OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA
W WARSZAWIE
DYREKTOR
CENTRALA/fax

(022) 773-53-21
(022) 773-53-21

e-mail:
warszawa@schr.gov.pl
strona www:
www.schr.gov.pl

Dział Laboratoryjny

ul. Stanisława Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa
L.dz. OSChR DO/299/18

Warszawa, 2018-04-17

Szanowni Rolnicy!
Na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazujemy
informacyjnie treść pisma MRiRW w sprawie monitoringu LUCAS (znak pisma:
RR.ir.741.2.2018)

Oferuje badania akredytowane:







gleb mineralnych i organicznych
gleb, podłoży, pożywek i wód do
produkcji ogrodniczej
roślin i pasz
nawozów i środków
wspomagających uprawę roślin
osadów ściekowych
gleb i roślin na zawartość metali
ciężkich

oraz pobór próbek glebowych

zgodnie z zakresem akredytacji
AB 312

Dział Agrochemicznej
Obsługi Rolnictwa
(usługi nieakredytowane)

Opracowuje:




zalecenia nawozowe dla upraw
rolniczych i ogrodniczych
mapy odczynu i zasobności gleb w
składniki pokarmowe
plany nawożenia

Prowadzi:





poradnictwo nawozowe
szkolenia w zakresie nawożenia i
wapnowania gleb
działania na rzecz ochrony
środowiska i zdrowej żywności
pobieranie próbek gleb, roślin i
nawozów

Służba statystyczna Komisji Europejskiej EUROSTAT w okresie od marca do
października 2018 roku, po raz kolejny na terenie Polski przeprowadza badanie
dotyczące pokrycia i użytkowania terenu pod nazwą LUCAS (Land Use and Area
Frame Survey).
Badanie LUCAS dostarcza wielu cennych informacji służących do
monitorowania szeregu wyzwań społeczno - środowiskowych. W badaniu tym,
w ramach specjalnie wyznaczonych punktów sprawdzane jest m.in. pokrycie
terenu i użytkowanie gruntów, zarządzanie nawadnianiem i elementy
strukturalne w krajobrazie, degradacja gleby oraz wpływ rolnictwa na
środowisko. Zebrane w ten sposób informacje są istotne dla Wspólnej Polityki
Rolnej, europejskiej polityki środowiskowej, polityki klimatycznej i szeregu
innych obszarów.
W Polsce badanie LUCAS jest przeprowadzane przez firmę Geomatic Michał
Wyczałek i obejmuje 23 086 ww. punktów. W 1 714 spośród nich zostaną
pobrane również próbki glebowe.
Jednocześnie podkreślam, że prowadzone badania będą wykorzystane
włączenie do prowadzenia statystyk ogólnoeuropejskich bez zachowywania
danych osobowych, jak również danych dotyczących własności gruntu.
Ponadto, dane z badania LUCAS 2018 nie będą wykorzystywane w celu
przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi.
Podpisał:
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
SEKRETARZ STANU
Jacek Bogucki

Opiniuje: plany nawożenia
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