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Zgodnie z postanowieniem zawartym w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29 WE kraje
UE zobowi¹za³y siê do 2020 roku zmniejszyæ emisjê
gazów cieplarnianych (GHG) przynajmniej o 20%
w stosunku do roku bazowego (1999). Dane publiko-
wane przez Krajowy Oœrodek Bilansowania i Zarz¹-
dzania Emisjami (2014) wskazuj¹, ¿e w 2012 emisja
N2O w Polsce wynios³a 95,45 tys. t., a rolnictwo pol-
skie jest znacz¹cym emiterem tego tlenku (81,27 tys. t.).
Za tak znacz¹cy udzia³ rolnictwa w emisji N2O od-
powiedzialne s¹ przede wszystkim gleby rolne (68,6%
emisji rolniczych). Uzasadnione wydaje siê zatem
okreœlenie mo¿liwoœci ograniczenia emisji tego gazu
ze Ÿróde³ rolniczych – g³ównie gleb uprawnych. Jest
to jednak zagadnienie o tyle trudne, o ile w ogóle pro-
blem emisji N2O z gleb rolnych pozostaje s³abo udo-
kumentowany w krajowym piœmiennictwie. Dotych-
czas w Polsce emisja tlenku diazotu z gleb rolnych
by³a przedmiotem g³ównie badañ laboratoryjnych, a
w mniejszym stopniu prowadzonych w warunkach
polowych (Oenema et al. 1999, W³odarczyk 2000,
Sapek et al. 2002, W³odarczyk et al. 2004, W³odar-
czyk i Kotowska 2005). W zwi¹zku z powy¿szym
ogólna charakterystyka i szacunki emisji N2O z gleb
uprawnych Polski opracowywane by³y przede wszyst-

kim na podstawie zagranicznych wyników badañ i
modeli matematycznych (Sapek 1998, Mercik i Mo-
skal 2002, Sosulski i £abêtowicz 2007, Syp i Faber
2016). Mankamentem tych modeli, które maj¹
u nas szerokie zastosowanie jest brak mo¿liwoœci ich
kalibracji opieraj¹c siê o dane krajowe. Doniesienia
literaturowe sugeruj¹ istnienie okreœlonych proble-
mów z poprawn¹ ocen¹ symulowanej wielkoœci emisji
N2O z gleb Polski. Wed³ug Nyækowiaka (2014) wiel-
koœæ emisji tego tlenku z gleby oszacowana na pod-
stawie modeli matematycznych mo¿e w znacz¹cy
sposób ró¿niæ siê od wielkoœci emisji gazu pomie-
rzonej empirycznie. Co wiêcej, kalkulacja emisji N2O
z gleby przy u¿yciu ró¿nych modeli matematycznych
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
i Landskape DNDC prowadzi do uzyskania wyraŸ-
nie ró¿ni¹cych siê wyników symulacji. Podobny
pogl¹d prezentuj¹ Syp i Faber (2016). Autorzy ci
podaj¹, ¿e œrednia dla Polski emisja N2O z gleb pod
pszenic¹ ozim¹ obliczona wed³ug metodyki IPCC
(3,51 kg N·ha–1) by³a a¿ o blisko 89% wiêksza od tej,
oszacowanej wed³ug modelu DNDC (1,86 kg N·ha–1).
Z uwagi na ten fakt, aktualnie ogromne znaczenie po-
znawcze i referencyjne maj¹ prace badawcze nad
emisj¹ N2O z gleby prowadzone w warunkach polo-
wych w krajowych warunkach glebowych, klimatycz-
nych i agrotechnicznych. W ostatnich latach badania
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Streszczenie: Celem pracy by³a ocena efektywnoœci i mo¿liwoœæ wdro¿enia praktyk mitygacji emisji N2O w warunkach glebowo-
klimatyczno-agrotechnicznych Polski. Analizie poddano praktyki polegaj¹ce na: zmniejszeniu dawki azotu, doborze jego formy
w nawozach i zastosowaniu inhibitorów biologicznych przemian zwi¹zków azotowych w glebie, regulacji odczynu gleby, kontroli
i zmniejszeniu dawek nawozów naturalnych, zalesianiu gleb najs³abszych. Analiza dostêpnych danych wykaza³a, ¿e warunki sprzy-
jaj¹ce intensywnej emisji N2O z gleb uprawnych Polski wystêpuj¹ incydentalnie. Z tego powodu efektywnoœæ praktyk polegaj¹cych
na ekstensyfikacji produkcji roœlinnej mo¿e byæ ma³a. Zmniejszenie poziomu nawo¿enia mo¿e przynieœæ po¿¹dany efekt mitygacyj-
ny tylko w niewielkiej liczbie gospodarstw rolnych z intensywn¹ produkcj¹ roln¹. Poniewa¿ gleby zakwaszone s¹ postrzegane jako
„hot spots” o podwy¿szonej emisji N2O, regulacja ich odczynu powinna byæ traktowana jako praktyka mitygacji emisji tlenku
diazotu o szerokim zastosowaniu ze wzglêdu na skalê zakwaszenia gleb Polski. Efektywn¹ praktyk¹ ograniczenia emisji N2O z gleb
rolnych mo¿e byæ zastosowanie inhibitorów nitryfikacji lub ureazy oraz zalesianie gleb ornych najs³abszych (VI klasa bonitacyjna).
Wdro¿enie tych praktyk mo¿e byæ ograniczone wzglêdami ekonomicznymi oraz przestrzenno-czasowym wymiarem planów zwiêksze-
nia lesistoœci kraju. Uwzglêdnienie efektów mitygacyjnych analizowanych praktyk wymaga weryfikacji algorytmów wykorzystywa-
nych do kalkulacji emisji gazów cieplarnianych (GHG).

S³owa kluczowe: emisja N2O, zmniejszenie emisji GHG, gleby uprawne
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takie w ró¿nych warunkach nawo¿enia i uprawy ro-
œlin prowadzi³ w Polsce Centralnej Sosulski et al.
(2014, 2015). Nadal jednak istnieje potrzeba prowa-
dzenia badañ nad emisj¹ N2O z gleb na szerok¹ skalê
obejmuj¹cych obszar ca³ego kraju.

