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Rolnictwo 
Bezpieczne, efektywne i OdpOwiedzialne

tEMAt nUMERU

Pasze z soją GM
Dyskusja na temat ewentualnego zakazu stosowania 
pasz z soją genetycznie modyfikowaną, skutków 
ekonomicznych takiej decyzji, a także bezpieczeństwa 
stosowania soi GM w żywieniu zwierząt.

 s. 4-5

 



W mojej ocenie tytuł tej kampanii zo-
stał bardzo dobrze dobrany, po-
nieważ rolnictwo musi w istocie 

być bezpieczne, efektywne i odpowiedzial-
ne. Szczególnie określenie „odpowiedzialne” 
obejmuje różne formy oddziaływania sekto-
ra rolnego, głównie wobec konsumenta i śro-
dowiska naturalnego. 

 RolnictWo to WyżyWienie,  
a WyżyWienie to zdRoWie

Wyżywienie w istotnym stopniu decydu-
je o zdrowiu i kondycji społeczeństwa. Często 
mówi się, że mamy zagwarantowane bezpie-
czeństwo żywnościowe. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że mamy do czynienia z dwoma 
wymiarami tego bezpieczeństwa, tj. w zakre-
sie dostępności jak i jakości żywności. Europa 
w trakcie wojny i bezpośrednio po niej doświad-
czyła głodu i dlatego stworzyła w 1962 r. Wspól-
ną Politykę Rolna, której naczelnym celem było 
i jest zapewnienie wystarczającej ilości dobrej 
jakości żywności konsumentom przy równo-
czesnym zagwarantowaniu stabilności rynków 
rolnych i właściwych dochodów dla rolników. 
W Polsce starsze pokolenie pamięta okres pu-
stych sklepów i kartek na żywność, co obecnie 
młodym ludziom pewnie trudno sobie nawet 
wyobrazić. Warto podkreślić, że w drodze trans-
formacji Polska nie tylko poradziła sobie z nie-
doborami żywności ale wręcz stała się jej dużym 
eksporterem: jesteśmy m.in. największym w Eu-
ropie producentem jabłek czy drobiu. 

 Jakie WyzWania?

Według Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
blisko 800 mln ludzi na świecie cierpi z powodu 
chronicznego niedożywienia, podczas gdy z da-
nych o światowej produkcji żywności wynika, 
że powinno jej wystarczyć dla wszystkich. Rów-
nocześnie ponad 30% żywności na świecie jest 
marnowane. Oprócz niesprawiedliwej dystry-
bucji żywności przyczyn głodu należy upatrywać 
również w klęskach żywiołowych, konfliktach 

zbrojnych, słabości aparatów państwowych czy 
niskiej efektywności rolnictwa w krajach rozwi-
jających się. Pewną szansę na poprawę sytuacji 
w tym zakresie daje powstający światowy rynek 
żywności, który czerpie ze zwiększonych możli-
wości transportu na dalekie odległości. Równo-
cześnie jednak niesie on zagrożenie w postaci 
spekulacji produktami rolnymi na rynku global-
nym. Istotną rolę w takich działaniach wiodą 
m.in. wielkie światowe giełdy.

 co z euRoPeJskim modelem 
RolnictWa?

W Unii Europejskiej mamy jednolity ry-
nek, którego Polska jest pełnoprawnym 
członkiem od czasu akcesji. Wspólny ry-
nek wymusza na sektorze rolnym zwiększo-
ną efektywność i konkurencyjność, promuje 
więc gospodarstwa większe i o większej skali 
produkcji, co z kolei oznacza uprzemysławia-
nie, a uprzemysłowienie to większe zużycie 
chemii, częstsze stosowanie antybiotyków, 
a to narusza naturalny organiczny charakter 
produkcji rolnej, jaki chcielibyśmy widzieć. 
Proces ten stoi w sprzeczności z dotychcza-
sowym europejskim modelem rolnictwa, 
który jest oparty na gospodarstwach rodzin-
nych i zrównoważonym rozwoju. Pamiętaj-
my, że jesteśmy odpowiedzialni za środowi-
sko naturalne, które powinniśmy przekazać 
następnym pokoleniom w przynajmniej nie-
pogorszonym stanie. 

 PRoblemy i zagRożenia  
W PRodukcJi żyWności 

Intensyfikacja rolnictwa zwiększa również 
podatność na epidemie, na co powinniśmy 
być lepiej przygotowani, ponieważ mogą 
one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi. W Polsce mamy ostatnio narastający 
problem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), 
który na razie dotknął północno-wschodni 
obszar kraju, ale bez odpowiednich działań 
ochronnych może się łatwo rozprzestrzenić. 
Należy podkreślić, że choroba ta nie stanowi 
zagrożenia dla ludzi, lecz jest przede wszyst-
kim źródłem ogromnych strat dla rolników. 

Rolnictwo – Bezpieczne, 
efektywne i OdpOwiedzialne
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Ogromne kontrowersje w społeczeństwie 
europejskim wzbudzają organizmy genetycz-
nie modyfikowane (GMO), co jest zrozumiałe. 
Brak jest jednak nadal jednoznacznych badań 
potwierdzających szkodliwość czy też nieszko-
dliwość GMO. Często nie zdajemy sobie spra-
wy, że głównym źródłem białka w paszach dla 
produkcji zwierzęcej - również w Europie - jest 
soja genetycznie modyfikowana. 

Poważnym niebezpieczeństwem jest pro-
blem utraty odporności na antybiotyki, któ-
rych profilaktyczne stosowanie w produkcji 
zwierzęcej jest wprawdzie zabronione w Eu-
ropie, ale jeszcze w niedalekiej przeszłości 
było szeroko praktykowane i doprowadziło 
do uodpornienia wielu bakterii. W tym miej-
scu należy zaznaczyć, że reszta świata w prze-
ważającej mierze nadal bez ograniczeń sto-
suje antybiotyki w produkcji zwierzęcej. 

 RolnictWo a śRodoWisko 

Rolnictwo jest od zawsze związane z zie-
mią. Jednakże światowy areał uprawny kurczy 
się w wyniku m.in. degradacji gleb, niekon-
trolowanej urbanizacji czy zmian klimatycz-
nych, przy równoczesnym ciągłym wzroście 
liczby ludności na Ziemi. Taka sytuacja sta-
wia nowe wyzwania przed sektorem rolnym, 
który musi wykarmić coraz większe rzesze lu-
dzi gospodarując na coraz mniejszym areale. 
Stąd oprócz sięgania po wspomnianą inten-
syfikację produkcji czy GMO coraz większą 
popularność zyskują nowe rodzaje rolnictwa, 
w mniejszym stopniu oddziaływujące na śro-
dowisko naturalne - np. tzw. rolnictwo piono-
we w miejskich wieżowcach, czy też rolnictwo 
precyzyjne, które przy wsparciu specjalistycz-
nego oprogramowania m.in. racjonalizuje 
użycie środków ochrony roślin.  

Rolnictwo jest specyficznym sektorem go-
spodarski, ponieważ mamy w nim do czynie-
nia z żywymi organizmami roślin i zwierząt, 
produkcja ma charakter ciągły i jest w bar-
dzo dużym stopniu uzależniona od warun-
ków naturalnych i pogody, co z kolei decy-
duje o jej dużej niestabilności. Przy tym sek-
tor rolny wytwarza szereg dóbr publicznych 
w obszarze krajobrazu, ochrony środowiska 
naturalnego, bioróżnorodności, ale też kul-
tury i tradycji na obszarach wiejskich. Dla-
tego tak ważne jest, abyśmy o tej specyfice 
rolnictwa i jego znaczeniu dla społeczeństwa 
nie zapominali. 

na co dzień wpływ rolnictwa odczuwamy w coraz mniejszym 
stopniu, ponieważ coraz częściej mamy do czynienia z produktami 
spożywczymi wysoko przetworzonymi, a tradycyjna marchewka 
czy pietruszka bywa tak zapakowana, że często nie przypomina 
już tradycyjnych warzyw kupowanych bezpośrednio od rolnika. 
stąd tak ważne są publikacje tego typu, które mają istotny wyraz 
edukacyjny i informacyjny. 

Pamiętajmy, że jeste-
śmy odpowiedzialni za 
środowisko naturalne, 
które powinniśmy prze-
kazać następnym poko-
leniom w przynajmniej 
niepogorszonym stanie.
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Na początku lipca 2016 roku Komisja Europejska for-
malnie zaproponowała państwom członkowskim 
podpisanie Kompleksowej umowy gospodarczo-

-handlowej (CETA). Po podpisaniu przez kraje członkowskie 
i przegłosowaniu jej przez Parlament Europejski, będzie ona 
mogła wejść tymczasowo w życie. Komisja Europejska wyra-
ża stanowisko, że CETA z prawnego punktu widzenia jest po-
rozumieniem dotyczącym polityki handlowej UE, a więc zgod-
nie z Traktatem lizbońskim leżącej w kompetencjach Komisji 
Europejskiej. Zaproponowała jednak, by ratyfikowano ją jako 
umowę typu mieszanego, by „pokazać państwom członkow-
skim, że to one podejmują decyzje polityczne w tej sprawie”.

Jednak, by umowa weszła w życie wcześniej, wystarczą 
podpisy ministrów odpowiedzialnych za sprawy handlu mię-
dzynarodowego państw członkowskich w Radzie UE oraz 
zgoda Parlamentu Europejskiego. KE ma nadzieję, że stanie 
się to do szczytu UE-Kanada, który odbędzie się 27 paździer-
nika 2016 r. Nieformalne spotkanie ministrów ds. handlu 
międzynarodowego odbędzie się 22-23 września w Bratysła-
wie, gdzie Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
przedstawi stanowisko Polski podczas spotkania ministrów 
handlu w ramach Rady Unii Europejskiej.

