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STAŁY ROZWÓJ 
POLSKIEGO ROLNICTWA
Jesteśmy dzierżawcami środowiska naturalnego od przyszłych pokoleń, którym musimy 
pozostawić Je w pełni produkcyJne, by mogło się harmoniJnie i dynamicznie rozwiJać.

My, rolnicy, jak żadna inna grupa spo-
łeczno-zawodowa, zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak od jakości środo-

wiska naturalnego zależy nasza przyszłość 
i nasza przyszła produkcja. Od wieków rol-
nictwo jest naturalnym strażnikiem środo-
wiska naturalnego. W naszym kraju rolnicy 
nie stosowali nadmiernie chemicznych środ-
ków dzięki czemu gleby, choć nie najwyż-
szej jakości, nie są zdegradowane. Warun-
ki naturalne pozwalają na rozwój rolnictwa 
ekologicznego. Sprzyja temu również roz-
drobniona struktura gospodarstw rolnych. 
Przystąpienie do Unii Europejskiej, a tym sa-
mym możliwość korzystania z mechanizmów 
Wspólnej Polityki Rolnej pozwoliło na przy-
spieszone zmiany w samym rolnictwie, jak  

i w jego bezpośrednim otoczeniu. W ubie-
głym roku obchodziliśmy wiele ważnych rocz-
nic – 25. lecie pamiętnych wyborów czerwco-
wych, które zapoczątkowały kierunek zmian. 
Jednocześnie obchodziliśmy też 10. lecie na-
szej obecności w UE. Był to dobry moment 
na dokonanie analiz i ocen. Dzięki środkom 
przedakcesyjnym oraz tym, pochodzącym już  
z mechanizmów WPR, na polską wieś, do rol-
nictwa i przetwórstwa trafiło do tej pory oko-
ło 180 mld euro. Wraz z tymi pieniędzmi przy-
szły też nowe wymagania dotyczące chociaż-
by ochrony środowiska. Koszty tego spadają 
przede wszystkim na barki rolników. Czasem 
zapominamy o tym, a pragniemy mieć zacho-
wany tradycyjny, wiejski charakter naszych 
wsi. Tego zazdroszczą nam w innych krajach. 
Zachowaniu naturalnego krajobrazu sprzy-
ja rozwój rolnictwa ekologicznego. Dynami-
ka wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych 
i przetwórni jest rzeczywiście imponująca. 
Warto zwrócić uwagę, że w okresie 2003 - 2013 
liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce 
wzrosła ponad 11-krotnie od 2 286 w 2003 r. do 
prawie 26,6 tys. w 2013 r., a powierzchnia użyt-
ków ekologicznych wzrosła również 11-krot-
nie od 61 tys. ha w 2003 r. do blisko 670 tys. ha 
w 2013 r. Rozwój tego typu rolnictwa wynika 
także z zainteresowania konsumentów, którzy 
coraz chętniej chcą kupować tego typu pro-
dukty. I chociaż jest to bardzo ważna dziedzi-
na rolnictwa, to oczywistym jest, że nie będzie 
ono stanowiło typu dominującego. 

Zmiany zachodzące wciąż na wsi, tere-
nach wiejskich i w przetwórstwie bardzo moc-
no wpłynęły na produkcję rolną. Dziś, w uję-
ciu wartościowym, eksportujemy już około 
1/3 naszej produkcji rolnej. Bilans dziesięcio-
lecia jest korzystny. Przede wszystkim polskie 
rolnictwo zwiększyło swoją produkcję, która 
od 2004 roku, w ujęciu wartościowym, zosta-

ła podwojona. Eksport produktów rolno-spo-
żywczych zwiększył się pięciokrotnie z około 
4 mld euro do około 20 mld euro. Co bardzo 
istotne, cały czas utrzymujemy dodatni bilans 
tej wymiany handlowej, który za 2013 rok wy-
nosi 5,7 mld euro, a więc znacznie więcej niż 
wartość tego eksportu w roku 2004. Już te licz-
by mówią same za siebie. Dobre wyniki osiąg-

nęliśmy również w roku ubiegłym i to pomimo 
kłopotów związanych z rosyjskim embargiem 
oraz pojawieniem się wirusa ASF. Wstępne 
dane mówią o wartości eksportu na poziomie 
ponad 21 mld euro przy dodatnim saldzie wy-
miany w wysokości 6,5 mln euro.

nowa perspektywa Finansowa  
lat 2014 – 2020 nowĄ szansĄ  
na dalszy rozwóJ

Przed nami nowa perspektywa finansowa 
lat 2014 – 2020. To kolejna szansa na dalsze 
zmiany w rolnictwie. Opracowaliśmy nowy sy-
stem płatności bezpośrednich, który skorelo-
wany jest z nowym Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Polska, 
jako jeden z trzech pierwszych krajów Unii Eu-
ropejskiej, uzyskała akceptację Komisji Euro-
pejskiej dla PROW-u już 12 grudnia 2014 roku. 

W sumie, do wykorzystania będą środki w wy-
sokości ponad 42 mld euro.

Naszym priorytetem jest rolnik aktywny. 
Do niego głównie adresowana jest pomoc. 
W naszych założeniach realizacja programu 
powinna w efekcie doprowadzić do sytua-
cji, w której jak największa liczba rodzinnych 
gospodarstw rolnych powinna uzyskać efekt 
w postaci trwałego związania się z rynkiem. To 
oznaczać będzie stabilizację ich sytuacji eko-
nomicznej. Chcemy szczególnie wzmocnić 
współpracę poziomą między rolnikami, mię-
dzy przedsiębiorstwami, ale także współpracę 
pozioma i pionową w ramach łańcucha żyw-
nościowego. Jestem przekonany, że po tych 
sześciu latach będziemy mieli większą współ-
odpowiedzialność producentów i przetwór-
ców za kształtowanie rynku żywnościowego 
w Polsce, Europie i na świecie.

Drugim istotnym elementem jest nasta-
wienie nowego PROW na ponowne i lepsze 
odczytanie oczekiwań i potrzeb konsumen-
tów. Kierujemy nasz nowy program do gospo-
darstw małych i średnich, którzy są naturalny-
mi producentami żywności podwyższonej ja-
kości, w tym także żywności ekologicznej.

Kolejnym zadaniem jest włączenie szero-
ko rozumianej społeczności wiejskiej w proce-
sy rozwojowe. Dziś mamy już tylko 12 % rol-
ników, utrzymujących się głównie z rolnictwa 
poniżej 8 %, a na terenach wiejskich rolnicy 
to niespełna 30 %. Dlatego też należy uczynić 
wszystko, aby wzrosła nie tylko atrakcyjność 
wsi jako miejsca zamieszkania, ale aby w przy-
szłości była to także atrakcyjność pracy. Temu 
będą służyły działania związane z tworzeniem 
miejsc pracy na wsi, z rozwojem usług i to 
nie tylko na rzecz rolników, ale także i innych 
mieszkańców wsi oraz mieszkańców miast.

