
Zadanie 1.3: Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia 
i ochrony gleb użytkowanych rolniczo

14.12.2022, Puławy
Konferencja robocza „Dotacja celowa 2022 finansowana 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Prezentujący: Monika Kowalik
Dział Upowszechniania i Wydawnictw



CELE podzadania

HARMONOGRAM podzadania:
1. Stała aktualizacja strony http://iung.pl/dpr/ (zarówno pod kątem merytorycznym, jak 

i funkcjonalnym) poświęconej racjonalnej gospodarce nawozowej, współpraca z pozostałymi Instytutami 
w tym zakresie.

2. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie racjonalnego nawożenia oraz ochrony gleb –
16 szkoleń w ciągu roku (w każdym województwie jedno szkolenie), realizowanych wspólnie z 
pozostałymi instytutami. Zakres merytoryczny tematów prezentowanych przez przedstawicieli IUNG-PIB 
dotyczy gruntów ornych.

1. Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolniczych w zakresie 
racjonalnego nawożenia oraz ochrony gleb.

2. Wsparcie kadry doradztwa rolniczego w ww. obszarze oraz zaktualizowanie 
wiedzy na ten temat.

3. Pośrednim celem zadania jest podniesienie świadomości rolników w zakresie 
ochrony środowiska glebowego oraz właściwego nawożenia, jak również 
obowiązujących norm prawnych.

MIERNIKI  16 szkoleń

 1 aktualizacja strony Dobre praktyki Rolnicze

 1 ulotka dot. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami
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Zespół realizujący podzadanie

Kierownik podzadania: 
dr Monika Kowalik, Dział Upowszechniania i Wydawnictw

Pracownicy zakładów naukowych:

• Zakład Uprawy Roślin Zbożowych

• Zakład Uprawy Roślin Pastewnych 

• Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

• Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

• Dział Upowszechniania i Wydawnictw
• Dyrekcja
• Inne zakłady naukowe i RZD „Kępa”

Kluczowe wsparcie merytoryczne z innych Zakładów, Działów i jednostek



Ulotka informacyjna 

Ulotka informacyjna o planowanych 
naborach wniosków na „Inwestycje 
mające na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

Wkład merytoryczny 
dr Tamara Jadczyszyn
Z-d Żywienia i Nawożenia Roślin

Strona internetowa DPR
Strona DC
FB – 7 X 2022



I. Formuła zdalna – platforma ZOOM
II. Informacja o szkoleniach na stronie, w mediach społecznościowąch, pocztą 

elektroniczną do kluczowych jednostek.
III. Utworzona strona informacyjna na podstronie DC.
IV. Zgłoszenia mailowe, formularz – bez zbędnych formalności.
V. Elastyczność - możliwość przesunięcia terminu dla uczestników (inne 

województwo)
VI. Prezentacje uwzględniające aspekt regionalny.
VII. Zapisy na szkolenie do „ostatniej chwili” i możliwość dołączenia w trakcie.
VIII. Po zapisie mail zwrotny dot. finansowania, zasad uczestnictwa i materiałów.
IX. Mobilizacja przez info w aktualnościach na stronie IUNGu, dodatkowy mailing, 

media społecznościowe (woj. z mała liczbą zgłoszonych).
X. Odpowiedzi na pytania na bieżąco i po szkoleniu.
XI. Udostępnienie materiałów na dysku w chmurze – 16 województw – 8 prezentacji.

Działania organizacyjne - 16 szkoleń doradców



Zespół i program 16 szkoleń doradców

Strona informacyjna: https://www.iung.pl/2022/06/27/16-szkolen-w-wojewodztwach-z-zakresu-racjonalnego-nawozenia-i-ochrony-gleb/

Nr Temat Wykładowcy

1 Nawozy zielone „green manuring” jako element 
zrównoważonego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych 
rolniczo