Samorząd rolniczy stanowczo sprzeciwia się zarówno takie-
mu podejściu KE, jak i podpisaniu tej umowy. Zarząd KRIR uwa-
ża, że polski Rząd nie może przychylić się do propozycji Komisji 
Europejskiej, zakładającej wejście w życie umowy przed ratyfi-
kacją przez parlamenty krajowe, dlatego apeluje do Posłów RP 
o jak najszybsze uchwalenie rezolucji Sejmu wzywającej Rząd 
RP do przedstawienia negatywnego stanowiska.

Zdaniem samorządu rolniczego, umowa CETA jest formą 
zabezpieczenia dla amerykańskich firm w razie niepowodze-
nia negocjacji umowy TTIP. Jak wskazują eksperci, zakres i 

treść CETA w wielu miejscach przypomina umowę TTIP. Po-
nadto, wiele amerykańskich praktyk powszechnie stosowa-
nych jest w Kanadzie.

Umowa CETA ma znieść 98 proc. barier celnych między UE 
a Kanadą, w tym 90 proc. barier na produkty rolne i dopro-
wadzić do wzajemnego otwarcia rynków. Wyjątki w liberaliza-
cji rynku rolnego dotyczą m.in. mięsa wołowego, wieprzowi-
ny, drobiu i serów, na które ustalono kwoty.

Kanadyjski model rolnictwa to głównie gospodarstwa wy-
sokotowarowe, przemysłowe, który znacznie różni się od 
modelu europejskiego, gdzie dominują gospodarstwa ro-
dzinne. Wejście w życie CETA doprowadzi do zanikania ma-
łych gospodarstw rodzinnych, co najdotkliwiej odczują pań-
stwa, w których gospodarstwa rodzinne stanowią podstawę 
rolnictwa. Znacznie różnią się także koszty energii – bardzo 
ważnego czynnika przy produkcji rolnej, które w Kanadzie są 
o wiele niższe.

W Kanadzie obowiązują mniej rygorystyczne normy doty-
czące dobrostanu zwierząt, niż te stosowane w UE. Nadzór 
nad producentami mięsa jest znikomy, w przeciwieństwie do 
rynkowej presji na prowadzenie hodowli możliwie najniższym 
kosztem. Przyjęcie CETA umożliwiłoby Kanadzie eksport mię-
sa podchodzącego od zwierząt hodowanych w takich warun-
kach, wobec czego polscy producenci musieliby rywalizować z 
wytwórcami stosującymi mniej kosztowne praktyki.

Ponadto, w Kanadzie obowiązują odmienne dopuszczalne 
poziomy pestycydów. Komisja Europejska zakazała stosowa-
nia niektórych substancji czynnych z grupy neonikotynoidów, 
które w Kanadzie są dopuszczone do stosowania. Zakaz sto-
sowania neonikotynoidów to wzrost kosztów produkcji (ko-
nieczność stosowania większej liczby zabiegów i ŚOR) i mniej-

sza konkurencyjność polskich producentów rzepaku wzglę-
dem rynku kanadyjskiego, a także unijnego, ze względu na 
wprowadzenie przez niektóre kraje UE czasowych zezwoleń 
na stosowanie neonikotynoidów w rzepaku.

Obawy samorządu rolniczego wzbudza też fakt, że Kana-
da jest jednym z trzech największych producentów żywności 
zmodyfikowanej genetycznie na świecie. Nie jest też wyma-
gane obowiązkowe oznakowanie pozwalające na rozpozna-
nie takiej żywności, które obowiązuje w UE. Szczególne oba-
wy polskich rolników budzi uprawa i sprzedaż genetycznie 
zmodyfikowanych jabłek w Kanadzie. Umowa CETA pozwoli 
na zwiększenie eksportu jabłek do Europy, co uderzy głównie 
w Polskę, gdzie produkcja jabłek jest największa w UE.

W Kanadzie obowiązuje także 15 wykazów dozwolonych 
dodatków do żywności, które mogą być umieszczane na ety-
kiecie jako nazwa zwyczajowa zastosowanego środka bar-
wiącego (np. barwnik spożywczy zamiast zieleń trwała FCF), 
których stosowanie w UE jest ograniczone, a w niektórych 
państwach zakazane. Unijne wymogi dotyczące etykietowa-
nia są bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące w Kanadzie.

Zróżnicowane podejścia do wielu kwestii dotyczących rol-
nictwa będzie wymuszało współpracę w zakresie regulacji 
prawnych, co uniemożliwi przestrzeganie wysokich norm UE 
i osłabi je dla celów komercyjnych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, będącej krajowym 
reprezentantem wszystkich rolników uważa, że Komplek-
sowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) spowoduje 
zniszczenie rolnictwa w Polsce i w Europie, a co za tym idzie 
ogromne negatywne skutki ekonomiczne dla Polski. Bezpie-
czeństwo żywnościowe i obronne są głównym obowiązkiem 
państwa.

StanowiSko ZarZądu krir w Sprawie Ceta

 aFRykański PomóR śWiń

Ostatnie rozprzestrzenianie się wielu 
ognisk ASFu pokazuje, że ten region, w któ-
rym pierwotnie wirus istniał rozszerza się dzi-
siaj do coraz większej liczby gospodarstw i jest 
duże zagrożenie, że może objąć coraz szerzej 
terytorium Polski. W związku z tym, jak naj-
większa ilość służb i inspekcji powinna być 
skierowana do walki z tym zagrożeniem. Nie-
zbędna jest także współpraca pomiędzy rol-
nikami a tymi służbami, o co apelował samo-
rząd rolniczy. Z drugiej strony bardzo szybka 
interwencja rządu, zapisana w spec ustawie, 
a odnosząca się do wykupu zwierząt powinna 
być przeprowadzona najszybciej jak to możli-
we, aby ci, którzy mają zdrowe zwierzęta mo-
gli nimi bez przeszkód handlować, aby nie za-
gęszczać stad i co za tym idzie nie zwiększać 
ryzyka kolejnych zachorowań. Samorząd rol-
niczy apeluje również do rolników o niekupo-
wanie prosiąt nieoznakowanych, niewiado-
mego pochodzenia i wybieranie zwierząt tyl-
ko z pewnego źródła, aby zapobiec dalszemu 
rozprzestrzenianiu się wirusa.

 kWestia imPoRtu zbóż z ukRainy

Wszystkie oficjalne informacje i dane mó-
wią o tym, że zboża z Ukrainy do Polski nie 
wpływa zbyt dużo, a głównie jest to kukury-
dza. Jednak chciałbym zaznaczyć, że bardzo 
duże ilości zboża ukraińskiego przejeżdżają 
przez Polskę tranzytem do portów. Przepływ 

tego zboża jest niekontrolowany, ponieważ 
Polska jest wtedy tylko krajem tranzytowym 
i przy małej wydolności naszych portów, gdzie 
szybki wyładunek jest ograniczony, statki, 
które do tej pory ładowane były zbożem pol-
skim dziś ładowane są zbożem ukraińskim. 
W związku z tym nawet tranzyt ukraińskich 
zbóż psuje nasz rynek i relacje handlowe.

 niskie ceny oWocóW i WaRzyW

Uważam, że niskie ceny owoców i wa-
rzyw to także w pewnym stopniu gra zakła-
dów przetwórczych wykorzystujących trudną 
obecnie sytuację na wielu rynkach i sytuację 

w dalszym ciągu obowiązującego rosyjskie-
go embarga. Handlowcy wykorzystują to do 
oferowania bardzo niskich cen, a udowod-
nienie istnienia zmowy cenowej jest dzisiaj 
bardzo trudne. Jeżeli nie zwiększy się rola 
umów kontraktacyjnych, rola producentów 
rolnych i przetwórców w łańcuchu dostaw to 
takie sytuacje mogą powtarzać się w każdym 
roku. Sieci handlowe także nie powinny wy-
korzystywać trudnej obecnie sytuacji na ryn-
ku w celu zwiększenia swoich obrotów.

 zmiany W ośRodkacH doRadztWa 
Rolniczego. czy to coś zmieni dla 
RolnikóW?

Należy poczekać z oceną, aż nowy system 
zacznie funkcjonować, ponieważ jesteśmy do-
piero na początku zmian polegających na prze-
niesieniu zarządzania doradztwem pod resort 
rolnictwa. Uważam te zmiany za słuszne. Jako 
samorząd rolniczy wnioskowaliśmy o to wiele 
razy, ponieważ nie powinno być tak, że w kraju 
funkcjonują różne polityki rolne. Jedną politykę 
rolną realizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, dlatego dotychczasowe podporządko-
wanie ODR-ów Urzędom Marszałkowskim, któ-

re wykonują bardzo mało zadań związanych 
z rozwojem rolnictwa, a więcej z rozwojem ob-
szarów wiejskim, powodowało, że doradztwo 
rolnicze nie zawsze służyło producentom rol-
nym. Myślimy, że w nowym systemie rola do-
radztwa trochę się zmieni i będzie w większym 
stopniu służyło polityce rolnej. Wnioskujemy 
także, aby doradztwo było prowadzone przez 
samorząd zawodowy rolników, co pozwoliłoby 
nie tylko na realizację polityki rolnej, ale także 
na bezpośrednią pomoc rolnikom.

obecny rok nie był łaskawy dla rolników. na przestrzeni 
ostatnich miesięcy musieli oni zmagać się wieloma trudnościami 
i wyzwaniami. o te najistotniejsze zapytaliśmy Prezesa krajowej 
Rady izb Rolniczych Wiktora szmulewicza. 

Samorząd rolniczy  
apeluje do rolników  

o niekupowanie prosiąt 
nieoznakowanych, nie-

wiadomego pochodzenia.

wyzwAniA 
poLSkieGo roLniCtwa
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StoSowanie paSZ Z Soją GM 
dla sprawdzenia czy długofalowe żywienie tych 
zwierząt, spowoduje zaburzenia w rozrodczo-
ści i zdrowiu kolejnych pokoleń zwierząt labo-
ratoryjnych. Nie stwierdzono, w porównaniu 
do pasz konwencjonalnych istotnych różnic 
w badanych cechach i wskaźnikach. 

