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ŁUKASZ BOCHEŃSKI, KRZYSZTOF ŻOK1
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

ROLNICTWO W POLSCE –
WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
1. Wstęp
Polska jest krajem o znacznym potencjale wytwórczym rolnictwa, zróżnicowanym regionalnie ze względu na panujące warunki przyrodnicze oraz organizacyjno – ekonomiczne. W użytkowaniu rolniczym znajduje się 14,6 mln ha gruntów
(46,7 % powierzchni Polski), rolnictwo jako dział gospodarki narodowej wytwarza produkty na poziomie 3,5% Produktu Krajowego Brutto, a zatrudnienie znajduje ponad 2 mln osób, co stanowi około 15,1 % aktywnych zawodowo Polaków.
Ponadto, rolnictwo jest największym beneficjentem środków finansowych uzyskanych z programów Unii Europejskiej i wsparcia krajowego w ostatnich latach.
Rolnicy jako jedyna grupa zawodowa posiadają własny system ubezpieczeń społecznych – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z preferencyjną na tle innych podmiotów gospodarczych wielkością opłacanej składki (wynoszącej w zależności od wielkości gospodarstwa od 378 zł dla gospodarstwa poniżej 50 ha do
1593 zł/ kwartał dla gospodarstw powyżej 300 ha2). Na podstawie Ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzona przez
nich działalność nie podlega tej formie opodatkowania3, a w myśl Ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, płacą niezależnie od uzyskanego dochodu
zryczałtowaną składkę w wysokości stanowiącej równowartość 2,5 kwintala żyta,
która dla roku 2014 wynosiła 173,2 zł/ ha.
1 Wkład pracy: Łukasz Bocheński – 50%, Krzysztof Żok – 50%.
2 Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2014 obejmująca

świadczenia emerytalno rentowe oraz wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.
3 Z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.
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Rolnictwo jest największym beneficjentem pomocy publicznej w Polsce realizowanej m.in. w formie: wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych,
preferencyjnych warunków kredytowych, ubezpieczeń społecznych czy zwolnienia z podatku dochodowego w prowadzonej działalności rolniczej. W rezultacie
nastąpił dynamiczny wzrost działalności inwestycyjnej jednostek funkcjonujących w rolnictwie, produkcji rolnej ogółem oraz towarowej czy handlu produktami rolno – spożywczymi. Środki finansowe uzyskane w ostatnich latach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przyczyniły się do zdynamizowania przekształceń w sektorze rolnym, wsparcia działalności inwestycyjnej gospodarstw rolnych
i sektora rolnego, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost jego konkurencyjności. Widocznym tego efektem jest także wzrost kooperacji oraz rozwój przetwórstwa produktów rolnych, co z kolei przyczyniło się do poprawy rentowności
prowadzonej działalności rolniczej.

2. Cel i metodyka badań
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych form wsparcia
dla rolnictwa. Wskazanie ich wpływu na kształtowanie warunków społeczno –
ekonomicznych jednostek działających w sektorze rolnictwo oraz na obszarach
wiejskich, zarówno w układzie regionów jak i całościowo dla gospodarki Polski.
Na podstawie dostępnych danych z lat 2004 - 2014 podjęto także próbę oszacowania faktycznej wielkości wsparcia finansowego czy pomocy publicznej realizowanej na rzecz rolnictwa oraz rezultatów ekonomicznych uzyskanych przez
jednostki funkcjonujące w rolnictwie i przemyśle rolno – spożywczym.

3. Wsparcie finansowe działalności rolniczej ze środków krajowych
i Unii Europejskiej
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do
końca 2013 r. zrealizowano płatności w kwocie ponad 51,3 mld zł, przy czym
największe łączne transfery środków przypadały na województwa: mazowieckie
i wielkopolskie – odpowiednio 7,433 mld zł i 6,075 mld zł. Stanowi to naturalną
konsekwencję wielkości tych województw oraz zastosowanych mechanizmów podziałów środków PROW 2007-2013.
Biorąc pod uwagę wielkość środków przypadających średnio na 1 ha użytków
rolnych, za województwo o najwyższej absorpcji należy uznać województwo
podlaskie. Także to województwo zajmuje najwyższą pozycję, gdy środki PROW
2007-2013 przeliczono na 1 mieszkańca obszarów wiejskich – 8600 zł/os. wobec
3940 zł/os. w Wielkopolsce i 3914 zł/os. na Mazowszu. Powyższe kwoty należy
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uzupełnić o środki finansowe uzyskane w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tzw. płatności bezpośrednich. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej
systemem tym objętych zostało około 1,4 mln gospodarstw rolnych, a wartość
płatności zrealizowanych z tego tytułu w/w okresie wyniosła około 70,8 mld zł
[Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
za 2013 rok, 2014, s.24, Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2013, s.26]4.
Tabela 1
Płatności zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 wg województw
Wyszczególnienie
Polska
Dolnośląskie

Ogółem w mln złotych

W przeliczeniu na
1 mieszkańca obszarów
wiejskich w złotych

W przeliczeniu na
1 ha użytków rolnych
w złotych

51318

3377

2734

2511

2834

2109

Kujawsko-pomorskie

3391,3

4065

2892

Lubelskie

4966,8

4280

2817

Lubuskie

1479,7

3938

2613

Łódzkie

3638,4

3961

2820

Małopolskie

2341,7

1366

2526

Mazowieckie

7433,1

3914

3073

Opolskie

1166,3

2417

1938

Podkarpackie

2385,6

1910

2529

Podlaskie

4088,1

8600

3362

Pomorskie

2367,5

2987

2566

Śląskie

1485,9

1434

2347

Świętokrzyskie

2322,4

3309

3092

Warmińsko-mazurskie

3102,7

5255

2363

Wielkopolskie

6075,9

3940

3133

Zachodniopomorskie

2561,6

4763

2284

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sprawozdanie za 2013 r. Numer sprawozdania 8/2013, zestawienie nie obejmuje działania 111, 133 oraz Pomocy Technicznej.

Dopłaty do działalności operacyjnej przyczyniły się do znacznej poprawy dochodów gospodarstw rolnych oraz stabilizacji sytuacji ekonomicznej rolników. Ich
udział w kształtowaniu dochodów gospodarstw rolnych był znaczny i kształtował
4 Dotyczy kampanii w latach 2008-2013.
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się w ostatnich latach na poziomie od 80% w 2009 roku do około 60% w 2013 roku
[www.fadn.pl – dostęp 07.12.2014].
Drugim widocznym rezultatem wsparcia finansowego dla rolnictwa ze środków PROW jest dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe
w rolnictwie.

4. Inwestycje i nakłady na środki trwałe w rolnictwie
W latach 2010 - 2012 wartość inwestycji podwoiła się i wyniosła około 4,5 miliarda złotych, co stanowiło 2,4% nakładów inwestycyjnych realizowanych przez
jednostki gospodarcze w Polsce i porównywalna była do nakładów realizowanych
przez jednostki zakwalifikowane do sekcji budownictwo. W zależności od województwa ich udział kształtował się w przedziale od 0,7% w województwie śląskim
do 6,6% w województwie podlaskim – tabela 2. Około 40% nakładów w rolnictwie
realizowanych jest przez jednostki funkcjonujące na Mazowszu i w Wielkopolsce.
Stanowią one jednak 1,7 i 4,2 % nakładów inwestycyjnych realizowanych przez
jednostki gospodarcze w danych województwach. Zdecydowanie większy wpływ
na gospodarkę regionalną ma rolnictwo na Podlasiu oraz w województwie lubelskim, gdzie zarówno nakłady, jak i wartość środków trwałych przekracza średnie
dla Polski o około 2-2,5 raza.
Zdecydowana większość inwestycji zrealizowana została w sekcjach budynki
i budowle oraz pojazdy, co znajduje także odzwierciedlenie w danych publikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko w ramach działania «Modernizacja gospodarstw rolnych» do końca 2013 r. ponad
60 tys. rolników otrzymało wsparcie w wysokości ok 8,5 mld zł. W efekcie wraz
z wkładem własnym beneficjentów zrealizowano inwestycje za około 14 mld zł.
Zakupiono prawie 34 tys. ciągników, 222 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, zrealizowano ponad dwa tysiące osiemset inwestycji budowlanych. Znaczące były też
inwestycje związane z unowocześnieniem i rozbudową firm przetwórstwa żywności. Na ten cel wypłacono dotychczas ponad 2 mld zł [efekty unijnej pomocy
udzielanej przez arimr 2014]
Zwiększone nakłady inwestycyjne w rolnictwie przekładają się pośrednio na
usprawnienie procesu wytwórczego oraz wzrost efektywności gospodarowania
poprzez poprawę jakości czy stopnia przetworzenia produktów rolnych. Wpływają pozytywnie na konkurencyjność polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, czego rezultatem jest dynamiczny wzrost produkcji i eksportu produktów rolno – spożywczych w ostatnich latach.
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Tabela 2
Nakłady na środki trwałe w rolnictwie oraz wartość środków trwałych
wg województw w 2012 roku
Nakłady
inwestycyjne
w mln złotych

Nakłady
inwestycyjne
w%

Wartość
środków trwałych
w%

Polska

4492,7

2,4

4,9

Dolnośląskie

241,8

1,8

3,5

Kujawsko-pomorskie

269,2

3,2

7,5

Lubelskie

349,5

4,2

9,4

Lubuskie

96,2

2,9

4,6

Łódzkie

284,5

1,7

5,9

Małopolskie

165,2

1,2

3,3

Mazowieckie

678,7

1,7

3,1

Opolskie

158,0

4,3

7,3

Podkarpackie

153,0

2,6

5,5

Podlaskie

307,8

6,6

11,7

Pomorskie

232,6

2,1

3,6

Śląskie

140,2

0,7

1,6

Świętokrzyskie

131,9

2,8

6,8

Warmińsko-mazurskie

275,2

5,1

9,5

Wielkopolskie

804,1

4,2

7,4

Zachodniopomorskie

204,8

3,3

5,7

Wyszczególnienie

Źródło: Rocznik statystyczny województw 2013.

5. Produkcja rolnicza i handel produktami rolno-spożywczymi
W okresie 2010-2013 produkcja rolnicza zwiększyła się o około 30%. W przypadku produkcji rolniczej globalnej wzrost wyniósł około 27 %, z 84,5 mld zł
w 2010 r. do 107 mld zł w 2013 r. natomiast produkcja rolnicza towarowa zwiększyła się o około 35%, z poziomu 59,4 mld zł do 80,3 mld zł.
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Miejsce Polski w produkcji niektórych produktów rolnych

Wykres 1

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, dane za 2011 rok.

Podobną dynamikę wzrostu zaobserwowano w eksporcie artykułów rolno-spożywczych, która tylko dla 2013 roku wyniosła 11,5% osiągając wartość
20,5 mld EUR, przy całkowitym wzroście eksportu towarów z Polski o 6,5%. Największą część stanowiły gotowe artykuły spożywcze oraz produkty pochodzenia
zwierzęcego, których wywóz zwiększył się odpowiednio o 10,2% do 8,9 mld EUR
oraz o 10,5% do ponad 6,4 mld EUR. Nadwyżka obrotów w handlu artykułami
żywnościowymi zwiększyła się o 1,4 mld EUR, do ponad 5,7 mld EUR.
W ciągu ostatnich 5 lat eksport produktów polskiego przemysłu spożywczego
– mimo kryzysu i recesji w wielu krajach, będących odbiorcami tych produktów
– zwiększał się prawie o 12% rocznie (1,5 mld euro), a dodatnie saldo wymiany
zwiększyło się ponad dwukrotnie (do 6,6 mld euro). Było to wprawdzie tempo
wolniejsze niż w latach 2003-2008, ale wciąż na tyle wysokie, że znacząco poprawiły się wszystkie główne miary konkurencyjności i umiędzynarodowienia tego
sektora [Mroczek 2014, s. 144].
Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem w 2013 roku
wyniósł 13,2%, z tego wartość sprzedaży do państw Unii Europejskiej wzrosła
o 15,7%. Odpowiednio o 16,1% wzrósł eksport do państw dawnej „piętnastki”
i 14,4% do 12 „nowych” państw członkowskich. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 16,23 mld EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego
udział państw Unii Europejskiej w ciągu roku wzrósł z 77,4% do 78,4%. Najważniejszym partnerem handlowym, podobnie jak ma to miejsce w eksporcie ogółem, pozostają Niemcy. Sprzedaż do Niemiec stanowiła 23% wartości całego eksportu rolno-spożywczego i wyniosła około 4,712 mld EUR.
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Wartość eksportu do państw Europy Środkowo – Wschodniej (z wyjątkiem
państw – członków Unii Europejskiej) wyniosła 2 194 mln EUR i w stosunku do
2012 roku wzrosła o 8,8% [Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2013 roku – dane ostateczne!, 2014, s.3]. Ponad połowa eksportu przypada na Federację Rosyjską. Rynek rosyjski, pomimo stosunkowo niedużej w ujęciu
wartościowym sprzedaży eksportowej, stanowi istotny kierunek zbytu wybranych
produktów roślinnych, zwłaszcza owoców i warzyw (tylko w przypadku jabłek
wartość eksportu wyniosła 250 mln euro, co stanowi 20% wartości wyeksportowanych artykułów) oraz produktów i przetworów mlecznych.
Uzależnienie sprzedaży eksportowej wybranych produktów spożywczych od
jednego partnera handlowego wpływa nie tylko na rezultaty wymiany handlowej, ale przede wszystkim podważa ekonomiczne fundamenty funkcjonowania
gospodarstw rolnych. Wskutek ograniczenia eksportu pojawia się nadprodukcja
na rynku krajowym, następuje spadek ceny produktów, co z kolei prowadzi do
spadku rentowności bądź strat w prowadzonej działalności rolniczej.
Wykres 2
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w mln EUR
w 2013 roku

Źródło: /bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Handel-zagraniczny-artykulamirolno-spozywczymi – Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi
w 2013 roku.

