
Zrównoważone gospodarowanie glebami na Litwie z politycznego 

punktu widzenia  

Praktyczne wyniki EJP SOIL będą stanowić podstawę dla polityków w tworzeniu wytycznych dla 

przyszłego rozwoju gospodarczego naszego kraju i opracowania odpowiedniego ustawodawstwa. 

Wiedza na temat dostępnych zasobów glebowych i ich potencjału produkcyjnego jest dla nas niezwykle 

istotna.  

Dr Virginijus Feiza (Litewskie Centrum Badań ds. Rolnictwa i Leśnictwa, LAMMC) i Line Carlenius 

Berggreen 

 
Badanie profilu glebowego gliny ilastej (Endocalcary-Endohypogleyic Cambisol). Gleby tego typu znajdują się na północy 

Litwy. Jest to gleba urodzajna, o ciężkiej strukturze, neutralnym pH, ale ciężka w uprawie. Terminowość zabiegów jest tu 

kluczowa dla założenia uprawy. Zdj. prof. Jonas Volungevičius (LAMMC). 

Wszyscy obecnie żyjący stoimy na fundamentach przeszłości i próbujemy przewidzieć przyszłość. 

Działania w rolnictwie przebiegają według tego samego schematu: opiera się na przeszłych i obecnych 

zasobach – glebie, krajobrazie, klimacie, podczas gdy przyszłość rolnictwa jest jak „droga w budowie”.   

Obecne wyzwania dla litewskich gleb  
Na Litwie występuje 12 typologicznych grup glebowych, spośród 24 zidentyfikowanych we wszystkich 

krajach UE. Większość z nich to gleby morenowe, mineralne, uformowane z materiału polodowcowego 

około 12-10 tysięcy lat temu. Na niektórych obszarach nizin występują również gleby pochodzenia 

polodowcowego, takie jak gleby organiczne (torfowe).. Niestety, zawartość próchnicy w warstwie 

powierzchniowej (0-20 cm) gleb mineralnych rzadko przekracza 3-4%. Zazwyczaj wynosi 1% lub mniej. 

Niska zawartość materii organicznej wciąż jest jednym z najpoważniejszych problemów, jakie muszą 

zostać rozwiązane, by poprawić produktywność gruntów rolnych. Niewiele jest gospodarstw z 

produkcją mieszaną na Litwie, zajmujących się jednocześnie hodowlą zwierząt gospodarskich i uprawą 

roli. 

Ponadto, kolejne wyzwanie dla Litwy stanowi krajobraz falisty przeważający na wschodzie i zachodzie 

kraju. Z zasady, gleby mineralne na pagórkowatym terenie mają naturalnie kwaśne pH (3.5-5.0) i 

wymagają regularnego wapnowania w celu zapewnienia sprzyjających warunków środowiska dla 
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wzrostu niektórych roślin uprawnych (pszenicy ozimej czy roślin strączkowych). W przyszłości praktyki 

adaptacyjne dla upraw kwasolubnych mogłyby zostać poszerzone.  

W dodatku, następną problematyczną cechą gleb występujących na Litwie jest niski poziom 

makroskładników dostępnych dla roślin. Takie gleby często mają słabą i niestabilną strukturę. Są 

podatne na zagęszczanie, co utrudnia wzrost roślin, zwiększa ryzyko ich wymakania w przypadku 

obfitych opadów deszczu, a w przypadku ich niedoboru korzenie mają utrudniony dostęp do wody 

gruntowej ze względu na zagaszenie gleby 

W 2018 roku Ministerstwo Rolnictwa opublikowało książkę zatytułowaną “Biała księga rolnictwa i 

rozwoju obszarów wiejskich”. Zawarto w niej długoterminowe rozwiązania polityczne ukierunkowane 

na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa do roku 2030. Opisane zostały w niej problemy związane z 

gospodarowaniem glebą i przedstawione środki służące poprawie zrównoważenia gleby. Publikacja ta 

niesie ze sobą duże oczekiwania wobec rekomendowanych metod poprawy gospodarowania glebami 

na Litwie. Szczególna uwaga została w niej poświęcona podniesieniu wydajności wykorzystania 

składników odżywczych i redukowaniu potrzeby stosowania chemicznych środków ochrony roślin.  

Litewskie gleby: teraźniejszość i przyszłość 
Jesienią 2019 roku miała miejsce dyskusja naukowo-praktyczna na temat: „Stan litewskich gleb: 

obecnie i w przyszłości”, zorganizowana przez LAMMC. Dr Virginijus Feiza (LAMMC), partner programu 

EJP SOIL, zreferował stan obecny gleb na Litwie, co jest przedmiotem szczególnego zainteresowania 

rolników, władz publicznych i mediów. Naukowcy, politycy i reprezentanci sektora rolno-spożywczego 

dyskutowali na temat obecnego stanu wielofunkcyjności gleb rolniczych na Litwie, a także ich usług w 

przyszłości. 