Dynamika wzrostu  
liczby gospodarstw 

ekologicznych i prze-
twórni jest imponująca.
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BIORÓŻNORODNOŚĆ  
– BOGACTWO NIE DO ZASTĄPIENIA
ochrona owadów pożytecznych, w tym zapylaJĄcych, to Jeden z Fundamentów zachowania bioróżnorodności. dzięki nim 
rolnicy zbieraJĄ plony. dbaJmy o nie – to nasze naturalne bogactwo! musimy mieć świadomość, że w produkcJi żywności 
potrzebne sĄ zdrowe pszczoły, bo one odpowiadaJĄ za zapylanie. dlatego tak ważne Jest poszukiwanie rozwiĄzań 
sprzyJaJĄcych zdrowiu pszczół miodnych.

4. preparaty noweJ generacJi 

Koncerny fitofarmaceutyczne dbają o to, 
aby środki ochrony roślin stosowane zgodnie 
z etykietą nie wywierały niekorzystnego dzia-
łania na gatunki tzw. niedocelowe, czyli mię-
dzy innymi na pszczoły miodne. Z tej właśnie 
przyczy przed wprowadzeniem na rynek pre-

paraty podlegają ścisłym badaniom tok-
sykologicznym i ekotoksykologicznym. 
Pamiętajmy, że produkcja żywności do-
brej jakości i o przystępnej cenie wymaga 
nowoczesnych środków ochrony roślin 
i zdrowych owadów zapylających.

5. potrzebuJemy środków  
ochrony roślin

Bez środków ochrony roślin utraciliby-
śmy do 50% plonów, dlatego taka ochrona 
jest koniecznym elementem produkcji ro-
ślinnej. Należy jednak dążyć do minimalizacji 
chemizacji rolnictwa, upowszechniać zasa-
dy Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Prakty-
ki Ochrony Roślin, wprowadzać integrowane 
technologie produkcji.

6. wyłĄcznie oryginalne  
preparaty

Środki ochrony roślin należy kupować tyl-
ko w sprawdzonych punktach i zachować do-
wód zakupu. W razie podejrzeń, że środek nie 
jest preparatem oryginalnym (czyli może być 
podróbką), należy skontaktować się z jego 
producentem, Państwową Inspekcją Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) lub Policją. 
Zgodnie z prawem, oryginalny środek ochro-
ny roślin w Polsce musi mieć polską etykietę! 

7. mobilna aplikacJa na teleFony

Firma Bayer przygotowała mobilną apli-
kację: owady pożyteczne, która pozwala 
poznać wpływ poszczególnych preparatów 
tej firmy na populacje owadów pożytecz-
nych. Aplikacja dostępna jest na smartfony 
z systemem iOS (iPhone) i Android.

1. potrzebuJemy pszczół,  
bo zapylaJĄ ważne uprawy

100 gatunków roślin uprawnych od-
powiada za wyżywienie 90% ludności na 
świecie, a 70 z nich zapylane jest przez 
pszczoły i inne owady. Raporty potwier-
dzają znaczne straty pszczół w niektórych 
regionach, w ciągu ostatnich 50 lat całko-
wita liczba hodowanych kolonii pszczół 
miodnych na świecie nie spadła jednak, 
ale wzrosła o około 45%. Trzeba jed-
nak pamiętać o tym, że europej-
ska pszczoła miodna nie jest dzi-
kim gatunkiem i należy się nią zaj-
mować podobnie jak zwierzętami 
gospodarskimi.

2. zagrożenie dla pszczół

W badaniach wykazano, że na zdrowie 
pszczół może wpływać wiele różnych czyn-
ników, między innymi, szkodniki i pasożyty, 
choroby wywołane przez drobnoustroje, nie-
odpowiednie zarówno żywienie, jaki prak-
tyki hodowlane oraz zmiany klimatu. Na-
ukowcy są jednak przekonani, że roztocze 
Varroa destructor są głównym czynnikiem 
wpływającym na zdrowie kolonii pszczół 
miodnych. Dodatkową przyczy-
nę śmiertelności pszczół stanowi 
brak wystarczającej liczby siedlisk 
żerowych na obszarach rolniczych 
w miesiącach letnich.

3. środki ochrony roślin na-
leży stosować zgodnie  
z zaleceniami

W Polsce liczba zatrutych rodzin pszcze-
lich w ciągu ostatnich 50 lat uległa znaczne-
mu zmniejszeniu. mimo to zatrucia pszczół 
środkami ochrony roślin są nadal zjawi-
skiem zbyt częstym. Przyczyną nie są jed-
nak chemiczne środki ochrony roślin czy 
brak uwarunkowań prawnych, lecz błędy 
popełniane przy planowaniu lub wykona-
niu zabiegów. Bardzo ważne są więc dzia-

łania informacyjne związane z bezpiecz-
nym stosowaniem preparatów, czyli w taki 
sposób, by nie zagrażać m.in. pszczołom. 
Trzeba również pamiętać, że rolnicy mają 

obowiązek stosowania środków ochrony 
roślin zgodnie z obowiązującym prawem, 
a każde użycie niezgodne z etykietą jest 
karane.

Ochrona owadów pożytecznych i zapylających to jeden z fundamentów bioróżnorodności. 
Dzięki nim rolnicy zbierają plony. Dbajmy o nie – to nasze naturalne bogactwo.

Bioróżnorodność 
 – bogactwo nie do zastąpienia. 

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

www.grunttobezpieczenstwo.pl
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spośród wielu zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy wybraliśmy naji-
stotniejsze dla operatorów wykonują-
cych zabiegi agrochemiczne:
• zakup środka ochrony roślin i lektu-

ra etykiety-instrukcji 
• przechowywanie środków ochrony 

roślin
• środki ochrony osobistej i przygoto-

wanie cieczy użytkowej
• kalibracja opryskiwacza i aplikacja 

środka
• postępowanie w przypadku zatru-

cia lub kontaktu ze środkiem ochro-
ny roślin

• utrzymanie w czystości i wymiana 
środków ochrony osobistej

• postępowanie z pustymi opakowa-
niami po środkach ochrony roślin

Przestrzeganie wszystkich powyższych 
zasad zwiększa bezpieczeństwo opera-
tora stosującego środki ochrony roślin. 

środki ochrony roślin stosowane zgodnie 
z etykietą są bezpieczne dla użytkownika, 
środowiska naturalnego i dla konsumenta.

przeczytaJ etykietę-instrukcJę 
stosowania środka 

Przystępując do pra-
cy ze środkami ochro-
ny roślin przeczytaj 
uważnie wszystkie in-
formacje znajdujące 
się na etykiecie pro-
duktu. Tekst etykie-
ty jest aktualizowany 
zawsze gdy wymaga-
ją tego nowe uregulo-
wania prawne. 

Etykieta zawiera szereg przydatnych infor-
macji o: zastosowaniu produktu, okresie ka-
rencji i prewencji środka, niezbędnych środ-
kach ostrożności podczas stosowania pro-
duktu, wskazówki nt. doboru i stosowania 
środków ochrony osobistej, wskazówki dot. 
bezpiecznego przechowywania środków 
ochrony roślin. 