6. Zatrudnienie i pracujący w rolnictwie
Wzrost produkcji ogółem skutkuje także poprawą wydajności w rolnictwie.
W dalszym ciągu pozostaje ona jednak 4 - krotnie mniejsza w stosunku do innych działów gospodarki narodowej ogółem. Wynika to po części ze specyfiki
działalności rolniczej, struktury, wielkości gospodarstw rolnych w Polsce, jednak
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w znacznie większym stopniu kształtowana jest przez sytuację społeczno – ekonomiczną kraju.
Tabela 3
Udział zatrudnionych i wydajność pracy w rolnictwie polskim
na podstawie danych GUS
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Udział zatrudnionych w rolnictwie
w zatrudnionych ogółem w%

16,5

16,2

15,8

15,1

14,8

15

15,2

15,1

Krotność wydajności pracy ogółem
w stosunku do wydajności pracy
w rolnictwie

3,6

4

4,3

4

4,5

4,7

4,6

4,2

Źródło: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Ekonomiczna i społeczna wydajność
pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, Sławomir Jarka, SGGW, Wydział Nauk
Ekonomicznych.

Liczba osób pracujących w rolnictwie w Polsce w 2010 roku wynosiła szacunkowo 3,8 mln osób, a w przeliczeniu na pełnozatrudnionych kształtowała
się na poziomie około 2 mln5. Między rokiem 2011 a 2000 zanotowano spadek
liczby pracujących w rolnictwie o około 570 tys. jednak na podstawie danych
publikowanych przez GUS od 2007 roku widoczny jest ponowny wzrost liczby
pracujących o prawie 300 tys. do poziomu 2,33 mln. w większości województw.
Największy wzrost pracujących odnotowano w województwie podkarpackim –
o około 100 tys., małopolskim o około 90 tys. i śląskim o około 30 tys. Spadek,
lecz w o iele mniejszej skali, nastąpił w województwie mazowieckim – o około 20
tys., łódzkim o 13 tys. i 10 tys. w kujawsko pomorskim. Zatrudnienie w rolnictwie
polskim kształtuje się na wysokim poziomie – około 15% zatrudnionych w gospodarce narodowej przy średniej dla krajów Unii Europejskiej 5%. Rozpatrując
powyższe dane w odniesieniu do 100 ha użytków rolnych, najwięcej osób pracuje
w rolnictwie w Małopolsce i na Podkarpaciu – odpowiednio 47,1 i 41,9, natomiast
najmniej w zachodniopomorskim 5,1, przy średniej dla kraju 15,6.
Wzrost zatrudnienia w rolnictwie jest po części konsekwencją utrzymującego
się, wysokiego poziomu bezrobocia ogółem, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Według danych publikowanych przez GUS prawie 900 tysięcy ludzi pozostaje bez
pracy na wsi, co stanowi obecnie połowę zarejestrowanych bezrobotnych Polaków.
Z drugiej strony, polityka społeczna realizowana wobec osób zatrudnionych
w rolnictwie, a ubezpieczonych w KRUS, jest preferencyjna w stosunku do podmiotów funkcjonujących w gospodarce, a podlegających systemowi ubezpieczeń
ZUS. Wysokość składki na ubezpieczenie rolników stanowi w zależności od wiel5 EU Agricultural Economics Briefs How many people work in agriculture in the European

Union? No 8 | July 2013.
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kości gospodarstwa od 10 do około 50% wymiaru składki płaconej przez osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS. W efekcie dopłata z budżetu państwa dla
osób podlegających ubezpieczeniu i świadczeniobiorcom KRUS (około 2,5 mln
ludzi) wynosi rocznie około 16,5 mld zł (składka płacona przez rolników stanowi
jedynie 1/10 wpływów pieniężnych KRUS). W przypadku osób ubezpieczonych
w ZUS (24,1mln płatników składek i świadczeniobiorców) wysokość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła około 50 mld złotych i stanowiła 25% wpływów uzyskanych przez ZUS w związku z realizowaną działalnością ubezpieczeniowo-społeczną [www.krus.gov.pl, www.zus.gov.pl – dostęp 20.01.2015].

7. Podsumowanie
W niniejszym artykule dokonano ogólnej charakterystyki rolnictwa z punktu widzenia wybranych zagadnień ekonomicznych. Pominięto analizy sektorowe oraz czynniki mikroekonomiczne mające wpływ na prowadzenie działalności
rolniczej. Rolnictwo korzysta ze znacznego wsparcia realizowanego ze środków
krajowych i programów Unii Europejskiej i jest największym beneficjentem środków publicznych ogółem i w stosunku do wartości wytwarzanych produktów.
Stworzone przez Państwo warunki pozwoliły części gospodarstw na zdynamizowanie przekształceń i wzmocnienie swojej pozycji rynkowej, czego najlepszym
przykładem jest wzrost produkcji towarowej. Istnieje jednak wiele podmiotów,
które funkcjonują jedynie statystycznie, a służą zabezpieczeniu podstaw socjalnych prowadzących je jednostek.
Realizowana polityka rolna i społeczna, czy tworzenie preferencyjnych warunków w niektórych obszarach (np. rezygnacja z opodatkowania działalności rolniczej podatkiem dochodowym, preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne,
system dopłat i rekompensat), mających na celu wsparcie działalności rolniczej,
w zdecydowanej większości gospodarstw rolnych spowodowała utrwalenie niekorzystnych z punktu widzenia gospodarczego działań i zachowań właścicieli
gospodarstw (którzy funkcjonując jako podmioty w warunkach rynkowych nie
mieliby szansy egzystencji), a co za tym idzie spowolnienie przekształceń w całym
sektorze rolnym. Widocznym tego rezultatem jest wzrost zatrudnienia w rolnictwie w analizowanym okresie czasu czy utrzymująca się niska wydajność pracy
pomimo znacznego wzrostu produkcji rolniczej. Działalność takich podmiotów
powoduje, że nakłady finansowe ponoszone przez państwo są niewspółmiernie
wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów produkcyjnych, a podmioty takie
cechuje niska konkurencyjność, innowacyjność, a przede wszystkim rentowność
prowadzonej działalności.
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Słowa kluczowe: produkcja rolnicza, inwestycje, rolnictwo, produkty rolno-spożywcze,
zatrudnienie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
STRESZCZENIE

Rolnictwo jest największym beneficjentem pomocy publicznej w Polsce realizowanej
m.in. w formie: wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych, preferencyjnych
warunków kredytowych, ubezpieczeń społecznych czy zwolnienia z podatku dochodowego w prowadzonej działalności. W rezultacie nastąpił dynamiczny wzrost działalności
inwestycyjnej jednostek funkcjonujących w rolnictwie, produkcji rolnej ogółem oraz towarowej czy handlu produktami rolno-spożywczymi.
W artykule zaprezentowano dane dotyczące wybranych form oraz wielkości realizowanego wsparcia dla rolnictwa. Wskazano ich wpływ na kształtowanie warunków społeczno-ekonomicznych jednostek działających w sektorze rolnictwo oraz na obszarach
wiejskich, zarówno w układzie regionów jak i całościowo dla gospodarki Polski.
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Agriculture is the largest beneficiary of public aid in Poland, implemented, among
others, in the form of: financial support from the national and EU sources, preferential
credit conditions, social insurance, and income tax exemption in the agricultural business.
As a result, there has been a rapid growth in investment activities of those operating in
agriculture, agricultural production in general as well as in the trade in agri-food products.
This article presents data on the selected forms and level of the implemented support
for agriculture. Their impact on the socio-economic conditions for the entities operating
in the sector of agriculture and on rural areas, both at the regional level and globally for
the Polish economy, was indicated.
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SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA GOSPODARSTW
OGRODNICZYCH W POLSCE NA TLE GOSPODARSTW
Z HOLANDII I WŁOCH W 2012 ROKU
1. Wstęp
Polskie ogrodnictwo, pełniące ważną gospodarczo rolę w kraju, posiada także
swoją niekwestionowaną od lat pozycję na arenie międzynarodowej. Oprócz tworzenia miejsc pracy, dostarczania na rynek produktów świeżych i surowców do
przetworzenia, dla przedsiębiorstw działających w jego otoczeniu jest liczącym się
eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego, jabłek, przetworów z malin, pieczarek i warzyw mrożonych [Nosecka, 2014, 143].
O sytuacji gospodarstw ogrodniczych w Polsce i UE-27 z punktu widzenia
wyników produkcyjnych, ekonomicznych i finansowych w 2009 roku autorki pisały już wcześniej [Ryś-Jurek i Stefko 2012]. Wykazano wtedy duże dysproporcje między gospodarstwami polskimi i krajów unijnych oraz spore braki naszych
rodzimych producentów. Chcąc się przekonać czy sytuacja od tego czasu uległa
zmianie i jakich elementów ewentualnie ta zmiana dotyczyła, zdecydowano się
ponownie dokonać niezbędne analizy odnosząc wyniki polskich ogrodników do
unijnych, ale również do wybranych krajów UE. Na podstawie literatury [B. Nosecka i in. 2012, B. Nosecka 2013] postanowiono dokonać porównań z Holandią
i Włochami ze względu na podobieństwa w strukturach produkcji wybranych
produktów ogrodniczych. Z Holandią łączą Polskę uprawy pod osłonami (w tym
warzywa, kwiaty), ale także produkcja pieczarek, natomiast z Włochami – produkcja owoców i soków owocowych.
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2. Cel pracy i metodyka badań
Celem opracowania była charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej
gospodarstw ogrodniczych w Polsce, a także porównanie ich z gospodarstwami
ogrodniczymi z wybranych krajów unijnych z wykorzystaniem ogólnodostępnej
bazy FADN2 [2015]. Dane z tej bazy opracowane są dla towarowych gospodarstw
rolnych według kraju Unii Europejskiej. Wyniki są reprezentatywne, ale prezentowane są jako wartości średnie dla grup gospodarstw. Ze względu na obowiązujące
zasady, dopuszczalne jest prezentowanie wyników z grupy obejmującej co najmniej
15 gospodarstw [Wyniki Standardowe... 2013, 15, 44]. Dane indywidualne traktowane są jako ściśle tajne i obowiązuje zakaz ich ujawniania by uniemożliwić rozpoznanie podmiotu, z którego pochodzą informacje [Goraj i Mańko 2009, s. 31].
Badanie wykonano na danych opisujących gospodarstwa ogrodnicze z Polski
i wybranych krajów Unii Europejskiej. Porównania wykonano dla roku 2012, który jest najbardziej aktualny w tej bazie. Badanie opierało się na prezentacji wybranych kategorii i wskaźników ekonomiczno-finansowych dla tych gospodarstw.
W pierwszej części pracy analizowano sytuację polskich gospodarstw ogrodniczych według ich wielkości ekonomicznej3. W drugiej części, porównano gospodarstwa ogrodnicze z Polski z gospodarstwami z Włoch i Holandii.
Wobec tego, oprócz wielkości ekonomicznej, zaprezentowano nakład pracy
w gospodarstwie ogrodniczym w jednostkach AWU, równy osobom pełnozatrudnionym w wymiarze 2120 godzin na rok [Wyniki Standardowe... 2013, 18].
Wyróżniono też nakład pracy własnej rolników i członków ich rodzin oraz nakład
pracy najemnej. Przedstawiono powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie,
z uwzględnieniem dodzierżawienia, a także wielkość aktywów ogółem i kapitał własny w gospodarstwie ogrodniczym. Zaprezentowano wielkość produkcji
i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, a dzieląc drugą kategorię przez
pierwszą otrzymano dochodowość produkcji. Pokazano też wielkość dopłat do
działalności operacyjnej (bez dopłat do inwestycji) i obliczono dochodowość tych
2 FADN to europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Jest jedyną bazą danych, na potrzeby której zbierane są informacje według jednolitych zasad, a gospodarstwa tworzą statystycznie reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej [Wyniki Standardowe... 2013, 7-8].
3 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego określana jest jako suma wartości Standardowej Produkcji (SO). To parametr wprowadzony w 2010 roku. Oznacza średnią z 5 lat wartość produkcji określonej działalności rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskaną z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych [Wyniki Standardowe... 2013, 9]. Obecnie, wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego dzielona jest na sześć klas
wielkości gospodarstw: 1) 2-8 tys. euro (bardzo małe), 2) 8-25 tys. euro (małe), 3) 25-50 tys. euro
(średnio-małe), 4) 50-100 tys. euro (średnio-duże), 5) 100-500 tys. euro (duże), 6) powyżej 500 tys.
euro (bardzo duże) [FADN 2015].
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gospodarstw, gdyby ich nie otrzymały. Wyliczono też wskaźnik zadłużenia ogółem4. Zaprezentowano również cash flow5 oraz wskaźniki dotyczące inwestowania, czyli: wskaźnik reprodukcji majątku trwałego bez ziemi6 i stopę inwestycji7.

