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Nie zapomiNajmy 
o Małej retencji

T egoroczna aura nie była łaskawa dla 
producentów rolnych. Długotrwale 
utrzymujące się wysokie temperatury 

powietrza i brak opadów spowodowały wy-
stąpienie suszy rolniczej prawie na całym 
obszarze kraju. Każdy z nas doskonale wi-
dzi bardzo niskie stany rzek. Obniża się też 
poziom wód w jeziorach. Przedłużająca się 
susza dobitnie pokazała jak wiele jest jeszcze 
przed nami do zrobienia w zakresie małej 
i średniej retencji. 

Zmiany klimatyczne mają charakter glo-
balny, problemy z nawadnianiem upraw są 
codziennością farmerów na całym świecie. 
Niestety także w Polsce. Zwracałem na to 
uwagę na początku czerwca uczestnikom 
konferencji pt. „Aktualne wyzwania w gospo-
darowaniu rolniczymi zasobami wodnymi”, 
która odbyła się w Instytucie Technologicz-
no-Przyrodniczym w Falentach.

W mojej ocenie, aby racjonalnie gospo-
darować wodą, którą mamy, zamiast kon-
centrować się na dużych inwestycjach po-
winniśmy się skupić na małej retencji. Są 
środki w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz w regionalnych pro-
gramach operacyjnych. Te środki musimy 

łączyć. Trzeba opracować 
program racjonalnego wy-
korzystania wody w kraju. 
Nie od razu dla całej Pol-
ski, ale dla tych regionów, 
gdzie problem suszy regu-
larnie się powtarza. I musi 
to być program inwesty-
cji właśnie w małą reten-
cję. Temu tematowi było 
poświęcone, zorganizo-
wane przeze mnie, spo-
tkanie z marszałkami wo-
jewództw, którzy podkre-
ślali konieczność ścisłej 
współpracy w tym zakre-
sie z resortami środowi-
ska i rolnictwa, gdyż sami 
nie są w stanie udźwignąć 
finansowo takich inwesty-

cji, a część środków na te cele była przezna-
czana na inne działania. Zadania z zakresu 
utrzymania urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i  wód istotnych dla rolnic-
twa, które stanowią własność Skarbu Pań-
stwa, są realizowane przez marszałków wo-
jewództw jako zadania z zakresu admini-
stracji rządowej.

Środki finansowe na ten cel planują na-
tomiast wojewodowie w swoich budżetach, 
kierując się ustaloną przez siebie hierar-
chią potrzeb oraz limitami wydatków bu-
dżetowych dla poszczególnych województw, 
określanymi corocznie przez Ministra Fi-
nansów. Budżety wojewodów są więc pod-
stawowym źródłem finansowania zadań 
w  zakresie utrzymania urządzeń melioracji 
podstawowych.

Od 2011 r. środki w rezerwie celowej bu-
dżetu państwa na zadania z zakresu utrzy-
mania urządzeń melioracji wodnych zosta-
ły radykalnie zwiększone do wysokości 210 
mln zł. Część z tej kwoty (6 mln w 2011 r. i po 
16 mln w latach 2012–2014) została prze-
znaczona dla spółek wodnych na realizację 
zadań z zakresu utrzymania urządzeń me-
lioracji wodnych szczegółowych.

Także w ustawie budżetowej na 2015 
rok w rezerwie celowej zaplanowano środ-
ki na ten cel w wysokości jak w latach 2011-
2014 roku, tj. 210  mln zł, w tym 16 mln zł 
dla spółek wodnych. Podobnie jak w latach 
poprzednich nie było jednak możliwości za-
spokojenia wszystkich potrzeb zgłoszonych 
przez wojewodów w wysokości 368 mln zł.

Brak małych zbiorników retencyjnych 
odczuwamy coraz mocniej. Nie mamy gdzie 
gromadzić wody w okresach nadmiernych 
opadów, ani nie mamy skąd jej czerpać 
w czasie suszy. Przy obserwowanych zmia-
nach klimatu, kiedy coraz częściej mamy do 
czynienia z gwałtownymi zjawiskami atmos-
ferycznymi te braki kosztują nas coraz wię-
cej. Najwyższy czas to zmienić i doprowa-
dzić do sytuacji, w której nawet małe zbior-
niki retencyjne będą w każdej gminie. To 
zadania na lata, ale wreszcie trzeba to za-
cząć realizować. 

 Rolnictwo BeZPiecZne,  
EfEKtywnE i ODPOwiEDZialnE  
to Rolnictwo nowocZesne,  
innowacyjne i nie ZaPominające 
o PRZysZłych Pokoleniach

Aby kolejne pokolenia mogły dalej pro-
dukować żywność, nie można bezkarnie 
patrzeć tylko i wyłącznie pod katem mak-
symalizacji produkcji. Rozwój i moderniza-
cja muszą mieć na względzie również naj-
bliższe otoczenie, najbliższe środowisko. 
Temu tez służą cele zawarte w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki po-
chodzące z tych mechanizmów służą mię-
dzy innymi tym właśnie celom. To o czym 
mówiłem wcześniej, o małej retencji, jest 
jednym z takich działań. Zbiorniki reten-

cyjne nie będą służyły tylko rolnikom lecz 
całemu społeczeństwu. Właściwa regulacja 
stosunków wodnych pozwoli na ogranicza-
nie skutków ekstremalnych warunków po-
godowych. To mniejsze straty w okresach 
suszy, ale tez i mniejsze zniszczenia powo-
dziowe. Oczywiście rolnictwo bardzo na 
tym skorzysta. Warto jednak pamiętać, że 
żadna inna dziedzina gospodarki nie jest 
tak uzależniona od warunków pogodowych 
i pomimo ogromnych postępów w dzie-
dzinie techniki i technologii, w tym zakre-
sie niewiele się zmieni. Tymczasem efek-
ty pracy rolników i przetwórców pokazu-
ją systematycznie rosnącą rolę produktów 
rolno-spożywczych w naszym handlu za-
granicznym. Od momentu wejścia do Unii 
Europejskiej staliśmy się z importera netto 
znaczącym eksporterem żywności. W uję-
ciu wartościowym eksportujemy już 1/3 
naszej produkcji rolnej. Stąd też tak istotne 
jest tworzenie warunków do dalszego roz-
woju rolnictwa tym bardziej, że mamy naj-
wyższy odsetek młodych ludzi w tym sekto-
rze gospodarki pośród wszystkich państw 
europejskich. Polski rolnik jest przywiąza-
ny do swojej ziemi, ale też ma pełną świa-
domość, że chce ją przekazać swojemu na-
stępcy w jak najlepszej kondycji.

Rolnicy nie boją się ciężkiej pracy. inwestują, modernizują 
swoje gospodarstwa i dostarczają bardzo dobre surowce,  
ale z pogodą sami sobie nie poradzą.

Właściwa regulacja 
stosunków wodnych 

pozwoli na ograniczanie 
skutków ekstremalnych 
warunków pogodowych.
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ZDaniEm EKsPErta



A mbitne zadanie wyżywienia 9 mld ludzi na świecie 
w 2050 roku stanowi nie lada wyzwanie dla wszystkich 
branż żywnościowego łańcucha wartości. Jest to tym 

bardziej trudne, gdy słyszymy o dramatycznie kurczących się za-
sobach naturalnych Ziemi, wykorzystywanych w procesie pro-
dukcji. Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi 
wydaje się być podstawą rozwoju produkcji rolnej w przyszłości.