Prawdopodobnie niedostateczna liczba krajowych
danych powoduje, ¿e w naszym piœmiennictwie bra-
kuje równie¿ szerokiej dyskusji nad sposobami i sku-
tecznoœci¹ dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie
emisji GHG z dzia³alnoœci rolnictwa polskiego. Jest
to o tyle niepokoj¹ce, ¿e drugi okres zobowi¹zañ
redukcji emisji GHG trwa od 1 stycznia 2013 roku.
Tymczasem w literaturze œwiatowej katalogi praktyk
mitygacji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa zo-
sta³y ju¿ opracowane (Eagle et al. 2012, Moran et al.
2008). Dlatego celem niniejszej pracy by³a analiza
potencja³u redukcyjnego emisji N2O z gleb upraw-
nych Polski uwzglêdniaj¹ca dostêpne dane piœmien-
nictwa krajowego i zagranicznego.

PRZEGL¥D I ANALIZA PRAKTYK
REDUKCJI EMISJI N

2
O

Z GLEB UPRAWNYCH POLSKI
NA PODSTAWIE DOSTÊPNYCH
DANYCH LITERATUROWYCH

Praktyka 1: Zmniejszenie dawek nawo¿enia
azotem. Spoœród wielu czynników, zawartoœæ N mi-
neralnego i wêgla organicznego w glebie, pH oraz jej
temperatura s¹ pierwszoplanowymi regulatorami
decyduj¹cymi o wielkoœci emisji N2O z gleby, (de Klein
et al. 2001). Gaz ten powstaje w glebie w wyniku
procesów: denitryfikacji N-NO3

– i nitryfikacji N-NH4
+

(Skiba et al. 1993, Bateman i Baggs 2005). Dlatego
zawartoœæ azotu mineralnego w najwiêkszym stop-
niu decyduje o wielkoœci emisji N2O z gleby (McVicar
i Kelleman 2014, He et al. 2016). Poniewa¿ w gle-
bach uprawnych zawartoœæ N mineralnego zwiêksza
siê w wyniku mineralnego nawo¿enia azotem (So-
sulski et al. 2014), to mo¿na zak³adaæ, ¿e najbardziej
skutecznym sposobem ograniczenia emisji N2O jest
zmniejszenie dawek tego sk³adnika. Za wykorzysta-
niem w praktyce tak prostego sposobu ograniczenia
emisji N2O z gleb uprawnych przemawia liniowy cha-
rakter zale¿noœci pomiêdzy wielkoœci¹ dawki azotu
a emisj¹ N2O z gleby, wykazany w licznych pracach
badawczych (Bouwman 1996, McSwiney i Robertson
2005, Kim i Dale 2008). Niestety, doniesienia innych
badaczy budz¹ w¹tpliwoœci co do realnej mo¿liwo-
œci zmniejszenie emisji N2O z gleb uprawnych w na-
stêpstwie zmniejszenia dawek azotu.Wed³ug Bouw-
mana et al. (2002) stosowanie dawek azotu nie prze-
kraczaj¹cych 150 kg N·ha–1 emisja N2O z gleby utrzy-
muje siê na stabilnym poziomie i wynosi oko³o 1 kg

N-N2O·ha–1. Natomiast van Groenigen et al. (2010)
oceni³, ¿e przy stosowaniu dawek azotu do 187 kg
N·ha–1 emisja N2O z gleby utrzymuje siê na niskim
poziomie (1–2 kg N-N2O·ha–1), a jej wyraŸny wzrost
ma miejsce dopiero po przekroczeniu dawki 200 kg
N·ha–1. Z powy¿szymi wynikami badañ koresponduj¹
rezultaty uzyskane z szeœciu eksperymentów polo-
wych prowadzonych w Niemczech, na podstawie któ-
rych nie stwierdzono istotnej zale¿nosci pomiêdzy
emisj¹ N2O z gleby a dawk¹ azotu (Kaiser i Ruser
2000). O braku liniowej zale¿noœci pomiêdzy dawk¹
azotu a emisj¹ N2O z gleby donosi³ równie¿ Jungkunst
et al. (2006). Natomiast w badaniach prowadzonych
na wieloletnim eksperymencie nawozowym w Skier-
niewicach (Polska Centralna) nie stwierdzono wiêk-
szych ró¿nic pomiêdzy emisj¹ N2O z gleby, na której
stosowano 90 kg N·ha–1 i z obiektu kontrolnego bez
nawo¿enia azotem (Sosulski et al. 2015).

Kwestia okreœlenia poziomu nawo¿enia, którego
zmniejszenie przyniesie w naszych warunkach gle-
bowo-agrotechnicznych rezultat mitygacji emisji N2O
pozostaje w dalszym ci¹gu aktualna. Przytoczone
dane literaturowe pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e wymierny
efekt mitygacji emisji N2O z gleb uprawnych mo¿e
wyst¹piæ dopiero przy zmniejszeniu dawek azotu
przekraczaj¹cych 150–200 kg N·ha–1. Rekomendo-
wane przez IUNG w Pu³awach dawki azotu w upra-
wie roœlin zbo¿owych wynosz¹ 40–200 kg N·ha–1,
okopowych 30–180 kg N·ha–1, rzepaku 100–200 kg
N·ha–1, str¹czkowych 0–20 kg N·ha–1, bobowatych
drobnonasiennych 0–85 kg N·ha–1, pastewnych 50–
220 kg N·ha–1 (Jadczyszyn i in. 2010). Œrednie zu¿y-
cie nawozów azotowych w Polsce w latach 2009–
2014 waha³o siê od 68,9 do 80,7 kg N·ha–1 (Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2015) co sugeruje, ¿e naj-
wiêksze z rekomendowanych dawek azotu stosowa-
ne by³y tylko w niektórych gospodarstwach rolnych.
Wyniki powszechnego spisu rolnego z 2010 roku
wskazuj¹, ¿e w Polsce funkcjonuje ok. 730,7 tys.
gospodarstw towarowych (o minimalnej wielkoœci
ekonomicznej nie mniejszej ni¿ 4000 euro), zajmu-
j¹cych ok. 12 280,21 tys. ha, tj. na ok. 85% ogólnej
powierzchni u¿ytków rolnych (Poczta et al. 2013).
Najwy¿sze dawki azotu (przekraczaj¹ce nawet po-
ziom rekomendowany przez IUNG) mog¹ byæ stoso-
wane przede wszystkim w gospodarstwach zdolnych
do wytworzenia nadwy¿ki ekonomicznej (o najwiêk-
szej wielkoœci ekonomicznej >250 tys. euro). Zajmuj¹
one powierzchni¹ ok. 1 970,3 tys. ha (13,7% ) u¿yt-
ków rolnych. Nie dysponuj¹c innymi danymi, mo¿na
z pewnym ryzykiem za³o¿yæ, ¿e zmniejszenie pozio-
mu nawo¿enia mo¿e przynieœæ wymierny efekt re-
dukcji emisji N2O z gleb uprawnych jedynie w tej
grupie gospodarstw. Ocena prezentowanego przez
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autorów tej pracy przestrzennego wymiaru skutecz-
noœci analizowanej praktyki jest trudna, a jej rewizja
bêdzie mo¿liwa dopiero w oparciu o analizê rejestru
poziomu nawo¿enia azotem w polskich gospodar-
stwach – który jeszcze nie istnieje.