3. Analiza polskich gospodarstw według klasy wielkości ekonomicznej
W polskich gospodarstwach ogrodniczych w 2012 roku dominowała produkcja warzyw i owoców (90% ogólnej produkcji), zboża (3%) i inna produkcja roślinna8 (4%) [FADN 2015]. Dane FADN reprezentują 30 910 gospodarstw ogrodniczych z Polski. W analizie nie ma danych dla klasy 1 (bardzo małych – od 2 do
8 tys. euro SO) i klasy 6 (bardzo dużych – powyżej 500 tys. euro) gospodarstw
ogrodniczych, gdyż w polu obserwacji FADN ich liczba nie przekroczyła 15, więc
ich dane nie są ujawniane. Natomiast wybrane cechy gospodarstw ogrodniczych
z pozostałych klas ekonomicznych w Polsce przedstawiono w tabeli 1.
Małe gospodarstwa ogrodnicze o przeciętnej wielkości 15,5 tys. euro i powierzchni 3,44 ha UR, bazują głównie na pracy własnej, która stanowi 85% nakładu ogółem równego 1,87 AWU. Gospodarstwa średnio-małe (35,6 tys. euro
wielkości i 5,17 ha UR) wykorzystują nakłady pracy w wysokości 2,42 AWU i ok.
70% to praca własna rolnika i członków rodziny. Gospodarstwa średnio-duże,
przy wielkości 71,1 tys. euro i powierzchni ok. 8,8 ha w połowie korzystają z pracy najemnej (3,77 AWU nakładu ogółem). Gospodarstwa duże (184,6 tys. euro
wielkości ekonomicznej, 9,15 ha UR i 6,77 AWU nakładu pracy ogółem), w 70%
korzystają z pracy najemnej (tabela 1).
4 Oblicza się go jako relację zobowiązań ogółem do aktywów ogółem, wskazuje w jakim stopniu podmiot jest finansowany kapitałami obcymi. Zbyt wysoka jego wartość świadczy o ryzyku
finansowym utracenia zdolności do zwrotu długów. Jego optymalny poziom powinien zawierać się
w przedziale 0,57-0,67 [Sierpińska i Jachna 2007, 89].
5 Przywołana tu kategoria cash flow (w bazie FADN [2015] ma oznaczenie numer 1) ukazuje
zdolność gospodarstwa rolnego do samofinansowania swojej działalności i tworzenia oszczędności
w ramach działalności operacyjnej [Wyniki Standardowe... 2013, 31].
6 Wskaźnik reprodukcji majątku trwałego (bez ziemi) w porównaniu do wskaźnika odnowienia różni się o wartość amortyzacji w liczniku. Gdy przyjmuje wartość poniżej 0 – oznacza reprodukcję ujemną, gdy przyjmuje wartości od 0 do 1% oznacza reprodukcję prostą, a rozszerzoną gdy
przekracza 1% [Sobczyński 2011, s. 146].
7 Stopa inwestycji to relacja inwestycji brutto do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego,
która jest miarą postawy zarządzającego od orientacji proinwestycyjnej do konsumpcyjnej [Grzelak
2012, s. 63].
8 Obejmuje m. in.: nasiona i sadzonki traw, roślin polowych i ogrodniczych (bez zbóż, roślin
białkowych, ziemniaków i roślin oleistych), przyrost wartości młodych plantacji wieloletnich (do
wejścia w plonowanie) [Wyniki Standardowe... 2013, 22].
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Tabela 1
Wybrane cechy charakteryzujące gospodarstwa ogrodnicze w Polsce
w 2012 roku według ich wielkości ekonomicznej
Klasy wielkości ekonomicznej
Wyszczególnienie

małe

średnio-małe

średnio-duże

duże

8-25
tys. euro

25-50
tys. euro

50-100
tys. euro

100-500
tys. euro

Polska
ogółem

Liczba reprezentowanych gospodarstw

11740

6490

4390

2920

30910

Wielkość ekonomiczna (tys. euro)

15,50

35,60

71,10

184,60

47,10

Nakład pracy ogółem (AWU), w tym:

1,87

2,42

3,77

6,77

2,82

– udział pracy własnej (%)

85,03

70,25

48,28

30,58

57,09

– udział pracy najemnej (%)

14,97

29,75

51,72

69,42

42,91

Powierzchnia użytków rolnych (ha),
w tym:

3,44

5,17

8,79

9,15

4,60

– dodzierżawiona (%)

8,14

15,28

15,13

17,60

13,26

Aktywa ogółem (tys. euro)

65,75

131,93

209,74

399,38

130,40

Kapitał własny (tys. euro)

63,56

118,35

185,16

311,17

112,97

Produkcja ogółem (tys. euro)

20,40

47,30

83,80

221,88

55,37

5,71

12,67

18,15

50,85

12,69

27,99

26,78

21,66

22,92

22,92

0,86

1,32

2,48

2,53

1,21

23,80

23,98

18,70

21,78

20,74

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)

3,32

10,29

11,72

22,09

13,36

Cash flow (tys. euro)

8,85

18,40

27,71

70,97

18,73

Wskaźnik reprodukcji majątku trwałego
bez ziemi (%)

-3,96

-4,21

0,62

5,35

-0,08

Stopa inwestycji (%)

31,16

18,35

59,64

72,00

48,88

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego (tys. euro)
Dochodowość produkcji (%)
Dopłaty do działalności operacyjnej
(tys. euro)
Dochodowość produkcji bez dopłat (%)

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie FADN 2015.

W Polsce w 2012 roku, przeciętna wartość aktywów ogółem w gospodarstwie
ogrodniczym wyniosła 130,4 tys. euro, przy kapitale własnym ok. 113 tys. euro
i produkcji 55,4 tys. euro. Warto zauważyć, że gospodarstwa średnio-duże te kategorie mają o ok. 60% wyższe, a gospodarstwa duże ok. 3-krotnie wyższe (tabela 1).
Należy też dodać, że małe gospodarstwa o przeciętnym dochodzie z rodzinnego
gospodarstwa rolnego, wynoszącym 5,7 tys. euro, cechowała wyższa dochodo-
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wość produkcji (28%), w porównaniu z gospodarstwami dużymi o dochodzie ok.
10-krotnie wyższym i dochodowości produkcji wynoszącej ok. 23%. Zależność tę
potwierdziły dane dla dochodowości produkcji bez dopłat (tabela 1).
Należy też zauważyć, że wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa ogrodniczego, rośnie jego poziom zadłużenia (3,3% w klasie 2, ok. 10%
w klasach 3 i 4, a 22% w klasie 5), zwiększa się też cash flow z 8,85 tys. euro w gospodarstwach małych do ok. 71 tys. euro. Przy tym gospodarstwa małe i średnio
małe charakteryzuje reprodukcja ujemna, średnio-duże prosta, a gospodarstwa
duże realizują reprodukcję rozszerzaną. Co warte podkreślenia, odtworzenie majątku w tych dwóch klasach następuje głównie dzięki dochodowi z rodzinnego
gospodarstwa rolnego – gospodarstwa średnio-duże przeznaczają na reprodukcję ok. 60% dochodu, a duże ponad 70%. W gospodarstwach małych i średnio-małych dochód służy głównie zaspokojeniu bieżących potrzeb konsumpcyjnych
(tabela 1).
W porównaniu z rokiem 2009 w polskich gospodarstwach ogrodniczych spadły nakłady pracy ogółem, głównie w gospodarstwach małych i dużych. W gospodarstwach średnio małych i średnio dużych nakłady pracy wzrosły głównie
za sprawą wzrostu udziału pracy najemnej, której udział w jednostkach małych
i dużych zmalał. Zastąpiono go tam zwiększoną ilością pracy własnej. Zwiększono
też średnią powierzchnie użytków rolnych z 4,43 ha w 2009 [Ryś-Jurek, Stefko,
2009, s.116-121] do 4,60 ha (tabela 1). Wzrost ten odnotowano we wszystkich
klasach wielkości ekonomicznej, choć największy był w gospodarstwach średnio
dużych i dużych. Wiązało się to głównie ze zwiększeniem udziału gruntów dodzierżawianych. Obniżeniu natomiast w roku 2012 w stosunku do 2009 uległa
zarówno średnia wielkość produkcji (z 61,4 na 55,37 tys. euro) jak i średni dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego (z 16,0 na 12,69 tys. euro). Spadek produkcji
wystąpił za sprawą obniżenia wielkości tej kategorii w gospodarstwach małych
(w pozostałych grupach odnotowano wzrosty). Średnie dochody natomiast spadły, bo spadek ten nastąpił również w gospodarstwach średnio dużych. Pozostałe
grupy zwiększyły swoje dochody w roku 2012 w stosunku do 2009.

4. Polskie gospodarstwa ogrodnicze na tle gospodarstw unijnych
Dane FADN [2015] są reprezentatywne dla 185 840 gospodarstw ogrodniczych
z 27 krajów Unii Europejskiej w 2012 roku, przy czym dla 32 210 gospodarstw
z Włoch i 9 640 z Holandii (tabela 2). Średnio, największa wielkość ekonomiczna
gospodarstwa ogrodniczego wystąpiła w Holandii (727,1 tys. euro), przy największej powierzchni 9,01 ha UR w gospodarstwie ogrodniczym i nakładzie pracy wynoszącym 7 AWU. Polskie aktywa ogółem, kapitał własny, produkcja i dochód
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z rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego w 2012 roku były ok. 3-4-krotnie niższe od obserwowanych we włoskich gospodarstwach i ok. 11-krotnie9 niższe niż
w holenderskich. Przy czym najwyższą dochodowość produkcji ogrodniczej mają
gospodarstwa włoskie (ponad 30%), a najniższą holenderskie (mniej niż 10%),
a dopłaty nie mają na nią znaczącego wpływu. Warto też dodać, że aż 57% zadłużenie ogółem charakteryzuje gospodarstwa holenderskie, przy średnim unijnym
zadłużeniu wynoszącym ok. 26% oraz najwyższy cash flow – 173,4 tys. euro. Pod
względem inwestycyjnym, w najgorszej sytuacji znajdują się gospodarstwa włoskie z najwyższą ujemną reprodukcją majątku trwałego bez ziemi (-11,9%) i najniższą stopą inwestycji (5,47%) – tabela 2.
Tabela 2
Wybrane cechy charakteryzujące gospodarstwa ogrodnicze w Polsce,
we Włoszech, w Holandii i średnia dla UE-27 w 2012 roku
Polska

Włochy

Holandia

Średnia dla
UE-27

30 910,00

32 210,00

9 640,00

185 840,00

47,10

110,60

727,10

134,60

2,82

2,66

7,00

3,15

– udział pracy własnej (%)

57,09

51,88

23,14

44,76

– udział pracy najemnej (%)

42,91

48,12

76,86

55,24

4,60

3,96

9,01

6,22

13,26

45,20

46,17

41,48

Wyszczególnienie
Liczba reprezentowanych gospodarstw
Wielkość ekonomiczna (tys. euro)
Nakład pracy ogółem (AWU), w tym:

Powierzchnia użytków rolnych (ha), w tym:
– dodzierżawiona (%)
Aktywa ogółem (tys. euro)

130,40

410,67

1 816,16

347,95

Kapitał własny (tys. euro)

112,97

405,43

784,23

256,81

Produkcja ogółem (tys. euro)

55,37

147,41

952,27

162,19

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
(tys. euro)

12,69

48,44

91,82

29,93

Dochodowość produkcji (%)

22,92

32,86

9,64

18,45

1,21

0,81

4,97

2,64

20,74

32,31

9,12

16,83

Dopłaty do działalności operacyjnej (tys. euro)
Dochodowość produkcji bez dopłat (%)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)

13,36

1,28

56,82

26,19

Cash flow (tys. euro)
Wskaźnik reprodukcji majątku trwałego bez
ziemi (%)
Stopa inwestycji (%)

18,73

60,65

173,35

43,28

-0,08

-11,89

-4,28

-3,53

48,88

5,47

70,23

34,62

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie FADN 2015.
9 Uśredniając różnice.
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Porównując średnie wielkości wybranych cech charakteryzujących gospodarstwa ogrodnicze w UE-27 w roku 2012 i 2009 stwierdzono, że większość z nich
uległa zwiększeniu. Wzrosła na przykład średnia powierzchnia gospodarstw
z 5,20 ha w 2009 roku [Ryś – Jurek, Stefko 2009, s. 116-121] do 6,22 ha w 2012
(tabela 2). Stało się tak za sprawą wzrostu udziału gruntów dodzierżawianych.
Spadła natomiast wielkość aktywów ogółem, co przy wzroście wielkości związanych z ziemią wskazywać może na redukcję pozostałych składników majątku. Na
podstawie posiadanych danych trudno jednak określić, czy sytuacja ta dotyczyć
może wyzbywania się określonych maszyn i urządzeń, czy na przykład likwidacji
części plantacji trwałych lub osłon. Zmniejszono też w roku 2012 w stosunku do
2009 nakłady pracy ogółem (z 3,33 do 3,15) za sprawą ograniczenia pracy własnej
i wzrostu zatrudnienie. Działania te nie spowodowały jednak spadku wielkości
produkcji ani dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Wręcz przeciwnie.
W obu kategoriach odnotowano przyrosty – w przypadku produkcji o 2,49 tys.
euro, a przy dochodzie z rodzinnych gospodarstw rolniczych o 7,6 tys. euro.