Podwojenie produkcji żywności do 2050 roku poprzez dal-
szą intensyfikację produkcji rolnej może być zagrożeniem dla 
środowiska naturalnego. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 
35 lat blisko połowa gleb, podstawowego środka produkcji żyw-
ności, będzie zdegradowana lub zagrożona degradacją (IFAD). 

Już teraz światowe rolnictwo w ponad 500 mln gospo-
darstw rolnych wykorzystuje 70% wody, 34% powierzchni i ge-
neruje 17-30 % gazów cieplarnianych (FAO). Dalsza nieodpo-
wiedzialna intensyfikacja produkcji rolnej będzie prowadzić do 
nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody, powietrza, bioróżnorodności i minerałów. Może 
mieć to wpływ na zmniejszenie potencjału produkcyjnego śro-

dowiska naturalnego, a więc mniejszą produkcję żywności lub 
znaczący wzrost cen jej produkcji.

 Rolnictwo ZRównoważone to możliwość 
wyBoRu dla konsumenta żywności

Od kilku lat rośnie popularność rolnictwa zrównoważonego 
jako alternatywy dla intensywnej i ekologicznej produkcji. Jest 
to sposób produkcji, w którym zawarte są dbałość o stan środo-
wiska naturalnego, rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych 
przy zagwarantowaniu godziwego wynagrodzenia dla rolnika.

Rosnąca popularność rolnictwa zrównoważonego w Unii Euro-
pejskiej spowodowana jest między innymi wzrostem świadomości 
jej mieszkańców. Wyniki badań opinii publicznej krajów Unii (Eu-
robarometr 2014) wskazują, że 95% z nas uważa ochronę środo-
wiska za ważny i bardzo ważny problem (odpowiednio w Polsce 
91%), a 94% mieszkańców Unii wskazuje na intensywne rolnictwo, 
wylesianie i nadmierne połowy ryb jako niebezpieczne w utrzy-
maniu bioróżnorodności Europy. Ważnym jest również to, że 74% 
mieszkańców Unii uważa, że ochrona środowiska może pobudzić 
wzrost gospodarczy ( W Polsce odpowiednio 69%). 

Ma to odzwierciedlenie w kolejnych decyzjach legislacyjnych na 
poziomie Unii. Nowelizacje dyrektyw i rozporządzeń coraz bardziej 
wskazują na konieczność dbałości o zasoby naturalne Europy i jej 
zrównoważony rozwój. Dotyczy to również rolnictwa. Widać to wy-
raźnie w zapisach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013, w której przed 
rolnikami stawia się podwójne wyzwanie: produkowanie żywności 
oraz ochrona przyrody i różnorodności biologicznej. 

 żywnościowy łańcuch waRtości  
alBo odPowiedZialności

W praktyce, w gospodarstwie rolnym realizacja zasad rol-
nictwa zrównoważonego oznacza między innymi:

•	 Stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym dla dane-
go gospodarstwa planu nawozowego;

•	 Dbałość o główny dla rolnika środek produkcji jakim jest 
gleba, zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, popra-
wa jej produktywności;

•	 Przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej;
•	 Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;
•	 Rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą 

i doświadczeniem z innymi;
•	 Przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodar-

stwie rolnym;
•	 Zrozumienie i dbałość o rachunek finansowy gospodar-

stwa.

Wspieranie tak rozumianej produkcji rolnej jest celem 
działania Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważo-
nego „ASAP”. Misję swą realizujemy w oparciu o współpracę 
wielu osób i firm reprezentujących różnorakie branże żyw-
nościowego łańcucha produkcji. Wspólnie określamy rolę 
i odpowiedzialność każdej z tych branż w procesie produkcji 
żywności. Praktyczne stosowanie zasad rolnictwa zrównowa-
żonego realizujemy we współpracy z pilotażowymi gospodar-
stwami rolnymi. 

Produkcja żywności jest skomplikowanym i złożonym pro-
cesem. Zarządzanie gospodarstwem rolnym wymaga od rol-
nika odpowiednio wysokiego poziomu kompetencji. I nie 
chodzi tu tyko o wiedzę fachową z zakresu agrotechniki, ale 
też o szereg innych kompetencji typu menadżerskiego. Roz-
wojem tych właśnie kompetencji zajmujemy się we współ-
pracy z rolnikami. 

Zapraszamy do współpracy i odwiedzenia  
naszej strony rolnictwozrownowazone.pl 

rolnictwo zrównoważone 
to wybór i konieczność

w 2014 roku od 18 sierpnia wykorzystywaliśmy światowe zasoby naturalne „na kredyt” tzn. 
zużycie przewyższało możliwości ich naturalnego odtworzenia.

D la współczesnego gospodarstwa 
rolnego ważne jest znalezienie zło-
tego środka między produktywno-

ścią a bezpieczeństwem. Tak, by z jednej 
strony uprawy były zyskowne, a z drugiej, 
by wszystkie etapy produkcji odbywały się 
z poszanowaniem dla zdrowia rolnika, kon-
sumenta oraz nie odbijały się negatywnie na 
środowisku. To właśnie daje zrównoważone 
rolnictwo. 

— Zapewnia ono dobrą produkcję i suk-
ces biznesowy. Może się wydawać, że gło-
sząc te tezę „strzelamy sobie w stopę”, bo 
rolnictwo zrównoważone zakłada użycie tyl-
ko tyle i takich środków ochrony roślin, ile 
rzeczywiście potrzeba. Natomiast prawda 
jest taka, że właśnie rolnictwo zrównowa-
żone jest bardzo opłacalne, patrząc w per-
spektywie długoterminowej. Prowadzenie 
przez kilka lat gospodarki rabunkowej jest 
bardzo łatwe i tanie, tyle że jest krótko-
wzroczne, bo im dłużej tak postępujemy, 
tym gleba coraz mniej nadaje się do użyt-
kowania – przekonuje dr Michał Krysiak, 
menedżer ds. bezpieczeństwa produktów 
w Bayer CropScience.

Ale dbałość o uprawę, właściwe użycie 
środków ochrony roślin czy glebę to za mało, 
by osiągnąć pełen sukces. Aby równanie było 
pełne, trzeba jeszcze do niego dodać troskę 
o zachowanie bioróżnorodności na swoim 
obszarze. 

Dlaczego to jest tak istotne? Z kilku powo-
dów. Po pierwsze bez niej nie da się osiągnąć 
tego, co wyróżnia zrównoważone rolnictwo, 
czyli trwałej produkcji żywności dobrej jako-
ści i za przystępną cenę. 

 staBilność systemu

Jak podaje dr Grzegorz Pruszyński z In-
stytutu Ochrony Roślin, na 100 tys. owadów 
występujących na wszystkich gatunkach ro-
ślin uprawianych przez człowieka zaledwie 5 
proc. to szkodniki. 

— To przed 5 proc. chronimy uprawy środ-
kami ochrony roślin. Pozostałe 95 proc. nigdy 
się szkodnikami nie staje dzięki ich natural-
nym wrogom – owadom pożytecznym. Po-
żerając szkodniki, utrzymują je na tak niskim 
poziomie, że nie są w stanie zagrozić ekono-
micznie uprawie – tłumaczy dr Michał Krysiak. 