W badaniach na zwierzętach gospodar-
skich stwierdzono, że białka paszowe, w tym 
element zmodyfikowany jądra komórkowego 
pasz otrzymanych z soi i kukurydzy tj. trans-
geniczny DNA, ulega kompletnej destrukcji 
w przedżołądkach u bydła, natomiast u drobiu 
i świń zostaje zniszczony w żołądku gruczo-
łowym i dwunastnicy. W dwunastnicy i jelicie 
cienkim ulega ponadto hydrolizie enzymatycz-
nej i rozrywaniu na bardzo małe fragmenty. 
Nie stwierdzano transgenicznego DNA w dal-
szych odcinkach jelita cienkiego, a także w od-
chodach zwierząt. Analizy krwi, mięśni zwie-
rząt, mleka i jaj nie wykazały obecności zmo-
dyfikowanego kwasu DNA, przenoszącego 
informację genetyczną. Nie stwierdzono uczu-
lającego wpływu pasz GM, soi i kukurydzy na 
zwierzęta. Nie stwierdzono również, ażeby 
pasze zmodyfikowane genetycznie wpływały 

na zwiększenie lub zmniejszenie wydajności 
zwierząt, tj. ilości pozyskiwanego mleka, mię-
sa i jaj. W badania zaangażowany był zespół 
około 30 pracowników naukowych i technicz-
nych, najlepszych specjalistów z zakresu ba-
dań na zwierzętach, hematologów i toksyko-
logów zwierzęcych jakich posiadamy w kra-
ju. Wyniki badań opublikowano w kilkunastu 
recenzowanych publikacjach naukowych za-
mieszczonych w angielskojęzycznych czaso-
pismach naukowych o zasięgu międzynaro-
dowym. Znajdują się też w raporcie przekaza-
nym Ministrowi Rolnictwa, a także na stronie 
internetowej Instytutu Zootechniki (www.
izoo.krakow.pl).

 czy jesteśmy pewni, że pasza z ge-
netycznie modyfikowaną soją i produkt 
końcowy, czyli np. mięso, które spoży-
wamy są bezpieczne? Jakie wnioski płyną 
z badań Pana Profesora? 

F.b.: Na to pytanie odpowiedziałem już 
pośrednio wcześniej. Warto jednak dodać, 
że dopuszczalny poziom Aflatoksyny A, naj-
bardziej zjadliwej trucizny pochodzenia ple-

śniowego w paszach jest 15 000 razy wyższy, 
jak zmodyfikowanego DNA spożywanego 
w paszach lub żywności. Na pytanie czy bez-
pieczna jest żywność i pasze zmodyfikowane 
genetycznie należy odpowiedzieć twierdzą-
co. Pierwszą żywność GM dopuszczono do 
spożycia i handlu w 1996 r. Obecnie jest kil-
kanaście materiałów/surowców rolniczych, 
z których wytwarza się kilkadziesiąt rodza-
jów żywności zawierających surowce zmody-
fikowane. Są to m.in.: pomidory, ryż, słodka 
kukurydza, drożdże, pszenica, bawełna, bu-
rak cukrowy, soja, groch, papaja, olej rzepa-
kowy (amerykański), łosoś, ogórek, lucerna. 
Areał uprawy roślin GM szacuje się obecnie 
na ponad 166 milionów hektarów, a ludność 
spożywającą żywność otrzymywaną z roślin 
zmodyfikowanych genetycznie ocenia się na 
1 miliard, nie licząc Chin.

 biorąc pod uwagę dzisiejsze zapotrze-
bowanie na paszę, czy istnieje jakaś alter-
natywa dla tych z genetycznie modyfikowa-
ną soją? np. czy rośliny strączkowe mogą 
w przyszłości w pełni zastąpić soję? 

F.b.: Deficyt czystego białka w żywieniu 
zwierząt, nie licząc ludzi, w Polsce wynosi około 
1 300 000 ton rocznie, co przekłada się na 2 100 
000 ton importowanej śruty sojowej. Pasze so-
jowe wraz z krajowymi paszami rzepakowymi 
i importowaną śrutą słonecznikową, pokrywa-
ją około 70% zapotrzebowania na białko paszo-
we, wyłącznie do produkcji tzw. przemysłowych 
mieszanek paszowych. Nie ma alternatywy dla 
importu pasz sojowych w żywieniu zwierząt 
w UE i Polsce. Ambitny plan rozwoju uprawy 
roślin strączkowych, zakłada zastąpienie 50% 
importowanej soi. Obecnie dla produkcji około 
9 milionów ton mieszanek paszowych dla dro-
biu i świń, pasze sojowe stanowią około 63%, 
pasze rzepakowe 19%, nasiona roślin strączko-
wych 6-8%, śruta słonecznikowa 2% i pozostałe 
8%. Zapotrzebowanie na pasze wysokobiałko-

we i ich ceny wzrosły po wprowadzeniu zaka-
zu stosowania mączek pochodzenia zwierzęce-
go w żywieniu zwierząt. Nasiona roślin strącz-
kowych ze względu na niższą zawartość białka 
i aminokwasów oraz obecność substancji anty-
odżywczych (alkaloidów, oligosacharydów np. 
rafinozy, fosforu fitynowego) mogą być stoso-
wane w ograniczonej ilości w mieszankach pa-
szowych dla drobiu i świń w ilości 6-16%, zaś 
ich przetwarzanie ciśnieniowo-termiczne jest 
mało skuteczne, kosztowne i nieopłacalne. 

Rośliny strączkowe, pomimo dotacji do 
uprawy i materiału nasiennego, nie rozwiążą 
niedoboru białka paszowego dla potrzeb ży-
wienia zwierząt w Polsce, mogą być tylko nie-
wielkim 10-15% jego uzupełnieniem. do 2013 
r. opublikowano 1 783 prace naukowe na 
temat pasz i żywności gm z lat 2001-2012. 
nie opublikowano żadnej pracy wskazują-
cej na schorzenia wywołane spożywaniem 
pasz i żywności gm (key i in., 2008). gene-
ralny dyrektoriat komisji europejskiej do 
badań i Rozwoju w 2010 r. stwierdził „za-
sadniczy wniosek podjęty na podstawie 
130 projektów badawczych, zrealizowanych 
w czasie więcej jak 25 minionych lat, obej-
mujący więcej jak 500 niezależnych grup ba-
daczy z zakresu biotechnologii stwierdza, 
że gm nie jest bardziej ryzykowny, aniże-
li np. rośliny konwencjonalne otrzymywa-
ne metodami tradycyjnymi….”. amerykań-
skie stowarzyszenie medyczne, narodowa 
akademia nauk oraz królewskie towarzy-
stwo medyczne podały, że „...nie stwierdzo-
no negatywnego wpływu żywności gm na 
zdrowie człowieka”. Wymienione powyżej in-
stytucje nie „rzucają słów na darmo”, chodzi 
bowiem o ich reputację i prestiż. Można im za-
ufać. W Polsce głos w sprawie upraw i żywności 
GM zabierały organizacje i towarzystwa nauko-
we podkreślając, że wszelkie obawy przed spo-
żywaniem GM nie posiadają merytorycznego 
i racjonalnego uzasadnienia.

 Panie Profesorze, wkrótce spodziewa-
my się moratorium, które umożliwi prze-
dłużenie stosowania pasz z soją gmo w Pol-
sce na kolejne 4 lata. co w praktyce ozna-
czałby zakaz stosowania pasz z soją gmo? 

Prof. dr hab. Franciszek brzóska: Ustawa 
Paszowa sejmu RP z 2006 r. wprowadziła za-
kaz stosowania pasz zmodyfikowanych gene-
tycznie w żywieniu zwierząt w Polsce. W tym 
względzie jesteśmy jedynym krajem na świe-
cie, gdzie parlament wbrew opiniom środo-
wisk naukowych podjął taką decyzję. Trzy-
krotne nowele ustawy przesuwały termin wej-
ścia zakazu w życie. Dlaczego? Wejście w życie 
zakazu pozbawiłoby wytwórnie pasz i rolni-
ków hodowców zwierząt podstawowego źró-
dła białka. Oznacza to, że produkcja zwierzę-
ca w kraju zmniejszyłaby się o 20-30%, a być 
może więcej. Spożycie mięsa wytwarzanego 
w kraju, będącego pod państwową kontrolą 
weterynaryjną, zmalałoby z około 72 kg/per 
capita, do około 50-60 kg, może mniej. Wzro-
słaby cena mięsa. W warunkach wolnego han-
dlu możliwy jest import mięsa. Należy zapytać 
jakiego mięsa? Mięsa i produktów mięsnych 
pochodzącego od zwierząt żywionych poza 
Polską paszami zawierającymi soję zmodyfi-
kowaną genetycznie, a jeśli mięsa spoza Unii 
Europejskiej, to również mięsa gdzie zwierzę-
ta żywione są mączkami mięsno-kostnymi, za-
bronionymi w Unii.

Zakaz spowodowałby skutki społeczne, 

w tym upadłość wielu ferm drobiu i firm wy-
twarzających pasze, a zastosowanie gorszych 
substytutów pasz sojowych w produkcji mie-
szanek paszowych dla zwierząt, m.in. nasion 
roślin strączkowych, obniżyłoby efektyw-
ność produkcyjną i ekonomiczną produkcji 
zwierzęcej. 

Zakaz spowodowałby przede wszyst-
kim skutki finansowe dla państwa. Od 3 lat 
Polska jest największym eksporterem mię-
sa drobiowego na rynek unijny. Wygrywa-
my z konkurencją niższą ceną, a wyższą ja-
kością. Dynamicznie rozwija się produkcja 
i eksport mięsa indyczego, co przed laty wy-
dawało się nierealne. Przy produkcji 2,31 mi-
lionów ton mięsa drobiowego, eksportujemy 
0,91 miliony ton. Przychody z eksportu sza-
cowane są na 3-4 miliardów PLN rocznie. Za-
kaz stosowania pasz GM w żywieniu zwie-
rząt spowodowałby wyeliminowanie Polski 
z handlu mięsem w UE oraz zapaść w sekto-
rze drobiarskim. 