5. Podsumowanie
Gospodarstwa ogrodnicze, zarówno polskie, jak i znajdujące się w całej Unii
Europejskiej odgrywają znaczącą rolę w zaopatrzeniu rynku w świeże produkty
żywnościowe, dostarczaniu surowców dla przetwórstwa jak i obrocie międzynarodowym z krajami spoza UE. Choć występują między nimi często duże dysproporcje wszystkie się rozwijają, we własnym, specyficznym ze względu na dominujący typ produkcji ogrodniczej, tempie. Między danymi odnotowanymi dla
Polski i średniej UE-27 zauważono kilka podobnych zmian w latach 2009-2012.
W obu grupach spadły aktywa ogółem, wzrosła natomiast powierzchnia użytków
rolnych, głównie za sprawą gruntów dodzierżawianych. Zarówno w Polsce, jak
i pozostałych krajach UE-27 spadły nakłady pracy ogółem. W Polsce odbyło się to
dzięki zwiększeniu udziału pracy własnej – natomiast w pozostałych krajach Unii
ze względu na wzrost zatrudnienia.
Poza tym, nadal polskim gospodarstwom ogrodniczym daleko pod wieloma
względami do unijnych, choćby w odniesieniu do takich kategorii jak wielkość
aktywów ogółem, kapitału własnego, produkcji i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego. Różnice te odnotowano zarówno w porównaniu z wielkościami średnimi dla całej zbiorowości jak i w stosunku do tych, które przypisano
wybranym do analizy krajom (Włochom i Holandii). Być może zasadnym byłoby
zatem przychylenie się do tezy wysuniętej przez Stefko i in. [2013, s. 83] mówiącej, że skoro pod wieloma względami Polska znacznie odbiega od krajów wysoko
rozwiniętych, może nie należy koncentrować wszystkich sił na powielaniu wy-
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pracowanych już wcześniej wzorców. Być może właściwszym byłoby poszukanie
własnej drogi, obrócenie słabości w mocne strony.
Warto na zakończenie podkreślić, że pomimo iż dochód rolniczy na jedno gospodarstwo ogrodnicze w polskich gospodarstwach jest niższy niż w Holandii,
Włoszech i średnio w 27 krajach UE, to równocześnie występuje wysoka dochodowość produkcji. Może to skłaniać polskich ogrodników do zwiększenia intensywności produkcji.
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Słowa kluczowe: gospodarstwa ogrodnicze, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
STRESZCZENIE

Celem artykułu było przedstawienie sytuacji ekonomicznej i finansowej gospodarstw
rolnych zajmujących się uprawami ogrodniczymi w Polsce w porównaniu z wynikami
dla gospodarstw z Holandii i Włoch, a także w odniesieniu do średniej z 27 krajów należących do Unii Europejskiej (UE) w 2012 roku. Kraje te wybrano ze względu na istniejące podobieństwa w strukturze produkcji gospodarstw ogrodniczych. Badania oparto na
danych FADN. Zebrane dane odniesiono także do sytuacji w roku 2009. Okazało się, że
ogrodnictwo we wszystkich krajach rozwija się, choć w różnym tempie. Nadal jednak polskim gospodarstwom ogrodniczym dużo brakuje do unijnych. Dysproporcje te ujawniają
się przede wszystkim przy porównaniu posiadanych wielkości aktywów ogółem, kapitału
własnego, produkcji i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego.
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THE ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF HOLTICULTURE FARMS
IN POLAND IN COMPARISON WITH THE FARMS FROM THE NETHERLANDS
AND ITALY IN 2012
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SUM M A RY

The aim of this paper was presenting the economic and financial situation of the specialist horticulture farms according in Poland in comparison with the results for farms
from the Netherlands and Italy, and in comparison with average result for the EU-27 in
the year 2012. These countries were chosen, because of the similarities of production
structure of horticulture farms. Research was based on the FADN database. The collected
data is were also referred to the situation in 2009. It was turn out, that horticulture is development in all countries, but in different pace. Polish horticultural farms has also huge
economic distance to the same in UE. These disproportions you can find especially in
quantity of total assets, own capital, production and family farm income.
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WSPARCIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI
W POLSCE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
1. Wstęp
Turystyka wiejska i agroturystyka to pojęcia, które od wielu lat, przeplatając
się wzajemnie, funkcjonują w przestrzeni wiejskiej, stanowiąc obecnie już nie tylko szansę dla rozwoju gospodarki lokalnej, ale urzeczywistniony i niejednokrotnie
kluczowy jej element, wpływający jednocześnie na rozwój obszarów wiejskich, tak
na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Te zagadnienia są coraz częściej analizowane w literaturze przedmiotu w różnych przekrojach, poczynając od istotnej roli
turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz jej szczególnym znaczeniu w społeczno-gospodarczym oraz kulturowym rozwoju obszarów wiejskich, poprzez prowadzone
działania w tym zakresie, a kończąc na rozwoju zrównoważonym turystyki wiejskiej
i obszarów wiejskich. Te zagadnienia są także przedmiotem polityki rolnej i strukturalnej, o czym świadczy fakt odniesienia się do tego rodzaju aktywności gospodarczej – zarówno w aspekcie priorytetowym, jak i działaniowo-finansowym – w licznych dokumentach programowych i strategicznych, zarówno szczebla lokalnego,
regionalnego, jak i krajowego, wśród których wymienić należy:
1. Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015;
2. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie;
1 Wkład pracy: Iwona Korczak – 50%, Marcin Tomaszewski – 50%.
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3. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013;
4. Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata
2012-2020;
5. Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku;
6. Marketingową Strategię Polski w Sektorze Turystyki;
7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
8. Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013;
9. Regionalne Programy Operacyjne;
10. Lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne.
Biorąc pod uwagę istotę turystyki wiejskiej i agroturystyki w przemianach
strukturalnych i rozwoju obszarów wiejskich, w niniejszym artykule podjęto próbę podsumowania oraz zestawienia wsparcia finansowego pochodzącego ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), udzielonego w latach 2004-2014
na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w Polsce, w kontekście 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia oraz roli turystyki wiejskiej
i agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich w kontekście analizy środków finansowych przeznaczonych na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO Restrukturyzacja 2004-2006) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW 2007-2013).
Analizą objęte zostały wybrane działania realizowane w SPO Restrukturyzacja
2004-2006 oraz PROW 2007-2013, wspierające rozwój turystyki na wsi. Oceny
efektów finansowo-rzeczowych dokonano na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji SPO Restrukturyzacja 2004-2006 oraz sprawozdań okresowych
półrocznych z realizacji PROW 2007-2013. Zebrane i analizowane dane dotyczą
okresu od 7 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2014 r.
W pracy wykorzystano metody statystyki opisowej, obejmujące w szczególności przyrosty absolutne i względne odnoszące się do liczby projektów inwestycyjnych w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej, zrealizowanych w dwóch analizowanych okresach finansowania w UE
oraz wysokości udzielonego wsparcia finansowego, wydatkowanego na ten cel ze
środków publicznych.
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2. Istota i zakres turystyki wiejskiej i agroturystyki
Analizując zagadnienia wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,
należy na początek dokonać pewnego usystematyzowania kilku podstawowych
pojęć związanych z niniejszą problematyką, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie: czym jest turystyka na obszarach wiejskich oraz co odróżnia ją od turystyki
wiejskiej i agroturystyki. Opis powyższych pojęć, dokonany na potrzeby niniejszego artykułu, ma charakter pobieżny, gdyż każde pojęcie z osobna może stanowić przedmiot odrębnego opracowania. W literaturze przedmiotu na przestrzeni
kilkudziesięciu lat stosunkowo swobodnie używano różnorakich definicji i pojęć
w odniesieniu do spędzania przez turystów wolnego czasu na wsi. W dawnych
latach używano np. pojęcia „letnisko” - rozumiane jako miejsce spędzania wakacji
czy urlopu na wsi, lub „wczasy pod gruszą” – czyli wakacje na wsi. Dodatkowo, od
połowy lat 90. XX wieku w literaturze pojawiło się nowe pojęcie „agroturystyka”,
przez wielu rozumiana jako zamiennik pojęcia „turystyka wiejska” lub „turystyka
na obszarach wiejskich”. Pojęć tych jednak nie należy utożsamiać [Kozak 2006].
Mówiąc o turystyce na obszarach wiejskich mamy na myśli cały szereg usług
i różnych aktywności proponowanych przez ogół podmiotów działających na
obszarach wiejskich, wszystkim osobom przybywającym na wieś, niezależnie od
ich celów i motywów. Turystyka na obszarach wiejskich stanowi więc najszerszy
zakres wypoczynku realizowanego na wsi, obejmujący m.in. turystykę przygodową, ekoturystykę czy coraz bardziej popularną w ostatnich latach enoturystykę.
Może być ona „miejska” w formie, a jedynie zlokalizowana i odbywająca się na
wsi [Majewski, Lane 2003]. Przykładem mogą być wsie i tereny zurbanizowane
turystycznie, kurorty wiejskie, hotele, a także parki narodowe i inne formy ścisłej
ochrony przyrody. Zatem turystyka w niniejszym zakresie występuje na „zturystyfikowanym” obszarze wiejskim, który jest raczej, tylko poprzez wyznacznik administracyjny, połączony wspólnym mianownikiem z wiejskością i rolnictwem
[Wojciechowska 2009].
Natomiast turystykę wiejską określamy jako formę rekreacji na terenach wiejskich, obejmującą chęć pobytu w środowisku wiejskim oraz różne formy aktywności związane z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajobrazową,
kulturową i etniczną, wykorzystującą do tego celu wyłącznie zasoby i walory wsi
[Borne, Doliński 1998, Drzewiecki 2001, Gaworecki 2003, Majewski, Lane 2003].
Ogólnie rzecz ujmując, turystyka wiejska to całokształt gospodarki turystycznej
na terenach wiejskich, związanej z wiejską przestrzenią rekreacyjną [Wiatrak
2000].
Agroturystyka zaś, jako specyficzna część turystyki wiejskiej, jest formą wypoczynku realizowaną na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą
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o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z czynnym gospodarstwem
rolnym i jego otoczeniem, a także stylem życia rodziny rolniczej [Drzewiecki
2001, Gaworecki 2003, Sznajder, Przezbórska 2006, Wojciechowska 2009, Sikora
2012]. Jest to forma turystyki ściśle związana z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym, a produkcja rolnicza stanowi jedną z atrakcji agroturystyki.
Porządkując pojęcia należy wskazać, iż agroturystyka to część turystyki wiejskiej,
stanowiącej z kolei formę turystyki na obszarach wiejskich [Sawicki 2007].
Zatem, o ile wyróżnikiem pojęcia turystyki wiejskiej jest wiejskość w ogóle, o tyle
w przypadku agroturystyki jest to czynne gospodarstwo rolne, w którym turystom
są oferowane usługi noclegowe i inne atrakcje oraz czynności związane z życiem
tego gospodarstwa, a także wsi. Czyli rolnictwo i wiejskość przestrzeni – w takiej,
a nie innej kolejności – stanowią o istocie tej formy turystyki, gdzie rolnictwo jest
rozumiane jako działalność gospodarcza człowieka, z którą jest związany rodowód wsi jako jednostki osiedleńczej, z kolei przez wiejskość przestrzeni rozumie
się kompozycję elementów przyrodniczych i społeczno – kulturowo - ekonomicznych w przestrzeni, gdzie wiodącą funkcję stanowi rolnictwo. Turystyka wiejska,
w tym agroturystyka, jako jedna z form pozarolniczej aktywności gospodarczej
mieszkańców wsi, z jednej strony umożliwia rodzinom rolniczym pozyskiwanie
dodatkowych dochodów, wpływając jednocześnie na poprawę poziomu i jakości
życia ludności wiejskiej, a z drugiej strony stwarza nowe możliwości użytkowania
przestrzeni wiejskiej wraz z całą jej infrastrukturą, co w efekcie przyczynia się do
aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich. Tak nakreślone, w sposób bardzo
ogólny, korzyści wynikające z rozwoju tej formy działalności pozarolniczej, pozwalają na stwierdzenie, iż turystyka wiejska i agroturystyka zajmują szczególne miejsce w koncepcji zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich, tak w Polsce, jak i w całej Europie.
Koncepcja zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
zakłada wspieranie podejmowania na tych obszarach zróżnicowanej działalności
pozarolniczej przy jednoczesnym kształtowaniu jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia przez
rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu
do podstawowych usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych wsi.
Potwierdzeniem powyższej tezy może być m.in. opublikowany w czerwcu 2010 r.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa – najpopularniejszy
kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora
turystycznego, pozytywnie przyjęty przez Rząd RP, który w swoim stanowisku do
niniejszego dokumentu wyraził zadowolenie, iż znalazły się tam odniesienia do
turystyki wiejskiej odgrywającej znaczącą rolę, zarówno dla całej gospodarki tu-

Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce ...

29

rystycznej, w tym także dla rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonujących tam
indywidualnych gospodarstw rolnych. Zgodnie z przytoczonymi dokumentami,
turystyka jest ważną i nowoczesną sferą aktywności gospodarczej, a jednocześnie sferą działalności społecznej. Aktywność turystyczna jest natomiast jednym
z podstawowych mierników poziomu życia mieszkańców, a także wskaźnikiem
rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw.

3. Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2013
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) Polska uzyskała dostęp do
środków finansowych na wsparcie i modernizację polskiej gospodarki, w tym
również sektora rolno-żywnościowego oraz obszarów wiejskich. W obszarach,
które mogą być wspierane znalazła się także turystyka wiejska i agroturystyka,
na dofinansowanie których, od ponad 10 lat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
przewidziano środki finansowe pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Należy jednocześnie zauważyć, iż w okresie poprzedzającym wstąpienie Polski
w struktury europejskie, branża turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce także otrzymała wsparcie finansowe zrealizowane w ramach specjalnego programu
przedakcesyjnego SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture
and Rural Development – Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnctwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich). W okresie jego wdrażania, na rozwój turystyki
wiejskiej i agroturystyki, Polska otrzymała 103,8 mln zł, co pozwoliło na realizację
1748 projektów [SAPARD – wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej
w Polsce].
3.1. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
W SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej
i agroturystyki, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą okołoturystyczną, realizowane było w ramach priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.
Miało ono na celu m.in. poprawę zagospodarowania przestrzennego wsi, a także
uatrakcyjnienie obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia
działalności pozarolniczej. Działaniami wspierającymi rozwój turystyki wiejskiej
i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w ramach powyższego prio-
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rytetu były: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
oraz „Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”.
Celem działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” było m.in. podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów wiejskich,
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, jak również
osób przyjezdnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego [SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”]. W ramach
powyższego działania zrealizowano łącznie 2023 projekty na kwotę 405 mln zł.
Kwota ta stanowiła ok. 6,88% całego budżetu Programu. Realizacja powyższych
projektów przyczyniła się m.in. do:
 budowy lub przebudowy 750 elementów małej infrastruktury turystycznej
oraz rekreacyjnej;
 urządzenia 694 parków, terenów zielonych, placów zabaw i innych miejsc
wypoczynku;
 budowy i odnowienia 629 obiektów sportowych;
 budowy i odnowienia ponad 197 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych;
 zagospodarowania 90 zbiorników i cieków wodnych;
 zrewitalizowania lub adaptowania 80 obiektów zabytkowych użytkowanych
na cele publiczne;
 utworzenia lub utrzymania 26 obiektów traktowanych jako elementy ochrony
i zachowania dziedzictwa kulturowego, takich jak pomniki historii czy
miejsca pamięci [Sprawozdanie z realizacji SPO „Restrukturyzacja 20042006”].
Natomiast celem działania „Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do
rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł
dochodów” było wspieranie podejmowania lub rozwoju dodatkowej działalności,
wykorzystującej zasoby gospodarstwa rolnego lub regionu [SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”]. W ramach powyższego działania zrealizowano 4015 projektów,
dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 282,0 mln zł, z czego 1 046 projektów (26%) na kwotę 64,6 mln zł (ok. 1%
budżetu Programu i ok. 23 % budżetu działania) dotyczyło agroturystyki i usług
związanych z turystyką i wypoczynkiem (rysunek 1).
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Rysunek 1
Liczba zrealizowanych projektów w ramach działania
„Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu
zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

Źródło: Dane ARiMR.