Jeżeli z jakiegoś powodu bardzo zredu-
kujemy bioróżnorodność, to wtedy każda 
zmiana warunków klimatycznych czy błąd 
uprawowy będzie prowadzić do destabiliza-
cji ekosystemu i np. nagle pojawi się duża 
populacja szkodników danego gatunku. Mó-
wiąc wprost, nie dbając o zachowanie zróżni-
cowania organizmów, można narazić się na 
duże straty. 

To jedna strona medalu. Z drugiej są owa-
dy zapylające. I znów okazuje się, że choćby 
z czystko ekonomicznego punktu widzenia 
warto dbać o tzw. zapylacze. Dlaczego? To 
proste. W Polsce aż ok. 60 gatunkom roślin 
uprawnych sprzyja odwiedzanie przez owady 
zapylające. Od najbardziej skrajnych przypad-

ków, gdy nie zapylona roślina nie 
będzie rodzić owoców – jak gry-
ka, słonecznik, lucerna, drzewa 
owocowe czy owoce jagodowe 
– po trochę mniej spektakular-
ne (choć też bijące po kieszeni), 
gdy zapylacze pomagają roślinie. 
– Niektóre rośliny, np. truskaw-
ki bez kontaktu z pszczołami 
wydadzą plon przemysłowy, 
a nie deserowy – podaje przykład  
dr Krysiak. 

Tu warto dodać kilka liczb. Zapewnienie 
pełnego zapylenia przez pszczoły powoduje 
wzrost plonu (w porównaniu do plonu prze-
ciętnego) rzepaku, roślin sadowniczych i ja-
godowych o 30-60 proc., koniczyny czerwo-
nej o 50-80 proc., a lucerny o 65 proc. 

 wiem, ale…

Dlatego też coraz więcej rolników świado-
mie współpracuje z pszczelarzami. 

— Chcielibyśmy, aby tej współpracy było 
więcej. Aby rolnicy informowali pszczelarzy 
kiedy i czym będą opryskiwać, by pszczelarze 
mogli dopasować do tego swoje wystawianie 
uli. Często wystarczy przestrzeganie kilku za-
sad, np. zachowania okresu prewencji mię-
dzy opryskami, a porą oblotu pszczół – mówi 
dr Michał Krysiak. 

Przeprowadzony w grudniu ubiegłego 
roku przez Bayer CropScience i agencję 
badawczą Kleffmann & Partner wśród rol-
ników i sadowników „Sondaż bezpieczeń-
stwa – środowisko, agrotechnika, ochrona 
roślin” pokazał, że choć badani zdają sobie 
sprawę z wagi problemu, to już nie zawsze 
widzą pozytywny wpływ owadów na swoje 
gospodarstwa. 

— Rolnicy są świadomi, że na ich upra-
wach są owady pożyteczne, są też świa-
domi, że należy dobierać odpowiednie 
preparaty, by zapewnić im bezpieczeń-
stwo. Jednak pojawiły się głosy, że rolnik 
postrzega ochronę owadów pożytecznych 
jako sprzeczną ze swoim interesem. To nie 
prawda, bo te owady przynoszą wiele ko-
rzyści, także finansowych – podsumowuje 
dr Krysiak. 

 urszula światłowska

Bioróżnorodność  
– to się opłaca

Rolnictwo zrównoważone to przyszłość. a ta nie może 
istnieć m.in. bez owadów pożytecznych i zapylających. 
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Rolnictwo ZRównoważone



stanOwisKO ministErstwa rOlnictwa  
i rOZwOju wsi

komisja zaproponowała parlamentowi europejskiemu i radzie 
zmianę przepisów rozporządzenia (we) nr 1829/2003 parlamentu eu-

ropejskiego i rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (dz.urz. ue l 268 z 18.10.2003, str. 1) 

w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim, ograniczenie 
lub zakazanie stosowania, na części lub całości terytorium, genetycz-

nie zmodyfikowanej żywności i paszy zatwierdzonej na poziomie ue, 
z istotnych względów innych niż ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt 

bądź dla środowiska, czyli ze względów, których eFsa nie uwzględnia 
w swojej ocenie ryzyka.

ministerstwo sceptycznie ocenia ww. proponowane w przepisach 
zmiany, pomimo iż na obecną chwilę nie można się jeszcze w pełni do 

nich odnieść. wynika to z faktu, że środki przyjęte przez państwa człon-
kowskie unii europejskiej muszą być zgodne z rynkiem wewnętrznym, 

a w szczególności z art. 34 traktatu, który zakazuje między państwa-
mi członkowskimi ograniczeń ilościowych w przywozie towarów oraz 

wszelkich środków o skutku równoważnym. 
tak więc, aby zastosować powyższą propozycję każde państwo 

członkowskie będzie musiało szczegółowo uzasadnić środki podjęte 
w tym kierunku w oparciu o art. 36 traktatu o unii europejskiej i trak-

tatu o funkcjonowaniu unii europejskiej, co w ocenie departamentu 
może skutkować poważnymi utrudnieniami w obrocie handlowym, nie 

tylko na terenie unii europejskiej, ale też  z krajami trzecimi. 

zgoda ponad podziałami

W kwietniu tego roku Komisja Euro-
pejska zaproponowała Państwom 
członkowskim przepisy dające 

poszczególnym krajom możliwość wpro-
wadzenia zakazów importu i stosowania 
GMO w produkcji pasz i żywności. I rozpę-
tała burzę. Rzadko się zdarza, by przeciwni-
cy i zwolennicy GMO mówili jednym głosem. 
Tymczasem projekt oprotestowały niemal 
wszystkie państwa członkowskie. Na spo-
tkaniu Rady ds. Rolnych delegaci orzekli, że 
projekt jest sprzeczny z zasadami jednolite-
go rynku oraz postanowieniami Światowej 
Organizacji Handlu. 

Ocenili oni też, że proponowane roz-
wiązanie jest nie tylko niemożliwe (np. ze 
względu na duży import do unii roślin wy-
sokobiałkowych), ale może być szkodliwe. 
Unia Europejska pomimo stale zwiększają-
cej się produkcji soi (wg. danych FAMMU/
FAPA w sezonie 2014/2015 produkcja soi 
zwiększyła się o 23 proc. wobec poprzed-
niego sezonu), nie jest w stanie zaspoko-
ić potrzeb producentów na wysokobiałko-
we komponenty paszowe i przez to w dużej 
mierze uzależniona jest od importu (UE jest 

drugim importerem soi na świecie). A ok. 
90 proc. całego importu to soja genetycznie 
modyfikowana. Jak łatwo się domyślić pro-
ponowane rozwiązanie miałoby negatywne 
konsekwencje dla rolników z krajów, które 
zostałyby objęte zakazem.

Jak poinformowała PAP, eksperci m.in. 
z  COPA-COGECA, która zrzesza organizacje 
rolne ze wszystkich krajów Unii, ostrzega-
ją, że propozycja KE może doprowadzić do 
znacznego ograniczenia importu wysoko-
białkowych roślin oraz wzrostu cen pasz, co 
w konsekwencji grozi katastrofą w sektorze 
hodowli trzody i drobiu.