Jak ju¿ wspomniano, Ÿród³em tlenku diazotu
w glebie s¹ równie¿ biologiczne procesy denitryfika-
cji i nitryfikacji. Wydaje siê, ¿e redukcja nawo¿enia
azotowego mo¿e byæ skuteczn¹ praktyk¹ mitygacji
emisji N2O w glebach podatnych na denitryfikacjê
lub z intensywnym procesem nitryfikacji. Denitryfi-
kacja mo¿e byæ istotnym Ÿród³em tego gazu w gle-
bach ubogich w materiê organiczn¹ (Sanchez-Martin
et al. 2008), a przecie¿ wiêkszoœæ gleb Polski charak-
teryzuje siê nisk¹ zawartoœci¹ próchnicy (de Brogniez
et al. 2015). Podstawowym czynnikiem intensyfiku-
j¹cym proces denitryfikacji, a tym samym zwiêksza-
j¹cym emisjê N2O z gleby, jest wysokie jej uwilgot-
nienie (Smith et al. 1998, Clough et al. 2004, Amha
i Bohne 2011). Przy wilgotnoœci przekraczaj¹cej 70%
pojemnoœci kapilarnej gleby N2O jest wy³¹cznie pro-
duktem procesu denitryfikacji (Bateman i Baggs
2005). Tymczasem Goliñski et al. (2000) podaje, ¿e
w Polsce znajduje siê tylko ok. 10% gleb podatnych
na denitryfikacjê. W glebach lekkich o sk³adzie me-
chanicznym zapewniaj¹cym dobre warunki drena¿u
denitryfikacja wystêpuje tylko okazjonalnie (Mogge
et al. 1999). Natomiast blisko 56% powierzchni u¿yt-
ków rolnych w Polsce stanowi¹ piaszczyste gleby
przepuszczalne (Krasowicz et al. 2011). Mo¿liwoœæ
wzmo¿onej emisji N2O z takich gleb w wyniku deni-
tryfikacji jest wiêc bardzo ograniczona i mo¿e wy-
stêpowaæ tylko w okresie intensywnych opadów
(Flessa et al. 2012). Gwa³towny wzrost uwilgotnie-
nia gleby mo¿e byæ czynnikiem prowadz¹cym do
wzrostu emisji N2O z gleby, ale ma to miejsce dopie-
ro po nasyceniu gleby wod¹ powy¿ej 70% pojemno-
œci kapilarnej (Ruser et al. 2006). Wzrost wilgotno-
œci do poziomu 64% pojemnoœci kapilarnej gleby nie
wi¹¿e siê ze wzrostem emisji N2O z gleby (Yanai et
al. 2007). Osi¹gniêcie znacz¹cego stopnia uwilgot-
nienia przepuszczalnych gleb lekkich w trakcie okre-
su wegetacji jest mo¿liwe dopiero po d³ugotrwa³ych
opadach atmosferycznych i nie zawsze towarzyszy
mu wzrost emisji N2O (Sosulski et al. 2014). W wa-
runkach klimatycznych Polski wiêksze uwilgotnie-
nie gleb uprawnych wystêpuje przede wszystkim
w okresie od jesieni do wiosny. Obecnoœæ w glebie
znacznej iloœci niewykorzystanego przez roœliny N-NO3

–

w tym okresie teoretycznie umo¿liwia wzrost inten-
sywnoœci denitryfikacji i powstawaniu N2O. Jednak
wyniki badañ nad emisj¹ tego tlenku z gleby prze-
prowadzonych w warunkach trwa³ych eksperymen-
tów nawozowych w Skierniewicach wskazuj¹, ¿e w

naszych warunkach klimatycznych wiêcej N2O uwal-
niane by³o w okresie lata ni¿ wiosn¹ i jesieni¹ (So-
sulski et al. 2014). Niestety, wspomniane badania nie
by³y prowadzone w okresie zimowym. Dlatego za³o-
¿enie, ¿e emisja N2O w okresie zimowym w naszych
warunkach glebowych ma charakter marginalny nie
mo¿e byæ zweryfikowane. Pomimo, ¿e zale¿noœæ po-
miêdzy emisj¹ N2O z gleby a jej temperatur¹ ma cha-
rakter liniowy (Smith et al. 1998), to w literaturze
zagranicznej nie brakuje doniesieñ o znacz¹cej emi-
sji tlenku diazotu z gleb w ch³odniejszych okresach
roku Kaiser et al. (1998). Kaiser i Ruser (2000) po-
daj¹, ¿e emisja N2O wystêpuj¹ca w okresie zimowym
mo¿e stanowiæ nawet 50% rocznej emisji tego gazu
z gleby. Z uwagi na brak udowodnionej tendencji do-
tycz¹cej emisji tlenku diazotu w okresie zimowym
nale¿a³oby kontynuowaæ badania w naszym kraju. In-
nym ograniczeniem intensywnej denitryfikacji w gle-
bach Polski mo¿e byæ niedostateczna zawartoœæ pro-
stych, biodegradowalnych zwi¹zków organicznych
(Sosulski et al. 2016a) pe³ni¹cych w tym procesie
funkcjê donora elektronów (Vidon i Hill 2004, Bur-
ghate i Ingole 2013). Oznacza to, ¿e w przypadku
wystêpowania du¿ej zawartoœci N-NO3

– nawet w ko-
rzystnych dla denitryfikacji warunkach glebowych
i atmosferycznych intensywnoœæ tego procesu mo¿e
byæ ma³a.