Pestycydy przechowuj w oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu niedostępnym dla 
osób postronnych, przede wszystkim dla 
dzieci.

pamiętaJ o odpowiednieJ odzieży 
ochronneJ

kombinezon ochronny - podstawowy ele-
ment ochrony osobistej. Dobierając odpo-
wiedni rozmiar kombinezonu zwiększasz 
swój komfort pracy.
rękawice nitrylowe - nitryl chroni dłonie 
przed substancjami chemicznymi.
ekran ochronny lub gogle - chronią twarz 
i oczy w przypadku rozprysku.
obuwie ochronne powinno być wykonane 
z gumy, PCW, neoprenu lub winylu.
nakrycie głowy - najlepiej czapka z dasz-
kiem lub kaptur kombinezonu ochronnego.
ochrona dróg oddechowych - maska lub 
półmaski z filtrem ochronnym A2, P2 lub P3.

używaj wyłącznie certyfikowanych środ-
ków ochrony osobistej oznakowanych 
symbolem ce. Oznakowanie to jest dekla-

racją producenta, że oznako-
wany produkt spełnia wymo-
gi bezpieczeństwa określone 
w dyrektywach europejskich.

przygotuJ ciecz użytkowĄ  
bezpośrednio w zbiorniku 
opryskiwacza

Przygotowując ciecz użytkową w zbiorni-
ku opryskiwacza unikniesz przypadkowe-
go rozlania roztworu lub rozsypania środka 
ochrony roślin, jednocześnie zaoszczędzisz 
i znacznie skrócisz czas narażenia organizmu 
na działanie substancji chemicznych. Żaden 
z produktów płynnych i większość produk-
tów stałych nie wymaga przygotowywania 
roztworu w oddzielnym pojemniku. Dopil-
nuj, aby w pobliżu miejsca przygotowywa-
nia cieczy użytkowej nie znajdowały się oso-
by postronne, przede wszystkim dzieci lub 
zwierzęta. Uważaj, aby nie skazić studni, źró-
deł i cieków wodnych.

podczas aplikacJi produktu  
załóż odzież ochronnĄ 

Dobierz odpowiednie elementy stroju do 
środka ochrony roślin, rodzaju zabiegu i wa-
runków, w których wykonujesz oprysk. Za-
wsze zakładaj:
• Kombinezon ochronny typ 4 ochrony prze-

ciwchemicznej.
• Rękawice nitrylowe. Uwaga: rękawice 

używane w kuchni lub w ogrodzie nie za-
pewniają wystarczającej ochrony.

Wykonując oprysk w ciągniku bez kabiny lub 
przenośnym opryskiwaczem w pomieszcze-
niu zamkniętym stosuj również:
• maskę ochronną (filtr ochronny A2, P2  

lub P3)
• Nakrycie głowy (czapka z daszkiem lub 

kaptur kombinezonu ochronnego)
• Gogle – niektóre produkty wymagają ich 

stosowania podczas oprysku.
Przy wykonywaniu prac polowych miej 
w zasięgu ręki jednorazowe rękawice ni-
trylowe w razie konieczności wykonania 
drobnych prac (np. zmiana ustawienia dysz 
opryskiwacza).

Jeśli masz wątpliwości przy doborze odpo-
wiedniej odzieży ochronnej poproś o po-
moc sprzedawcę.

do pracy ze środkami  
ochrony roślin używaJ  
rękawic nitrylowych

Rękawice to niezbędna ochrona osoby sto-
sującej środki ochrony roślin. materiał z któ-
rego wykonane są rękawice powinien jak 
najdokładniej izolować skórę dłoni od pre-
paratów i substancji w przypadku bezpo-
średniego kontaktu. Dlatego warto przed 
dokonaniem zakupu sprawdzić z czego wy-
produkowane są rękawice. Najlepiej by był 
to nitryl. Rękawice wykonane z włókien na-
turalnych, gumy, silikonu czy folii mają właś-
ciwość wchłaniania substancji chemicznych.

rękawice utrzymane we właściwy sposób 
będą ci służyć przez długi czas zwiększa-
jąc komfort i bezpieczeństwo pracy. ręka-
wice zapewniają najlepszą ochronę opera-
torom przed kontaktem ze stężonym środ-
kiem ochrony roślin w fazie przygotowania 
cieczy ochronnej. częste mycie rąk pod bie-

żącą wodą jest bardzo ważnym środkiem 
zapobiegawczym pozwala ochronić orga-
nizm ludzki przed wieloma chorobami.

wybierz certyFikowanĄ maskę  
lub półmaskę

Stosując środki ochrony roślin używaj maski 
lub półmaski z filtrem AP2 lub AP3 przeciwko 
pyłom i obłokom powstającym podczas wy-
konywania zabiegu. Inne typy filtrów nie za-
pewniają wystarczającej ochrony.

Zwróć uwagę na to odpowiednie dopaso-
wanie maski do twarzy zapobiegnie to prze-
dostawaniu się szkodliwych substancji pod 
uszczelkę i do wdychanego powietrza. Prze-
rwij pracę i wymień maskę, jeśli poczujesz 
najsłabszy zapach, smak i podrażnienie lub 
poczujesz trudności w oddychaniu.

zwracaJ puste opakowania  
po środkach ochrony roślin 

Posiadacz opakowania po środku ochrony ro-
ślin ma obowiązek1 zagospodarować je w od-
powiedni sposób. By spełnić obowiązek usta-
wowy opakowanie można oddać do punktu 
sprzedaży lub profesjonalnie zutylizować. 
W tym ostatnim przypadku koszt utylizacji 
ponosi właściciel opakowania.

Pustych opakowań po środkach ochrony ro-
ślin oznaczonych jako niebezpieczne nie 
można wyrzucać wraz ze śmieciami komu-
nalnymi, palić, ani ponownie wykorzystać do 
innego celu.

puste i trzykrotnie wypłukane opakowania 
po środkach ochrony roślin zawsze zwra-
caj w punkcie sprzedaży. dbaj o czystość 

1 Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
z dn. 13 czerwca 2013 r.

w swoim gospodarstwie i środowisko. ni-
gdy nie wyrzucaj pustych opakowań! do-
wiedz się więcej na www.systempsor.pl

Jak postępować w przypadku  
bezpośredniego kontaktu  
z produktem?

W przypadku bezpośredniego kontaktu środ-
ka ze skórą lub z oczami należy natychmiast 
przemyć miejsce dużą ilością czystej bieżącej 
wody. Jeśli zaobserwujesz niepokojące ob-
jawy skontaktuj się z lekarzem. Poszkodo-
wanemu nie wolno spożywać jedzenia, na-
pojów, palić papierosów. Jadąc do lekarza 
zabierz ze sobą opakowanie lub etykietę-in-
strukcję produktu, z którym poszkodowany 
miał kontakt. 

w razie wypadku skontaktuJ się  
z lekarzem

udaj się do lekarza zawsze, kiedy poczujesz 
się źle. weź ze sobą opakowanie lub etykie-
tę produktu, który ostatnio stosowałeś. 