Spośród zrealizowanych 1046 projektów, 806 (77%) dotyczyło agroturystyki,
a 240 (33%) dotyczyło usług związanych z turystyką i wypoczynkiem (rysunek 2)
[Sprawozdanie z realizacji SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”].
Rysunek 2
Liczba zrealizowanych projektów w zakresie rozwoju
turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach działania „Różnicowanie
działalności zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności
działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

Źródło: Dane ARiMR.
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3.2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W ramach PROW 2007-2013 wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki
wraz z infrastrukturą okołoturystyczną, odbywało się poprzez działania osadzone
w dwóch osiach priorytetowych: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” oraz „LEADER”. Działaniami wspierającymi rozwój
turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w ramach powyższych osi były: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe
projekty”.
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” miało na celu
różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania
przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej
lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem [PROW 2007-2013]. Od
początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30 czerwca 2014 r. w ramach złożonych wniosków:
podpisano 17 556 umów na kwotę wsparcia ponad 1,5 mld zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 4,4 mld zł,
– w tym w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 1505 umów (8,6% podpisanych umów w ramach
analizowanego działania) na kwotę wsparcia ponad 107 mln zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki
publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 313 mln zł;
 zrealizowano 14 645 projektów na kwotę wsparcia ok. 1,3 mld zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 3,5 mld zł,
– w tym w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem zrealizowano 1086 projektów (7,4% zrealizowanych
projektów w ramach analizowanego działania) na kwotę ponad 71 mln
zł, przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 185 mln zł.
Do realizacji pozostało 2 911 projektów na kwotę ponad 270 mln zł, w tym 419
projektów w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem na kwotę ponad 36 mln zł [Sprawozdanie z realizacji PROW
2007-2013].
W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” celem był wzrost
konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości
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i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na tych obszarach [PROW
2007-2013]. Od początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30 czerwca 2014 r. w ramach złożonych wniosków:
podpisano 16 906 umów na kwotę ponad 3 mld zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład
beneficjentów) wynosi ponad 9,1 mld zł,
– w tym 1378 umów (8,2% podpisanych umów w ramach analizowanego
działania) dotyczących usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem na kwotę ponad 278 mln zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne
+ wkład beneficjentów) wynosi ponad 916 mln zł;
 zrealizowano 8789 projektów na kwotę ponad 1,4 mld zł (EFRROW + budżet
krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 3,9 mld zł,
– w tym w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem zrealizowano 567 projektów (6,5% zrealizowanych
projektów w ramach analizowanego działania) na kwotę ponad 99 mln
zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji
(środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 276 mln zł.
Do realizacji pozostało 8117 projektów na kwotę ponad 1,6 mld zł, w tym 811
projektów w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem na kwotę ponad 179 mln zł [Sprawozdanie z realizacji PROW
2007-2013].
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” miało na celu rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich
[PROW 2007-2013]. Od początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30 czerwca 2014 r. w ramach
złożonych wniosków:
 podpisano 12 984 umowy na kwotę ponad 4,3 mld zł (EFRROW + budżet
krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład
beneficjentów) wynosi ponad 5,6 mld zł;
 zrealizowano 9727 projektów na kwotę ponad 3,1 mld zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 4 mld zł.
Do końca drugiego kwartału 2014 r. dzięki zrealizowanym operacjom w ramach niniejszego działania:
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wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono:
– budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturowe –
6 291 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 1,9 mld zł);
– obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego – 4436 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad
880 mln zł);
– obiekty małej architektury – 1744 obiekty (całkowita wartość inwestycji
- ponad 75 mln zł);
– tereny zielone, parki i miejsca wypoczynku – 557 obiekty (całkowita wartość inwestycji - ponad 113 mln zł);
– obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
i usług – 53 obiekty (całkowita wartość inwestycji – ponad 14 mln zł);
– ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne o łącznej długości – 537 km (całkowita wartość inwestycji – ponad 84 mln zł);
 odnowiono:
– elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków
i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków – 706 obiektów (całkowita
wartość inwestycji – ponad 213 mln zł);
– budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją
zabytków, użytkowane na cele publiczne – 139 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 42 mln zł);
– pomniki historii – 41 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 4,7
mln zł);
– obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa,
adaptowane na cele publiczne – 31 obiektów (całkowita wartość inwestycji - ponad 6,5 mln zł);
– miejsca pamięci – 17 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 2,4
mln zł);
 zagospodarowano:
– zbiorniki i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości – 169 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 46 mln zł)
[Sprawozdanie z realizacji PROW 2007-2013].
Działanie „Małe projekty” miało na celu m.in. rozwój agroturystyki i turystyki
na obszarach wiejskich [PROW 2007-2013]. Od początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30
czerwca 2014 r. w ramach złożonych wniosków:
 podpisano 23 221 umowy na kwotę ponad 470 mln zł (EFRROW + budżet
krajowy),
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zrealizowano 16 539 projektów na kwotę ponad 370 mln zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 450 mln zł.
Dzięki podpisanym umowom zrealizowane zostały operacje, które dotyczą
m.in.: organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych – 5091 umów,
dotyczących:

budowy, odbudowy lub oznakowania małej infrastruktury turystycznej –
4065 umowy;

utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron
internetowych, przygotowania i wydania publikacji – 1733 umowy;

promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa – 1731 umów;

kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów – 11 587 umów;

odbudowy/odnowienia/oznakowania zabytkowych budowli i obiektów
małej architektury – 832 umowy;

promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – 455 umów;

remontu lub wyposażenia muzeów – 173 umowy;

zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego – 117 umów;

promocji produktów lokalnych – 92 umowy;

urządzania miejsc pamięci związanych z wydarzeniami historycznymi –
63 umowy [Sprawozdanie z realizacji PROW 2007-2013].
Tabela 1
Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury
okołoturystycznej w ramach SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”
oraz PROW 2007-2013


Liczba zrealizowanych
projektów dotyczących
turystyki wiejskiej
i agroturystyki
oraz infrastruktury
okołoturystycznej

Kwota udzielonej
pomocy ogółem
(EFRROW + budżet
krajowy)

Całkowita wartość
zrealizowanych inwestycji
(suma środków publicznych
i wkładów beneficjentów)

SPO 2004-2006”

3 069

0,5 mld zł

–

PROW 2007-2013

27 919

3,7 mld zł

4,9 mld zł

Razem

26 409

4,2 mld zł

4,9 mld zł

Wyszczególnienie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ARiMR.
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4. Podsumowanie i wnioski
W ostatnich 20-latach w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój turystyki
w ogóle, w tym także uprawianej na obszarach wiejskich - turystyki wiejskiej i agroturystyki. Rozwój ten uwarunkowany jest m.in. tym, iż ponad 93% powierzchni
naszego kraju zajmują obszary wiejskie, co oznacza że zdecydowana większość
osób wypoczywających na terenie kraju, korzysta właśnie z dobrodziejstwa terenów wiejskich. Zarówno turystyka wiejska, jak i agroturystyka oraz ich potencjalne możliwości skumulowania rozwoju społeczno-gospodarczego gospodarek
lokalnych i regionalnych, znajdują się w centrum zainteresowań świata nauki
oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich. Stąd też zarówno turystyka wiejska, jak
i agroturystyka uznawane są za istotny czynnik przekształceń strukturalnych zachodzących na obszarach wiejskich, sprzyjających zarazem ich wielofunkcyjnemu
i zrównoważonemu rozwojowi.
Powyższy wniosek wypływa również z Komunikatu KE „Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” – w którym wskazuje się, iż rozwój sektora turystycznego, w tym także turystyki wiejskiej i agroturystyki, stymuluje wzrost gospodarczy
i wzrost zatrudnienia, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju i integracji gospodarczej i społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, górskich czy w regionach peryferyjnych.
Turystyka jest zjawiskiem o charakterze ekonomicznym, społecznym i kulturowym, mocno powiązanym z innymi sferami takimi jak np.: infrastruktura,
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Poprzez swój szeroki zakres przyczynia
się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konkurencyjności, a w konsekwencji poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto wpływa na zewnętrzne otoczenie gospodarstw rolnych i całych wsi oraz infrastrukturę wiejską, aktywizując przy tym
lokalne zasoby pracy i dając możliwości uzyskania dodatkowych dochodów.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż tak intensywny rozwój turystyki wiejskiej
i agroturystyki, a także infrastruktury okołoturystycznej nie byłby możliwy, gdyby
nie wsparcie udzielane ze środków publicznych, zarówno unijnych, jak i krajowych.
W szczególny sposób, do rozwoju tej branży przyczyniły się programy wspierające
rozwój wsi i rolnictwa, wdrażane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, tj. SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” oraz PROW 2007-2013. Na dzień 30 czerwca 2014 r.
udział pomocowych środków publicznych w całkowitej wartości zrealizowanych
projektów wynosił ponad 85%.
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, tak w zakresie turystyki wiejskiej
i agroturystyki, jak i szeroko rozumianej infrastruktury okołoturystycznej, niezbędnej do efektywnego ich funkcjonowania, uzależniona jest ściśle od środków
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finansowych, jakimi dysponuje podmiot realizujący inwestycję. Dotyczy to zarówno osób prawnych (np. jednostki samorządu terytorialnego) jak i osób fizycznych (np. rolnicy, kwaterodawcy). Zatem, biorąc pod uwagę szczególną rolę turystyki wiejskiej i agroturystyki w społeczno-kulturowym i ekonomicznym rozwoju
obszarów wiejskich, a z drugiej strony ograniczone możliwości finansowe podmiotów realizujących inwestycje, jak również stosunkowo długi okres zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych, zasadnym jest tworzenie i wdrażanie instrumentów pomocowych skierowanych na turystyczny rozwój obszarów wiejskich,
finansowanych ze środków publicznych. Jak wynika z powyższego zestawienia,
środki pomocowe UE są motorem napędowym inwestycji w powyższym zakresie. W ramach SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” na wsparcie rozwoju turystyki
wiejskiej i agroturystyki przeznaczono ok. 7,9% budżetu Programu, natomiast,
w ramach PROW 2007-2013 ok. 5,3% budżetu Programu. Łącznie na ten cel ze
środków publicznych przeznaczono ponad 4 mld zł, realizując ponad 26 tys. projektów inwestycyjnych.
Istotnym zjawiskiem, obserwowanym szczególnie w ostatnich siedmiu latach
funkcjonowania Polski we Wspólnej Polityce Rolnej i korzystania w tym okresie
ze środków pomocowych UE na rozwój obszarów wiejskich jest to, iż znaczna
część zrealizowanych projektów nie dotyczy stricte samych obiektów noclegowych i ich wyposażenia, ale szeroko rozumianej infrastruktury okołoturystycznej,
niezbędnej do prawidłowego oraz efektywnego funkcjonowania tej branży. Oznacza to, po pierwsze, iż powiększanie obecnych oraz dalszy przyrost nowych obiektów noclegowych, osiągnął pewien stopień nasycenia, czyli, że część usługodawców nie znajduje popytu, gwarantującego uzyskiwanie odpowiednich dochodów
z prowadzonej działalności, w odniesieniu do utworzonych miejsc noclegowych
oraz kosztów z tym związanych. Po drugie, dostrzeżono potrzebę inwestowania
w otoczenie turystyczne m.in. poprzez takie działania jak „Odnowa i rozwój wsi”,
podnoszące atrakcyjność, zarówno samych obiektów, jak i całych terenów wiejskich. Jest to zarówno szansa, ale i warunek konieczny dla dalszego rozwoju nie
tylko turystyki wiejskiej i agroturystyki, ale również podmiotów funkcjonujących
w tej branży czy gospodarek lokalnych.
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S treszczenie

Podstawowym celem pracy jest podsumowanie wsparcia finansowego, pochodzącego
ze środków pomocowych UE, przeznaczonego na rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w latach 2004-2014, w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Dla zrealizowania postawionego celu wykorzystano dane zamieszczone
w sprawozdaniach z realizacji powyższych programów pomocowych, za okres od 2004
do 2014 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu polskiego
członkostwa w Unii Europejskiej, dzięki wsparciu ze środków pomocowych UE nastąpił
widoczny rozwój turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz szeroko rozumianej infrastruktury okołoturystycznej na obszarach wiejskich. Świadczy to również o tym, iż w rozwoju
infrastruktury okołoturystycznej dostrzega się również rolę we wzmacnianiu funkcji turystycznych obszarów wiejskich.
IWONA KORCZAK, MARCIN TOMASZEWSKI
Supporting the rural tourism and the farm tourism in Poland as part
of the Common Agricultural Policy

Keywords: rural tourism, agro-tourism, infrastructure, Common Agricultural Policy,
foreign aid budget of the European Union
Summary