Bateman i Baggs (2005) podaj¹, ¿e przy wilgot-
noœci gleby w zakresie 35–60% kapilarnej pojemno-
œci wodnej, nitryfikacja jest zasadniczym procesem
produkcji N2O w glebie. Uzyskane przez autorów
niniejszej pracy podobne lub nawet wiêksze warto-
œci wspó³czynników korelacji pomiêdzy emisj¹ N2O
z gleby a zawartoœci¹ N-NH4

+ ni¿ pomiêdzy emisj¹
N2O a  zawartoœci¹ N-NO3

– wskazuj¹, ¿e nitryfika-
cja odgrywa istotn¹ rolê w produkcji tego gazu w gle-
bach lekkich Polski Centralnej (Sosulski et al. 2015).
Intensywnoœæ tego procesu jest œciœle uzale¿niona od
stanu zakwaszenia gleby (Kyveryga et al. 2004).
[Wp³yw stanu zakwaszenia gleby na emisjê N2O zo-
stanie omówiony w dalszej czêœci pracy.] Baggs et
al. 2010 oraz Vermoesen et al. (1996) podaj¹, ¿e
w glebach wapnowanych N2O powstaje g³ównie
w wyniku nitryfikacji. W naszej ocenie emisja N2O
z gleb wapnowanych utrzymuje siê jednak na wzglêd-
nie niskim poziomie. W zale¿noœci od sposobu na-
wo¿enia (mineralnego, mineralno-naturalnego lub
naturalnego) stosowanego na tle wapnowania w okre-
sie wegetacji emitowane by³o zaledwie 0,64–0,92 kg
N-N2O kg·ha–1 (Sosulski et al. 2014, 2015). Mo¿na
wiêc zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e zw³aszcza na gle-
bach o uregulowanym odczynie, na których mo¿liwe
jest osi¹gniêcie wysokiego poziomu wykorzystania
azotu nawozowego przez roœliny, zmniejszenie da-
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wek mo¿e przynieœæ tylko ograniczony rezultat mity-
gacji emisji N2O z gleby.

Praktyka 2: Dobór formy azotu w nawozach
i zastosowanie inhibitorów nitryfikacji i ureazy.
Ograniczonych mo¿liwoœci zmniejszenia emisji N2O
z gleb uprawnych mo¿na upatrywaæ równie¿ w do-
borze formy azotu aplikowanej w nawozach azoto-
wych. Skutecznoœæ tej praktyki mo¿e byæ rozpatry-
wana w przypadku stosowania najwy¿szych dawek
nawozów oraz w odniesieniu do okreœlonych warun-
ków glebowo-agrotechnicznych. Wed³ug Bouwman’a
(1996) emisja N2O z gleby po zastosowaniu saletry
amonowej i/lub mocznika jest wiêksza ni¿ po aplika-
cji nawozów, w których azot wystêpuje w formie amo-
nowej. W porównaniu do nawozów amonowych, na-
wo¿enie saletrzane zwiêksza emisjê N2O, ale tylko
z gleb zakwaszonych, w których dominuj¹cym pro-
cesem jest denitryfikacja. Na glebach o wy¿szej war-
toœci pH i o mniejszej wilgotnoœci wiêksza emisja
N2O ma miejsce po zastosowaniu nawozów amono-
wych (Liu et al. 2007, Vermoesen et al. 1996). We-
d³ug Zalewskiego (2013) w Polsce obserwuje siê
w ostatnich latach wzrost zu¿ycia mocznika kosztem
zmniejszenia zu¿ycia saletry amonowej. W kontek-
œcie poszukiwania sposobów zmniejszenia emisji N2O
z gleb uprawnych zjawisko to wydaje siê byæ nieko-
rzystne zw³aszcza w gospodarstwach, w których gle-
by s¹ regularnie wapnowane i stosowane s¹ najwy¿-
sze dawki azotu. Jest w¹tpliwe, aby w przysz³oœci
mo¿liwa by³a zmiana relacji w zu¿yciu poszczegól-
nych nawozów, które wpisuj¹ siê w ogólnoœwiatowy
trend wzrostu zu¿ycia mocznika kosztem innych na-
wozów azotowych. Dlatego obiecuj¹cym sposobem
mitygacji emisji N2O z gleb uprawnych mo¿e byæ za-
stosowanie nawozów o kontrolowanym Controlled
Release Fertilizers (CRF) i spowolnionym Slow Re-
lease Fertilizers (SRF) dzia³aniu (Grzmil i Kowal
2006). W grupie nawozów CRF i SRF znajduj¹ siê
kondensaty mocznikowo-aldehydowe, nawozy pokry-
te otoczkami mineralnymi i organicznymi, nawozy
z zeolitami oraz nawozy z inhibitorami nitryfikacji
lub ureazy. Szczególnie atrakcyjnym w kontekœcie mi-
tygacji emisji N2O z gleb uprawnych wydaje sie byæ
stosowanie nawo¿enia z dodatkiem inhibitorów prze-
mian zwi¹zków azotowych (Ding et al. 2011). Naj-
czêœciej wykorzystywanymi inhibitorami nitryfikacji
s¹: 2-chloro-6-(trichlorometylo) pirydyna (N-serve),
dicyjanodiamina (DCD) oraz fosforany 3, 4-dimetylo-
pirazol (DMPP). Natomiast inhibitorami ureazy
aplikowanymi do nawozów s¹: triamid kwasu N-(n-bu-
tylo)tiofosforowy (Agrotain), wêglik wapnia oraz tio-
siarczany (Grzmil i Kowal 2006). Khalil et al. (2009)
podaj¹, ¿e zastosowanie mieszaniny wybranych in-