Wykaz ośrodków toksykologicznych:
Gdańsk: 58 349 28 31, Rzeszów: 17 866 44 09, 
Kraków: 12 683 11 34, Sosnowiec: 32 266 11 
45, Lublin: 81 740 89 83, Tarnów: 14 629 95 88, 
łódź: 42 657 99 00, Warszawa: 22 619 66 54, 
Poznań: 61 847 69 46, Wrocław: 71 343 30 08

Społeczną kampanię edukacyjną na temat 
bezpiecznego stosowania środków ochro-
ny roślin prowadzi Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin. Kampania pod hasłem „Nie 
tylko plony potrzebują ochrony” jest obję-
ta honorowym patronatem ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspekto-
ra Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

informacje zawarte w artykule pochodzą ze 
strony internetowej: www.bezpiecznie.org

NIE TYLKO PLONY 
POTRZEBuJĄ OChRONY
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków ochrony na nasze stoły traFia żywność 
naJwyższeJ Jakości, spełniaJĄca wszelkie nawet naJbardzieJ rygorystyczne standardy 
uniJne. podczas ich stosowania należy Jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

bezpieczeństwo

dOdatek teMatyczny dyStRyBUOwany WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.4

www.bezpiecznie.org


Intensywne technologie uprawy roślin, 
polegające między innymi na stosowa-
niu wysokich dawek nawozów i środków 

ochrony roślin, pozwalają uzyskiwać wy-
sokie plony, ale jakość produktów nie za-
wsze jest satysfakcjonująca. Wielokrotne 
zabiegi ochrony roślin i intensywne nawo-
żenie oddziałują niekorzystnie na środowi-
sko. Niepożądanymi skutkami ubocznymi 
nadmiernej intensyfikacji produkcji są: po-
zostałości pestycydów i akumulacja szkod-
liwych substancji w płodach rolnych, a tak-
że w środowisku glebowym i wodnym, emi-
sja „niechcianych” gazów do atmosfery, 
a nawet zmniejszenie bioróżnorodności 
w ekosystemach. 

Jest żywność – pora zadbać  
o środowisko

Obecnie, gdy ilość produkowanej żyw-
ności jest już dostateczna, a nawet prze-
wyższa potrzeby ludności, coraz więcej 
uwagi społeczeństwo poświęca zagadnie-
niom jakości produktów rolnych oraz prob-
lemom ochrony środowiska. Przejawem 
tego jest rosnące zainteresowanie produk-
tami ekologicznymi. Z uwagi na bardzo ry-
gorystyczne zasady obowiązujące w rolni-
ctwie ekologicznym (m.in. całkowity zakaz 
stosowania nawozów mineralnych wytwa-
rzanych w procesach syntezy chemicznej 
oraz chemicznych środków ochrony roślin), 
wdrożenie tego systemu produkcji na dużą 
skalę nie będzie możliwe i pozostanie on 
zjawiskiem niszowym. 

Całkiem realnym natomiast wydaje się 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowe-
go w warunkach stosowania zrównoważo-
nych (integrowanych) metod produkcji. 

Celem zrównoważonego rolnictwa jest 
nie tylko efekt produkcyjny i ekonomiczny, 
ale także zachowanie dobrego stanu środo-
wiska. Pogodzenie tych dwu, wydawałoby 
się wzajemnie sprzecznych celów jest moż-
liwe, ale wymaga od rolnika specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności zarządzania proce-
sem produkcji w gospodarstwie. 

Czynnikiem o dużej sile oddziaływania na 
środowisko jest nawożenie. Nieumiejętnie 
stosowane nawozy są w niewielkim stopniu 
wykorzystywane przez rośliny i ulegają nie-
kontrolowanemu rozproszeniu do środowi-
ska, powodując w nim niekorzystne zmiany. 

Przykładem jest zjawisko eutrofizacji wód, 
będące efektem akumulacji związków azotu 
i fosforu. Jakkolwiek rolnictwo nie jest jedy-
nym źródłem tych substancji, niemniej ma 
znaczący udział w ich ładunku dostającym 
się do wód. 

zrównoważone nawożenie

Bardzo ważnym elementem zrównowa-
żonej produkcji roślinnej jest optymalizacja 
nawożenia rozumiana jako dostosowanie 
dawek nawozów do realnych potrzeb oraz 
stosowanie nawozów we właściwym czasie 
i w odpowiedni sposób. Najlepszym spo-
sobem optymalizacji dawek nawozów jest 
opracowanie planu nawożenia. Dostępna 
metodyka planowania umożliwia dostoso-
wanie dawek poszczególnych składników 
mineralnych do potrzeb pokarmowych ro-
ślin uprawnych i warunków glebowych, 
a ściślej – do zasobności gleb w składniki 
pokarmowe.

Dostosowanie dawek nawozów do rze-
czywistych potrzeb gwarantuje dobre wy-
korzystanie przez rośliny składników pokar-
mowych dostarczanych w nawozach, a co 
za tym idzie ogranicza ich straty do środo-
wiska. Wymiernym efektem ekonomicz-
nym racjonalizacji nawożenia jest większa 
opłacalność uzyskana dzięki wyższym plo-
nom lub lepszej jakości płodów rolnych lub 
ograniczenie wydatków na nawozy. 

Potrzebę racjonalizacji nawożenia za-
czyna także dostrzegać przemysł nawozo-
wy. Coraz powszechniej uświadamiana jest 
potrzeba odpowiedzialności wytwórcy za 
oferowany na rynku produkt. Producen-
ci dokładają starań, aby wraz z produktem 
oferować rolnictwu także fachowe doradz-
two odnośnie jego stosowania. Jest to zja-
wisko bardzo pozytywne, bowiem analiza 
zużycia nawozów w Polsce wskazuje na pil-
ną potrzebę wsparcia producentów rolnych 
fachowym doradztwem. 

Przepisy prawa unijnego i krajowego 
obligują rolników do stosowania praktyk 
ograniczających straty składników mine-
ralnych z nawozów. Do nich należy m.in. 
przestrzeganie terminów, kiedy nawo-
zy nie mogą być stosowane, ograniczenie 
wielkości dawek nawozów zwierzęcych, 
spełnienie określonych warunków prze-
chowywania nawozów, stosowanie się do 
reguł określających konieczność zachowa-
nia bezpiecznej odległości od zbiorników 
i cieków wodnych przy aplikacji nawozów 
i inne.   Niektóre rygory i nakazy obowią-
zują wszystkich rolników, zaś inne muszą 
być przestrzegane tylko w niektórych re-
jonach kraju, na tzw. obszarach szczegól-
nie narażonych na zanieczyszczenie azota-
nami pochodzenia rolniczego (tzw. OSN). 
Dla obszarów tych wyznaczono limity da-
wek nawozów azotowych, których nie wol-
no przekraczać, wydłużono okres w którym 
nie wolno stosować nawozów zwierzęcych 
itp. Rolnicy są zobligowani do prowadzenia 
dokumentacji zabiegów nawożenia wyko-
nywanych w gospodarstwie. 