Suming up of the backing, coming from the foreign aid budget the EU is a basic aim of
the work, allocated on the development of the rural tourism, the farm tourism and the infrastructure okołoturystycznej in 2004-2014 years, as part of the “Sector operational programme the Restructuring and the modernization of the food sector and the development
of rural areas 2004-2006” and “Rural development programme for years 2007-2013”. For
accomplishing a put goal placed data was used in reports on the completion of above relief
programmes, in the period from 2004 to 2014. It results from conducted analysis that in
the past decade of the Polish membership in the European Union, thanks to supporting
the EU from the foreign aid budget a visible development of the rural tourism, the farm
tourism and the widely understood infrastructure took place on country areas. It is also
attesting to it, that in the development of infrastructure, a role in improving the function
of tourist country areas is also noticed.
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PESTYCYDY JAKO ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE W ŻYWNOŚCI
1. Wstęp
Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się wzrost znaczenia środków ochrony
roślin w produkcji roślinnej. Pestycydy są produktami syntezy chemicznej wykorzystywanymi do ochrony upraw rolnych przed niekorzystnymi organizmami.
Dzielone są na grupy na podstawie ich zastosowania oraz budowy chemicznej
i wynikających z tego różnic w mechanizmie działania. Wykazują toksyczność
w stosunku do organizmów żywych, dlatego trwają badania nad skutkami zdrowotnymi dla człowieka, będącymi konsekwencją narażenia na nie. Wskazuje się,
że ekspozycja środowiskowa i zawodowa może niekorzystnie wpływać na układ
nerwowy, oddechowy i zdrowie reprodukcyjne ludzi [Wang 2011, 547-555, Hernandez i wsp. 2008, 839-849, Martenies i Perry 2013,66-73]. Ograniczona jest jednak ilość badań dotyczących narażenia na pozostałości pestycydów w żywności.
Obserwacje na modelach zwierzęcych wskazują na ryzyko negatywnego wpływu,
zwłaszcza na erytrocyty, komórki odpornościowe, działanie układu nerwowego
i homeostazę procesów metabolicznych [Takakura i wsp. 2013, 153-162]. Biorąc
pod uwagę, że eksperci ds. żywienia zachęcają do codziennego spożywania warzyw i owoców, jako źródła cennych dla zdrowia składników mineralnych, witamin i błonnika - określenie narażenia na pestycydy w żywności wydaje się być
szczególnie istotne w kontekście korzyści i ryzyka zdrowotnego, płynących ze
spożywania warzyw i owoców. Ponadto regulacje prawne nakładają na państwa
członkowskie Unii Europejskiej obowiązek monitorowania stężeń substancji ak1 Wkład pracy: Ewa Michota-Katulska – 50%, Magdalena Zegan – 30%, Aneta Dziołak – 10%,

Iwona Boniecka – 10%.
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tywnych pochodzących z pestycydów w produktach spożywczych oraz informowania o wykryciu nieprawidłowości [Rozporządzenie (WE) 396/2005, Rozporządzenie 1107/2009]. W artykule zaprezentowano najnowsze doniesienia naukowe,
dotyczące zagrożeń związanych z występowaniem pestycydów w żywności.

2. Pestycydy – klasyfikacja, zastosowanie, mechanizm działania
Pojęcie „pestycyd” w literaturze oraz aktach prawnych stosowane jest wymiennie z terminem „środek ochrony roślin” i uważane za równoznaczne.
Pestycydy to grupa związków o zróżnicowanej budowie i właściwościach, składająca się z ponad 1000 substancji [Figurska-Ciura 2012, 63-90]. Ze względu na
zróżnicowane kryteria podziału istnieje wiele klasyfikacji pestycydów. Uwzględniają one kierunek zastosowania, sposób działania, budowę chemiczną bądź
aspekty toksykologiczne.
W kontekście bezpieczeństwa stosowania pestycydów, ochrony konsumentów oraz czystości środowiska bardzo ważny jest podział środków ochrony roślin
uwzględniający klasy toksyczności. Badanie toksyczności ma na celu wyliczenie
dawki LD50 wyrażanej w mg/kg mc. żywego zwierzęcia doświadczalnego, określającej średnią ostrą toksyczność związków chemicznych. Definiowana jest ona
na podstawie statystycznie obliczonych wyników eksperymentów na zwierzętach,
jako ilość substancji chemicznej powodująca śmierć 50% badanych osobników
[Brzeziński i Szutowski 2005]. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World
Health Organization) proponuje podział pestycydów przedstawiony w tabeli 1,
uwzględniający nie tylko średnią toksyczność środków ochrony roślin, ale także
stan fizyczny preparatu i najczęstsze drogi dostawania się do organizmu.
Tabela 1
Klasyfikacja pestycydów wg WHO
LD50 dla szczura (w mg/kg masy ciała)
Doustnie

Klasa

Ia Niezwykle toksyczne

Naskórnie

Stan skupienia
stały

Stan skupienia
ciekły

Stan skupienia
stały

Stan skupienia
ciekły

5 lub mniej

20 lub mniej

10 lub mniej

40 lub mniej

Ib Bardzo toksyczne

5-50

20-200

10-100

40-400

II Średnio toksyczne

50-500

200-2000

100-1000

400-4000

Ponad 500

Ponad 2000

Ponad 1000

Ponad 4000

III Mało toksyczne

Źródło: The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009. Cytowany 3.12.2013r., www.inchem.org/documents/pds/
pdsother/class_2009.pdf
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W Polsce obowiązuje czterostopniowa klasyfikacja pestycydów wyrażana dawką LD50, odnosząca się do pszczół, organizmów wodnych oraz ludzi. Wielkości
dawek mogących wywołać toksyczne efekty dla ludzi przy pobraniu z żywnością
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Klasyfikacja pestycydów obowiązująca na terenie Polski
Klasa
I Bardzo toksyczne

Dawka doustna LD50
(mg/kg masy ciała zwierzęcia doświadczalnego)
<25

II Toksyczne

25< LD50<200

III Szkodliwe

200< LD50<2000

IV Mało szkodliwe

>2000

Źródło: Brzeziński J., Szutowski M. M.: Toksykologia pestycydów, w: Toksykologia
współczesna, Seńczuk W. (red.), PZWL, Warszawa 2005, 538-595.

Wśród pestycydów duże znaczenie toksykologiczne mają insektycydy. Do
grupy tej należą związki nieorganiczne: sole arsenu i fluoru, o małym znaczeniu toksykologicznym ze względu na rzadkie stosowanie [Brzeziński i Szutowski
2005, 538-595]. Zalicza się do nich również substancje organiczne, w tym związki
fosforoorganiczne, karbaminianowe, polichlorowe oraz piretroidy syntetyczne.
Środki owadobójcze uznawane są za stwarzające największe zagrożenie zatruciami [Figurska-Ciura 2012, 63-90]. Insektycydy fosforoorganiczne są substancjami
trudno rozpuszczalnymi w wodzie, a łatwo w rozpuszczalnikach organicznych,
podatnymi na utlenianie i hydrolizę. Cechy te mają duży wpływ na aktywność
biologiczną tych związków i toksyczne działanie na organizm. Insektycydy z tej
grupy hamują działanie cholinoesteraz (enzymów hydrolitycznych rozkładających
estry choliny) na skutek reakcji enzymu z substancją czynną pestycydu. Prowadzi to do nagromadzenia acetylocholiny w organizmie i zapoczątkowuje działanie
toksyczne [Brzeziński i Szutowski 2005, 538-595]. Działanie hamujące na cholinoesterazy wykazują również insektycydy karbaminowe – środki łatwo hydrolizujące
zwłaszcza w zasadowym środowisku. Są nietrwałe, ale cechuje je duża skuteczność
działania zwłaszcza w podwyższonej temperaturze. Charakteryzują się dużą toksycznością w odniesieniu do pszczół i ryb, natomiast niską w stosunku do ssaków. Insektycydy polichlorowane są środkami trwałymi – odpornymi na zmiany
temperatury, wilgotność i światło, łatwo rozpuszczalnymi w rozpuszczalnikach
niepolarnych. Właściwości te, w połączeniu z niskimi kosztami produkcji były
przyczyną dużego zagrożenia zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka –
sprzyjały kumulacji w ekosystemie i organizmach żywych. Obecnie, środki te nie
są dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej [Figurska-Ciura 2012, 63-90].
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Pyretroidy syntetyczne należą do związków o małej toksyczności w stosunku
do ssaków. Są szybko wydalane z organizmu w toku przemian metabolicznych.
Nie wykazują tendencji do kumulowania się w glebie – ulegają rozpadowi pod
wpływem czynników zewnętrznych. W przeciwieństwie do pozostałych grup insektycydów charakteryzują się wybiórczym mechanizmem działania. Polega on
na zaburzaniu procesu przewodzenia potencjału czynnościowego w tkankach
nerwowych, w wyniku zmian dynamiki przepływu jonów w kanałach sodowych.
Pyretroidy działają ponadto jako inhibitory wielu enzymów, prowadząc do zaburzenia reakcji receptorów noradrenergicznych. Wpływają na homeostazę wapnia,
prowadząc do upośledzenia przekazywania impulsów w synapsach. Działanie
toksyczne insektycydów na zdrowie człowieka, ze względu na ich właściwości,
jest aktualnie przedmiotem badań.
Herbicydy stanowią kolejną grupę substancji powszechnie stosowanych w rolnictwie. Zaliczane są do nich związki nieorganiczne: chlorany, tiocyjaniany, borany, arseniany (III), sole miedzi, które ze względu na ograniczone zastosowanie nie
mają dużego znaczenia toksykologicznego. Przyczyną zatruć są zwykle herbicydy
organiczne, do których należą: pochodne kwasu chlorofenoksyoctowego, dinitrofenole, związki bispirydylowe oraz pochodne mocznika. Najczęściej stosowanymi
pochodnymi kwasu chlorofenoksyoctowego są: kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
(2,4-D) oraz kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T). Działają one stymulująco na układ hormonalny roślin, nie zauważono jednak takiego wpływu na
organizm ssaków. Zaliczane są do III i IV klasy toksyczności. Wyższą (I, II klasa)
odznaczają się dinitrofenole. Największe zastosowanie wśród związków tej grupy
mają 2-metylo-4,6-dinitro-o-krezol (DNOC) oraz 2-1(1-metylo-n-propylo)-4,6-dinitrofenol. Wykazują silne działanie toksyczne. Prowadzą do zaburzeń oksydacyjnej fosforylacji oraz znacznego przyspieszenia przemian metabolicznych
w organizmie. Zostały wycofane z listy środków ochrony roślin dopuszczonych
do stosowania na terenie UE. Parakwat i dikwat to związki z grupy herbicydów
bispirydylowcyh. Należą do II i III klasy toksyczności. Nie ulegają przemianom
metabolicznym zachodzącym w organizmie, powodują powstawanie wolnych
rodników tlenowych, uszkadzających błony białkowo – lipidowe komórek i mitochondriów. Proces ten leży u postawy ich toksycznego działania [Brzeziński i Szutowski 2006, 538-593].
Fungicydy to grupa pestycydów obejmująca związki nieorganiczne (np.: wielosiarczki wapnia, baru, sole miedzi) oraz złożone związki organiczne, wśród
których największe znaczenie toksykologiczne mają pochodne kwasu ditiokarbaminowego (m.in.: tiuram, ziram, maneb). Ich toksyczność określana jest jako
mała (należą do IV klasy toksyczności). Po wniknięciu do organizmu utrzymują
się w nim przez 4-6 dni, z wyjątkiem tiuramu zalegającego w tkankach do 4 ty-
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godni. Ulegają częściowemu rozpadowi do etylotiomocznika i izotiocyjanianów,
które blokują grupy –SH w organizmie. Prowadzi to do hamowania działania wielu enzymów, w tym tyrozynazy oraz izoenzymów cytochromu P-450, co z kolei
upośledza metabolizm komórkowy i generuje szereg zmian obserwowanych, jako
objawy zatrucia. Gromadzą się również wybiórczo w tarczycy i gruczołach płciowych [Borowiec 2009, 427-431].
Znajomość mechanizmu toksycznego działania poszczególnych grup pestycydów jest szczególnie ważna w przypadku wystąpienia zatruć tymi związkami chemicznymi. Szybka i trafna interwencja lekarska może uchronić przed nieodwracalnymi skutkami dla organizmu. Monitorowanie toksyczności tych związków
jest konieczne ze względu na duże ryzyko zdrowotne związane z ich stosowaniem.