Polskie stanowisko odnośnie GMO od wie-
lu lat jest jasne. Potwierdza to choćby zakaz 
uprawiania, dozwolonych w UE, odmian ro-
ślin genetycznie zmodyfikowanych. Jednak 
w tym przypadku także Minister Rolnictwa 
Marek Sawicki skrytykował Unię za próbę 
przerzucenia odpowiedzialności za ewentual-
ne wprowadzenie zakazów na państwa człon-
kowskie. Trudno się dziwić, skoro, jak czyta-
my w ramowym stanowisku rządu odnośnie 
GMO: „Rada Ministrów jest jednak przeciwna 

Główni PRoducenci, eksPoRteRZy i imPoRteRZy nasion soi (tys. ton) 

Wyszczególnienie 1996/97-1998/99 1999/00-2001/02 2002/03-2004/05 2005/06-2007/08 2008/09-2010/11 

Produkcja  
ogółem 149,9 173,6 199,8 225,8 245,7 

USA 70,9 75,3 75,6 81,0 87,6 

Brazylia 30,4 39,2 52,0 59,0 67,4 

Argentyna 16,9 26,3 35,8 45,2 45,2 

Chiny 14,4 15,0 16,4 14,9 15,2 

Indie 5,2 5,3 5,6 8,1 9,5 

Pozostali 12,1 12,4 14,3 17,6 20,7 

import  
ogółem 37,4 51,0 60,1 70,5 84,3 

Chiny 3,0 11,2 21,4 31,6 47,9 

Unia Europejska 15,0 16,8 15,4 14,8 12,8 

Japonia 4,9 4,9 4,7 3,8 3,4 

Meksyk 3,3 4,3 3,9 3,9 3,2 

Tajwan 2,4 2,4 2,3 1,9 1,8 

Pozostali 8,8 11,3 12,5 14,7 15,1

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Wiesław Dzwonkowski, 
Krzysztof Hryszko, Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produk-
cji roślin GMO. 

O becnie mamy do czynienia z niety-
pową sytuacją. Wszyscy obawiają 
się proponowanych przez Komi-

sję Europejską zmian dotyczących zosta-
wienia wolności wyboru w kwestii impor-
tu pasz GMO państwom członkowskim. 
To wynika z trzech przyczyn. Po pierw-
sze rolnicy obawiają się, że po wprowa-
dzeniu w Polsce zakazu stosowania tego 
typu pasz przestaną być konkurencyjni za-
równo w Polsce,na rynku europejskim, jak 
i poza nim. Bo wprowadzenie takich prze-
pisów w jednym kraju, nie oznaczałoby 
automatycznie zaistnienie tego typu regu-
lacji w innym państwie członkowskim. Do-
brym przykładem jest sytuacja w Polsce 
i Czechach. U naszych południowych są-
siadów GMO jest dopuszczone do uprawy, 
natomiast u nas nie bo obowiązuje polity-
ka „Polska wolna od GMO”. Nagle mogłoby 
się okazać, że polski rolnik, aby wyhodować 
kurczaka musiałaby wydać znacznie więcej 
niż rolnik w Czechach, tylko ze względu na 
różnice w prawodawstwie. A to wpłynęłoby 
na finalną cenę mięsa. 

W przypadku wprowadzenia zakazu to, 
zgodnie z raportem Instytutu Ekonomi-
ki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
koszt pasz wzrósłby o ok. 20 proc. Taki 
wzrost kosztów hodowli spowodowałby, 
że polscy rolnicy przestaliby być konkuren-
cyjni. Stracilibyśmy eksport, stracilibyśmy 
pewnie duży udział w rodzimym rynku, 
natomiast napływałyby tańsze kurczaki 
karmione dokładnie tą samą paszą GMO 
z innych krajów europejskich lub ame-
rykańskich. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
fakt, że obecnie Polska importuje ponad 
1,8 mln ton materiałów paszowych z cze-
go tylko 30-40 tys. ton niemodyfikowanych 
genetycznie, to widać, że konsekwencje 
ekonomiczne zakazu poniosłaby większość 
rolników. 

Taka sytuacja mogłaby wygenerować 
jeszcze jeden problem – polscy rolnicy 
chcąc obniżać swoje koszty mogliby próbo-
wać sprowadzać paszę GMO np. z Czech. 

Kolejną kwestią jest zaburzenie unijnych 
przepisów dotyczących rynku wewnętrzne-
go UE. Nie wdając się w bardzo szczegóło-
we zagadnienia należy przypomnieć, że od 
wielu lat prawodawstwo UE oraz orzecznic-
two Trybunału Sprawiedliwości UE ujed-
noliciło rynek wewnętrzny. Propozycja KE 
diametralnie zmienia ten kierunek polity-
ki UE, wprowadzając kolejne po uprawie 
GMO, wyjątki od fundamentalnej zasady 
Unii Europejskiej tj. swobodnego prze-
pływu towarów. Prowadzić to będzie do 
dyskryminacji niektórych towarów. Z kolei 
z punktu widzenia konsumenta potencjal-
ny zakaz w Polsce niewiele zmieni. Więk-
szość konsumentów w swoich decyzjach 
zakupowych kieruje się ceną, a więc będą 
nadal nabywać mięso zwierząt karmionych 
paszą GMO, np. kurczaków. Tyle że pocho-
dzących z importu! 

wprowadzaniu do obrotu GMO, jako produk-
tów lub w produktach. (…). W tych sprawach 
rząd na forum Unii Europejskiej będzie wyra-
żał stanowisko negatywne, deklarując jedno-
cześnie przestrzeganie prawa unijnego.”

Zgoda na propozycję Unijną stawiała-
by Polskę w trudnej sytuacji. Oczywiście 
oprotestowanie przepisów uniemożliwia 
realizację w stu procentach polityki: Pol-
ska wolna od GMO. Jednak konsekwencje 
ekonomiczne zakazu importu pasz lub ich 
komponentów zawierających organizmy 
zmodyfikowane genetycznie postawiłaby 
pod znakiem zapytania opłacalność ho-
dowli drobiu i mięsa. 

Wszystko wskazuje na to, że te przepisy ni-
gdy nie ujrzą światła dziennego. Propozycja 
Komisji została odesłana do dyskusji na szcze-
blu technicznym.

Komisja zdrowia i bezpieczeństwa żyw-
ności planuje przeprowadzić głosowanie 
nad propozycją komisji w dniach 12-13 paź-
dziernika. Głosowanie całego Parlamen-
tu Europejskiego odbędzie się na sesji ple-
narnej zaplanowanej na 26-29 październi-
ka. Jednak można niemal ze stuprocentową 
pewnością przypuszczać, że projekt zosta-
nie odrzucony. 

 urszula światłowska

Zakaz importu pasz genetycznie modyfikowanych może 
negatywnie wpłynąć na obniżenie opłacalności hodowli 
zwierząt i spadek konkurencyjności polskich i unijnych 
rolników. 
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DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.

niErównE sZansE



C zy środki ochrony roślin są koniecz-
ne? Powyższe pytanie jest jak najbar-
dziej zasadne w czasach powszechnej 

troski o stan środowiska i zdrowie człowie-
ka. Generalnie należy na nie odpowiedzieć 
twierdząco, choć pewnym wyjątkiem będzie 
rolnictwo ekologiczne, lecz jest to temat dla 
odrębnych rozważań.