 Jaka jest różnica pomiędzy paszami 
gmo a tymi konwencjonalnymi ? 

F.b.: Badania naukowe publikowane 
w czasopismach o zasięgu światowym wy-
kazały, że w przypadku roślin GM pierw-
szej generacji, brak jest jakichkolwiek różnic 
w składzie chemicznym i wartości pokarmo-
wej, a także wartości odżywczej pasz i żyw-
ności niezmodyfikowanej i zmodyfikowa-
nej. Pierwsza generacja roślin GM skutkuje 
zmianami w technologii uprawy roślin wo-

bec otrzymania roślin odpornych na herbi-
cydy w przypadku roślin soi lub odporności 
na szkodniki w przypadku roślin kukurydzy 
i bawełny. Określa się to mianem „równo-
ważności składnikowej” pasz i żywności. Nie 
stwierdzono różnic w zawartości składników 
organicznych, w tym białka i aminokwasów, 
węglowodanów, skrobi oraz witamin i skład-
ników mineralnych. Stwierdzono wręcz, że 
ziarno kukurydzy zmodyfikowanej zawiera 
mniej toksyn pleśniowych, bardzo niebez-
piecznych dla zdrowia zwierząt, a przenika-
jących np. do mleka krów. Rośliny i produkty 
paszowe drugiej generacji GM, modyfikowa-
ne były z zamiarem poprawy składu che-
micznego pasz i żywności. W tym przypad-
ku produkty konwencjonalne i zmodyfiko-
wane różnią się istotnie. Przykładem może 
być tzw. „złoty ryż” wzbogacony w beta-karo-
ten, prowitaminę witaminy A. Inna modyfi-
kacja pasz i żywności polega na zwiększeniu 
w nich zawartości fosforu przyswajalnego. 
W konwencjonalnych paszach, np. zbożach, 
paszach sojowych i nasionach roślin strącz-
kowych, jego przyswajalność przez zwierzę-
ta jest bardzo niska, co skutkuje dodawa-
niem do pasz fosforanów paszowych. 

 czy na podstawie prowadzonych 
przez Pana Profesora badań zaobserwo-
wano negatywny wpływ pasz gmo na 
produktywność, czy jakość uzyskiwanych 
produktów odzwierzęcych ?

F.b.: Zagadnienie szkodliwości pasz i żyw-
ności było przedmiotem setek badań. Publi-

kowane były w recenzowanych (ocenianych) 
czasopismach naukowych. W zakresie nauk 
medycznych, gdzie na świecie publikuje się 
najwięcej prac naukowych, nie sygnalizowa-
no przypadków schorzeń wywołanych spo-
życiem żywności pochodzącej z produktów 
zmodyfikowanych genetycznie. Mało tego, naj-
nowocześniejsze leki m.in. przeciwnowotwo-
rowe otrzymywane są na drodze tzw. rekom-
binacji, czyli modyfikacji genetycznej. Dla cho-
rych osób, leki te są często jedyną i ostatnią 
nadzieją. Dotychczas nie słyszałem, aby ktokol-
wiek zakwestionował ich otrzymywanie i stoso-
wanie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
pomimo wiarygodnych wyników badań nad ży-
wieniem zwierząt paszami GM, zleciło Instytu-
towi Zootechniki w Krakowie wykonanie serii 
doświadczeń nad śrutą sojową i ziarnem kuku-
rydzy zmodyfikowanymi genetycznie. Badania 
wykonano w latach 2006-2012. Do współpra-
cy zaproszono Państwowy Instytut Weterynarii 
w Puławach. Badania prowadzono na zwierzę-
tach dostarczających mięsa, mleka i jaj, zloka-
lizowanych w Zakładach Doświadczalnych In-
stytutu Zootechniki. Badania poszerzono o do-
świadczenia wielopokoleniowe na szczurach, 

W Polsce, podobnie jak 
w większości krajów strefy umiar-
kowanej, występuje niedobór 
białka paszowego. Jednocześnie, 
od lat, podaż materiałów paszo-
wych z produkcji krajowej nie po-
krywa zapotrzebowania na białko 
paszowe. 

Czynnikiem pogarszającym 
bilans białka paszowego w Unii 
Europejskiej i w Polsce było wpro-
wadzenie zakazu skarmiania mą-

czek mięsno-kostnych. 
Musiały zostać one 
zastąpione surowcami 
wysokobiałkowymi po-
chodzenia roślinnego. 
Główną rolę w uzu-
pełnieniu powstałych 
niedoborów białka 
odegrały i odgrywają 
importowane śruty ole-
istych (soi).

Priorytetowym za-
tem zadaniem jest po-
szukiwanie możliwości 
zwiększonego wykorzy-
stania rodzimych su-
rowców białkowych. 

Natomiast istnieją-
ca sytuacja w zakresie 
możliwości zabezpie-

czenia podmiotów działających 
na rynku pasz w białko paszo-
we wymusiła wręcz odroczenie 
terminu wejścia w życie zakazu 
wytwarzania, wprowadzania do 
obrotu i stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz genetycznie zmo-
dyfikowanych oraz organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych 
przeznaczonych do użytku paszo-
wego.  Nowy termin, 1 stycznia 
2021 r., potrzebny jest po to, aby 
podjąć działania mające na celu 
zminimalizowanie ogromnego 
deficytu białka paszowego. Jest 

to cel nadrzędny polityki gospo-
darczej każdego państwa. Należy 
podkreślić, że odroczenie termi-
nu wejścia w życie zakazu, o któ-
rym mówimy, a nie jego całkowite 
uchylenie, jest nie tylko ostroż-
nym podejściem Rządu do zagad-
nienia GMO, ale przede wszyst-
kim ma na celu umożliwienie za-
chowania konkurencyjnej pozycji 
krajowym producentom żywno-
ści zarówno na rynku krajowym, 
jak i rynkach zagranicznych.

Bezwzględne wejście w życie 
zakazu z dniem 1 stycznia 2017 
r. spowodowałoby niekorzystne 
skutki ekonomiczne, gospodarcze 
i społeczne dla polskiego rolnic-
twa.  Wiązałoby się to ze zwiększe-
niem deficytu białka paszowego 
w kraju i pogorszeniem konkuren-
cyjności krajowej produkcji zwie-
rzęcej. Spowodowałoby poważne 
utrudnienia w obrocie handlowym 
na terenie Unii Europejskiej, jak 
i z krajami trzecimi. Warto zwrócić 
uwagę, że nie dotyczyłoby to tylko 
pasz, ale też i żywności. Wyraźna 
utrata konkurencyjności w zakre-
sie efektywności produkcji zwie-
rzęcej wewnątrz Unii Europejskiej 
i spadek eksportu produktów spo-
żywczych pochodzenia zwierzęce-
go to kolejne, negatywne skutki. 
Ponadto zakaz ten przyczyniłby się 
do pogorszenia konkurencyjności 

produkcji zwierzęcej i wzrostu cen 
żywności, zwłaszcza mięsa drobio-
wego, wieprzowego, ale także jaj. 
Ponadto byłby nieskuteczny w za-
bezpieczaniu polskich konsumen-
tów przed spożywaniem żywności 
wyprodukowanej z udziałem pasz 
zawierających rośliny GMO. Brak 
takich ograniczeń w innych kra-
jach członkowskich UE uniemożli-
wia bowiem egzekwowanie zaka-
zu wprowadzania na polski rynek 
importowanej żywności wytwo-
rzonej w oparciu o pasze GMO, 
w tym m.in. coraz większych ilości 
sprowadzanej z zagranicy wie-
przowiny. Tak więc, ewentualny 
administracyjny zakaz stosowania 
pasz GMO w Polsce nie zabezpie-
czy polskiego konsumenta przed 
spożywaniem żywności wytworzo-
nej z udziałem produktów GMO, 
a jedynie przyczyni się do wzrostu 
cen żywności na polskim rynku.

Biorąc pod uwagę wymienio-
ne uwarunkowania, w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o pa-
szach, zaproponowano odrocze-
nie wejścia w życie zakazu wytwa-
rzania, wprowadzania do obrotu 
i stosowania w żywieniu zwierząt 
pasz genetycznie zmodyfikowa-
nych oraz organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych przezna-
czonych do użytku paszowego o 4 
lata tj. do 1 stycznia 2021 r. 

kOmentarz pOdsekretarz stanu ewy lech 
w sprawie prZedłużenia StoSowania paSZ 
Z Soją GMo w poLSCe na koLejne 4 Lata.

na temat bezpieczeństwa stosowania pasz z soją genetycznie modyfikowaną 
rozmawiamy z prof. dr hab. Franciszkiem brzóską, dział żywienia zwierząt 
i Paszoznawstwa, instytut zootechniki – Państwowy instytut badawczy.

Zdecydowanie najważniejszym skutkiem  
byłby spadek opłacalności produkcji zwierzę-
cej. Wszyscy, bez wyjątku przyznają, że trudno 
jest zastąpić soję w żywieniu. Jest to spowodo-
wane głównie aspektami ekonomicznymi. Po-
nadto nie jesteśmy w stanie, w krótkim okresie 
czasu wyprodukować takiej ilości pasz, które 
zastąpiłyby soję. 

 Jakie byłyby skutki ekonomicz-
ne wprowadzenia zakazu stosowa-

nia pasz gmo?

 W jaki sposób zakaz stosowa-
nia pasz gmo odbiłby się na kon-

kurencyjności polskiego eksportu, 
w szczególności drobiu?

 W jakim stopniu zakaz stoso-
wania pasz gmo zmniejszyłby pro-
dukcję (np. mięsa, jaj czy mleka)?

 czy zakaz dyskryminowałby tyl-
ko naszych producentów i elimino-

wał ich z rynku tak polskiego jak 
i unijnego?

