniem równie  uprawy konserwuj cej.  
Badania zostan  przeprowadzone w okresie 3 lat. Dla ka dego, ocenianego systemu uprawy roli 

rejestrowane b  dane z 10 gospodarstw rolnych, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Za 
pomoc  metody analizy cyklu ycia (LCA, ang. Life Cycle Assessment) wykonana zostanie rodowiskowa 
ocena cyklu ycia produkcji ro lin zbo owych w ró nych systemach uprawowych. Badania b  
obejmowa y zakres „od ko yski do bramy” gospodarstwa, czyli od wytworzenia rodków do produkcji 
rolniczej poprzez proces uprawy, zbioru i transport plonu ro lin do odbiorcy.  

Analizowane b  nast puj ce kategorie wp ywów rodowiskowych: zmiany klimatu, zakwaszanie gleb i 
wód, eutrofizacja, tworzenie utleniaczy fotochemicznych, wyczerpywanie si  zasobów abiotycznych (energii 
ze róde  nieodnawialnych, surowców mineralnych), wykorzystanie ziemi, toksyczno  pestycydów. 
Ponadto w badaniach zastosowane b  metody oblicze ladu wodnego i ladu ekologicznego. Dla 
zintegrowanej oceny systemów uprawy roli wykonany zostanie tak e rachunek rodowiskowych kosztów 
cyklu ycia prowadzonej w nich produkcji ro lin zbo owych, z wykorzystaniem metody e-LCC (ang. 
environmental Life Cycle Costing).  

Szczegó owa inwentaryzacja danych dotycz cych wszystkich procesów produkcyjnych umo liwi ocen  
oddzia ywania na rodowisko na ka dym etapie cyklu ycia. Wykazane zostan  zale no ci pomi dzy 
aspektami ekologicznymi i ekonomicznymi produkcji ro lin zbo owych w ró nych systemach uprawy roli. 
Uwzgl dnienie w badaniach pe nego kompleksu oddzia ywa  stworzy podstawy do obiektywnej, 
rodowiskowej oceny systemów uprawy roli, a tak e identyfikacji zagro  ekologicznych powstaj cych w 

polskim rolnictwie. 
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