W skali naszej planety grunty nadające 
się pod uprawę zajmują ok. 14,763 mld ha, 
co daje nieco ponad 2  000 m2 na jednego 
mieszkańca Ziemi (w Polsce na jednego oby-
watela przypada 2 900 m2). W skali globu, ze 
względu na dynamiczny wzrost populacji, po-
wierzchnia ta stale się kurczy. Jeszcze w roku 
1959 było to 4920 m2. Prognozy na rok 2050 
mówią już o ok. 1550 m2 na osobę. Dlatego 
aby zaspokoić potrzeby żywnościowe nale-
ży efektywniej i racjonalniej korzystać z do-
stępnych zasobów. Jest to możliwe przede 
wszystkim poprzez właściwą ochronę istnie-
jących upraw, w celu uzyskania z nich jak naj-

wyższych plonów. Sprawa jest na tyle istotna, 
iż według szacunków naukowców, w ciągu 
roku w skali naszej planety, choroby, szkodni-
ki i chwasty mogą obniżyć potencjalne plony 
aż o 73%. Obecnie, pomimo stosowania pe-
stycydów szacunkowy poziom strat jest nadal 
wysoki i wynosi ok. 34%. Oczywiście w krajach 
wysoko rozwiniętych straty są niewielkie i za-
zwyczaj nie przekraczają 10-15%, lecz staty-
stykę zaniżają regiony, w których kultura rol-
na jest na niskim poziomie, a ochrona jest mi-

nimalna. Należy również pamiętać, że oprócz 
niższych plonów skutkiem braku ochrony jest 
gorsza jakość ziemiopłodów, a w skrajnych 
przypadkach ich całkowita nieprzydatność do 
spożycia, zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta. 
Drastycznym tego przykładem jest skażenie 
np. ziarna zbóż lub kukurydzy przez tzw. mi-
kotoksyny, czyli wydzieliny grzybów chorobo-
twórczych atakujących te rośliny uprawne. 
O skali niebezpieczeństwa najlepiej świadczy 
fakt, że dopuszczalne graniczne zawartości 
dla najczęściej występujących mikotoksyn 
(aflatoksyna M i B, ochratoksyna A, zearale-
non, deoksywalenon) wahają się od 0,05 do 
1750 mikrogramów na kilogram ziarna lub 
produktów z niego wytworzonych. Dla uzmy-
słowienia sobie skali tych wartości warto 
wiedzieć, że pchła waży 500 mikrogramów, 
a mrówka od 3000 do 7000 mikrogramów.

Niektórzy przeciwnicy chemicznej ochrony 
uważają, że można ją znacząco obniżyć, lecz 
próbować podnieść potencjał plonotwórczy 

roślin uprawnych. Niestety takie działanie 
nie jest w stanie rozwiązać problemu. Dzię-
ki intensywnym pracom hodowlanym po-
tencjał plonotwórczy roślin znacząco wzrósł 
w ostatnich kilku dziesięcioleciach i możliwo-
ści w tym zakresie są już niewielkie. Należy 
przy tym podkreślić, że nowe, plenniejsze 
odmiany wymagają intensywnej i precyzyjnej 
ochrony tak, aby mogły w pełni wykorzystać 
swój potencjał w zakresie wysokości i jakości 
plonu.

 jaK racjOnalniE  
stosować Pestycydy?

W latach osiemdziesiątych 
XX w. w wielu krajach o bardzo 
intensywnym poziomie rol-
nictwa pojawiła się koncepcja 
zmierzająca do racjonalnego 
ograniczania stosowania środ-
ków ochrony roślin, lecz zacho-
wująca jednocześnie pożądaną 
skuteczności ich działania. Idea 
ta wynikała z proekologicznej 
polityki związanej z wprowa-
dzeniem nowej strategii w pro-
dukcji żywności. Najważniejsze 
stało się zaspokojenie aktual-
nych potrzeb żywnościowych 
społeczeństw bez ograniczania tej możliwo-
ści przyszłym pokoleniom. Taka forma go-
spodarowania jest korzystna ekonomicznie, 
ale również przyjazna środowisku i odpo-
wiedzialna społecznie. Zgodnie z tą filozofią 

przed sięgnięciem po chemiczne metody 
ochrony należy wykorzystać cały szereg za-
biegów alternatywnych, opierających się na 
zabiegach mechanicznych, fizycznych i biolo-
gicznych, z pełnym wykorzystaniem najnow-
szej wiedzy z dziedziny agrotechniki. Pesty-
cydy są jedynie uzupełnieniem innych metod 
i ostatnim elementem w łańcuchu ochrony. 
Zasady dobrej praktyki w tym zakresie mó-
wią, że środki ochrony roślin należy stoso-
wać tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie 

konieczne oraz w dawkach na tyle niskich, na 
ile to tylko możliwe w danej sytuacji. Ich pra-
widłowe wykorzystanie pozwala zminimali-
zować ujemny wpływ na środowisko, ograni-
czyć ryzyko związane z ich stosowaniem dla 
aplikującego, ograniczyć ilość odpadów oraz 
zapewnić bezpieczeństwo konsumentom 
płodów rolnych.

Reasumując, gdyby padło pytanie: 
– Czy należy drastycznie ograniczyć lub 

zaprzestać stosowania środków ochrony 
roślin? 

Trzeba zdecydowanie odpowiedzieć: 
– Nie, ponieważ spowoduje to znaczący 

spadek plonowania oraz pogorszenie jako-
ści ziemiopłodów. Pestycydy należy jednak 
stosować bardziej racjonalnie, w oparciu 
o nowe systemy i sposoby aplikacji oraz z wy-
korzystaniem najnowszych wyników badań 
naukowych, co zapewni oczekiwane efekty 
ekonomiczne producentom oraz pełne bez-
pieczeństwo konsumentom.

odpowiedzialNe stosowaNie 
środków ochrony roślin

Ocena czy i jak polskie rolnictwo jest w stanie funk-
cjonować w już zmienionych warunkach klimatycz-
nych jak i w warunkach prognozowanych za 20-

30 lat, staje się jednym z priorytetów dla nauk rolniczych 
i służb doradztwa rolniczego. 

Istnieją już niepodważalne dowody na to, że w Polsce 
średnia roczna temperatura powietrza wzrasta w kolejnych 
10-leciach o 0,3oC. W wyniku ocieplenia zmniejszają się 
w Polsce ograniczenia w uprawie roślin ciepłolubnych np. 
kukurydzy, sorgo, winorośli, co jest pozytywnym efektem 
tego procesu. Lista efektów negatywnych jest jednak dużo 
dłuższa. Następuje wzrost częstości fal upałów, susz, wzra-
sta liczba szkodników i chorób roślin uprawnych, zwiększa 
się zmienność plonowania wynikająca występowania eks-
tremalnych zjawisk pogodowych. Należy podkreślić, że ob-

szar Polski cechują małe zasoby wodne, co wynika przede 
wszystkim z niskich opadów atmosferycznych. Według pro-
gnoz klimatycznych w okresie letnim ma nastąpić dalsze 
zmniejszenie wielkości opadów atmosferycznych, co będzie 
stwarzać jeszcze większe zagrożenie występowania susz, 
bardziej dotkliwszych dla rolnictwa niż obecnie.