3. Narażenie na pestycydy zawarte w żywności
Szacuje się, że około 2,5 mln ton substancji aktywnych stosowanych do produkcji pestycydów trafia co roku do żywności. Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego podają, że na terenie UE blisko 50% owoców, warzyw i zbóż jest zanieczyszczonych substancjami pochodzącymi z pestycydów, a 25% zawiera co najmniej
dwa rodzaje środków ochrony roślin [Fantke i wsp. 2012, 9-17]. Zanieczyszczona
jest także żywność dla niemowląt [Grosicka-Maciąg 2011, 357-366]. Ankietowani
biorący udział w badaniach Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2011 r. uznali
obecność w żywności substancji chemicznych, w tym pestycydów, za największe
zagrożenia dla zdrowia związane z żywnością [dane EUROSTAT 2014].
Jednocześnie sprawozdania z działania systemu RASFF (System Wczesnego
Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach), wskazują, że liczba powiadomień dotyczących pozostałości pestycydów w żywności wzrasta z roku na rok.
Jednak spada liczba produktów pochodzących z krajów UE, zawierających pozostałości pestycydów [dane RASFF 2012]. Zgodnie z raportem Stan sanitarny kraju
w 2013 r. do KPK (krajowy punkt kontaktowy) w RASFF przez organy urzędowej
kontroli żywności i pasz w Polsce przekazano powiadomienia o pozostałości pestycydów, które były wykrywane przede wszystkim w owocach i warzywach (33
powiadomienia), kakao, preparatach kakao, kawie i herbacie (5 powiadomień)
oraz zbożach i produktach piekarniczych (3 powiadomienia) [Stan sanitarny kraju 2013]. Według najnowszego raportu EFSA z 2014 r. dotyczącego pozostałości pestycydów w żywności w przypadku 97,1% analizowanych próbek pochodzących z 27 krajów UE, Norwegii i Islandii nie odnotowano przekroczeń MRL
(Maximum residue limit). Natomiast produktami żywnościowym, ocenianymi
w ramach skoordynowanego programu UE, o najwyższych przekroczeniach maksymalnego limitu pozostałości, były: brokuły (przekroczenie MRL w przypadku
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2,8% próbek), kalafiory (odpowiednio: 2,2%), winogrona (odpowiednio: 1,8%),
papryka (odpowiednio: 1,4%), bakłażany (odpowiednio: 1%), banany (odpowiednio: 0,7%), pszenica (odpowiednio: 0,7%) [dane EFSA 2014].
Mimo dużej skali zagrożenia dotychczas nie ustalono standardów w zakresie
określania narażenia na pozostałości pestycydów z żywności, a literatura omawiająca wynikające z tego skutki zdrowotne, jest uboga [Fantke i wsp. 2012, 9-17].
Pozostałość pestycydów w żywności, zgodnie z definicją FAO/WHO, to suma
związków chemicznych (zarówno substancji macierzystej, jak i produktów jej
rozpadu) obecnych w środkach spożywczych w wyniku stosowania pestycydów
[Grosicka – Maciąg 2011, 357-366].
Duża ilość substancji aktywnych stosowanych do produkcji pestycydów utrudnia ocenę skutków zdrowotnych narażenia na ich pozostałości w żywności [Fantke
i wsp. 2012, 9-17]. Produkty spożywcze zawierają nie tylko pojedyncze substancje, ale również ich mieszaniny. Wykrywane poziomy pozostałości są zwykle na
tyle niskie, że wyklucza się ich szkodliwe działanie na organizm w tych stężeniach.
Prawdopodobieństwo nakładania się toksycznych efektów substancji wykazujących
podobny mechanizm działania, stwarza jednak ryzyko zdrowotne. Podejmowane są
próby mające na celu stworzenie modelu pozwalającego oszacować skumulowane
ryzyko dla konsumentów, wynikające z obecności mieszaniny substancji aktywnych
w jednym produkcie lub spożycia kilku produktów, zawierających pozostałości różnych substancji aktywnych. Skumulowane ryzyko, określane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta w wyniku
łącznego działania toksycznego, związanego z jednoczesnym narażeniem na różne
substancje chemiczne o podobnym mechanizmie działania. Do tej pory nie udało
się opracować uniwersalnego modelu szacowania narażenia człowieka na pestycyd
w żywności. Polskie badania opierają się głównie o dostępne dane epidemiologiczne, krajowe i zagraniczne oraz modele pobrania pozostałości pestycydów z dietą,
w tym.: brytyjski model stosowany przez Urząd Bezpieczeństwa Pestycydów Ministerstwa ds. Środowiska Żywności i Rolnictwa [Łozowicka i wsp. 2012, 423-430].
Ryzyko negatywnego wpływu pozostałości pestycydów na zdrowie zależy od
częstości ekspozycji, jak również dawki substancji aktywnej. Wzrasta w przypadku przekroczenia poziomu ADI (Acceptable Daily Intake – dopuszczalne dzienne
pobranie) bądź ARfD (Acute reference dose – maksymalna dawka jednorazowa
– najwyższa dawka nie stwarzająca zagrożenia dla konsumenta przy jednorazowym spożyciu). Narażenie na związki fosforoorganiczne i karbaminiany, które
mają najniższe wartości ADI, zwiększa ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia,
ze względu na łatwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu. Wysokie spożycie
warzyw i owoców produkowanych w gospodarstwach intensywnych może wiązać
się z nakładaniem toksycznego działania pestycydów, co jest szczególnie niebez-
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pieczne dla dzieci. Skumulowane narażenie na środki ochrony roślin może wywoływać w tej grupie zaburzenia działania układu nerwowego i hormonalnego
[Łozowicka i wsp. 2011, 1079 – 1086]. Jones i wsp. [2014, 392-398] również wskazali na dzieci jako grupę najbardziej wrażliwą na negatywne skutki ekspozycji na
środki ochrony roślin w żywności. Pestycydy fosforoorganiczne i karbaminiany
obecne w środkach spożywczych mogą stwarzać ryzyko wystąpienia zatruć dających objawy, takie jak bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty. Ryzyko nakładania toksycznego działania substancji aktywnych w przypadku łącznego narażenia wskazuje na potrzebę oceny skutków jednoczesnej ekspozycji człowieka na
różne związki. Analiza in vitro efektów cytotoksycznych mieszanin pestycydów
stosowanych w uprawach na terenie Francji, w kierunku komórek wątroby i jelita grubego, wykazała wyższą toksyczność w przypadku narażenia na mieszaniny.
Badanie przeprowadzono wybierając do analizy 25 pestycydów, na które zgodnie
z dostępnymi danymi, najczęściej jest narażona populacja francuska. Najwyższą
cytotoksyczność wykazano w przypadku fungicydów: kaptan w połączeniu z difenylaminą, fasolonem, propargitem i tolifuanidem (mieszanina C1) oraz DDT
w połączeniu z dieldryną (mieszanina C5). Apoptoza komórek indukowana mieszaniną okazała się silniejsza, niż przewidywana na podstawie efektu sumowania
działania cytotoksycznego DDT i dieldryny. Połączenie tych związków zwiększało aktywność kaspazy – enzymu odpowiedzialnego za apoptozę komórek – przy
braku takiego efektu po zastosowaniu każdej z substancji osobno. Narażenie na
mieszaniny pestycydów powodowało wzrost stężenia glukozy w krwi obwodowej.
Po zastosowaniu propargitu stwierdzono wzrost wewnątrzkomórkowej produkcji
wolnych rodników w komórkach jelit, co sugeruje podejrzenie, że może być on
związkiem kancerogennym dla ludzi, zwiększającym ryzyko wystąpienia raka jelita. Uzyskane wyniki porównano do oszacowanej addytywnej cytotoksyczności
mieszanin substancji wyliczonej na podstawie dwóch koncepcji: działania niezależnego i sumowania stężeń. Działanie niezależne polega na wywoływaniu identycznych efektów toksycznych na te same narządy docelowe, za pośrednictwem
odmiennych mechanizmów. Drugi model zakłada wywoływanie efektu toksycznego na skutek takiego samego mechanizmu działania. Toksyczność mieszaniny C5 była zgodna z przewidywanym w obu koncepcjach sumowaniem efektów.
Mimo, że obie metody przewidywania szkodliwego działania pestycydów mogą
być pomocne w ocenie ryzyka zdrowotnego, dokładna ocena pozostaje nadal wyzwaniem dla toksykologów [Takakura i wsp. 2013, 153-162].
Biorąc pod uwagę trudności w ocenie skutków zdrowotnych narażenia człowieka na środki ochrony roślin zawarte w żywności, prowadzone są analizy z wykorzystaniem linii zwierzęcych. W badaniu Demur i wsp. [2013, 74-87] wykazano,
że narażenie na herbicydy i insektycydy (atrazynę, chlorpiryfos i endosulfan) poje-
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dynczo lub w mieszaninach, od życia płodowego do wieku dorosłego, może indukować białaczkę proliferacyjną lub proces zapalny, nawet przy braku przekroczenia
wartości ADI. Zauważono, że narażenie myszy na pestycydy podawane w paszy,
od życia prenatalnego do pełnej dojrzałości w dawce odpowiadającej ADI dla człowieka, wywołuje zaburzenia hematopoezy bez względu na to, czy występują w mieszaninach czy pojedynczo. Po podaniu w diecie endosulfamu stwierdzono znaczne
obniżenie liczby czerwonych krwinek i hemoglobiny, dające obraz niedokrwistości.
Sformułowano wniosek, że pobranie pestycydów z żywnością może być przyczyną anemii hemolitycznej z jednoczesnym wzrostem produkcji retikulocytów, jako
odpowiedzi na obniżone stężenie hemoglobiny. Wzrost stężenia retikulocytów
i prekursorów erytroidowych, wskazywał na zniszczenie obwodowych krwinek
czerwonych bez zahamowania erytropoezy. Nie zauważono spadku liczby białych
krwinek. Narażenie na chloropirofos spowodowało znaczne zwiększenie ilości
neutrofilów oraz zmiany w komórkach szpiku kostnego. Ekspozycja zarówno na
mieszaniny, jak i pojedyncze substancje spowodowała zmiany w przebiegu metabolizmu aminokwasów (prolaminy, glutaminy, leucyny, izoleucyny, waliny), glikolizy
i cyklu mocznikowego. Zaburzenia metabolizmu glukozy (wzrost stężenia glukozy
w każdej z badanych grup) mogło stymulować rozwój zespołu metabolicznego, insulinooporności i otyłości. Oddziaływanie nawet małych dawek endosulfamu na
komórki β-trzustki wywoływało zmiany w endogennej produkcji glukozy, co mogło być czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy. Działanie endosulfanu na parametry
krwiotwórcze było silniejsze, niż działanie mieszaniny pestycydów. Narażenie na
pozostałości tego związku w żywności, nawet w bardzo małych dawkach (poniżej
ADI), może być czynnikiem ryzyka zdrowotnego dla konsumenta. Stwierdzono, że
nie można przewidzieć toksycznych efektów pestycydów w mieszaninie na podstawie działania każdego z nich osobno. Interakcje zachodzące między substancjami aktywnymi w mieszaninie mogą prowadzić do różnych zmian w organizmie
w zależności od sposobu ich działania na metabolizm enzymów i toksykokinetykę.
Łączne toksyczne działanie pestycydów nie zawsze musi być silniejsze. Badania na
liniach zwierzęcych mogą być pomocne w oszacowaniu działania kancerogennego,
immunotoksycznego, neurotoksycznego pozostałości pestycydów w żywności oraz
efektów addytywnego oddziaływania mieszanin.
Fungicydy: procymidon i prochloraz, uważane są za pestycydy wpływające
antyandrogenowo na organizm. Mechanizm działania polega na interakcji z receptorami dla androgenów i hamowaniu aktywności enzymów uczestniczących
w syntezie steroidów. Substancje z tej grupy prowadzą do zakłóceń w szlaku przekazywania sygnałów w życiu płodowym poprzez zmiany poziomu i aktywności
hormonu, w związku z czym mogą być przyczyną zaburzeń w rozwoju tkanki
reprodukcyjnej u potomstwa płci męskiej. Celem weryfikacji hipotezy negatyw-
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nego wpływu pestycydów z żywności na rozwój w okresie prenatalnym przeprowadzono obserwację na liniach zwierzęcych. Pobranie środków ochrony roślin z dietą oszacowano na podstawie danych dotyczących wielkości konsumpcji żywności
i monitoringu pozostałości pestycydów w żywności prowadzonych w Holandii. Ze
względu na brak danych o narażeniu na pestycydy kobiet ciężarnych, odniesiono
się do informacji dotyczących kobiet w wieku rozrodczym, zakładając takie samo
spożycie, co mogło być przyczyną niedoszacowania wyników. Na podstawie uzyskanych informacji określono dawki dla modeli zwierzęcych. Uzyskane dane pozwoliły stwierdzić, że ekspozycja kobiet na pozostałości pestycydów w żywności nie
stanowi zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego męskich potomków. Nie zauważono spadku masy pęcherzyków nasiennych po narażeniu na prochloraz. Wyniki
te odnosiły się jednak tylko do pestycydów anty – androgennych, nie uwzględniały
innych substancji obecnych w diecie, które mogą wykazywać działanie toksyczne
w kierunku zdrowia reprodukcyjnego [Muller i wsp. 2009, 2951-2962].