Oprócz przestrzegania ogólnie obo-
wiązujących zasad nawożenia, wielu rolni-
ków podejmuje także dodatkowe działa-
nia w celu ochrony środowiska lub popra-
wy jego jakości. Niektóre działania zostały 
zdefiniowane w tzw. programach rolnośro-
dowiskowych. Rolnicy realizujący takie pro-
gramy otrzymują rekompensatę finansową 
za poniesione koszty. Odpowiednie środki 
pochodzą z funduszy unijnych.

dr inż. tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin  
i Nawożenia IUNG-PIB w Puławach

ROLNICTWO  
A OChRONA ŚRODOWISKA
zaspokoJenie potrzeb żywieniowych rosnĄceJ populacJi 
ludności świata, przy pomocy przyJaznych dla środowiska 
naturalnego metod produkcJi, Jest poważnym wyzwaniem  
dla współczesnego rolnictwa. 

nawoŻenie
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Rok 2015 nieprzypadkowo został ogło-
szony międzynarodowym rokiem gle-
by. Jako naukowcy związani z ochroną 

gleb, szczególnie gleb użytkowanych rolniczo, 
z dużą satysfakcją obserwujemy wzrost świa-
domości w zakresie roli gleb w prawidłowym 
funkcjonowaniu ekosystemów, oraz potrzeb 
ich szczególnej ochrony. Uwaga ta dotyczy 
również różnych szczebli administracji. Dzia-
łania wokół zagadnień glebowych, takie jak 
powołanie Europejskiego i Światowego Part-
nerstwa dla Gleb skupiającego nie tylko śro-
dowiska naukowe, Światowy Tydzień Gleby, 
międzynarodowy Rok Gleby, czy obchodzony 
5 grudnia Dzień Gleby mają jeden ogólny cel 
–wychować społeczeństwo wrażliwe na za-
gadnienia ochrony gleb. Aby w pełni mądrze 
gospodarować glebami wspomniana potrze-
ba ochrony gleb musi zagościć w świadomości 
wszystkich środowisk mających wpływ na jej 
zasoby i jakość m.in. planowanie przestrzen-
ne, administracja, rolnicy, budowlańcy, wszy-
scy inni mieszkańcy. Z perspektywy nawet 
kilku pokoleń gleba jest dobrem praktycznie 
nieodnawialnym. Gleba tworzy się przez setki 
lat, musi być zatem w centrum uwagi nie tylko 
w Roku Gleby.

Nauki o glebach nie przestają być związa-
ne z praktyką, a to czym się zajmujemy co-
raz bardziej wiąże się z realnym wsparciem 
zrównoważonego gospodarowania gruntami. 
Naukowcy, współpracując z partnerami mają-
cymi możliwości decyzyjne, są w stanie przy-
gotować narzędzia do zarządzania glebami. 
Są one przydatne na przykład w planowaniu 
przestrzennym, tak aby nie tracić gleb najwar-
tościowszych i realnie chronić gleby. Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB 
w Puławach takie działania prowadzi w ra-
mach wielu projektów krajowych i międzyna-
rodowych, wspiera też mRiRW w zakresie 
wydzielania jednostek administracyjnych do 
wsparcia instrumentami programów polityki 
rolnej. Inne grupy naukowe skupione wokół 
gleb są również aktywne. Środowisko na-
ukowe bardzo liczy na finansowe wsparcie 
badań o glebach, szczególnie tych przydat-
nych w praktyce. Staramy się o środki unijne, 
jednak bez wsparcia krajowych programów 
badań trudno będzie o dalszy rozwój tzw. gle-
boznawstwa stosowanego. 

W dotychczasowym, powszechnym rozu-
mieniu roli gleb w ekosystemach ich znacze-
nie było ograniczane do funkcji produkcyjnej, 
ściśle związanej z rolnictwem. Funkcja ta, 
z uwagi na konieczność zapewnienia bezpie-
czeństwa żywnościowego (ilość i jakość żyw-
ności) nie traci znaczenia. Słabo dostrzegany 
był jednak fakt, że ochrona gleb ma funda-
mentalne znaczenie dla funkcjonowania 
ekosystemów wiejskich i miejskich, kształto-

wania warunków mikroklimatycznych i zdro-
wotnych, oraz kształtowania stabilności śro-
dowiskowej całych obszarów. Stabilność ta 
jest uzależniona od funkcji retencyjnej gleby 
(magazynowanie wody, zapobieganie powo-
dziom, ograniczanie suszy), filtracyjnej (unie-
szkodliwianie zanieczyszczeń) czy zapewnie-
nia bioróżnorodności roślin i zwierząt. Gleba 
jest w centrum wszystkich procesów kształ-
tujących jakość środowiska i bezpieczeństwo 
żywnościowe, więc wszyscy odpowiedzialnie 
musimy ją chronić.

obszary wieJskie

Na obszarach wiejskich w Polsce główne 
problemy jakie dotykają gleby użytków rol-
nych to zakwaszenie oraz lokalnie erozja. We-
dług danych IUNG-PIB ponad 50% użytków 
rolnych Polski to gleby kwaśne lub bardzo 
kwaśne. Decyduje o tym charakter pokrywy 
glebowej, duży udział gleb lekkich, utworzo-
nych z piasków, ale także wieloletnie zanie-
dbania w zakresie wapnowania gleb. Zakwa-
szenie gleb obniża plonowanie roślin upraw-
nych, zmniejszając ekonomiczną efektywność 
produkcji, ponieważ nawożenie mineralne 
nie jest efektywne w warunkach kwaśnego 
odczynu. Rośliny nie są zdolne pobrać skład-
ników nawozowych, które są wymywane do 
wód gruntowych. Zakwaszone gleby ulegają 
szybszej degradacji w porównaniu z glebami 
o neutralnym odczynie ze względu na gorszą 
strukturę i mniejszą trwałość próchnicy gle-
bowej. Aby rozwiązać trwały problem zakwa-
szenia gleb w naszym kraju potrzeba wielu 
lat starań, zwiększenia świadomości rolnika, 

że „bez wapnowania nie ma plonowania”, ale 
również wsparcia finansowego w postaci pro-
gramów wapnowania gleb. 

Erozja wodna jest groźnym zjawiskiem 
dla jakości gleb. W naszym kraju występu-
je jednak tylko lokalnie i dotyczy kilkunastu 
procent gleb użytków rolnych. W najwięk-
szym zakresie w województwach podkar-
packim i małopolskim. metody przeciwdzia-
łania erozji są powszechnie znane, rolnicy 
z reguły dobrze radzą sobie w warunkach na-
rażenia na erozję gleb stosując pasy ochron-
ne, okrywę roślinną, uprawę w poprzek sto-
ków, itd. Wspólna Polityka Rolna wprowadza 
również dobre instrumenty przeciwdziałania 
erozji m.in. w postaci norm dobrej praktyki 
rolniczej, wymaganych do otrzymania dopłat 
obszarowych, czy działań PROW nakierowa-
nych na ochronę gleby. 