Sektor drobiarski jest jednym z najszybciej 
rozwijających się sektorów w Polsce. Zajmuje-
my w eksporcie drobiu 1. miejsce w UE, a jesz-
cze nie tak dawno była to działalność głównie 
chałupnicza. Dla kontrastu można zestawić 
sektor drobiarski z sektorem wieprzowym, któ-
ry swego czasu był wizytówką polskiego rolnic-
twa, a który od paru lat traci na konkurencyj-
ności i w chwili obecnej jesteśmy importerem 
netto wieprzowiny. Sektor drobiarski postawił 
na nowoczesność – m.in. zwiększenie pasz 
przemysłowych. Natomiast sektor wieprzowy 
był dość konserwatywny i oporny na wprowa-
dzanie nowinek. Porównanie tych dwóch sek-
torów to  odpowiedź na to czy polski eksport 
by stracił. 

Jak wiadomo produkcja głównie zależy od 
popytu. W momencie, w którym jakość pro-
duktów jest podobna konkuruje się głównie 
ceną. Przy otwartym rynku jedlibyśmy i tak 
żywność pochodzącą od zwierząt karmio-
nych paszami genetycznie modyfikowanymi. 
Nawet biorąc pod uwagę patriotyzm w spo-
żywaniu naszych, lokalnych produktów oba-
wiam się, że nie wystarczyłby on w utrzyma-
niu produkcji na stałym poziomie skoro pro-
dukty z importu byłyby dużo tańsze. Ponadto, 
jeżeli mówimy, że bez importu soi modyfi-
kowanej nie jesteśmy w tej chwili samowy-
starczalni,  to logicznym jest, że ta produkcja 
   musiałaby się zmniej-

szyć – głównie 
w drobiu.

Jeżeli u nas koszty produkcji byłyby droższe 
to oczywiście nie utrzymalibyśmy tej 1 pozycji 
w Unii Europejskiej w eksporcie drobiu. Chciał-
bym jednocześnie zaznaczyć, że to nie jest 
tylko kwestia rankingu, ale ta cała masa towa-
rowa, która przeznaczona byłaby na eksport 
zostałaby w kraju, co w konsekwencji powodo-
wałoby spadek cen, a więc wielu producentów 
nie wytrzymując konkurencji  rezygnowałoby 
z produkcji. W perspektywie kilkunastu mie-
sięcy nasz eksport zmniejszyłby się na pewno 
radykalnie. 

Przede wszystkim trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że zakaz importu śruty sojowej czy też soi 
GM nie miał żadnych merytorycznych podstaw. 
Badania naukowe polskie i światowe nie dają 
najmniejszych podstaw do obawy o negatyw-
nym wpływie komponentów białkowych z roślin 
GM na zdrowie i życie ludzi i zwierząt. Natomiast 
skutki zakazu byłyby zdecydowanie  negatywne 
w kilku obszarach:
• Spadek produkcji i eksportu mięsa zwłaszcza 

drobiowego;
• Spadek produkcji pasz i w konsekwencji spa-

dek zapotrzebowania na zboża paszowe, 
które są głównym komponentem w produk-
cji pasz;

• Wzrost krajowych cen detalicznych żywności  
co uderzy w budżety domowe najuboższych 
rodzin;

• Wprowadzenie na rynek krajowy mięsa tań-
szego wyprodukowanego w innych krajach 
UE z pasz zawierających GMO.

Niewątpliwie zakaz importu śruty z soi GM odbił-
by się zdecydowanie negatywnie na konkurencyjno-
ści polskiego eksportu mięsa, zwłaszcza drobiowego. 
Polska stała się liderem wśród unijnych producentów 
drobiu. Wymuszony zakaz stosowania śruty sojowej 
z soi  GM spowoduje wzrost kosztów produkcji zwie-
rzęcej a zwłaszcza produkcji mięsa drobiowego i jaj. 
Ceny śruty sojowej non GMO już obecnie są znacz-
nie wyższe niż śruty sojowej GM. Obecnie są wyższe 
o ok. 20%, ale w przeszłości ta różnica była jeszcze 
wyższa (30-40%). Szacuje się, że negatywne skutki dla 
opłacalności produkcji drobiowej mierzone kosztami 
na jednostkę produktu wahałyby się od 5% do blisko 
20%. W ostatnich latach sukces eksportowy był moż-
liwy dzięki relatywnie niskim cenom tuszek drobio-
wych i jaj. Wzrost kosztów produkcji  niemożliwy do 
zrekompensowania w cenach transakcyjnych w eks-
porcie z powodu silnej konkurencji innych eksporte-
rów unijnych byłby w pewnym stopniu przesuwany 
na ceny krajowe. To dodatkowo uderzy w budżety 
gospodarstw domowych najuboższych rodzin.

Absurdalność sytuacji polega 
m.in. na tym, że zakaz dotyczył-
by tylko producentów polskich 
i podmiotów działających na 
obszarze Polski. Inne kraje 
unijne takich zakazów nie 
przewidują, zatem i tak na 
rynek polski trafiałyby ar-
tykuły żywnościowe i pasze 
wyprodukowane przy udzia-
le paszy białkowej GM. Nie 
jest bowiem możliwe, dopóki 
jesteśmy w Unii, zamknięcie 
granic przed tymi produkta-
mi. W konsekwencji więc ceną 
zakazu, w postaci wyższych kosz-
tów, zapłaciłby polski producent 
i konsument, który dalej nie byłby 
„chroniony” przed produktami GMO.

żyWienie zWieRząt żyWienie zWieRząt



Rzetelna informacja na temat zielonej 
biotechnologii i jej wykorzystania w ży-
wieniu człowieka i zwierząt jest szcze-

gólnie potrzebna w naszym kraju. Trzeba 
uważnie przyjrzeć się zebranym faktom i do-
wodom, czynimy to więc w celu zbadania nie-
których kluczowych kwestii, wielokrotnie po-
jawiających się w opinii publicznej. Można 
tu wyróżnić: korzyści ekonomiczne płynące 
z GMO, stopień wprowadzenia odmian zmo-
dyfikowanych do praktyki rolniczej w Sta-
nach Zjednoczonych (i wielu innych krajach), 
stopień powodzenia ruchu związanego ze 
znakowaniem, rola GMO w oddziaływaniu na 
chwasty, zdrowie zwierząt i człowieka, a tak-
że zrównoważony rozwój rolnictwa opartego 
o GMO. We wszystkich sześciu kwestiach od-
najdujemy przytłaczające dowody na ekono-
miczne, rolnicze, środowiskowe i zdrowotne 
korzyści uzyskiwane z zastosowania organi-
zmów zmienionych genetycznie.       

Debata na temat zalet oraz bezpieczeń-
stwa upraw i żywności GM nie jest rzetelna. 
Naukowcy i rolnicy są właściwie jednomyślni, 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo i atrakcyjność 
upraw udoskonalonych dzięki biotechnolo-
gii. Jest to jednak temat zdecydowanie kon-
trowersyjny, w znacznym stopniu tworzony 
przez kilka zagorzałych grup interesów, prze-
ciwnych wszelkim innowacjom, stosujących 
sprawdzone techniki propagandowe, w celu 
szerzenia strachu, niepewności i wątpliwości.

 ideologia i miliardowe interesy korpo-
racji żywności „eko” i „organicznej” mie-
szają konsumentom w głowach.

Pamiętajmy, że kampania anty-GMO, jak 
każda kampania zamierzająca powstrzymać 
technologiczną innowację, bazuje na ide-
ologii i osobistych interesach. Protestujący 
na tle ideologicznym odrzucają nowoczesną 
technologię w żywności i chcą, by świat po-
wrócił do preindustrialnego, sielankowego 
systemu, w którym rolnicy orzą końmi i ko-
szą kosami. W ostatnich latach te profesjo-
nalne kampanie dezinformacji były silnie 
wspierane przez potężne grupy interesów, 
w tym przypadku przemysłu żywności or-
ganicznej, segmentu, który otwarcie przyjął 
strategię szerzenia nieuzasadnionych lęków 
i dyskredytowania konkurencji. Ekstremi-
styczne elementy przemysłu organicznego 
są w stanie, pomimo wszelkich dowodów, 
przekonać konsumentów, że żywność GM 
jest szkodliwa, co zapewni większą atrakcyj-
ność drogiej żywności organicznej. 

 Rośliny biotechnologiczne przynoszą 
wiele korzyści rolnikom, przetwórcom 
i konsumentom.

Profesjonalni oponenci żywności GM od 
dawna twierdzą, że ta żywność jest niebez-
pieczna. Ostatnio poszerzyli zakres argu-
mentów przeciwko GMO utrzymując, że ro-
śliny te są ekonomicznym niepowodzeniem, 
gdyż stwarzają rolnikom więcej problemów 
niż rozwiązują.

Z ubiegłorocznego raportu Międzynaro-
dowego Instytutu Propagowania Upraw Bio-
technologicznych (ISAAA) można dowiedzieć 
się, że areał uprawy roślin GM w latach 1996-
2013 co roku wzrastał i przez 12 lat jego tem-
po wzrostu było dwucyfrowe, dając po la-
tach stukrotny wzrost. Odzwierciedla to wia-
rę i zaufanie milionów rolników na świecie, 
charakteryzujących się awersją do ryzyka, za-
równo w krajach rozwijających się, jak i roz-
winiętych. Powodem są wielorakie korzyści 
jakich dostarczają. 

Korzyści ekonomiczne netto na pozio-
mie gospodarstwa są znaczące, bo wyno-
szące 19,8 mld dolarów w 2011 r. i 98,2 mld 
dla okresu 16 lat. Większość, 51,2%, tych zy-
sków trafiła do rolników w krajach rozwijają-

cych się. Zielona biotechnologia od momen-
tu jej wprowadzenia wniosła ważny wkład 
w rosnący światowy poziom produkcji czte-
rech głównych roślin uprawnych i zwiększy-
ła światową produkcję soi i kukurydzy, odpo-
wiednio o 110 mln i 195 mln ton.