hibitorów nitryfikacji i ureazy zmniejsza emisjê N2O
z gleby nawo¿onej mocznikiem o 79–87%, zastoso-
wanie inhibitora nitryfikacji – o 81–83%, a inhibito-
ra ureazy o 15–46%. Misselbrook et al. (2014) do-
wiedli, ¿e wiêkszy efekt mitygacji emisji N2O uzy-
skuje siê po zastosowaniu inhibitora nitryfikacji wraz
z gnojowic¹ (70%) i gnojówk¹ (69%) ni¿ z nawoza-
mi mineralnymi (39%). Podobne zale¿noœci uzyskali
Singh et al. (2013), którzy po zastosowaniu inhibito-
ra ureazy w warunkach intensywnego nawo¿enia pa-
stwiska gnojówk¹ stwierdzili zmniejszenie emisji
N2O o ok. 62%, a mocznikiem – o ok. 48%. Nato-
miast Menéndez et al. (2012) podaj¹, ¿e u¿ycie inhi-
bitorów nitryfikacji mo¿e zmniejszyæ emisjê tlenku
diazotu po zastosowaniu siarczanu amonowego (VI)
i saletry amonowej (ASN) nawet do poziomu zareje-
strowanego na glebie nienawo¿onej azotem. Nale¿y
jednak liczyæ siê z tym, ¿e w warunkach polowych
efekt mitygacyjny stosowania inhibitorów mo¿e byæ
mniejszy ni¿ w eksperymentach laboratoryjnych
(Khalil et al. 2009) lub bêdzie on trudny do staty-
stycznego udowodnienia (Barneze et al. 2015). Mis-
selbrook et al. (2014) ocenili, ¿e zastosowanie inhi-
bitorów pozwoli na zmniejszenie emisji N2O z rol-
nictwa brytyjskiego najwy¿ej o 20%. Wyniki badañ
Mazzetto et al. (2015) oraz Dougherty et al. (2016)
wskazuj¹, ¿e skutecznoœæ omawianej praktyki jest
uzale¿niona od czynników meteorologicznych i gle-
bowych (wielkoœci i rozk³adu opadów atmosferycz-
nych, wilgotnoœci gleby, pH i zawartoœci N mineral-
nego w glebie). Nie dysponuj¹c wynikami krajowych
badañ nad emisj¹ N2O z gleb w warunkach stosowa-
nia inhibitorów nitryfikacji lub ureazy trudno jest
oceniæ skutecznoœæ omawianej praktyki mitygacyj-
nej w rodzimych warunkach glebowo-klimatyczno-
agrotechnicznych. Wskazuje to na piln¹ koniecznoœæ
rozpoczêcia tego typu badañ w Polsce, których ce-
lem bêdzie identyfikacja inhibitorów efektywnie
zmniejszaj¹cych poziom emisji N2O z gleby. Nale¿y
bowiem liczyæ siê z tym, ¿e zastosowanie niektórych
substancji w okreœlonych warunkach mo¿e wrêcz
przynieœæ efekt odwrotny od zamierzonego (Mazzet-
to et al. 2015). Dotychczasowy poziom zu¿ycia na-
wozów z dodatkiem inhibitorów nitryfikacji lub in-
hibitorów ureazy w Polsce jest bardzo ma³y. Ze wzglê-
dów ekonomicznych s¹ one stosowane w Polsce tyl-
ko w sektorze nierolniczym (ogrodnictwo, uprawy
pod os³onami, szkó³karstwo), a upowszechnienie tej
praktyki mitygacyjnej bêdzie wymaga³o poniesienia
okreœlonych nak³adów (Misselbrook et al. (2014).
Teoretycznie wiêc proponowana praktyka mo¿e mieæ
szerokie zastosowanie w Polsce, ale jej upowszech-
nienie bêdzie wymagaæ okreœlonych decyzji politycz-
nych.
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Praktyka 3: Regulacja odczynu gleby. Jak ju¿
wspomniano, wartoœæ pH odgrywa znacz¹c¹ rolê
w kszta³towaniu kierunku i intensywnoœci przemian
zwi¹zków azotowych w glebie oraz decyduje o wy-
korzystaniu azotu nawozowego przez roœliny. Wp³yw
wartoœci pH na produkcjê N2O w glebie jest wiêc
skomplikowany i doœæ trudny do jednoznacznej oce-
ny choæby dlatego, ¿e za produkcjê tê odpowiedzial-
ne s¹ dwa ró¿ne procesy biologiczne. Intensywnoœæ
denitryfikacji zwiêksza sie wraz ze wzrostem warto-
œci pH gleby (van Den Heuvel et al. 2011). Potwier-
dzaj¹ to wyniki badañ Ruíz-Valdiviezo et al. (2013),
którzy stwierdzili wiêksz¹ emisjê N2O z gleby o pH
6,3 ni¿ o pH 5,8. Wed³ug Šimka i Coopera (2002)
wynika to raczej z mniejszej dostêpnoœci azotu i wê-
gla w glebach kwaœnych ni¿ bezpoœredniego wp³ywu
zakwaszenia na intensywnoœæ denitryfikacji. Dlate-
go Mogge et al. (1999) otrzyma³ negatywn¹ korela-
cjê pomiêdzy emisj¹ N2O a pH gleby. Natomiast Mar-
tikainen i de Boer (1993) donosz¹, ¿e emisja N2O
z gleb o pH 4 jest od 4 do nawet 8 razy wiêksza ni¿
z gleb o wartoœci pH 6. Wed³ug Clough et al. (2004)
zmiana z pH 5 do pH 4,1–4,2 powoduje oko³o dwu-
krotny wzrost emisji N2O z gleby w wyniku nitryfi-
kacji. Dlatego Rütting et al. (2013) oraz van Den Heu-
vel et al. (2010) sugeruj¹, ¿e pH gleby mo¿e byæ wy-
korzystane jako narzêdzie pomocne do identyfikacji
tzw. „hot spot” o podwy¿szonej emisji N2O z gleby.
Tymczasem w Polsce ok. 44% gleb charakteryzuje
siê odczynem silnie kwaœnym i kwaœnym, a 32% od-
czynem s³abo kwaœnym (Rocznik Statystyczny GUS
2013). Oznacza to, ¿e jednym z bardziej obiecuj¹-
cych sposobów mitygacji emisji N2O z gleb upraw-
nych Polski jest regulacja ich odczynu. Nale¿y przy
tym zaznaczyæ, ¿e wapnowanie silnie zakwaszonych
gleb mo¿e pocz¹tkowo byæ przyczyn¹ gwa³townego
wzrostu emisji N2O, podczas gdy wapnowanie za-
chowawcze stosowane od wielu lat nie ma wp³ywu
na wielkoœæ emisji tego gazu z gleby (Baggs et al.
2010). W tym kontekœcie zaniechanie wapnowania
silnie zakwaszonych gleb najs³abszych i zmiana spo-
sobu ich u¿ytkowania (np. zalesienie) wydaje siê
w pe³ni uzasadniona. Wyniki badañ prowadzonych
na wieloletnich eksperymentach nawozowych
w Skierniewicach niestety nie pozwoli³y na jedno-
znaczn¹ ocenê wp³ywu stanu zakwaszenia gleby na
emisjê N2O (Sosulski et al. 2016b). Emisja N2O
z gleb wapnowanych i niewapnowanych by³a podob-
na, a optimum emisji tego gazu wyst¹pi³o w dwóch
zakresach wartoœci pH (pH 4,3–4,4 i pH > 6,6). Po-
dobne wyniki badañ uzyska³ wczeœniej Parkin et al.
(1985). Zjawisko to mo¿na t³umaczyæ du¿¹ zdolno-
œci¹ adaptacji mikroorganizmów produkuj¹cych N2O
do ró¿nych warunków pH gleby (Brierley i Wood

2001). Niezale¿nie od wyników badañ uzyskanych
na wieloletnich eksperymentach nawozowych
w Skierniewicach, ze wzglêdu na skalê problemu za-
kwaszenia gleb Polski, wp³yw odczynu na emisjê N2O
z gleby powinien byæ w przysz³oœci poddany bada-
niom zakrojonym na szerok¹ skalê, prowadzonym
w ca³ym kraju.