Wobec problemów związanych ze zmiana klimatu Pań-
stwa członkowskie UE zobowiązały się w ramach polityki 
klimatycznej, obok ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery, również do opracowania Strategii Ada-
ptacji do zmian klimatu i jej realizacji. W wyniku tego zo-
bowiązania w 2013 roku w Polsce, zostały podjęte kroki 
ustawodawcze w kierunku systemowego rozwiązania pro-
blemu dostosowania do zmian klimatu. Rząd przyjął plan 
adaptacji sektorów wrażliwych na zmianę klimatu, w tym 
rolnictwa, w skrócie SPA 2020. Celem SPA 2020 jest zapew-
nienie zrównoważonego rozwoju i efektywnego funkcjo-
nowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian 
klimatu. SPA 2020 wskazuje w pierwszej kolejności na po-
trzebę stworzenia lokalnych systemów monitorowania 
i ostrzegania przed zagrożeniami w rolnictwie, by efektyw-
nie dystrybuować ewentualna pomoc rolnikom. Jako drugi 
kierunek działań adaptacyjnych SPA 2020 wskazuje na po-
trzebę zmian organizacyjnych i technicznych w rolnictwie, 
mających do celu uniknięcie nadmiernych strat z powodu 
niekorzystnego przebiegu pogody. 

Problem dostosowania do zmieniających się warunków 
klimatycznych jest już obecnie wspierany przez instru-
menty polityki rolnej w Polsce, głównie w ramach Progra-
mu Rolnośrodowiskowego w Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, jednak jest to bardzo początkowe wspar-
cie wynikające z założeń reformy Wspólnej Polityki Rolnej 
UE. Cele SPA 2020 zostały włączone do programów Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w programie 
BIOSTRATEG. Obecnie realizowanych jest kilka projektów 
z pierwszego konkursu programu BIOSTRATEG. Finanso-

wane są również od kilku lat Programy Wieloletnie Insty-
tutów Badawczych Ministerstwa Rolnictwa, w których znaj-
dują się zadania bezpośrednio nawiązujące do tematyki 
dostosowania do obserwowanych zmian klimatu. Wobec 
problemów jakie stwarzają obserwowane zmiany klima-
tyczne wsparcie to powinno być jednak w dalszym ciągu 
zwiększane w czym powinien pomagać Strategiczny Plan 
Adaptacji.

Wydawałoby się, że problem adaptacji do obserwowa-
nych zmian klimatu w rolnictwie mamy systemowo w Pol-
sce dobrze rozwiązywany i możemy być z tego zadowole-
ni. Jednak jak pokazuje sytuacja z 2015 roku rzeczywistość 
jest całkiem inna i może być oceniana przez rolników ina-
czej. Okazuje się, że instrumenty reagowania w sytuacjach 
klimatycznych decydujących o losie dużych grup gospo-
darstw rolnych, o których mówi SPA 2020 , powinny już 
być gotowe, a nie w perspektywie 20 -30 lat. Należało by 
również przyspieszyć proces oceny zasadności wdrażania 
nowych technologii i zmian organizacyjnych z uwzględnie-
niem czynników opłacalności tych działań. Kolejnym kro-
kiem jest sformułowane programów wsparcia dotyczących 
np. zrównoważonego stosowania nawodnień upraw czy 
zmian technologii rolniczych uprawy gleby, co do potrzeby 
ich wdrożenia nie ma już wątpliwości.

 dr hab. jerzy kozyra
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych,  
IUNG-PIB w Puławach

ProBleM dostosowania rolnictwa 
do zmieniającego się klimatu
według prognoz międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian klimatu, przebieg 
pogody podobny do notowanego w 2015 roku, czyli długotrwała susza w połączeniu 
z falą upałów jaka wystąpiła w Polsce w tym roku, będą występowały coraz częściej. 

środki ochrony roślin, zwane też pestycydami (od łacińskich słów pestis – plaga, szkodnik oraz 
cedeo – niszczyć) są substancjami naturalnymi lub syntetycznymi, przeznaczonymi do ochrony 
gatunków uprawianych przez człowieka przed organizmami szkodliwymi.

zgoda ponad podziałami

Rząd przyjął plan adaptacji sek-
torów wrażliwych na zmianę 

klimatu, w tym rolnictwa.

Cele SPA 2020 zostały włączone 
do programów Narodowego Cen-

trum Badań i Rozwoju (NCBiR)  
w programie BIOSTRATEG.
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ochRona Roślin



P rzyczyn wysokiej wypadkowości w rolnictwie nale-
ży szukać w złożoności i zmienności warunków pra-
cy rolniczej. Natłok zróżnicowanych prac i czynności, 

które musi wykonać rolnik w ciągu jednego dnia sprawia, 
że lista niebezpieczeństw na które jest narażony wydaje 
się nie mieć końca. największym wrogiem rolnika jest 
nieświadomość tych zagrożeń. Wielu wypadków na-
prawdę można uniknąć, wystarczy co jakiś czas spojrzeć 
krytycznym okiem na poziom bezpieczeństwa własnej pra-
cy, odnaleźć błędy, nieprawidłowości i systematycznie je 
naprawiać.

według statystyk do zdarzeń wypadkowych najczę-
ściej dochodzi na skutek upadków osób, natomiast wy-
padki śmiertelne najczęściej są skutkiem uderzenia, 
pochwycenia, bądź przejechania przez środek trans-
portu w ruchu. 

 uPaDKi

Co kryje się pod hasłem „upadki osób? otóż są to naj-
częściej potknięcia, poślizgnięcia, upadki z wysokości 
oraz ze środków transportu. 

Potknięcia i poślizgnięcia zdarzają się najczęściej na po-
dwórzu. Dochodzi do nich w wyniku złego stanu nawierzch-
ni oraz braku porządku w obejściach. Aby minimalizować 
ryzyko tego typu wypadków należy zadbać o właściwy stan 
ciągów komunikacyjnych  w obrębie gospodarstwa. Na-
wierzchnia podwórza powinna być równa i utwardzona.  
Na podwórzu należy zachować porządek, usunąć zbędne 
przedmioty i śmieci, maszyny  i urządzenia rolnicze składo-
wać w wyznaczonym do tego celu miejscu, przewody elek-
tryczne powinny być poprowadzone pod powierzchnią zie-
mi, tak aby nie były przyczyną potknięć i upadków lub co 
gorsza porażeń prądem. Podwórze nie może być śliskie, 
czy obłocone. Zimą nie wolno dopuścić do zalegania śnie-
gu i powstawania oblodzeń, śnieg należy regularnie usu-
wać, a ewentualne oblodzenia posypywać warstwą piachu, 
żwiru lub popiołu. Bardzo ważne jest odpowiednie oświe-
tlenie podwórza. Oświetlenie powinno być rozprowadzone 
równomiernie, tak aby nocą było widoczne każde miejsce 
w obrębie obejścia. 