Niepokojącym zjawiskiem obserwowa-
nym w naszym kraju jest konwersja trwałych 
użytków zielonych w grunty orne. łąki i pa-
stwiska spełniają ważną rolę w utrzymaniu 
bioróżnorodności krajobrazu oraz regulują 
stosunki wodne na danym obszarze. mają 
również znaczenie dla jakości wód, ogra-
niczając migrację składników biogennych. 
Orka trwałych użytków zielonych powodu-
je szybką mineralizację materii organicznej 
tych gleb, prowadząc do ich degradacji oraz 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

Niezwykle korzystne dla rolnictwa jest 
to, że gleby użytków rolnych w Polsce są 
praktycznie wolne od zanieczyszczeń. 

Z badań IUNG-PIB wynika, że tylko ok. 
2% gleb użytkowanych rolniczo wykazuje 
przekroczenia dopuszczalnych zawartości 
pierwiastków śladowych. Wysoka jakość 
naszych gleb sprawia, że na terenach rol-
niczych można produkować dobrej jakości, 
żywność, która powinna być wizytówką pol-
skiego rolnictwa. 

Bezpieczne i zrównoważone rolnictwo 
to takie, które zapewnia zachowanie jakości 
gleb dla przyszłych pokoleń. Wszelkie odstęp-
stwa od tradycyjnego podejścia, które zna-
my sprzed lat (łączenie produkcji zwierzęcej 
i roślinnej, płodozmian) mogą oddziaływać 
negatywnie na gleby. Do tych zjawisk należą 
monokultura oraz polaryzacja produkcji zwie-
rzęcej i roślinnej. W regionach o intensywnej 
produkcji zwierzęcej wzrasta presja środo-
wiskowa związana z gospodarką obornikiem 
i gnojowicą. W regionach o intensywnej pro-
dukcji roślinnej brakuje nawozów naturalnych, 
co powoduje niekorzystane zmiany w bilansie 
materii organicznej w glebie. 

obszary mieJskie i podmieJskie

Szczególna presja na gleby ma miejsce 
na terenach podmiejskich, które są celem 
migracji mieszkańców wsi i miast. Zjawisko 
to jest charakterystyczne dla całej Europy. 
W okresie 1990 – 2006 według danych Eu-
ropejskiej Agencji Środowiska (EEA) po-
wierzchnia zabudowy w Unii Europejskiej 
wzrosła o 8,8%. To odpowiada około 100 tys. 
hektarów użytków rolnych przeznaczanych 
w Europie rocznie na cele urbanizacji i roz-
woju sieci komunikacyjnej. W Polsce Usta-
wa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
wprowadza właściwe mechanizmy ochrony 
gleb, ponieważ przekształcenie gruntów 
klas najlepszych I-III na cele nierolne wyma-
ga wniesienia wysokiej opłaty, która zasila 
fundusze ochrony gruntów rolnych. Nieste-
ty, instrument ten nie dotyczy obecnie gleb 
w granicach administracyjnych miast (gmi-
ny miejskie). Powoduje to, że jedynym kry-
terium dla określenia przyszłego użytkowa-
nia gruntów w planach zagospodarowania 
przestrzennego w gminach miejskich może 
stać się ekonomia. Planiści i administracja 
miast muszą mieć jednak świadomość, że 
gospodarka glebami kształtuje jakość życia 
w miastach. To układ przestrzenny gleb i ich 
jakość decydują o wilgotności i wahaniach 
temperatur w miastach (tzw. wyspy gorąca 
- heat islands), jakości powietrza (roślinność 
dezaktywujące pyły zawieszone), komfor-
cie psychicznym mieszkańców związanym 
z obecnością terenów zielonych oraz ochro-
nie miast przed powodziami. Z perspektywy 
czasu wydaje się właściwym ponowne pod-
jęcie dyskusji o zasięgu stosowania Ustawy. 

OChRONA GLEB  
NIE TYLKO W ROKu GLEBY
gleba stanowi element środowiska przyrodniczego, który zapewnia bezpieczeństwo 
żywnościowe kraJu oraz decyduJe o stabilności ekosystemów rolniczych, mieJskich  
i naturalnych, dlatego wszyscy musimy JĄ chronić. 

dr grzegorz siebielec
Kierownik Zakładu Gleboznawstwa, Erozji  
i Ochrony Gruntów, IUNG-PIB w Puławach

dr bożena smreczak
Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony 
Gruntów, IUNG-PIB w Puławach
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od momentu weJścia do unii europeJskieJ polskie rolnictwo bardzo szybko się rozwiJa i  modernizuJe. niezbędne w tych 
działaniach sĄ banki, które oFeruJĄ coraz więceJ „szytych na miarę” produktów dla rolnictwa.

W minionym okresie programowa-
nia w latach 2007-2013 w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej KE prze-

znaczyła dla Polski ponad 29,1 mld euro, 
w tym okresie w ramach kredytów prefe-
rencyjnych dla rolnictwa udzielono ponad 
16 mld zł kredytów a na niwelowanie skut-
ków klęsk żywiołowych uruchomiono kredy-
ty na kwotę bliską 5 mld zł. To pokazuje, że 
w okresie ostatnich 7 lat do Polski napłynę-
ło bardzo wiele środków, które były przezna-
czone na rozwój i modernizacje istniejących 
gospodarstw. Coraz częściej decyzja dla wie-
lu rolników, przedsiębiorców, producentów 

rolnych i przetwórców o kolejnej inwestycji 
była oparta o przesłanki ekonomiczne, które 
sprowadzały się do poprawy efektywności, 
zapewnienia sprawności działania, wzrostu 
przychodów, zastosowania technologii i re-
alizowania inwestycji zapewniających osią-
ganie większej skali produkcji, a w perspek-
tywie zwiększonych przychodów. Wdrażanie 
nowych rozwiązań i technologii przekłada 
się na poprawę warunków bezpieczeństwa 
w prowadzonej działalności i zapewnia sto-
sowanie efektywnych rozwiązań. Oczywiście 
specyfika prowadzonej działalności wymaga 
stosowania najlepszych rozwiązań zarówno 
technologicznych jak i finansowych. 

Wraz z napływającymi środkami z UE po-
jawili się również producenci światowi i euro-
pejscy, którzy zaczęli oferować sprzęt wyso-
kiej klasy i nowe technologie wykorzystywa-
ne do produkcji. Oferta w tym obszarze jest 
przebogata i powinna zaspokoić oczekiwa-
nia każdego rolnika. Obserwujemy, że z racji 
dostępności do placówek bankowych bardzo 
wielu rolników w pierwszej kolejności korzy-
stają z usług bankowości lokalnej (komercyj-
nej i spółdzielczej) i coraz większa grupa pro-
ducentów rolnych korzysta z bankowości in-
ternetowej. Z jednej strony banki pozyskują 
informację o potrzebach swoich klientów 
w ramach bezpośrednich rozmów a z drugiej 
posiadana wiedza i stosowane technologie, 
oferowane produkty przez kanały banko-
wość elektronicznej stają się wystarczające 
do obsługi klientów. 