Praktyka 4: Kontrola i zmniejszenie dawek na-
wozów naturalnych. W literaturze zagranicznej nie
brakuje informacji wskazuj¹cych, ¿e zastosowanie na-
wozów naturalnych prowadzi do wzrostu emisji N2O
z gleby (Bouwman 1996, de Klein et al. 2001). Wzrost
emisji tlenku diazotu z gleb po zastosowaniu tych
nawozów jest o tyle zrozumia³y, o ile zdamy sobie
sprawê z funkcji zwi¹zków organicznych w procesie
biologicznej denitryfikacji (Vidon i Hill 2004). Dla-
tego dostêpnoœæ prostych zwi¹zków organicznych w
glebie, których zawartoœæ mo¿e wzrastaæ w wyniku
nawo¿enia naturalnego jest krytycznym czynnikiem
reguluj¹cym intensywnoœæ denitryfikacji (Wang et al.
(2005). Niedostateczna iloœæ biodegradowalnych
zwi¹zków wêgla w glebie, w stosunku do zawartoœci
NO3

– mo¿e byæ powodem wzglêdnie trwa³ego zanie-
czyszczenia wód azotanami (V) (Sosulski et al.
2016a) oraz niepe³nej ich denitryfikacji do N2O. Zna-
czenie nawo¿enia naturalnego dla procesu denitryfi-
kacji nie sprowadza siê wy³¹cznie do funkcji zwi¹z-
ków organicznych jakie pe³ni¹ one w tym biochemicz-
nym procesie. Wed³ug Tiedje et al. (1983) pojawienie
siê w glebie materii organicznej jest powodem zu¿ycia
tlenu przez rozk³adaj¹ce j¹ mikroorganizmy, co sprzy-
ja intensyfikacji denitryfikacji. Z drugiej strony nie
brakuje doniesieñ o zmniejszeniu siê emisji N2O
z gleb po zastosowaniu nawozów naturalnych w sto-
sunku do poziomu emisji tego tlenku – po aplikacji
nawozów mineralnych (Ball et al. 2004). Mo¿na to
t³umaczyæ pe³n¹ denitryfikacj¹ N-NO3

– do N2 kosz-
tem produkcji N2O. Wzrost emisji tlenku diazotu
z gleby w wyniku nawo¿enia naturalnego wystêpuje
bowiem wtedy, gdy równoczeœnie zwiêksza siê
zawartoœæ obu substratów denitryfikacji: N-NO3

–

i biodegradowalnego C organicznego (Velthof et al.
2003). Dlatego znaczny wzrost emisji N2O z gleby
obserwowany jest w warunkach stosowania p³ynnych
nawozów naturalnych, takich jak gnojowica (Mogge
et al. 1999), zawieraj¹cych znaczne iloœci mineral-
nych form azotu i prostych zwi¹zków wêgla. Wyniki
badañ prowadzonych na wieloletnim eksperymencie
nawozowym w Skierniewicach wykaza³y podobn¹
emisjê N2O z gleb corocznie nawo¿onych saletr¹ amo-
now¹ i obornikiem, z którymi stosowano podobn¹
iloœæ azotu (Sosulski et al. 2014). Uzyskane przez nas
wyniki badañ koresponduj¹ z wynikami innych ba-
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daczy. Meng et al. (2005) dowiedli braku istotnoœci
ró¿nic w emisji N2O z gleb nawo¿onych obornikiem
i nawozami mineralnymi, z którymi stosowano do 300
kg N·ha–1. Przytoczone dane literaturowe pozwalaj¹
na stwierdzenie, ¿e wymierny efekt mitygacji emisji
N2O z gleb przez zmniejszenie dawek nawozów na-
turalnych mo¿e byæ osi¹gniêty w przypadku: 1) go-
spodarstw specjalizuj¹cych siê w przemys³owym tu-
czu zwierz¹t, 2) w przypadku stosowania p³ynnych
nawozów naturalnych, 3) w przypadku stosowania
wraz z nawozami naturalnymi wysokich dawek mi-
neralnych nawozów azotowych, 4) przy stosowaniu
nawo¿enia naturalnego na glebach podatnych na de-
nitryfikacjê. Niezale¿nie od ww. uwarunkowañ, mo¿-
liwoœæ pomniejszenia emisji N2O w wyniku kontroli
poziomu nawo¿enia organicznego powinna byæ roz-
wa¿ana w gospodarstwach o najwiêkszej obsadzie
zwierz¹t. Zgodnie z danymi powszechnego spisu rol-
nego z 2010 roku najwy¿sza obsada zwierz¹t wystê-
puje w grupie gospodarstw rolnych o powierzchni od
10 do 20 ha (Poczta et al. 2013). Wed³ug Rocznika
Statystycznego Rolnictwa (2015) grupa tych gospo-
darstw dysponuje blisko 2972 tys. ha (ok. 20,4%)
u¿ytków rolnych.

Praktyka 5: Zalesienie gleb najs³abszych. Jak
ju¿ wspomniano, zalesienie najs³abszych gleb rolnych
powinno sprzyjaæ zmniejszeniu emisji N2O (Mutuo
et al. (2005). Efektywnoœæ tej Mutpraktyki wynika
m.in. ze zdolnoœci gleb leœnych do poch³aniania tle-
nek diazotu (McVicar i Kellman 2014). Wyniki badañ
Schulte-Bisping i Brume (2003) wskazuj¹, ¿e naj-
wiêkszy efekt mitygacji tego gazu powinien byæ osi¹-
gniêty z gleb pod lasami iglastymi, a mniejszy – pod
lasami mieszanymi. Natomiast emisja N2O z gleb pod
lasami liœciastymi utrzymuje siê na poziomie oko³o
2 kg N-N2O·ha–1·r–1 (Schulte-Bisping i Brume 2003,
Butterbach-Bahl et al. 2001) tj. na poziomie zbli¿o-
nym do emisji gazu z gleb rolnych po zastosowaniu
dawek azotu wiêkszych ni¿ 150–200 kg N·ha–1

