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Wizerunek Polski postrzegany jest za granicą
jako kraina jezior, rozległych łąk
i lasów. Ten wizerunek możliwy jest dzięki
zachowanemu dziedzictwu przyrody, które
jest spadkiem po wielu generacjach rolników,
których działalność prowadzona przez lata,
pozostawiła nam krajobraz z którego możemy
być dumni.

Istnieje jednak obowiązek podnoszenia świa-
domości w społeczności rolniczej
w zakresie potrzeby ochrony środowiska
i zapewnienia zrównoważonego rozwoju
w systemie produkcji rolniczej. Uświadamia-
nie rolników i wspieranie przy podejmowaniu
działań związanych z instalacją urządzeń do
gromadzenia i przechowywania nawozów na-
turalnych, należy do kompetencji resortu rol-
nictwa, ze względu na ważność tych działań
w zarządzaniu i usuwaniu odpadów rolniczych
w sposób efektywny. Zarządzanie w tym za-
kresie ma podwójne korzyści, zapobiega za-
nieczyszczeniom wód i gleby oraz maksymali-
zuje zawartość azotu w nawozach naturalnych
i ich wykorzystanie.

“Kodeks dobrej praktyki rolniczej” zawiera
praktyczne rady, jak zmniejszać ryzyko zanie-
czyszczenia wody i jaka praktyka kontroli za-
nieczyszczeń może być stosowana w gospo-
darstwie. Za jego pośrednictwem rolnicy po-
winni być informowani i instruowani o potrze-
bie podnoszenia walorów krajobrazu,
w którym żyją i pracują, ze względu na ich
dominujący wpływ na rozwój.
KDPR jest rekomendowany jako niezbędny
dla całej społeczności rolniczej.

Jarosław Kalinowski

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Woda jest specyficznym, jedynym w swoim rodzaju
składnikiem środowiska - od zarania dziejów decyduje
o naszym życiu i określa jego jakość. Zasoby wodne w
Polsce - rzeki, jeziora i wody podziemne - są naszym
dziedzictwem. Dostarczają wody do picia, umożliwiają
rozwój rolnictwa i przemysłu, stanowią element rekre-
acji. Istotna jest zatem ochrona tego dziedzictwa i taki
postęp techniczny i ekonomiczny, który nie przynosi ze
sobą pogorszenia jakości naszych wód.

Rolnicy tradycyjnie są strażnikami wsi i jej dziedzic-
twa. Oni dawno temu zauważyli, jak ważna jest ochro-
na środowiska naturalnego, zarówno dla środowiska
samego w sobie, jak również jako podstawowego źró-
dła życia. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach nastąpi-
ły znaczące zmiany w prowadzonych praktykach rolni-
czych, których rezultatem jest duży stopień specjalizacji
i intensyfikacji produkcji, prowadzący do poważnych
niekorzystnych zmian w kapitale jakim są wody i rów-
nież w szerszym zakresie - środowisko.

Próbując wypełnić lukę informacyjną i edukacyjną zo-
stał opracowany “Kodeks dobrej praktyki rolniczej”,
zawierający zbiór przyjaznych środowisku praktyk rol-
niczych, których stosowanie zapewni zrównoważony
rozwój w sferze produkcji rolniczej. Najważniejszym
celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej
wiedzy o ochronie wody - głównego zasobu środowi-
ska, jak również innych jego elementów: gleby, powie-
trza, krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia
się do ich ochrony.

Przekazując KDPR, liczę na jego rozległą promocję
przez wszystkich zainteresowanych - władze samorzą-
dowe, organizacje rolnicze, rolnicze jednostki naukowe
i doradcze oraz przez całą społeczność rolników, dla
ogólnego dobra jakim są niezmienione zasoby przyro-
dy.

Stanisław Żelichowski

Minister Środowiska
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