Nowa wersja Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych została przedstawiona uczestnikom spotkania (link 

do wersji w języku litewskim). Zawiera on zalecenia i porady dotyczące gospodarowania glebami, 

korzystania z zasobów wodnych i powietrznych w celu łagodzenia negatywnych skutków zmian 

klimatycznych oraz adaptacji do zmian zachodzących w środowisku. Kodeks przedstawia także listę 

aktualnie obowiązujących krajowych przepisów prawnych i aktów ustawodawczych UE dotyczących 

działalności rolniczej. Uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że gospodarowanie gruntami rolnymi 

powinno podlegać ocenie biorącej pod uwagę przyjazność praktyk dla środowiska, akceptowalność pod 

względem agronomicznym, a także opłacalność ekonomiczną.  

 

Uczestnicy dyskusji: (od lewej): dr Jonas Volungevičius, starszy pracownik naukowy LAMMC, profesor wykładający na 

Uniwersytecie Wileńskim; prof. Gediminas Staugaitis, Dyrektor Laboratorium Badań Chemicznych LAMMC, nauczyciel 

akademicki LAS; dr Virginijus Feiza, Kierownik Departamentu Zarządzania Glebą i Roślinami Uprawnymi, LAMMC; Petras 

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_politika/GZUP%20Kodeksas%20taisytas%20po%20AplinkosM-%20birzelis.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_politika/GZUP%20Kodeksas%20taisytas%20po%20AplinkosM-%20birzelis.pdf
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Puskunigis, Prezes Stowarzyszenia Litewskich Przedsiębiorstw Rolnych; Aušrys Macijauskas, Przewodniczący Litewskiego 

Stowarzyszenia Producentów Zbóż; Dovilė Karlonienė, główny specjalista (Grupa ds. Ochrony Środowiska i Polityki Leśnej) 

Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej; Saulius Jasius, starszy doradca w Grupie ds. Polityki Zrównoważonej Produkcji 

Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa Republiki Litewskiej. 

Łączenie badań z praktyką w sektorze rolnym 

Według Sauliusa Jasiusa, starszego doradcy z Grupy ds. Zrównoważonej Polityki Produkcji Rolnej, 

powołanej przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej, szczególna zaletą programu EJP SOIL jest 

łączenie badań naukowych z praktyką w sektorze rolnictwa.   

„Przede wszystkim, dla Ministerstwa Rolnictwa na Litwie kluczowe znaczenie mają praktyczne 

rezultaty działań podejmowanych w ramach EJP Soil” - mówi Saulius Jasius. „Będą one podstawą dla 

polityków w tworzeniu wytycznych dla przyszłego rozwoju gospodarczego naszego kraju i dla 

opracowania nowego ustawodawstwa.” 

Wszyscy zgadzają się, że wiedza na temat zasobów glebowych dostępnych w rolnictwie europejskim i 

potencjału produkcyjnego oczekiwanego w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji jest niezwykle 

istotna.  

Z politycznego i praktycznego punktu widzenia, istotna jest też wiedza na temat zmian zachodzących 

w glebie pod wpływem różnych warunków klimatycznych. Ocena rezultatów na podstawie 

długoterminowych doświadczeń polowych ukaże te zmiany odzwierciedlone w podstawowych 

właściwościach gleby i możliwej redukcji emisji CO2 z gleb uprawnych. 

W przyszłości wymagane będzie rzetelne ewidencjonowanie emisji z uprawianych gruntów, jak i 

potencjału absorpcji CO2 w warunkach lokalnych.   

“Oczekujemy, że program EJP SOIL dostarczy nie tylko arytmetycznie dokładnych, ale też zmierzonych 

w terenie danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych na poziomie kraju” dodaje Saulius Jasius. 

Jasius, jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, niecierpliwie wyczekuje nowej wiedzy i opinii 

eksperckich, których dostarczą organizowane w ramach EJP SOIL warsztaty, wizyty polowe i 

konferencje.   

“Im większy będzie zakres adresowanych problemów dotyczących gleby, tym cenniejszych 

praktycznych zaleceń mogą oczekiwać interesariusze“ - podsumowuje Saulius. “Program EJP SOIL jest 

ambitny i wszystkim jego organizatorom życzę sukcesów w realizacji założonych celów.”  
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