Nie mniej w ocenie banków w obszarze 
obsługi rolnictwa, w dalszym ciągu najbar-
dziej popularnymi  produktami są rachunki 

oszczędnościowo – rozliczeniowe( ROR), ra-
chunki bieżące, karty płatnicze, pożyczki i kre-
dyty w tym kredyty preferencyjne oraz lokaty 
innymi słowy podstawowe produkty banko-
we. Gdy spojrzymy tylko na sektor bankowo-
ści spółdzielczej, który jest najczęściej identy-
fikowany z bankowością lokalną i obsługą rol-
nictwa, obok Banku BGŻ S.A., i popatrzymy 
na wartość udzielonych kredytów przez sek-
tor bankowości spółdzielczej na koniec 2014 
roku, w którym wartość udzielonych kredy-
tów wyniosła blisko 58 mld zł a jednocześ-
nie odniesiemy to do środków zdeponowa-
nych w bankach spółdzielczych, które stano-
wią kwotę blisko 83 mld zł to widzimy ogromy 
potencjał finansowy, który może być wyko-
rzystywany dla dalszego rozwoju obszarów 
wiejskich. Oczywiście specyfika prowadzo-
nej działalności rolniczej wymaga stosowania 
najlepszych efektywnych rozwiązań zarów-
no pod względem wykorzystywanej techno-
logii, wytworzonych produktów jak i ofero-
wanych rozwiązań finansowy. Specyficzne 
potrzeby klientów, którzy w obszarze rolni-
ctwa wymagają szczególnego traktowania 
poprzez oferowanie rozwiązań „szytych na 
miarę” stały się standardem w wielu bankach, 
które dziś finansują rolnictwo. Należy zazna-
czyć, że aktualnie w Polsce obsługę rolnictwa 
prowadzi 7 banków w tym banki spółdzielcze 
(Bank BPS S.A., SGB Bank S.A.) oraz banki ko-
mercyjne (BGŻ SA, Bank Zachodni WBK S.A., 
Pekao S.A., ING Bank Śląski , BPH S.A.).

Perspektywa 32,1 mld euro środków skie-
rowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
w latach 2014-2020 dla rolnictwa w Polsce sta-
je się kolejnym wyzwaniem dla odpowiedzial-
nego wykorzystania pozyskanych środków. 

BANKI DLA ROLNICTWA

piotr matwiej
Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich

macieJ piskorski,  
dyrektor departamentu  

produktów agro w banku bgż

dzięki zdobywanej od ponad 96 lat wie-
dzy na temat działalności polskich rolni-
ków, bank bgż  przygotowuje rozwiąza-
nia idealnie dopasowane do ich oczeki-
wań. wraz z klientami śledzimy trendy na 
rynku i dzielimy się naszymi analizami.
obecnie rolnictwo jest cały czas w okresie 
dynamicznego rozwoju, a co za tym idzie, 
wymaga wsparcia ze strony banku w za-
kresie realizacji planów modernizacyjnych 
czy rozbudowy gospodarstwa. w takich 
sytuacjach odpowiednim rozwiązaniem 
może być elastyczny i kompleksowy kre-
dyt agro progres. dopasowuje się on do 
zmiennych warunków dzięki takim ce-
chom jak: długi termin spłaty, możliwość 
skorzystania z wakacji kredytowych czy 
wybór rodzaju płaconych rat. 
innym sposobem finansowania działalno-
ści naszych klientów jest kredyt obrotowy 
agro ekspres. zbliżające się rozpoczęcie 
pierwszych prac polowych powinno być 
sygnałem dla gospodarstw o konieczności 
zabezpieczenia się w środki do produkcji. 
wielką zaletą takiego kredytu jest brak 
konieczności spłaty nawet przez 5 lat. 
nie zawsze rolnicy poszukują wsparcia 
w zakresie finansowania działalności, 
a czasem po prostu potrzebują pomno-
żyć swoje oszczędności. warto zadbać, 
aby wolne środki w gospodarstwie były 
korzystnie ulokowane. dlatego też pro-
ponujemy atrakcyjnie oprocentowaną, 
trzymiesięczną lokatę wysokich lotów. 
na założenie lokaty rolnicy mają czas tyl-
ko do 31 marca br.
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Gleba po orce, pozbawiona przez długi 
czas okrywy roślinnej, narażona jest 
na bezpośrednie, destrukcyjne działa-

nie opadów atmosferycznych oraz wiatrów, 
które nasilają procesy erozji i powodują uby-
tek próchnicy wywierający negatywny wpływ 
na strukturę gleby, jej pojemność wodną i ak-
tywność biologiczną. Zwiększają one także 
spływ powierzchniowy, który powoduje wy-
mywanie środków ochrony roślin i pierwiast-
ków biogennych, co może prowadzić do nie-
korzystnych zmian w środowisku. Przedsta-
wione fakty przemawiają zatem za potrzebą 
zmniejszenia ilości i intensywności wykony-
wanych zabiegów uprawowych, a nawet cał-
kowitego ich wyeliminowania, głównie w go-
spodarstwach dużych, specjalizujących się 
w produkcji zbóż i rzepaku, gdzie dotrzyma-
nie wszystkich terminów agrotechnicznych 
jest szczególnie istotne. 

  W przeszłości, tj. do momentu wprowa-
dzenia do rolnictwa przemysłowych środ-
ków produkcji, uprawa roli sprowadzała się 
do udostępniania roślinom składników po-
karmowych i ograniczania zachwaszcze-
nia. Obecnie jej zadania uległy przewar-
tościowaniu. Poprawna uprawa ma prze-
de wszystkim sprzyjać gromadzeniu wody 
w glebie i ograniczać jej bezproduktywne 
straty, stwarzać jak najlepsze warunki do 
uzyskania szybkich i wyrównanych wscho-
dów, ograniczać konkurencję ze strony 

chwastów i samosiewów, poprawiać struk-
turę gleby i zwiększać jej aktywność biolo-
giczną. Ważnym zadaniem uprawy jest rów-
nież ograniczanie erozji wodnej i wietrznej. 
Jej efektem ma być też dokładne wymiesza-
nie z glebą resztek pożniwnych i nawozów 
naturalnych, organicznych oraz mineral-
nych. Uprawa taka ma również prowadzić 
do osiągnięcia optymalnego zagęszczenia 
poszczególnych warstw gleby. 