Wszędzie na świecie rolnicy wybierają je-
dynie narzędzia i technologie, które spraw-
dzają się w ich gospodarstwach i są bezpiecz-
ne. Wieś, czy środowisko rolnicze, jest miej-
scem w którym żyją, wychowują swoje dzieci 
i wnuki oraz zarabiają na życie. Jeśli narzę-
dzie lub technologia nie sprawdzają się przy 
pierwszej próbie, mogą jej dać drugą szan-
sę. Natomiast nie wracają do nich w kolej-
nym roku. Albo przynoszą różnorakie korzy-
ści albo rezygnuje się z nich. Ten pozytywny 
wpływ zielonej biotechnologii po raz kolejny 
znajduje potwierdzenie w nowej meta-ana-
lizie przedstawionej w piśmie „PLOS ONE”, 
która udowadnia że zużycie pestycydów ob-
niżyło się o 37%, plonowanie wzrosło o 22%, 
dochody rolników wzrosły o 68%. Są to kon-
kretne, bezsprzeczne korzyści płynące z bio-
technologii rolniczej, które doprowadziły do 
jej szybkiej adopcji i wysokiego stopnia po-
nownego zakupu nasion.

Departament Rolnictwa USA, potwier-
dzający bogatą dokumentacją statystyczną 
szybki wzrost areału uprawy roślin biotech-
nologicznych w ciągu ostatnich dwóch de-
kad, podsumowuje, że w Stanach Zjednoczo-
nych rośliny uprawne GM stały się roślinami 
nowymi, standardowymi i konwencjonalny-
mi; biorąc pod uwagę obszar, na jaki amery-
kańskie zbiory są eksportowane, jest to po-
wszechnie przyjęta na świecie rzeczywistość, 
zwłaszcza dla głównych upraw towarowych. 

Tym pozytywnym danym napływającym 
ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, 
Argentyny, Paragwaju i wielu innych krajów 
świata nie da się już zaprzeczyć; nie da się 
też tego procesu odwrócić. W rzeczywisto-
ści trwające wiele lat utrudnienia w ciągłym 
wzroście międzynarodowego handlu pro-
duktami GM praktycznie zniknęły. Proble-
my stwarza niemal wyłącznie część krajów 
europejskich, w tym Polska. Nie można po-
minąć takich faktów, jak ogłoszenie zatwier-
dzenia przez Chiny nowych odmian biotech-
nologicznych, ponownej autoryzacji opraco-
wanej w Chinach odmiany ryżu GM, udana 
adopcja bakłażana Bt  w Bangladeszu czy 

rozsądne działania indyjskiego rządu doty-
czące prób polowych, które wpłynęly na roz-
szerzenie uprawy roślin GM.

Żywność zawierająca składniki GM jest 
tak samo naturalna jak konwencjonalna.

Przeciwnicy biotechnologii rolniczej od 
dawna uważają, że procesy stosowane 
w produkcji żywności GM są zasadniczo róż-
ne od procesów stosowanych przy produkcji 
innej żywności i wzbudzają w konsumentach 
strach. Jest to informacja fałszywa, po prostu 
insynuacja. Specjaliści w dziedzinie hodow-
li roślin i wiarygodni naukowcy na świecie 
generalnie są zgodni co do tego, że techniki 
stosowane przy produkcji roślin transgenicz-
nych pochodzą bezpośrednio od zjawisk na-
turalnych oraz że zasięg tradycyjnej hodowli 
roślin i potencjalne zagrożenia są takie same.

Amerykańska Akademia Nauk podzieliła 
ten pogląd w pierwszej z tego zakresu publi-
kacji w 1987 roku i podtrzymywała ten punkt 
widzenia w każdym kolejnym opracowaniu. 
Rząd Kanady, w swoim systemie nadzoru, 
wyraźnie odrzucił twierdzenie, że rośliny GM 
są, same w sobie i nieodzownie, różne od 
wytworzonych na drodze hodowli konwen-
cjonalnej. Rząd Australii zrobił podobnie, 
a znaczna większość naukowców na świecie 
zgodziła się z tym.

Pojawienie się nowoczesnej genomiki po-
kazało, że geny są powszechnie współdzielo-
ne i przekazywane, nie tylko między różny-
mi gatunkami, lecz także między rodzajami, 
rodzinami, a nawet typami i królestwami. 
Ostatnie odkrycia potwierdziły, że wymiana 
genów była niezbędnym elementem prze-
trwania paproci, ponad 100 milionów lat 
temu, po wybuchowym napromieniowa-
niu kwitnących roślin, radykalnie zmienia-
jącym ich środowisko. Ten naturalny trans-
fer genów jest wykorzystywany przez nowo-
czesnych inżynierów genetycznych w celu 
stworzenia roślin udoskonalonych dzięki 
biotechnologii.

Te naturalne procesy wymiany genów 
są szeroko rozpowszechnione wśród roślin, 
zwierząt i mikroorganizmów na planecie 
Ziemia, a niektóre, najbardziej powszech-
ne u ludzi geny, pochodzą od wirusa; tak 
jak połowa innych genów naszego geno-
mu. Teorii, które uznają, że rośliny upraw-
ne ulepszone na drodze biotechnologii są 
„nienaturalne”, nie można bardziej rzeczo-

wo obalić, niż przez to, co znajdujemy wszę-
dzie w naturze.

 niezliczona liczba ośrodków badaw-
czych i naukowych autorytetów potwier-
dza bezpieczeństwo żywności (i pasz) gm.

Oponenci biotechnologii rolniczej prezen-
tują nie argumenty, a swoje sny o prostym, 
sielankowym życiu, gdzie wszyscy spoży-
wamy żywność organiczną.  Sny te są elita-
rystyczne, a ich autorzy są zdecydowanymi 
technofobami. Opierają swoje kampanie na 
fałszywym zapewnieniu, że istnieją nieroz-
wiązane kwestie bezpieczeństwa, dotyczące-
go genetycznie udoskonalonej żywności, któ-
re nie zostały wystarczająco zbadane.

Tego typu twierdzenia są fałszywe, zde-
cydowanie zaprzecza im literatura naukowa, 
światowa opinia publiczna i ogromne do-
świadczenie praktycznego rolnictwa w wielu 
krajach. Światowy konsensus dotyczący bez-
pieczeństwa żywności GM jest silniejszy niż 
konsensus dotyczący zmian klimatu.

Istnieje mnóstwo niezależnych badań 
prowadzonych na przestrzeni lat, np. Ni-
colia i in., 2013, bazy danych GENERA i Bio-
Fortified.org, a także ogromne opracowania 
wspierane przez UE. Wszystkie potwierdziły 
odkrycia dokonane prawie trzy dekady temu, 
mówiące o tym, że nie ma zagrożeń spowo-
dowanych uprawami ulepszonymi na drodze 
biotechnologii.

Główny wniosek wyciągnięty na podsta-
wie prac ponad 130 projektów badawczych 
finansowanych przez UE, prowadzonych na 
przestrzeni ponad 25 lat, angażujących ponad 
500 niezależnych grup badawczych, jest taki, 
że biotechnologia, a w szczególności GMO, 
nie jest, jako taka, bardziej ryzykowna niż np. 
technologie konwencjonalnej hodowli roślin.

 tak potrzebna Polsce i europie soja 
gm ma znaczny udział w zapewnianiu 
zrównoważenia europejskiego łańcucha 
żywnościowego.

Na szerszym tle zielonej biotechnolo-
gii i żywności dzięki niej otrzymanej, war-
to poświęcić parę słów zmodyfikowanej soi, 
bo to ona jest główną osią sporu w Polsce. 
Śruta sojowa, która jest paszą wysokobiał-
kową o znakomitych walorach odżywczych 
dla zwierząt przeznaczonych do produkcji 
mięsa, mleka i jaj, jest do nas sprowadzana 
z obu Ameryk, ponieważ trudno ją zastąpić 
produktami białkowymi rodzimej produkcji.

Uprawiana w Stanach soja GM umożli-
wia rolnikom chronienie środowiska i zaso-
bów naturalnych, ma także potężny udział 
w wyżywieniu ludności świata. Szybko roz-
powszechniła się z powodu oczywistych ko-
rzyści w zakresie zrównoważenia produkcji, 
w tym zmniejszenia liczby przejazdów przez 
pole, a zatem mniejszego zużycia paliw i ob-
niżenia emisji szkodliwych substancji przez 
maszyny rolnicze; ograniczenia orki i innych 
zabiegów mechanicznych na polach i więk-
sze zatrzymanie węgla w glebie; zmniejsze-
nia zużycia pestycydów, co obniża ryzyko dla 
zdrowia rolników i zmniejsza wpływ na śro-
dowisko; zmniejszenia strat w plonowaniu 
roślin z powodu zachwaszczenia i działania 
szkodników, co przekłada się na wzrost do-
chodów rolników i zdrowsze produkty dla 
konsumentów.

Te przełomowe korzyści środowiskowe 
możliwe są dzięki innowacyjnym odmianom, 
które np. są odporne na szkodniki i choroby, 
co umożliwia rolnikom stosowanie mniejszej 
ilości i bardziej nowoczesnych środków che-
micznej ochrony roślin; dają wyższe plony 
z hektara; lepiej tolerują suszę; bardziej efek-
tywnie wykorzystują wilgoć w glebie, więc 
zużywają mniej wody, czy bardziej efektyw-
nie wykorzystują azot, co przyczynia się do 
zmniejszenia ilości azotu  spływającego do 
cieków wodnych.

zielOna 
bioteChnoLoGia 

udoskonalone dzięki biotechnologii rośliny uprawne, powszechnie 
znane jako „gmo”, są tematem sprzecznych twierdzeń i zapewnień. 
uwidacznia się to we wszystkich mediach, a szczególnie w internecie. 
Jest to trudne do zrozumienia dla laika i staje się szczególnie ważne, 
gdy laik jest decydentem, politykiem albo urzędnikiem państwowym, 
zajmującym stanowisko związane z podejmowaniem decyzji 
politycznych lub wpływem na nie. 
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pOtrzeBa zmiany spOsOBu GOspOdarOwania 

prZeStrZenią wiejSką
Obszary wiejskie stanowią ponad 93% 

powierzchni Polski. Stąd bardzo istot-
nym problemem jest wypracowanie 

właściwej strategii zarządzania tymi terena-
mi w aspekcie planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego. Miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego (MPZP) są aktem 
prawa lokalnego (gminnego), co w prakty-
ce inwestycyjnej oznacza całkowitą zależność 
kierunków rozwoju obszarów wiejskich od wy-
znaczonych funkcji przestrzennych w MPZP. 
Problemem jest to, że zaledwie 20% tych ob-
szarów posiada aktualne plany.