(Bouwman et al. 2002, Van Groenigen et al. 2010).
Wyniki niepublikowanych badañ autorów niniejszej
pracy wskazuj¹, ¿e w naszych warunkach emisja N2O
z gleby uprawnej by³a o ponad 50% wiêksza ni¿
z gleby pod lasem iglastym. Zalesienie mo¿e wiêc
staæ siê skutecznym sposobem zmniejszenia emisji
N2O z gleby w naszym kraju. Zgodnie z danymi pu-
blikowanymi w Roczniku Statystycznym Rolnictwa
(2015), w ostatnich latach w Polsce corocznie zale-
siano od 5864,9 do 3775,6 ha (0,040–0,026%) nie-
przydatnych do produkcji rolnej u¿ytków rolnych. Do
niedawna praktykê tê stosowa³o zaledwie ok. 12,8%
gospodarstw rolnych (Wybrane elementy sytuacji
ekonomicznej gospodarstw rolnych 2003). Powierzch-

nia gleb zdewastowanych i zdegradowanych wyno-
sz¹ca 62 774 ha oraz ugorowanych (475,2 tys. ha) w
Polsce w 2014 roku (Rocznik Statystyczny Rolnic-
twa 2015) mo¿e sugerowaæ istnienie w Polsce pew-
nego potencja³u przestrzennego dla analizowanej
praktyki. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e zastosowanie
tej praktyki na glebach silnie zakwaszonych mo¿e
przynieœæ tylko ograniczony efekt mitygacyjny. Wia-
domo bowiem, ¿e produkcja N2O w glebie leœnej
o wartoœci pH 4 mo¿e byæ nawet 4–8 razy wiêksza
ni¿ w glebie o pH 6 (Martikainen i de Boer 1993).
Natomiast zalesienie terenów ³êgowych mo¿e wrêcz
zwiêkszyæ emisjê N2O ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
wzbogacenia dostaj¹cego siê tam strumienia azota-
nów (V) w proste zwi¹zki organiczne bior¹ce udzia³
w procesie denitryfikacji (Vidon i Hill 2004).

Promowane ostatnio, ze wzglêdu na funkcjê kon-
serwacji bioró¿norodnoœci, w rolniczej przestrzeni
produkcyjnej u¿ytki rolno-leœne (koegzystencja ro-
œlin rolniczych z drzewami oraz uprawa drzew i ro-
œlin rolniczych w zmianowaniu) pozwalaj¹ ze wzglê-
du na znaczn¹ retencjê wêgla w glebie na mitygacjê
emisji GHG. Jednak emisja N2O z gleb pod systema-
mi rolno-leœnymi nieznacznie tylko ró¿ni siê od emi-
sji tego gazu z gleb rolnych (Kim et al. 2016). Z tego
powodu taki system u¿ytkowania gleb raczej nie po-
winien byæ rozwa¿any jako sposób zmniejszenia
emisji N2O w Polsce.

Praktyka 6: Intensyfikacja produkcji roœlinnej
jako metoda mitygacji emisji GHG jest podejmo-
wana w literaturze zagranicznej (Burney et al.
2010). Analizowane dotychczas praktyki ogranicze-
nia emisji N2O oparte by³y w wiêkszym lub mniej-
szym stopniu na efekcie ekstensyfikacji produkcji
roœlinnej. Tymczasem polityczne (WPR), a zw³asz-
cza ekonomiczne czynniki kszta³tuj¹ce warunki pro-
dukcji rolniczej wymuszaj¹ jej intensyfikacjê i tym
samym ograniczaj¹ mo¿liwoœæ zastosowania praktyk
mitygacyjnych bez poniesienia dodatkowych kosz-
tów ich wdro¿enia. Cech¹ nowoczesnej intensywnej
produkcji rolniczej jest zu¿ycie wiêkszej iloœci œrod-
ków produkcji przy jednoczesnej optymalizacji ich
wykorzystania. W tym kontekœcie intensyfikacja pro-
dukcji przy zachowaniu wysokiego wspó³czynnika
wykorzystania azotu nawozowego przez wysokoplo-
nuj¹ce roœliny wydaje siê byæ najbardziej po¿¹danym
sposobem mitygacji emisji N2O z gleby. W odró¿-
nieniu od praktyk ograniczaj¹cych zu¿ycie œrodków
produkcji lub zmniejszaj¹cych rolnicz¹ przestrzeñ
produkcyjn¹, praktyka ta nie pozostaje w sprzeczno-
œci, lecz przeciwnie – wspiera zasadnicz¹ funkcjê
rolnictwa polegaj¹c¹ na zabezpieczeniu potrzeb go-
spodarki ¿ywnoœciowej kraju. Wsparciem dla oma-
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wianej praktyki bêd¹ wszelkie dzia³ania wspieraj¹ce
efektywne gospodarowanie zasobami oraz gospodar-
kê niskoemisyjn¹ w sektorze rolnym, a tak¿e dzia³a-
nia maj¹ce na celu ochronê i wzmacnianie ekosyste-
mów zale¿nych od rolnictwa ujête w PROW 2014–
2020.

