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Podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania w kierunku 

zapobiegania skutkom suszy, jak np. możliwość otrzymania dotacji na inwestycje 

w nawadnianie gospodarstwa rolnego w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” 

z PROW 2014-2020, są przez lubuski samorząd rolniczy oceniane pozytywnie, jednak 

w naszej ocenie w dalszym ciągu należy szukać kolejnych rozwiązań w celu powiększenia 

spektrum podjętych w ostatnim czasie działań. 

Według Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej takim działaniem, dającym rolnikom 

szanse zmniejszenia skutków suszy byłoby wsparcie finansowe skierowane na utrzymanie już 

istniejących lub zakładanie nowych pasów zadrzewień. Ich funkcje w ekosystemie, choć 

powszechnie znane, są wciąż niedoceniane - chronią przed silnym wiatrem, zapobiegają 

erozji, przeciwdziałają tworzeniu się zastoisk mrozowych, spowalniają powierzchniowy 

spływ wody oraz ograniczają parowanie wody z rosnących w sąsiedztwie roślin uprawnych. 

Na ich temat powstało wiele opracowań naukowych a świadomość tego jak ważny jest to 

element rolniczego krajobrazu posiadali rolnicy już w ubiegłych stuleciach. Jednak na skutek 

zmiany charakteru rolnictwa – przekształcenia niewielkich, kilkuhektarowych gospodarstw 

w wielkoobszarowe uprawy, śródpolne nasadzenia stały się kłopotliwe, a wskutek tego  

systematycznie likwidowane.  

Ponadto, rolnicy po poniesieniu wysokiego kosztu zakupu gruntu starają się 

wykorzystać maksymalnie posiadany areał i jednocześnie zapewnić sobie komfort jego 

użytkowania. W przypadku sąsiedztwa pasów zadrzewień z uprawami wieloletnimi częstą 

przyczyną ich likwidacji jest utrudniona pielęgnacja plantacji na skutek wszechobecnych 

samosiejek.   

Ponieważ takie „doraźne korzyści” z likwidacji śródpolnych nasadzeń drzew 

i krzewów, w długofalowej perspektywie przyczyniają się do powolnej degradacji gleb, 



a co za tym idzie jeszcze trudniejszej walki z cyklicznie już występującą suszą, lubuski 

samorząd rolniczy wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zachowania remiz 

śródpolnych poprzez objęcie ich dopłatami. Jest to tym bardziej zasadne, że śródpolne 

nasadzenia i pasy wiatrochronne pojawiły się w ministerialnych projektach strategii 

przeciwdziałania suszy.  
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