Transformacja gospodarki w Polsce 
w latach 90. XX w. wywarła olbrzymi wpływ 
na zmiany i perspektywy rozwoju rolnictwa. 
Cały czas spada udział rolnictwa w strukturze 
Produktu Krajowego Brutto krajów rozwinię-
tych, przy jednoczesnym spadku zatrudnienia 
i zmniejszeniu powierzchni użytków rolnych. 
Mechanizm ten jest dostrzegany również 
w Polsce. Z badań IUNG-PIB w Puławach wy-
nika, że społeczeństwo typowo rolniczych 
obszarów wiejskich posiada trzy podstawowe 
źródła utrzymania, tj. rolnicze, zarobkowe po-
zarolnicze oraz poza zarobkowe (emerytury 
i renty). Zauważalny jest również spadek do-
chodów rolniczych na obszarach problemo-
wych rolnictwa, gdzie występują naturalne 
i organizacyjno-przestrzenne ograniczenia 
w prowadzeniu działalności rolniczej. Ponad-
to obszary wiejskie w coraz większym zakresie 
pełnią inne funkcje, jak mieszkaniową, han-
dlową, usługową, rekreacyjną, leśną, ekolo-
giczną, dlatego gospodarowanie przestrzenią 
wiejską wymaga kompleksowego spojrzenia 
z uwzględnieniem wszystkich funkcji, nie tylko 
rolniczej. 

Podstawowym instrumentem kształtowa-
nia gospodarki gruntami na obszarach wiej-
skich jest planowanie przestrzenne i scalanie 
gruntów.

Obecnie przy opracowywaniu miejscowych 
(gminnych) planów zagospodarowania prze-
strzennego wydzielane są powierzchnie pod 
rolnicze użytkowanie i różne formy wykorzy-
stania pozarolniczego, jak tereny budowlane, 
usługowe, leśne, ekologiczne, komunikacyj-
ne, wodne i ewentualnie inne. Natomiast nie 
uszczegóławia się sposobu wykorzystania 
terenów rolniczych, oznaczanych w planach 
literą R. Stąd są trudności odnośnie bardziej 
szczegółowego rozdysponowania przestrzeni 
rolniczej, które najczęściej następują w proce-

Przestrzeń wiejska nie może być utożsamiana tylko 
z rolnictwem, gdyż w coraz większym zakresie pełni inne 
funkcje, jak ekologiczną, rekreacyjną, mieszkaniową czy 
handlowo-usługową, dlatego racjonalne gospodarowanie 
nią wymaga uwzględnienia wszystkich funkcji.

sie scalania gruntów. scalanie gruntów może 
być dokonywane w wersji klasycznej, obej-
mującej poprawę rozłogów gruntów rolni-
czych i ponowny układ dróg rolniczych z ich 
utwardzeniem, lub kompleksowej, posze-
rzającej scalanie klasyczne o wydzielenie 
terenów budowlanych, pod zbiorniki wod-
ne, zalesienie lub wylesienie niektórych te-
renów, czy terenów ekologicznych.

Scalanie gruntów w Polsce jest wykonywa-
ne od lat 30-tych XX wieku. Od początku aż do 
okresu przemian strukturalnych w Polsce w, 
latach 80-tych XX wieku prowadzono scale-
nia gruntów corocznie średnio po ok. 300 tys. 
ha. Od 1982 roku tempo prac systematycznie 
spadało do 10-15 tys. ha obecnie. Po wstą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) zakres 
tych prac uległ rozszerzeniu o utwardzanie 
dróg i częściowe wykonanie prac melioracyj-
nych, ale tempo nie uległo zwiększeniu. Jedną 
z przyczyn dalszego rozszerzania zakresu prac 

jest potrzeba zachowania cennych przyrodni-
czo walorów środowiska na obszarach chro-
nionych, głównie na obszarach Natura 2000. 
W Polsce suma powierzchni obszarów prawnie 
chronionych wynosi ok. 19,7 mln ha, w tym Na-
tury 2000 około 9,4 mln ha, ale uwzględniając 
wzajemne nakładanie się tych powierzchni wy-
nosi ona odpowiednio 7,8 mln ha oraz 6,2 mln 
ha. Potrzeby scalania gruntów występują aż na 

ok. 7,1 mln ha. Optymalnym rozwiązaniem na 
tych obszarach jest prowadzenie scaleń w wer-
sji rozszerzonej (kompleksowych) realizując 
również zagadnienia ekologiczne, w tym z pro-
gramu Natura 2000. Natomiast dotychczas 
większość przeprowadzonych scaleń obejmuje 
tylko poprawę rozłogów gruntów dla rolników. 

Proces scalania gruntów uwalnia, niewyko-
rzystany w dużym zakresie, potencjał organiza-
cyjny. Jest on efektem powiększenia drobnych 
działek, zarówno gruntów ornych, jak i użyt-

ków zielonych, przybliżenia ich do siedzib go-
spodarstw rolnych oraz usprawnienia systemu 
transportu rolniczego przez lepszą lokalizację 
i utwardzenie dróg. Uwolniony potencjał or-
ganizacyjny zmniejsza koszty produkcji, a tym 
samym poprawia dochód rolników bez szkody 
dla środowiska. Natomiast nie jest uwzględ-
niany interes pozostałych mieszkańców wsi. 
Badania prowadzone w IUNG-PIB w Puławach 
dowodzą, że społeczeństwo wiejskie oczekuje 
procesu urządzeniowego z rozszerzonym za-
kresem prac. Bazą tego procesu, realizowa-
nego w „starych krajach” Unii Europejskiej od 
ponad 30-tu lat, jest kompleksowe scalanie 
gruntów. 

Osią nowego sposobu gospodarowania 
przestrzenią wiejską z uwzględnieniem rów-
nież poza rolniczych funkcji powinny być pra-
ce urządzeniowe z zakresem rozszerzają-
cym kompleksowe scalanie gruntów o za-
gadnienia z zakresu ochrony środowiska, 
infrastruktury technicznej (wody ścieków, 
odpadów, inne), przedsiębiorczości, a także 
odnowy wsi, których bazę stanowią komplek-
sowe scalenia. 

Przejściowo, do czasu wprowadzenia no-
wych reguł prawnych w tym zakresie, gospo-
darowanie gruntami powinno być realizowane 
w procesie kompleksowych prac scaleniowych, 
głównie na obszarach o bardzo niekorzystnym 
rozłogu gruntów, tj. na obszarze Polski połu-
dniowej, południowo-wschodniej i częściowo 
centralnej. Bezwarunkowo konieczne jest 
przygotowywanie prawne obszarów gmin 
wiejskich, lub ich części przewidzianych do 
procesu urządzeniowego, tj. zamieszczenie 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego przedsięwzięć o charakterze 
przestrzennym do uwzględnienia w procesie 
urządzeniowym. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma-
jąc na uwadze kompleksowy i wielofunkcyjny 
rozwój wsi prowadzi prace nad opracowaniem 
ustawy o urządzaniu obszarów wiejskich, która 
zastąpi ustawę o scalaniu i wymianie gruntów 
z 1982 roku. Rozwiązania prawne i techniczne 
w nowej ustawie uwzględnią potrzeby wszyst-
kich użytkowników obszarów wiejskich, w tym 
potrzeby ochrony walorów środowiska przy-
rodniczego.

 Prof. dr hab. Franciszek Woch
        dr inż. Jan Jadczyszyn
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Grun-
tów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa-PIB w Puławach
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zaRządzanie PRzestRzenią



MeLioraCje 
przeciwerOzyJne

Destrukcyjne działanie procesów ero-
zyjnych odbywa się także poprzez: 
deformowanie rzeźby terenu, za-

kłócanie stosunków wodnych, degradacje 
szaty roślinnej oraz uszkadzanie urządzeń 
technicznych.

Melioracje przeciwerozyjne to nie tylko 
ochrona gleb i gruntów przed erozyjną de-
gradacją i dewastacją, lecz równocześnie naj-
tańszy sposób walki z suszą, „stepowieniem” 
i powodziami. 

Zabiegi przeciwerozyjne pod względem 
okresu działania można podzielić na trwale 
(wieloletnie) i okresowe (sezonowe). Do dzia-
łań trwałych należą przede wszystkim zabiegi 
o charakterze urządzeniowym, takie jak: układ 
użytków, pól i dróg, zabudowa wąwozów, urzą-
dzenia techniczne (tarasowanie, umacnianie 
dróg, cieków stałych, budowa grobli itp.), a do 
działań okresowych należy agrotechnika prze-
ciwerozyjna, rowy odprowadzające okresowe 
spływy powierzchniowe i inne. 

Nakłady na wykonanie poszczególnych 
zabiegów są różne. Duże nakłady i wysokie 
koszty jednostkowe maja zabiegi wymagające 
opracowania projektów technicznych i znacz-
nego zmechanizowania robót wykonawczych, 
a zatem zabiegi określone jako techniczne 
oraz zabudowa wąwozów. Ponadto wymagają 
one również nakładów na bieżącą konserwa-
cję. Natomiast takie zabiegi, jak wprowadze-
nie przeciwerozyjnego układu użytków, pól 
i dróg praktycznie niewiele kosztują, zwłasz-
cza jeśli są połączone ze scalaniem gruntów. 
Nakłady na zabiegi okresowe corocznie wcho-
dzą w koszty własne produkcji rolnej.