uprawa konserwuJĄca  
ma wiele zalet

W rolnictwie zrównoważonym promu-
je się tzw. konserwującą (zachowawczą) 
uprawę roli, której celem jest wzrost ży-
zności gleby przy mniejszych nakładach, 
bez ujemnego wpływu na plonowanie ro-
ślin, z uwzględnieniem ochrony środowi-
ska przyrodniczego. Taka uprawa ma wie-
le zalet. Po pierwsze, pozostawienie na po-
wierzchni gleby resztek pożniwnych lub 
międzyplonów w formie mulczu nawet na 
okres zimy, chroni glebę przed erozją wod-
ną i wietrzną, poprawia jej strukturę oraz 
ogranicza zlewność i podatność na zasko-
rupianie. Dodatkowo zwiększa biologiczną 
aktywność gleby i jej zasiedlenie przez róż-
norodną faunę glebową, głównie dżdżowni-
ce. Pokrycie gleby mulczem poprawia tak-
że wsiąkanie wody w głąb profilu glebo-
wego i ogranicza jej spływ oraz parowanie 
z powierzchni pola. Ograniczenie intensyw-
ności i głębokości uprawy (tzw. uproszcze-
nia uprawowe) zmniejsza tempo minera-
lizacji próchnicy, co jest niezmiernie waż-
ne z punktu widzenia ochrony gruntów. 
W uprawie konserwującej (kryteria takie 
spełnia uprawa bezorkowa oraz siew bez-

pośredni) mniejsze są straty azotu z gleby 
powstające w wyniku wymywania azota-
nów, gdyż uprawiane międzyplony pobie-
rają je do późnej jesieni, a mniej intensyw-
na uprawa spowalnia tempo ich uwalniania 
się ze związków organicznych. Pozwala ona 
także utrzymać równomierne zagęszczenie 
całego poziomu orno-próchnicznego gleby, 
co stwarza lepsze warunki do ukorzeniania 
się roślin, a gleba jest mniej podatna na za-
gęszczenie podczas przejazdów ciągnika-
mi i maszynami. Jej bardzo ważną zaletą 
są mniejsze o 20-30 proc. nakłady na upra-
wę roli, głównie zużycie paliwa i czas pracy, 
których udział w kosztach bezpośrednich 
systematycznie rośnie z uwagi na postępu-
jący wzrost cen.

skutki uproszczeń  
uprawowych przebadano

Wyniki są optymistyczne. Badania takie 
prowadzono w IUNG-PIB w Puławach. Oce-
niano m.in. pszenicę ozimą, która ma naj-
większe wymagania agrotechniczne spośród 
zbóż i jest bardzo wrażliwa na wszelkie zanie-
dbania w tym zakresie. Badania wykazały, że 
najsilniej na postępujące uproszczenia upra-
wowe reaguje ona na glebach lekkich, gdzie 
w warunkach siewu bezpośredniego nale-
ży liczyć się z 20 proc. ubytkiem plonu ziar-
na w porównaniu z uprawą płużną. Jednak 
w przypadku uprawy bezorkowej różnica ta 
nie jest już tak duża i wynosi około 5%. Na gle-
bach średnich względne spadki plonu ziarna 
mogą sięgać 5-10 proc., natomiast na glebach 
ciężkich produkcyjność pszenicy jest zbliżo-
na (siew bezpośredni), a nawet nieco większa 
(uprawa bezorkowa), jak w uprawie płużnej. 

 Należy zaznaczyć, że współczesne rolni-
ctwo dysponuje już takimi środkami produk-
cji (nawozy mineralne, środki ochrony roślin), 
które poprawnie stosowane mogą w zna-
czący sposób kompensować ujemny wpływ 
uproszczeń uprawowych na plonowanie ro-
ślin, a dzięki znacznemu postępowi w tech-
nice rolniczej (dostępność maszyn i narzędzi 
umożliwiających precyzyjne umieszczenie 
nasion w glebie) zmniejsza się wpływ uprawy 
roli na plon. Dlatego dziś należy kierować się 
zasadą: „Zabiegów uprawowych powinno się 
stosować tak dużo jak to jest konieczne, aby 
stworzyć roślinie uprawnej korzystne warunki 
wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało, jak to 
jest możliwe.” 

przeprowadzono analizę 
ekonomicznĄ

 Jest ona bardzo istotnym elementem 
wszelkiej działalności gospodarczej, w tym 

również w rolnictwie. Należy ją prowadzić 
indywidualnie, w odniesieniu do warunków 
konkretnego gospodarstwa i uprawy. Wy-
nika z niej jednoznacznie, że uprawa kon-
serwująca (uprawa bezorkowa, siew bez-
pośredni) jest mniej czaso- i energochłon-
na w porównaniu z uprawą płużną. ma to 
szczególnie znaczenie w przypadku dużych 
gospodarstw rolnych, ponieważ przynosi 
znaczące oszczędności na paliwie i czasie 
pracy, a poza tym pozwala na dotrzymanie 
terminów agrotechnicznych (np. właściwe-
go terminu siewu rzepaku ozimego upra-
wianego po zbożach). 

 wyniki badań wskazują jednoznacznie 
na duże możliwości stosowania uprosz-
czeń uprawowych praktycznie pod każdą, 
ważniejszą z gospodarczego punktu wi-
dzenia roślinę uprawną. 

 zastąpienie dominującego w naszym 
kraju systemu uprawy płużnej, bezorkowy-
mi technikami uprawy roli, może przynieść 
wiele korzyści zarówno ekonomicznych dla 
producenta, jak i ekologicznych dla środo-

wiska przyrodniczego – ochro-
na gleby. 

REWOLuCJA  
W uPRAWIE ROLI
płużna uprawa roli to naJbardzieJ energochłonny, a przez to kosztowny element w produkcJi roślinneJ.  
oprócz wysokich nakładów, często prowadzi do niekorzystnych zmian w ekosystemach, ale Jest na to rada – 
uprawa konserwuJĄca.

Uprawa pszenicy systemem bezorkowym

platForma  
inFormacyJna  

agronews.com.pl

agronews.com.pl to portal infor-
macyjny, telewizja oraz gazeta inter-
aktywna. codziennie przedstawia-
my aktualne informacje o rolnictwie 
i przemyśle z nim związanym, a także 
analizy, oceny i stanowiska rolników, 
ekspertów oraz przedstawicieli firm 
i instytucji z branży agro. podstawowe 
cele platformy agronews.com.pl to: 
informacja, edukacja, doradztwo oraz 
szkolenie. portal to ponad 3000 infor-
macji rocznie dotyczących m.in. bieżą-
cych spraw rolników, szeroko rozumia-
nej produkcji rolnej oraz dotacji i zmian 
w prawie, które dotyczą rolników, sa-
downików, mieszkańców wsi i obsza-
rów wiejskich. rozszerzone materiały, 
reportaże, wywiady oraz wiedzę cen-
ną dla każdego rolnika prezentujemy 
także w telewizji i gazecie interaktyw-
nej. agronews.com.pl to nowatorski 
projekt na rynku mediów rolniczych, 
platforma otwarta na dyskusje, opinie 
i komentarze.
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dr hab. inż. Janusz smagacz, prof. nadzw.
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Ro-
ślinnej IUNG-PIB w Puławach

system uprawy roli
gleba

średnio
ciężka średnia lekka

płużny 7,41 6,50 5,15 6,35

bezorkowy 7,50 6,38 4,88 6,25

siew bezpośredni 7,10 5,91 4,17 5,73

średnio 7,34 6,26 4,73 6,11

plonowanie pszenicy ozimeJ [t/ha] w zależności od systemu uprawy roli i siedliska 
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