
                
 

 

Konferencja regionalna 
Zamykanie cykli mineralnych na poziomie gospodarstw rolnych -  

Dobre praktyki rolnicze minimalizujące straty składników 
nawozowych w Wielkopolsce 

 

Czwartek, 13 listopada 2014 r. 
10:00 – 16:30 

 
Centrum Kongresowe Hotel IOR - Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
 

Cele konferencji regionalnej: 

 zaprezentowanie wyników unijnego projektu pt. „Skuteczne wykorzystanie nadwyżek 
składników nawozowych w praktyce – zamykanie cykli mineralnych” (w szczególności 
dobrych praktyk potwierdzonych w regionie);  

 zwrócenie szczególnej uwagi na doświadczenia rolników (dotyczące np. udanego 
wdrażania dobrych praktyk) oraz  

 zachęcenie uczestników do dyskusji na temat poszukiwania właściwych rozwiązań oraz 
konieczności podjęcia odpowiednich działań służących skutecznej redukcji nadmiaru 
składników nawozowych w regionie.  

 

Moderator: Ryszard Napierała, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

09.30 – 10.00 Rejestracja i poczęstunek kawą 

10.00 – 10.10 Powitanie i uwagi wstępne  
Marco Bonetti, Komisja Europejska, DG ds. Środowiska (prezentacja projektu) 

10.10 – 11.10 Kontekst 

Przyczyny i skutki nadmiaru składników nawozowych w regionie oraz zalecenia 
(20 minut) 
Marion Sarteel, BIO by Deloitte (prezentacja rezultatów projektu) 

Działania zmierzające do rozwiązania kwestii nadmiaru składników nawozowych 
na poziomie gospodarstw rolnych - doświadczenia (po 10 minut) 
Mirosław Serafinowicz, właściciel gospodarstwa rolnego 

Janina Weronika Saacke, właściciel gospodarstwa rolnego 

Ramy prawne i wsparcie finansowe na rzecz efektywnego gospodarowania 
zasobami w branży rolnej (20 minut) 
Katarzyna Pastuszczak, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

11.10-11.25 Dyskusja i pytania 



                
 

11.25-11.30 Wprowadzenie do dyskusji w małych grupach 

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę 

11.45-12.45 Dyskusja w grupach na temat skutecznych rozwiązań służących redukcji nadmiaru 
składników nawozowych? (2 x 30 minut) 

Tematy dyskusji obejmują m.in.: 

1. Czynniki sukcesu i przeszkody we wdrażaniu dobrych praktyk  
Ewa Kwapich, Wielkopolska Agriculture Advisory Centre, Poznań 

2. Nowe i innowacyjne praktyki 
Anna Giera, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

3. Potencjalne możliwości współpracy i współdziałania 
Maciej Szłykowicz, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

4. Dostrajanie wsparcia finansowego i politycznego  
Marta Kalinowska, WWF Polska 

12.45 – 14.00 Lunch 

14.00 – 15.00 Dyskusja w grupie: (2 x 30 minut) 

(jak wyżej) 

15.00 – 15.15 Przerwa na kawę 

15.15 – 16.15 Dyskusja plenarna 

 Sprawozdania z dyskusji w małych grupach 

 Rezultaty dyskusji w grupach roboczych 

16.15 – 16.30 Uwagi końcowe i pożegnanie 

 Zakończenie spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy projekt jest realizowany w imieniu DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej przez konsorcjum, w 
którego skład wchodzą: BIO by Deloitte, Instytut Ekologiczny, AMEC Environment & Infrastructure UK, Duński 
Uniwersytet Techniczny, Uniwersytet Mediolański oraz Instytut Gospodarki Rolniczej (LEI) przy Wageningen 
University & Research Centre. 

 


