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Sektor rolniczy wpływa na  klimat, a  zmiany 
klimatu wpływają na  rolnictwo. Dzieje się tak 
w  wymiarze lokalnym, regionalnym i  global-
nym. Klimat ma znaczenie dla sposobu prowa-
dzenia produkcji rolniczej (wielkość opadów, 
nasłonecznienie, długość okresu wegetacji 
itp.). Zmiany klimatu wpływają w  szczególny 
sposób na produkcję roślinną, która zależy od 
bioróżnorodności i stanu środowiska. Wysoka 
temperatura, powodzie, susze, efekt pustyn-
nienia, emisja CO2, stosowanie środków ochro-
ny roślin czy zmienność fizykochemiczna wód, 
negatywnie wpływają na gospodarkę. Dotyczy 
to zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.

Źródła emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
rolnictwa: 
•	 fermentacja jelitowa zwierząt gospodar-

skich (CH4 ), 
•	 odchody zwierzęce (CH4, N2O), 
•	 gleby użytkowane rolniczo (N2O),
•	 spalanie resztek roślinnych (CH4, N2O),
•	 metan uwalniany ze składowanego nawo-

Zmiany klimatu a rolnictwo
zu naturalnego i  odpadów organicznych 
na składowiskach.

Największy udział w  całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych z  rolnictwa ma emisja związ-
ków azotu z gleb użytkowanych rolniczo: 
I.   bezpośrednia  – nawozy mineralne i  orga-

niczne,
II.  pośrednia – wynikająca z procesu stopnio-

wego wymywania zanieczyszczeń powodo-
wanych przez azotany pochodzenia rolni-
czego i ich dostawanie się do wód. 

Skutki zmian

Skutki zmian klimatycznych w rolnictwie:
•	 wydłużenie okresu wegetacyjnego, 
•	 wcześniejsze kwitnienie roślin, 
•	 zmiany w naturalnych cyklach rozwojowych, 
•	 zmiany terminów prac agrotechnicznych.

Skutkiem tych zjawisk w  polskim rolnictwie 
są straty spowodowane ograniczoną dostęp-



2 3

nością wody do nawadniania gruntów ornych 
i  upraw sadowniczych, dla zwierząt gospo-
darskich i  wody służącej przetwarzania pro-
duktów rolnych. Zmiany klimatu wpływają 
także na  warunki transportu i  przechowywa-
nia płodów rolnych. Wszystko to wymusza to 
zmiany praktyki rolniczej w celu dostosowania 
do zmienionych warunków klimatycznych. 

Adaptacja do nowych warunków

Adaptacja do zmian klimatu polega na dosto-
sowaniu się do  nowych albo zmieniających 
się warunków środowiskowych, w  odpowie-
dzi na  rzeczywiste lub spodziewane wpływy 
klimatu, bądź ich skutki. Zmniejsza to zasięg 
szkód, a  jednocześnie umożliwia wykorzysta-
nie korzystnych zjawisk. 
Adaptacja obejmuje praktyki, które popra-
wiają odporność na zmiany klimatu i te, które 
przekształcają i dostosowują systemy produk-
cyjne do tych zmian. 

Działania adaptacyjne to eliminacja zagrożeń 
i wykorzystanie ewentualnych korzyści, dzięki 
działaniom, do których zaliczamy:
•	 zwiększenie retencji wody w  środowisku 

(odtwarzanie zalesień śródpolnych i  oczek 
wodnych), 

•	 utrzymywanie wody w  rowach melioracyj-
nych, 

•	 zabezpieczanie torfowisk przed osuszaniem, 
•	 ochrona przeciwpowodziowa, 
•	 ochrona terenów źródliskowych, 
•	 ograniczenie wykorzystania wody w  rol-

nictwie (wodooszczędne technologie, 
uprawy o  zmniejszonym zapotrzebowaniu 
na wodę), 

•	 zwiększenie zasobu substancji organicznej 
w glebach, przyczyniające się do zwiększe-
nia odporności gleb na przesuszanie, 

•	 zmiany w technologii produkcji, dostosowa-
ne do  zmiennych warunków atmosferycz-
nych (zmiany długości okresu wegetacji, 
dostosowanie terminu siewu)

•	 stosowanie naturalnych barier, pozwala-
jących na  zatrzymanie wody w  glebie lub 
ochraniających przed wpływem silnych wia-
trów, 

•	 optymalizację warunków wypasu zwierząt, 
•	 wspieranie bioenergii i efektywnego wyko-

rzystania energii, 
•	 prowadzenie działań edukacyjnych w zakre-

sie technologii i  adaptacji do  prowadzenia 
produkcji rolnej w  warunkach  zmiennego 
klimatu.  