Ustalanie struktury użytków polega na 
określeniu wzajemnych proporcji i miejsca 
rozmieszczenia w rzeźbie użytków leśnych, 
rolnych i wodnych. Generalnie uważa się, że 
im teren jest bardziej nasycony trwałą roślin-
nością, tym większa jego odporność na erozje.

Największe działanie przeciwerozyjne 
przypisuje się użytkom leśnym, zwłaszcza la-
som mieszanym o zwartej wielopiętrowej bu-
dowie i miąższości ściółki. Spływy powierzch-
niowe w lasach stanowią zaledwie kilka pro-
cent opadu, a roztopy śniegowe są powolne 
i nie powodują większej erozji. Lasy lokalizu-
je się na gruntach silnie erodowanych, które 
trudno zabezpieczyć przy użytkowaniu polo-
wym, na nieużytkach poerozyjnych trudnych 
do rekultywacji i zagospodarowania rolni-
czego oraz na glebach słabej jakości. Oczy-
wiście, muszą one zajmować odpowiednio 
duże powierzchnie i dlatego tam, gdzie te po-
wierzchnie są małe, stosuje się zadrzewienia 
fitomelioracyjne. 

Trwałe użytki zielone są, po lasach i za-
drzewieniach leśnych, kolejną formacją ro-
ślinną o dużych walorach przeciwerozyjnych. 
Ochronna funkcja zadarniań wynika ze zdol-
ności wiązania gruntu przez silnie rozwinię-
ty system korzeniowy i osłanianie jego po-
wierzchni gęstą masą łodyg i liści. Ponadto 
roślinność trawiasta spełnia ogromną rolę 
w procesie glebotwórczym. 

Roślinność polowa przeciwdziała ero-
zji w znacznie mniejszym stopniu niż leśna 
i łąkowa. O udziale upraw polowych w struk-
turze użytków decyduje jednak kierunek 
gospodarowania.

Grunty orne w rejonach intensywnego 
rozwoju rolnictwa, nawet na obszarach sil-
nie zagrożonych erozją, mają zdecydowaną 
przewagę, stanowią często 80–90% ogółu 
użytków i dlatego musza być objęte ochroną 
przeciwerozyjną.

Przestrzenna struktura użytkowania ma 
wybitnie regionalny charakter i zależy od 
przyrodniczych warunków oraz gospodar-
czych funkcji danego regionu.

Formowanie areału gruntów rolnych i sie-
ci dróg rolniczych to kolejny zespół zabiegów 
przeciwerozyjnych. Jego podstawą jest odpo-
wiedni układ pól i dróg rolniczych. Na zbo-
czach o nachyleniu powyżej 10° (18%) prze-

ciwerozyjna agrotechnika przestaje być za-
biegiem wystarczającym i zachodzi potrzeba 
wprowadzenia poprzecznostokowego (war-
stwicowego) układu pól.

Celem takiego układu są nie tylko względy 
przeciwerozyjne, ale również uzyskanie moż-
liwie jednorodnych warunków siedliskowych. 
Teoretycznie szerokość pól warstwicowych po-
winna maleć w miarę wzrostu nachylenia zbo-
czy, osiąga się wówczas szybkie starasowanie 
zboczy i opanowanie erozji. Zbyt wąskie pola 
utrudniają jednak mechanizację upraw.

Układ oraz utwardzenie dróg to niezbęd-
na składowa formowania rozłogu gruntów 
ornych. Prawidłowo wytyczone i utwardzo-
ne drogi nie tylko ułatwiają gospodarowanie, 
lecz spełniają również role zabiegów prze-
ciwerozyjnych, rozpraszających powierzch-
niowe spływy lub odprowadzających nad-
miar wód. W literaturze zaleca się wytycza-
nie dróg poprzecznie do spadku terenu. 

Jest to słuszne z przeciwerozyjnego punk-
tu widzenia, ale drogi takie są mniej funkcjo-
nalne niż prowadzone ukośnie do spadku. 
Jednak, jak wykazuje praktyka, drogi ukośne, 
drogi wzdłużstokowe (fot. 1) i drogi na dnach 
dolin są najsilniej erodowane, ponieważ do-
pływa do nich najwięcej wód powierzchnio-
wych. Dlatego drogi powinno się sytuować 

przede wszystkim w grzbietowych częściach 
zboczy, czyli na lokalnych wododziałach, 
gdzie nie następuje koncentracja spływów 
powierzchniowych i ewentualnie w dolinach 
smużnych, lecz nie na dnie, a nieco wyżej, 
poza zasięgiem spływu wód i powinny być 
utwardzane (fot. 2).

Agrotechnika przeciwerozyjna może sta-
nowić samodzielny zabieg na gruntach z ero-
zją umiarkowaną lub zabieg dopełniający na 
gruntach bardziej erodowanych (począwszy 
od erozji średniej).

Wśród zabiegów agrotechnicznych po-
przecznostokowa uprawa roli ma podsta-
wowe znaczenie. Poprzecznostokowa orka 

jesienna, na zboczach o spadku do 10%, kil-
kakrotnie zmniejsza nasilenie erozji i rów-
nocześnie zwiększa, od kilkunastu do kilku-
dziesięciu milimetrów, zapas wody w jed-
nometrowej warstwie gleby (po roztopach 
śniegowych) oraz zwiększa plony o kilka-
naście procent. Oprócz orki ważny jest po-
przecznostokowy kierunek siewu i sadze-
nia, który w okresie wegetacji roślin znacz-

nie ogranicza nasilenie erozji. Termin siewu, 
zwłaszcza ozimin, powinien być możliwie 
wczesny, ponieważ wtedy zapewnia dobre 
ukorzenienie i rozkrzewienie roślin, a przez 
to lepszą przeciwerozyjną ochronę gleby.

Nawożenie gleb w terenach erodowanych 
powinno być zróżnicowane na poszczegól-
nych elementach rzeźby, ze względu na wyraź-
ne odrębności siedliskowe. Najobfitszego na-
wożenia wymagają gleby na zboczach, zwykle 
najuboższe i łatwo przesychające. Szczególnie 
wskazane są tam nawozy organiczne. Słabo 
lub wcale nie erodowane gleby na wierzchowi-
nach wymagają mniejszego nawożenia niż na 
zboczach, a najmniejszego dość próchniczne 
gleby u podnóży zboczy oraz w dolinach. 

Odpowiedni dobór i następstwo roślin 
w płodozmianie stanowi kolejne podstawo-
we ogniwo w systemie agrotechniki przeciw-
erozyjnej. Największe właściwości przeciwe-
rozyjne mają trawy i ich mieszanki z roślina-
mi motylkowatymi, a następnie wieloletnie 
motylkowate.

Gatunki jednoroczne charakteryzują się 
mniejszymi zdolnościami ochronnymi, przy 
czym ozime - żyto i rzepak, a następnie psze-
nica i jęczmień - lepiej chronią glebę przed 
erozją niż zboża jare. Zmianowanie roślin 
w terenach podlegających erozji wodnej po-
winno być różne na poszczególnych elemen-
tach stoku. Na wierzchowinach można sto-
sować płodozmiany dowolne, na zboczach, 
płodozmiany z przewagą gatunków glebo-
chronnych, na podnóżach płodozmiany in-
tensywne, z dwuletnia uprawą roślin dobrze 
chroniących glebę, a w dolinach płodozmia-
ny z nasileniem upraw na zieloną masę.

Urządzenia hydrotechniczne dopełniają 
całokształtu technicznej organizacji ochro-
ny terenu. Są to różnego rodzaju elemen-
ty (rowy, studzienki, groble, itp.), stosowane 
w celu zatrzymania lub odprowadzenia wód 
powierzchniowych, wykonane na gruntach 
ornych i użytkach zielonych.

Na podstawie przeprowadzonych badań 
i obserwacji nasuwają się również pewne 
wnioski odnośnie dalszych kierunków prac 
doświadczalno-wdrożeniowych w zakresie 
ochrony gleb przed erozją:
•	 przy opracowaniu systemów melioracji 

przeciwerozyjnych w gospodarstwach rol-
nych szczególną uwagę powinno się zwra-
cać na kształtowanie rozłogu gruntów 
i sieci dróg transportu wewnętrznego, nie 
tylko pod kątem ich funkcji ochronnej, ale 
również pod katem eliminowania trudno-
ści w organizacji pracy i ułatwienia me-
chanizacji upraw i transportu;

•	 w pracach nad zabudową różnego rodza-
ju zwałowisk i skarp powinno się unikać 
zwykle kosztownej, technicznej zabudowy 
a preferować zabudowę biologiczną, uzu-
pełnioną ewentualnie nieskomplikowany-
mi konstrukcyjnie umocnieniami;

•	 szczególnym obiektem zainteresowania 
powinny stać się prace kompleksowego 
urządzania przestrzeni rolniczej, zwłaszcza 
na obszarze południowo-wschodniej Pol-
ski, bowiem nie mogą być one wykonywa-
ne metodą konwencjonalną lecz musza być 
połączone z zabiegami przeciwerozyjnymi.

 dr inż. Rafał Wawer
        dr inż. eugeniusz nowocień
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony 
Gruntów

degradowanie gleb przez erozję wyraża się głównie w redukowaniu miąższości profilu glebowego 
i obniżaniu żyzności gleby. straty gleby w Polsce, tylko w wyniku mechanicznego oddziaływania 
erozji (denudacja mechaniczna) szacuje się na około 76 t·km-2. 

Największe działanie przeciwerozyjne przypisuje 
się użytkom leśnym, zwłaszcza lasom mieszanym o 
zwartej wielopiętrowej budowie i miąższości ściółki.
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