
KRAJOWY PROGRAM ODKWASZANIA 

I UŻYŹNIANIA GLEBY

- KONCEPCJA

Kazimierz Dolny, dn. 18.09.2018 r.

KONCEPCJA PREZENTOWANA W RAMACH KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "SYSTEM OCHRONY I ODNOWY BIOLOGICZNIE CZYNNEJ POWIERZCHNI ZIEMI W POLSCE" 



Organizator programu „Zdrowa Polska Gleba”

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest skutecznie

działającym na arenie krajowej i międzynarodowej klastrem branżowym prowadzącym projekty i działania

w strefie badawczo-rozwojowej, skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z całej Polski. 

Jesteśmy jedynym branżowym Klastrem Chemicznym w Polsce posiadającym status Krajowego Klastra

Kluczowego

Dotychczas Stowarzyszenie zrealizowało kilkanaście krajowych i międzynarodowych  

projektów związanych z zielonymi technologiami (programy CORNET, 7 PR, BIOPEN – H2020).

Aktywność Klastra realizuje się w ramach czterech obszarów tematycznych – platform branżowych:

biogospodarki (nawozy, w tym ich wpływ na środowisko), opakowania, efektywność energetyczna i

odzysk surowców oraz zdrowa żywność.

Co roku Klaster organizuje Międzynarodowe Forum Naukowo – Gospodarcze CHEMIKA EXPO, które

przyciąga autorytety ze świata biznesu oraz naukowców w poszczególnych branżach i dziedzinach.

Organizacja skupia ponad 150 członków z całego kraju (w tym duże, średnie i małe przedsiębiorstwa)



Wybrane podmioty i instytucje współpracujące



Wybrane projekty krajowe i międzynarodowe



Geneza idei programu „Zdrowa Polska Gleba”

Postępująca degradacja gleb użytkowanych rolniczo w Polsce związana z  zakwaszeniem, 

wadliwą gospodarką i zarządzaniem węglem organicznym oraz mineralnymi      

składnikami pokarmowymi roślin. 

Słaba świadomość wśród rolników nowoczesnych produktów mających wpływ na poprawę

jakości gleby.

Zapotrzebowanie na wszelkie inicjatywy edukacyjne wspierające podejmowanie decyzji przez  

rolników.

Promowanie prawidłowych zachowań związanych z nowoczesnym gospodarowaniem i dbałością

o utrzymanie właściwej jakości gleby.

Konieczność uruchomienia mechanizmów finansowania zabiegów odkwaszania i użyźniania

gleby przez instytucje decyzyjne



To jest ten moment? 



Podstawowe zadania do realizacji w ramach programu 

„Zdrowa Polska Gleba”

Regulacja odczynu pH gleby

Eliminowanie deficytu materii organicznej

Doradztwo i konsultacje rolnicze

Propagowanie badań gleby

Promowanie  nowoczesnych produktów mających wpływ na poprawę jakości gleby

Współpraca z Partnerami Programu (instytucje badawcze, producenci, jednostki samorządowe itp.)

Wsparcie finansowe  - działania zmierzające do uruchomienia mechanizmów finansowania   

zabiegów odkwaszania i użyźniania gleby  



Jak chcemy działać?

Ustalenie 

priorytetów z 

Radą 

Konsultacyjną

Wyznaczenie zadań 

i harmonogramów 

szczegółowych

Realizacja projektu



Utrwalmy ten moment 

pamiątkowym zdjęciem!



Rozpoczęliśmy już nasze działania!

W dniu 5 września 2018 roku 

przedstawiciele naszej organizacji wzięli 

udział w Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, 

gdzie wskazana została konieczność 

wdrożenia programu odkwaszania i 

użyźniania gleby.



Stowarzyszenie 
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny 

„Zielona Chemia”
Al. Piastów 48, 70-311 Szczecin 

Tel.   +48 91 852 36 31 

E-mail:  biuro@zielonachemia.eu
www.zielonachemia.eu  