Do upadków osób dochodzi również na skutek potknięć 
i poślizgnięć w budynkach inwentarskich. Przyczyną są zbyt 
wysokie progi w wejściach, nierówna, śliska podłoga oraz 
bałagan. Najlepiej, aby w budynkach inwentarskich w ogó-
le nie było progów, jeżeli już są, to niech będą jak najniższe. 
Podłoga w budynkach powinna być nienasiąkliwa i ograni-

czająca możliwość poślizgnięcia się. Podstawą bezpieczeń-
stwa wewnątrz budynków, jest utrzymywanie w nich po-
rządku, w tym regularne usuwanie odchodów zwierzęcych, 
resztek rozsypanych pasz, śmieci oraz zbędnych przedmio-
tów leżących w przejściach. Nieodłącznym elementem bez-

piecznej pracy jest również odpowiednie oświetlenie we-
wnątrz budynków, szczególnie klatek schodowych.

wypadki na skutek upadku z wysokości wiążą się za-
zwyczaj z niewłaściwą organizacją pracy oraz bagatelizowa-
niem zagrożeń. W tej grupie wypadków najczęściej mamy 
do czynienia z upadkami ze schodków prowadzących do 
kabiny ciągnika,  z niezabezpieczonych i uszkodzonych 
schodów oraz otworów stropowych i ściennych, niewłaści-
wych, uszkodzonych drabin, a także wskutek ześlizgnięcia 
się  z transportowanych płodów rolnych oraz wpadnięcia 
do odkrytych studzienek ściekowych, szamb i zbiorników. 
Aby uniknąć wielu wypadków z tej 
grupy wystarczy zdrowy rozsądek  
i planowanie swojej pracy. Na przy-
kład upadku ze schodków ciągnika 
można uniknąć poprzez regular-
ne usuwanie z nich błota i resztek 
roślin. Bardzo ważne jest, aby za-
wsze wchodzić i schodzić przodem 
do schodków – w odpowiednim 
obuwiu. Innym sposobem na eli-
minacje zagrożeń jest utrzymywa-
nie porządku w kabinie. Porozrzu-
cane śmieci, narzędzia, bądź inne 
zbędne przedmioty mogą dostać 
się pod pedał hamulca, uniemoż-
liwiając hamowanie, a tym samym 
mogą być przyczyną wypadku. Nie-
porządek w kabinie ciągnika może 
też prowadzić do potknięcia i upad-
ku przy wychodzeniu. 

 BeZPiecZnie na wysokości

Wszystkie schody na terenie go-
spodarstwa powinny być w dobrym stanie technicznym, 
każdy stopień powinien mieć ok. 17 cm wysokości i min. 29 
cm szerokości, wzdłuż schodów należy umocować barier-
kę o wysokości min. 110 cm z poprzeczką  w połowie wy-
sokości barierki oraz balustradę na podeście. Otwory zrzu-
towe, wejścia na strych i poddasze także trzeba wyposażyć 
w barierkę o wysokości min. 110 cm, wszelkie zagłębienia, 
szamba, studzienki i zbiorniki należy zabezpieczyć specjal-
nymi pokrywami lub ogrodzić płotkami bądź barierkami. 

najwięcej wypadków przy pracach z użyciem dra-
bin zdarza się na skutek ich złego stanu technicznego, 
przy korzystaniu z tzw. samoróbek. Drabiny użytkowa-
ne w gospodarstwie powinny być przede wszystkim solid-

ne i posiadać zabezpieczenia przed 
przewróceniem. Najbezpieczniej jest 
zainwestować w drabiny atestowa-
ne, a uszkodzone wymieniać na nowe. 
Niedopuszczalne jest malowanie 
drewnianych drabin, gdyż farba przy-
krywa pęknięcia i uszkodzenia pro-
wadnic i szczebli, co może być przy-
czyną wypadków. Wytrzymałe i prawi-
dłowo używane drabiny są gwarancją 
bezpiecznej pracy. 

Przyczyną większości wypadków 
związanych z upadkami osób ze środ-
ków transportu jest lekkomyślność. Rol-
nicy często nie używają drabin, czy po-
destów do schodzenia z załadowanych 
płodami rolnymi przyczep, a przecież 
nie trudno tu o upadek. Notorycznie 
zdarzają się także przypadki nieprze-
myślanego przewozu osób na ładun-
kach. Zabronione jest przewożenie pa-
sażerów na załadowanych przyczepach, 

błotnikach i dyszlach przyczep. Wystarczy chwila nieuwagi 
i może dojść do tragedii.

najtragiczniejsze w skutkach są wypadki z grupy 
przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek 

transportu w ruchu. To właśnie te zdarzenia najczęściej 
kończyły się śmiercią. W tej grupie przeważają wypadki 
drogowe z udziałem pojazdów  i maszyn rolniczych, prze-
jechania przez pozostawione bez nadzoru, najczęściej  „na 
chwilę”, z włączonym silnikiem samobieżne maszyny rolni-
cze oraz wywrotki  i przygniecenia ciągnikiem. 

Jeśli chodzi o wypadki drogowe, to najgroźniejsze 
w skutkach są zderzenia pojazdów oraz potrącenia pie-
szych i rowerzystów. Przyczyny wypadków drogowych, to 
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, zły stan tech-
niczny maszyn i pojazdów rolniczych, brak oświetlenia 
w porze nocnej, jazda po spożyciu alkoholu, brak kwa-
lifikacji do kierowania pojazdami, ale także pośpiech 
i nieuwaga. 

Wywrotki ciągników zdarzają się przede wszystkim pod-
czas prac na grząskim, pofałdowanym terenie, przy wy-
konywaniu gwałtownych manewrów, czy przy ugniataniu 
pryzm sianokiszonki. Manewrowanie ciągnikiem na trud-

nym terenie wymaga wiedzy  i umiejętności doświadczo-
nego kierowcy oraz zachowania szczególnej ostrożno-
ści. Bezpieczny ciągnik powinien posiadać kabinę, która 
w razie wywrotki ochroni kierowcę przed przygnieceniem 
przez pojazd. Jeśli dojdzie do wywrotki, nie wolno wyska-
kiwać  z kabiny ciągnika. Należy pozostać w środku i oby-
dwiema rękami przytrzymać się tak, aby zapobiec wypad-
nięciu z ciągnika. 

Niefrasobliwość i lekceważenie zagrożeń, to przyczyny 
tragicznych wypadków,  do jakich dochodzi w następstwie 
pozostawienia włączonych maszyn i pojazdów bez nadzo-
ru. Zawsze kiedy wychodzi się z ciągnika lub innej maszy-
ny samobieżnej, powinno się wyłączyć silnik, wyjąć kluczy-
ki ze stacyjki i zabrać je ze sobą. Każda chwila nierozwagi 
w połączeniu ze zmęczeniem i pośpiechem może koszto-
wać ludzkie życie. Warto o tym pomyśleć zanim dojdzie do 
nieszczęścia.

Pozornie mogłoby się wydawać, że wśród tak wielu 
czynności jakie na co dzień wykonują rolnicy znajdą się 
z pewnością bardziej niebezpieczne prace, niosące za sobą 
większe ryzyko wypadków, niż proste prace w obejściu czy 
jazda ciągnikiem. Jednak to właśnie prace rutynowe, wy-
konywane najczęściej i takie, do których rolnicy często 
przywiązują najmniejszą wagę, okazują się najbardziej 
wypadkogenne. 

Od kilku lat te same przyczyny skutkują największą licz-
bą wypadków, także tych śmiertelnych. Najwyższy czas, 
uzmysłowić sobie skalę problemu i zrobić wszystko, aby 
wypadków było coraz mniej. 

 Katarzyna mietelska 
Departament Prewencji i Promocji, Główny Inspektorat Pracy

od lat rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa, stanowi gałąź polskiej gospodarki, 
w której odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy.

wyPadki w rolnictwie
dlaczego w dalszym ciągu 
jest ich tak wiele?