Długoterminowa strategia

Długoterminowa strategia  dostosowania rol-
nictwa do  przyszłych warunków klimatycz-
nych obejmuje adaptację struktury upraw, 
systemów produkcji, hodowli roślin oraz zmian 
w sposobie wykorzystania rolniczej przestrze-
ni produkcyjnej.

Efektywna adaptacja do  nowych warunków 
klimatycznych będzie zależeć od metod agro-
technicznych, wymagających zmian poprzez:
•	 dostosowanie terminów zabiegów polo-

wych do zmieniających się warunków wege-
tacji roślin (daty siewów, aplikacji nawozów  
i środków ochrony roślin),

•	 dostosowanie doboru roślin w  płodozmia-
nie do  nowych odmian i  gatunków roślin 
uprawnych,

•	 wymianę odmian roślin uprawnych na lepiej 
przystosowane do zmieniającego się klimatu,

•	 monitoring rozprzestrzeniania chorób 
i  szkodników oraz opracowanie agrotech-
nicznych metod ich zwalczania, 

•	 zwiększenie nawadniania roślin,
•	 wdrażanie internetowych systemów wspo-

magania decyzji (np. system monitoringu 
suszy rolniczej, system monitoringu agrofa-
gów, system wspomagania decyzji w  zwal-
czaniu zarazy ziemniaka),

•	 narzędzia do sporządzania planów nawoże-
nia oraz symulowania produkcji nawozów 
naturalnych,

•	 optymalizację wielkości i sposobu stosowa-
nia nawozów mineralnych.

Zagrożenia i możliwości

Zmiany klimatyczne to nie tylko zagrożenia, 
ale i  nowe możliwości. Dobrym przykładem 
jest tu intensywny rozwój uprawy winorośli 

i produkcji wina w Polsce. Powstają nowe win-
nice – na zachodzie południu i południowym 
wschodzie kraju obserwuje się powrót do tra-
dycji winiarskich. Towarzyszy temu także pro-
dukcja win owocowych czy cydru z  polskich 
jabłek. 

W Europie zmiany klimatyczne spowodowa-
ły wzrost liczby upraw owoców tropikalnych. 
We  Włoszech, na  Sycylii uprawia się obecnie 
mango, awokado i banany. W Toskanii rolnicy 
uprawiają z  powodzeniem trzcinę cukrową 
i  orzeszki ziemne, a  w Calabrii – orzechy ma-
kadamia i  marakuję. W  Finlandii ograniczana 
jest produkcja zwierzęca na rzecz roślinnej. Cel 
to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
i wykorzystanie coraz łagodniejszego klimatu 
(wzrost temperatury i  nasłonecznienia, dłuż-
szy okres wegetacji i cieplejsze zimy).

Szybko postępujące zmiany klimatyczne 
na  półkuli północnej mobilizują polskie rol-
nictwo do przygotowania i wdrożenia planów 
adaptacyjnych. Zmiany w  uprawach są nie-
uniknione. Wynika to nie tylko z  globalnego 
wzrostu temperatury, ale też zmienności opa-
dów, wiatrów, liczby dni słonecznych i długo-
ści okresu wegetacji oraz konieczności stoso-
wania racjonalnej gospodarki wodnej.

Rozwój i wdrażanie technologii wspierających 
adaptację do  zmian klimatycznych w  Polsce 
przebiega na poziomie:
•	 osób fizycznych lub gospodarstw domo-

wych,
•	 społeczności lub lokalnych samorządów,
•	 instytucji pośredniczących,
•	 	rządu,
•	 	instytucji międzynarodowych.

Nadrzędnym krajowym organem, prowa-
dzącym działania z  zakresu klimatu i  jego 
zmienności jest Ministerstwo Klimatu i  Śro-
dowiska. Krajowy Program Operacyjny In-
frastruktura i  Środowisko na  lata 2014-2020  
(POIiŚ 2014-2020), wspiera gospodarkę ni-
skoemisyjną i  ochronę środowiska, transport 
i  bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje 
w  obszary ochrony zdrowia i  dziedzictwa  

kulturowego oraz właśnie przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i adaptację do nich. 

W ramach II osi priorytetowej tego Progra-
mu (Ochrona środowiska, w  tym adaptacja 
do zmian klimatu), realizowane są następujące 
działania:
•	 adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpie-

czeniem i zwiększeniem odporności na klę-
ski żywiołowe, w  szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring środowiska,

•	 gospodarka odpadami komunalnymi,
•	 gospodarka wodno-ściekowa w  aglomera-

cjach,
•	 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
•	 poprawa jakości środowiska miejskiego.

Opracowanie: Alicja Kubisz, Dział Rolnictwa  
Ekologicznego i Ochrony Środowiska, DODR

Wrocław, 2022 r.

Redakcja i korekta: Agnieszka Siegel,  
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, 
DODR 
 
Opracowanie graficzne i skład: Ewa Kutkowska, 
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń  
i Wydawnictw, DODR