PODSUMOWANIE

Zasadniczym problemem utrudniaj¹cym poprawn¹
ocenê efektywnoœci praktyk mitygacji emisji N2O
z gleb uprawnych w Polsce jest niedostateczna iloœæ
wyników badañ nad emisj¹ tlenku diazotu z gleby
prowadzonych w okreœlonych warunkach agrotech-
nicznych. Analiza dostêpnych danych literaturowych
obejmuj¹cych charakterystykê warunków agrotech-
nicznych, glebowych i klimatycznych Polski oraz
wyniki badañ nad emisj¹ N2O z ró¿nie u¿ytkowanych
gleb wskazuje, ¿e warunki sprzyjaj¹ce intensywnej
emisji tego gazu z gleb rolnych wystêpuj¹ u nas in-
cydentalnie. Z tego powodu efektywnoœæ praktyk
ograniczajacych emisjê tlenku diazotu polegaj¹cych
na ekstensyfikacji produkcji roœlinnej mo¿e byæ ma³a.
Mo¿na zatem za³o¿yæ, ¿e przy stosowaniu dawek azo-
tu dopasowanych do potrzeb nawozowych roœlin, emi-
sja N2O z gleby utrzymuje siê na niskim poziomie
i jest porównywalna do emisji z gleb nienawo¿onych
tym sk³adnikiem. Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e ni-
skiej emisji N2O z gleb mo¿na oczekiwaæ przy zasto-
sowaniu dawek nieprzekraczaj¹cych 150–200 kg
N·ha–1. Zmniejszenie poziomu nawo¿enia azotem
mo¿e przynieœæ po¿¹dany efekt mitygacyjny na co
wskazuje liniowa zale¿noœæ pomiêdzy emisj¹ N2O
a wielkoœci¹ dawki azotu. Dotyczyæ to jednak mo¿e
niedu¿ej liczby gospodarstw z intensywn¹ produkcj¹
roln¹. Stworzenie powszechnego rejestru zu¿ycia
nawozów mineralnych i naturalnych w gospodar-
stwach umo¿liwi szybk¹ identyfikacjê rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej z potencjalnie wysok¹ emisj¹
N2O oraz pozwoli na wdro¿enie tam praktyk mityga-
cyjnych. Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na skalê zakwa-
szenia gleb uprawnych w Polsce, bardziej powszechn¹
praktyk¹ mitygacji emisji N2O z gleb uprawnych po-
winna byæ regulacja i utrzymanie optymalnego, zbli-
¿onego do obojêtnego odczynu gleby. Gleby zakwa-
szone nale¿y bowiem traktowaæ jako „hot spot”
o podwy¿szonej emisji N2O. Skuteczn¹ praktyk¹ mi-
tygacji emisji tego tlenku z gleb rolnych mo¿e byæ
stosowanie nawozów azotowych z dodatkiem inhibi-
torów nitryfikacji lub ureazy. Aktualnie, ze wzglê-
dów ekonomicznych nawozy tego typu s¹ stosowane
jedynie w pozarolniczym sektorze produkcji roœlin-
nej. Skuteczn¹ praktyk¹ mitygacji emisji N2O jest za-
lesianie gleb najs³abszych. O ile emisja tlenku diazo-

tu z gleb leœnych jest wyraŸnie mniejsza ni¿ z gleb
rolnych, o tyle Ÿród³a literaturowe wskazuj¹, ¿e nie
osi¹ga siê efektu mitygacji emisji tego gazu w wyni-
ku zmiany u¿ytkowania gleb z rolnego na rolno-le-
œny. Uwzglêdniaj¹c aktualny poziom lesistoœci kraju
(29,4%) oraz plany jego zwiêkszenia, wymierny efekt
mitygacji emisji N2O mo¿liwy bêdzie dopiero w
d³u¿szej perspektywie czasu. Zak³ada siê bowiem,
¿e w 2050 roku poziom lesistoœci kraju ma wynieœæ
33%.

Obok zadañ zwi¹zanych z poszukiwaniem i do-
skonaleniem praktyk mitygacyjnych, autorom niniej-
szej pracy wydaje siê niezbêdne dzia³anie polegaj¹-
ce na analizie i weryfikacji algorytmów wykorzysty-
wanych do kalkulacji emisji GHG przez KOBiZE.
Przyjête tam rozwi¹zania maj¹ g³ównie charakter
obszarowy lub populacyjny, a tylko w niewielkim
stopniu charakter produkcyjny. W tym sensie trudne
mo¿e byæ uwzglêdnienie efektów niektórych praktyk
mitygacji emisji N2O w tych algorytmach. Inn¹ kwe-
sti¹ jest to, czy w kalkulacji emisji N2O z gleb rol-
nych powinno byæ uwzglêdniane krajowe zu¿ycie
nawozów azotowych i naturalnych, podczas gdy dane
literaturowe wskazuj¹, ¿e wymierny wzrost emisji
N2O z gleb rolnych ma miejsce przy zastosowaniu
wysokich dawek azotu.
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Assessment of various practices of the mitigation of N2O
emissions from the arable soils of Poland

Abstract: This review assesses the adaptability and effectiveness of the basic practices to mitigate the N2O emissions from the
arable land in the climate, soil and agricultural conditions of Poland. We have analyzed the decrease in the nitrogen-based fertilization,
selection of the fertilizer nitrogen forms, use of biological inhibitors of nitrogen transformation in the soil, control of the acidic soil
reaction, reduction in the natural fertilizers use and afforestation of the low productive soils. The challenge evaluating the effectiveness
of mitigation practices lies in the inadequacy of the national data on N2O soil emissions in particular agrotechnical conditions. In
Poland, circumstances that favor intensive N2O emissions from the arable soils occur uncommonly, as shows the analysis of the
literature reporting on the country climate, soil and agricultural conditions alongside the N2O emissions from soils under various
cultivation conditions. Consequently, the effectiveness of mitigation practices that relies on an extensification of plant production
may be insufficient. It can be assumed that, at the doses of nitrogen fitting the nutritional needs of crops, the soil N2O emissions are
low and do not meaningfully differ from the emissions from untreated soils (literature data point to limited N2O emission from arable
soils treated with N doses of ≤150–200 kg N·ha–1). The effectiveness of the nitrogen fertilization reduction as an N2O emissions
mitigation practice is restricted to intensive farming. A universal registry of the mineral and natural fertilization use could help
identify the agricultural holdings with a potential for high N2O emission and foster a targeted application of mitigation practices.
It is suggested that normalization and maintenance of the optimum (i.e. close to neutral) soil pH should become a more common
practice of N2O emissions mitigation in Poland in view of the extent of arable soils acidification and the literature data that indicate
elevated N2O emissions from acid soils. Application of urease and nitrification inhibitors alongside nitrogen fertilization can be
considered an effective practice of N2O emissions mitigation. Owing to economic reasons the use of nitrogen fertilizers with such
additives is currently limited to non-agricultural segments of plant production. Afforestation of the low productive soils offers an
attractive opportunity for mitigation of N2O emissions. Whereas N2O emissions from forest soils are considerably lower compared
with those from the arable ones, the literature indicates that no N2O emissions mitigation is attained through a conversion of arable
land to agroforestry. Considering the current forest area of Poland (24.9% of the total area) and the plans to increase the afforestation
rate (to 33% in 2050) the measurable effects of this mitigation practice will only be seen in a long-term perspective.

Besides identifying and excelling the mitigation practices the authors postulate a review of the algorithms employed by the
National Centre for Emissions Management (KOBiZE) for the calculation of the GHG emissions. Solutions applied by KOBiZE
appear to address mainly the area – or population-related aspects and, to a much lesser degree, the actual N2O production. In this
context, the effects of certain N2O emissions mitigation practices might be difficult to be taken into consideration. The application of
national statistics of the use of mineral and natural fertilizers to the calculation of the N2O emissions from the arable soils might be
questioned given that the N2O emissions are driven by the actual local N dose.
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