Informacje nt. bezpiecznej pracy 
 w rolnictwie indywidualnym można znaleźć  

na stronie www.bhpwrolnictwie.pl.
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BeZPiecZeństwo



Pojęcie bezpieczeństwa w układzie rol-
nictwo-gleba pojawia się w odniesie-
niu do kilku zagadnień. Dla ludzkości 

gleba (ożywiona wierzchnia część skorupy 
ziemskiej) jest podstawowym i trudno od-
twarzalnym dobrem ekonomicznym, ale 
również środowiskowym. Rolnictwo XXI 
wieku oparte jest na zasadach ekonomii, 
efektywności energetycznej procesu pro-
dukcji i coraz częściej ekologii, musi rów-
nież sprostać potrzebie bezpieczeństwa 
żywnościowego, rozumianego jako ilość 
oraz jakość żywności. Rok 2015 został ogło-
szony Międzynarodowym Rokiem Gleb. 
Jest on obchodzony pod hasłem “Zdrowe 
gleby, zdrowe życie”, a jego głównym ce-
lem jest zwrócenie większej uwagi na fakt, 
że dobry stan gleb ma kluczowe znaczenie 
dla globalnej produkcji żywności i zapew-
nienia szeregu ważnych usług środowisko-
wych. Należy pamiętać, że chroniąc glebę 
poprzez racjonalne gospodarowanie jej za-
sobami możemy ją zachować dla przyszłych 
pokoleń, zapewniając tym samym zdro-
we warunki życia i bezpieczeństwo żywno-
ściowe w przyszłości. Bezpieczne rolnictwo 
zatem to taki zespół działań, który zacho-

wuje funkcje i jakość gleb - ochrona i ra-
cjonalna gospodarka glebami i powierzch-
nią ziemi jest w świetle zachowania zaso-
bów środowiska przyrodniczego zadaniem 
priorytetowym. 

Dla przykładu, dla poprawy lub zachowa-
nia jakości gleb proponowana jest konserwu-
jąca uprawa roli, alternatywna do płużnego 
systemu upraw. Głównym założeniem takiej 
uprawy jest pozostawienie na powierzchni 
gleby resztek pożniwnych lub międzyplonów 
w formie mulczu (również na okres zimy) 
w celu ochrony przed erozją wodną i wietrz-
ną, poprawy jej struktury oraz ograniczenia 
podatności na zaskorupianie się. Dodatko-
wo uprawa taka zwiększa biologiczną aktyw-
ność gleby i zasiedlenie jej przez różnorod-
ną faunę glebową, w tym głównie dżdżowni-
ce. Dzięki rezygnacji z orki można ograniczać 
tempo mineralizacji glebowej substancji or-
ganicznej, a także zmniejszać negatywne 
skutki, jakie powoduje erozja oraz ograniczyć 
straty wody z gleby. 

Bezpieczne rolnictwo, bezpieczne dla 
społeczeństwa, produkuje żywność dobrej 

zachowanie jakości gleB 
priorytetem dla rolNictwa

aGRonews.com.Pl
AgroNews.com.pl to portal infor-

macyjny, Telewizja oraz Gazeta In-
teraktywna. Codziennie przedsta-
wiamy aktualne informacje o rolnic-
twie i przemyśle z nim związanym, 
a także analizy, oceny i stanowiska 
rolników, ekspertów oraz przed-
stawicieli firm i instytucji z branży 
agro. Podstawowe cele platformy 
AgroNews.com.pl to: informacja, 
edukacja, doradztwo oraz szkole-
nie. Portal to ponad 3000 informa-
cji rocznie dotyczących m.in. bieżą-
cych spraw rolników, szeroko rozu-
mianej produkcji rolnej oraz dotacji 
i zmian w prawie, które dotyczą rol-
ników, sadowników, mieszkańców 
wsi i obszarów wiejskich. Rozsze-
rzone materiały, reportaże, wywia-
dy oraz wiedzę cenną dla każdego 
rolnika prezentujemy także w Tele-
wizji i Gazecie Interaktywnej. Agro-
News.com.pl to nowatorski projekt 
na rynku mediów rolniczych, plat-
forma otwarta na dyskusje, opinie 
i komentarze.

jakości. W tym kontekście niezwykle waż-
ne jest by zachować glebę wolną od za-
nieczyszczeń, takich jak metale ciężkie czy 
pozostałości pestycydów. Aby to osiągnąć 
niezbędny jest zrównoważony rozwój rol-
nictwa, ale również przemysłu i urbaniza-
cji. Należy zwrócić uwagę, że zanieczyszcze-
nia gleb metalami ciężkimi czy pestycydami 
mają najczęściej niezwykle trwały charak-
ter. Lepiej, łatwiej, taniej chronić glebę 
przed zanieczyszczeniem niż ją oczyszczać. 

Z punktu widzenia racjonalnego wyko-
rzystywania zasobów glebowych na cele 
rolnicze, ważne jest rozpoznanie oraz oce-
na jakości gleb poprzez stałe monitorowa-
nie jej stanu chemicznego. Taki monitoring 
prowadzony jest od 1995 roku przez Insty-
tut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska. Środki na realizację progra-
mu Monitoringu pochodzą z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Program „Monitoring chemizmu 
gleb ornych Polski” stanowi element Pań-
stwowego Monitoringu Środowiska w za-
kresie jakości gleb i ziemi. Monitoring jest 
realizowany od roku 1995 a jego wyniki po-
zwalają na ocenę jakości gleb i stanu ich za-
nieczyszczenia w 20-letniej perspektywie 
czasowej, w zależności od intensywności 
produkcji rolniczej, oddziaływania przemy-
słu i transportu oraz warunków środowisko-
wych, decydujących o przebiegu procesów 
glebowych. Co istotne dla produkcji żyw-
ności, z badań monitoringowych wynika, że 

98% gleb należy uznać za niezanieczyszczo-
ne metalami ciężkimi. To sprawia, że na zna-
czącym obszarze naszego kraju istnieją wa-
runki do produkcji wysokiej jakości, zdro-
wej i wolnej od chemicznych zanieczyszczeń 
żywności. Fakt ten powinien być jednym 
z priorytetów rozwoju i promocji polskie-
go rolnictwa. Możliwe jest również wprowa-
dzanie ekologizacji rolnictwa, szczególnie 
w rejonach gdzie, ze względu na ogranicze-
nia organizacyjne, rolnictwo jest ekstensyw-
ne. System ekologiczny, oprócz produkcji 
czystej żywności, sprzyja ponadto zachowa-
niu jakości gleb oraz utrzymaniu równowagi 
biologicznej w środowisku produkcji dzięki 
ochronie bioróżnorodności.

Bezpieczne rolnictwo to również rolnic-
two dostosowane do warunków w danym 
regionie. Na obszarach, gdzie występuje 
pewne ryzyko zanieczyszczenia żywności 
(regiony poprzemysłowe, obszary miejskie) 
należy stosować warianty alternatywne, to 
znaczy unikać produkcji roślin akumulują-
cych metale ciężkie w jadalnych częściach 
(np. warzyw), wapnować glebę by ograni-
czyć transfer metali do roślin, dobierać ga-
tunki roślin, odmiany i nawozy. Taką wie-
dzę posiadają ośrodki naukowe i będą się 
nią dzielić z administracją i rolnikami.  

rolnictwo jest bezpieczne, jeśli produkuje zdrową 
żywność, ale również chroni jakość i funkcjonalność  
gleb dla przyszłych pokoleń.
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 ochRona GleBy



http://www.caseih.com/emea/pl-pl