Prof. Mariola Staniak , 
dr hab. Alicja Sułek

2 Możliwości wykorzystania biowęgla w rolnictwie Dr Marta Wyzińska

3 Wapnowanie gleb – potrzeby, zasady wapnowania, wykonywanie 
badań gleb

Dr Alina Bochniarz
Dr Grażyna Hołubowicz-Kliza

4 Nawożenie roślin uprawnych w zależności od warunków pogody Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG

5 Racjonalne nawożenie roślin uprawnych a produkcyjność i jakość Dr hab. Danuta Leszczyńska, prof. 
IUNG

6 Innowacyjne nawożenie wybranych roślin w różnych warunkach 
uprawy

Dr hab. Danuta Leszczyńska, prof. 
IUNG

7 Rolnictwo precyzyjne w aspekcie racjonalnego nawożenia roślin 
uprawnych

Prof. Alicja Pecio

8 Potrzeby nawozowe i racjonalne nawożenie roślin bobowatych i 
kukurydzy

Dr Jolanta Bojarszczuk, 
Dr hab. Dorota Pikuła



16 szkoleń doradców - uczestnicy

❑ 1099 uczestników (2021 r – 649) –
unikalnych uczestników przeszkolonych

❑ Tematy szkoleniowe 30-40min + czas na pytania
❑ Śr. Liczba uczestników na 1 szkolenie – 40
❑ Inni uczestnicy: 

pracownicy SChR (KSChR), przedsiębiorcy, izby rolnicze, organizacje rolnicze, 



NEWSLETTER

• Subskrybcja poprzez formularz szkoleniowy
• Newsletter nr 1/2022 

https://www.iung.pl/?na=v&nk=2-140a589d82&id=4

• Dostosowany zarówno do PC jak i urządzeń 
mobilnych (możliwość wyświetlenia w przeglądarce)

https://www.iung.pl/?na=v&nk=2-140a589d82&id=4


Newsletter

631 subskrybentów po 
szkoleniach + osoby 

deklarujące 
zainteresowanie



Strona DPR IUNG-PIB

• Weryfikacja i aktualizacja treści.
• Prośba o współpracę z innymi instytutami MRiRW

(pisma do Instytutów).
• Uzupełnienie aspektów prawnych, dostępność wymaganych wobec stron 

internetowych.
• Nowa spójna grafika
• Wskaźniki aktywności – Google Analytics.



Strona DPR IUNG-PIB – analityka
❑ 4 730 unikalnych odwiedzających
❑ 10 052 wyświetlenia
❑ 531 unikalne pobrania plików

Aktywność z ostatniego roku

Kwartał



A. Promocja szkoleń i strony na wydarzeniach, brał udział z DUW: 
a. Krajowe Dni Pola w Płońsku
b. XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie, 
c. dożynki powiatowe (Góra Puławska) i wojewódzkie (Radawiec).
d. AGROTECH: strona DPR + zeszyt SiR dot. nawożenia

B. Warsztaty w LODR : „Ochrona i kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej -
Wspólne tradycje – wspólne wyzwania”

C. DEMO DAY w prezentacją robota polowego – 19 maja 2022 r.
https://www.iung.pl/2022/04/27/zaproszenie-rolnictwo-4-0-w-aspekcie-ochrony-gleb-i-
racjonalnego-nawozenia/. 

D. Informowanie bezpośrednie doradców uczestniczących w zajęciach studiów 
podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” (warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie).

E. Promocja w mediach społecznościowych zagadnień dot. ochr. gleb i racjonalnego 
nawożenia (szkolenia, ulotka, informacje o bieżących wydarzeniach)

F. Podstrona IUNG-PIB dotacji celowej MRiRW: 
https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2022/

G. Synergia w działaniach, które wspiera MRiRW np. projektach – EJP SOIL – promocja 
ochrony gleb.

H. Filmy edukacyjne.

Działania wspierające dla podzadania

https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2022/


• 2 numery newslettera - 2/2022, 3/2022 i ich 
dystrybucja do WSZYSTKICH odbiorców i 
zainteresowanych.

• Kolejna aktualizacja strony DPR o informacje 
wypracowane w innych DC IUNG-PIB związanych z 
nawożeniem oraz napływające z innych Instytutów 
MRiRW

Do wykonania do 31 grudnia 2022
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