4. Wnioski
1. Celem minimalizacji ryzyka obecności pestycydów w żywności wskazane
jest prowadzenie działań skierowanych do producentów rolnych, w tym
efektywnego informowania o zmianach na rynku pestycydów, zmianach
w przepisach oraz warunkach sprzedaży, opierających się obecnie na
ścisłych zasadach wolnego rynku.
2. Wszelkim działaniom prewencyjnym powinny towarzyszyć prace nad mo
delami szacowania ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na środki
ochrony roślin w żywności.
3. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, spożywanie warzyw i owoców
w ilościach zalecanych przez ekspertów ds. zdrowego odżywiania, wydaje
się nieść wyższe korzyści zdrowotne, niż ryzyko związane z obecnością
pozostałości pestycydów w żywności.
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STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano zagrożenia związane z narażeniem organizmu człowieka na pestycydy w świetle aktualnych badań naukowych. Istnieją liczne badania wskazujące na to, że ekspozycja środowiskowa oraz zawodowa wpływać może niekorzystnie
na zdrowie człowieka, jednak relatywnie niewiele uwagi w piśmiennictwie poświęcono
narażeniu na pestycydy występujące w żywności. Pomimo, że pozostałości ich są zazwyczaj stosunkowo niskie, to z uwagi na konsekwencje zdrowotne związane z efektem nakładania się toksycznych substancji o zbliżonym mechanizmie działania ryzyko związane
z ich spożywaniem wzrasta, zależnie od częstotliwości ekspozycji oraz dawki substancji
aktywnej.
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The article presents the threats related to exposure of human body to pesticides in the
light of current scientific research. There are numerous studies indicating that environmental and occupational exposure may unfavourably influence human health, whereas
in the literature comparatively little attention has been devoted to exposure to pesticides
found in food. And although their residues are predominantly relatively low, due to the
health consequences connected with overlapping effect of toxic substances with a similar
mechanism of functioning, the risk associated with its consumption increases, depending
on the frequency of exposure and the dose of the active substance.
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PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY MASZYN ROLNICZYCH
W ŚWIETLE WYMAGAŃ INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN
ORAZ WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH
1. Wstęp
Od stycznia 2014 rolnicy prowadzący produkcję roślinną zobowiązani są do
stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Obowiązek ten dotyczy całego obszaru Unii Europejskiej i ma na celu zmniejszenie zależności rolnictwa od chemicznej ochrony roślin.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pierwszą zasadą integrowanej
ochrony roślin jest zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych. Metody wymienione w unijnych aktach prawnych jako kluczowe dla zapobiegania
występowaniu organizmów szkodliwych to płodozmian, agrotechnika, wykorzystywanie odporności odmian, stosowanie zrównoważonego wapnowania, nawożenia i melioracji, ochrona organizmów pożytecznych oraz stosowanie środków
higieny [Dyrektywa 128/2009].
Stosowanie środków higieny jest w integrowanej ochronie roślin postrzegane jako narzędzie zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych
(przede wszystkim chorób i szkodników, ale także chwastów) [Matyjaszczyk
2014]. W polowych uprawach rolniczych stosowanie zasad higieny sprowadza
się przede wszystkim do wykorzystania zdrowego materiału siewnego oraz odpowiedniego czyszczenia maszyn i urządzeń wykorzystywanych na polu.
Zakup maszyn i urządzeń to duży wydatek w budżecie wielu gospodarstw
[Cupiał i inni 2013, Golinowska 2009]. Aby inwestycja ta była efektywna rolnicy
1 Wkład pracy: Ewa Matyjaszczyk – 55%, Edmund Lorencowicz – 40%, Łukasz Pawłowski – 5%.
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starają się wykorzystywać park maszynowy intensywnie przez wiele lat [Lorencowicz 2010]. Normą zatem jest używanie sprzętu rolniczego na różnych polach
oraz ich przewożenie z pola na pole. Przewożenie sprzętu wynika ponadto z następujących przyczyn:
 wiele polskich gospodarstw posiada grunty rolne podzielone na części
i położone w różnych miejscach;
 tradycyjnie powszechnie praktykowane jest w polskich gospodarstwach rolnych użyczanie posiadanych maszyn i urządzeń i bardzo często odbywa się
to na zasadzie pomocy wzajemnej, czyli wymiany sprzętu lub usług;
 z uwagi na wysokie koszty zakupu sprzęt rolniczy bywa odpłatnie wynajmowany do wykonania określonych prac;
 zakup używanych maszyn z innych gospodarstw w Polsce lub za granicą.
Jeżeli przewożone z pola na pole maszyny rolnicze nie zostaną prawidłowo
oczyszczone, może za ich pośrednictwem dojść do przeniesienia gleby i resztek
roślinnych, a wraz z nimi różnych organizmów żywych – czasem mogących zagrozić uprawom. Właściwe zasady higieny, to zatem takie czyszczenie sprzętu,
które wykluczy bądź wyraźnie ograniczy możliwość przenoszenia gleby i resztek
roślinnych.
Zapewnienie odpowiedniej higieny użytkowania maszyn rolniczych jest konieczne z punktu widzenia wymagań integrowanej ochrony roślin, a także ze
względu na bezpieczeństwo upraw i interes rolnika. Zapobieganie pojawieniu organizmów szkodliwych jest tańsze oraz znacznie bardziej przyjazne dla środowiska
niż ograniczanie liczebności po ich zawleczeniu na pole. Mimo, że zagadnienie to
ma ogromne znaczenie praktyczne, to brak jest wyników badań mówiących o tym
jaka jest w Polsce świadomość zagrożeń wynikających z braku higieny w produkcji roślinnej oraz z jaką częstotliwością polscy rolnicy czyszczą posiadane maszyny i urządzenia. Autorzy postanowili zatem przebadać to zagadnienie. W artykule
przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2014 odnoszące się do świadomości rolników, obserwowanych zagrożeń fitosanitarnych oraz
działań podejmowanych w zakresie zapewniania higieny. Dalsze badania są w toku.

2. Cel i metodyka badań
Celem prowadzonych badań była ocena stanu świadomości o zagrożeniu oraz
metod stosowanych przez rolników zapobiegających przemieszczaniu organizmów szkodliwych. Aby nie sugerować respondentów i nie wpływać w ten sposób
na ich odpowiedzi dotyczące higieny, jako cel ankiety podano w jej nagłówku
„ocena wykorzystania i konserwacji sprzętu rolniczego”.
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Badania ankietowe przeprowadzono w 2014 roku w 54 wybranych gospodarstwach prowadzących produkcję towarową o różnej powierzchni użytków
rolnych, z różnych rejonów Polski. Ankiety przeprowadzono w województwach
(kolejność województw według liczby ankiet):


lubelskim (powiaty: bialski, hrubieszowski, kraśnicki, lubelski, parczewski,
puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski);



wielkopolskim (powiaty: leszczyński, gostyński, nowotomyski);



mazowieckim (powiaty: ciechanowski, przasnyski, węgrowski);



świętokrzyskim (powiat włoszczowski);



śląskim (powiat lubliniecki);



warmińsko-mazurskim (powiat lidzbarski);



kujawsko-pomorskim (powiat włocławski).

Zakres ankiety obejmował:
1. Charakterystykę gospodarstwa (wielkość, powierzchnię upraw, liczbę i rozłóg
pól);
2. Charakterystykę wyposażenia technicznego (rodzaje ciągników i maszyn,
wiek, wykorzystanie roczne, przemieszczanie maszyn – liczba pól na
których pracowały oraz wykorzystanie w usługach);
3. Metody i częstotliwość czyszczenia oraz oceny czystości ciągników i maszyn;
4. Świadomość zagrożeń (występujące aktualnie choroby, chwasty, nicienie
i szkodniki; czy respondent zdaje sobie sprawę z zagrożeń i czy zdarzyły się
przypadki przemieszczenia szkodliwych organizmów).
Dane z ankiet zebrane zostały w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie opracowane statystycznie, tabelarycznie i graficznie.

3. Wyniki badań i ich omówienie
Badane gospodarstwa posiadały przeciętną powierzchnię gruntów rolnych
przekraczającą 50 ha (tabela 1), czyli znacznie wyższą od średniej powierzchni
gruntów w gospodarstwie rolnym w Polsce, która w roku 2014 wynosiła 10,48 ha
[Ogłoszenie 2014]. Różnica ta wynikała z faktu, że badanie wykonano w gospodarstwach prowadzących produkcję rynkową, natomiast w obliczeniach przeciętnej
powierzchni gospodarstwa w skali kraju uwzględniana jest duża liczba niewielkich gospodarstw produkujących wyłącznie, bądź głównie, na samozaopatrzenie.
Najważniejsze dane charakteryzujące badane gospodarstwa przedstawiono
w tabeli 1. oraz na rysunku 1.
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Tabela 1

Charakterystyka badanych gospodarstw
Lp.

Cecha

Jednostka

Wartość
Średnia

Maksymalna

Minimalna

Powierzchnia UR

ha

50,8

278

5

2.

Liczba pól

szt.

15

45

2

3.

Odległość pola najbardziej oddalonego
od gospodarstwa

km

8,85

60

1

4.

Liczba ciągników w gospodarstwie

szt.

2,48

3

1

1.

Źródło: Opracowanie własne.

Struktura upraw w badanych gospodarstwach

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne.

W grupie 54 przebadanych gospodarstw żadne nie miało gruntów rolnych
w jednym kawałku. Najmniejsza liczba pól w gospodarstwie wynosiła 2 (gospodarstwo pięciohektarowe, najmniejsze spośród badanych), a największa aż 45 (gospodarstwo liczące łącznie 85 hektarów). Średnio na jedno gospodarstwo przypadało 15 pól. Z dużą liczbą pól wiąże się potrzeba przemieszczania (czasem wielokrotnego) maszyn i sprzętu rolniczego. Nasuwa się pytanie: na jaką odległość
przemieszczano sprzęt? Zaobserwowano spore zróżnicowanie w odpowiedziach
na pytanie o pole najbardziej oddalone od gospodarstwa. Zgodnie z odpowiedziami respondentów odległość ta wyniosła od 1 km do 60 km, przy średniej odległości najdalszego pola 8,85 km. Mediana, innymi słowy maksymalna odległość
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występująca najczęściej wynosiła 6 km. Odległość najdalszego pola wynosiła lub
przekraczała 15 km w dziewięciu gospodarstwach (16,6% badanych). Z danych
tych wynika, że maszyny i sprzęt rolniczy w badanych gospodarstwach były przemieszczane nie tylko często, ale także na stosunkowo duże odległości.
Badane gospodarstwa były dobrze wyposażone w sprzęt rolniczy. Średnia liczba ciągników w gospodarstwie przekraczała 2 sztuki. Usługowe wykorzystywanie
sprzętu miało miejsce u zdecydowanej mniejszości respondentów. Częstotliwość
usługowego wykorzystania własnego sprzętu zależała od rodzaju sprzętu.
Rysunek 1. i tabela 2. przedstawiają strukturę upraw w badanych gospodarstwach oraz organizmy szkodliwe wymieniane przez respondentów jako najpoważniejsze zagrożenie upraw. Większość organizmów szkodliwych wymienionych w tabeli 2 występuje w różnych rejonach Polski [Walczak 2014]. Zwraca
uwagę fakt, że wśród upraw wymieniono takie jak burak, ziemniak czy rzepak, dla
których dużą grupę organizmów wyrządzających szkody istotne ekonomicznie
stanowią organizmy przenoszone wraz z glebą. Wraz z glebą mogą zostać przeniesione także niektóre organizmy szkodliwe dla zbóż. Spośród wymienionych
w tabeli 2. z glebą mogą zostać przeniesione między innymi kiła kapusty (atakuje rzepak, gorczycę, brukiew, mak, kapustę, kalafior, rzepę i inne), nicienie oraz
odglebowe choroby zbóż (np. śnieć cuchnąca czy pleśń śniegowa). Przenoszenie
chwastów może spowodować problem głównie wtedy, jeżeli regularnie przewozimy z pola na pole sprzęt zanieczyszczony resztkami gleby, a ponadto na jednym
z pól występują chwasty, których nie ma na innym. Inny problem to przewiezienie gleby zawierającej nasiona chwastów odpornych. W ten sposób problem
odporności chwastów można zawlec z jednego pola na drugie. W Polsce od lat
obserwowane są problemy z odpornością chwastów na herbicydy [Adamczewski
2014, Adamczewski i inni 2013, Sobczak 2013], a gatunki często wykształcające
odporność wymienione w Tabeli 2. to np. miotła zbożowa, owies głuchy, komosa
biała czy chwastnica jednostronna. Ponadto skrzyp polny, również wymieniany
przez respondentów, jest ze względu na swoje cechy biologiczne gatunkiem trudnym do chemicznego zwalczenia i należy starannie zapobiegać jego rozsiewaniu.
Dla większości respondentów nie było nowością, że za pośrednictwem sprzętu
może dojść do przeniesienia organizmów szkodliwych (rysunek 2). Około 60%
respondentów była tego faktu świadoma, dodatkowo ponad 30% uzyskało kiedyś
informacje na ten temat. Z drugiej strony, co dziesiąty wśród badanej populacji
nie miał żadnej wiedzy na temat możliwości przenoszenia organizmów szkodliwych za pośrednictwem sprzętu, ani świadomości, że higiena maszyn ma służyć
nie tylko utrzymaniu tych maszyn w dobrym stanie technicznym ale również
stanowi środek zapewniania bezpieczeństwa fitosanitarnego upraw.
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Rysunek 2
Świadomość respondentów dotycząca możliwości przeniesienia
organizmów szkodliwych za pośrednictwem maszyn rolniczych

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2
Organizmy powodujące straty w ankietowanych gospodarstwach
Grupa
Liczba
organizmów odpowiedzi

Gatunki organizmów szkodliwych

Choroby

48

fuzarioza kłosów, kiła kapusty, chwościk, rdza zbożowa, antraknoza łubinu,
zaraza ziemniaka, śnieć cuchnąca, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń
śniegowa zbóż, czerń zbóż, głownia guzowata kukurydzy, septorioza
liści, czerń krzyżowych, zaraza ogniowa, zaraza bobu, zaraza ziemniaka
w pomidorach, szara pleśń truskawki, mączniak prawdziwy, łamliwość
podstawy źdźbła, sucha zgnilizna kapustnych, rdza zbożowa, brunatna
plamistość owoców wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych,
gorzka zgnilizna owoców, zgorzel korzeni buraka

Chwasty

49

owies głuchy, chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, perz właściwy,
komosa biała, skrzyp polny, miotła zbożowa, rdest kolankowy, mięta polna,
rdest powojowaty, kostrzewa łąkowa, przytulia czepna, rumian polny,
chabry, czyściec błotny, dwuliścienne,

Nicienie

3

mątwik ziemniaczany, nicienie w marchwi,

40

pędraki, drutowce, mszyce, omacnica prosowianka, pachówka strąkóweczka,
skrzypionki, stonka ziemniaczana, chowacz brukwiaczek, strąkowiec bobowy,
łokaś garbatek, chowacze, nasionnica trześniówka, słodyszek rzepakowy,
śmietki

Szkodniki

Źródło: Opracowanie własne.
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Zbiorczą analizę częstotliwości czyszczenia maszyn i urządzeń rolniczych
w badanych gospodarstwach przedstawia Rysunek 3. Można stwierdzić, że odpowiedzi obejmują cała gamę postaw od „nigdy nie czyszczę” do „czyszczę po każdym użyciu”. Przy czym odpowiedzi „nigdy nie czyszczę”, która padła dwukrotnie
nie należy raczej traktować jako próby pozbycia się ankietera, tylko jako rzetelną
informację, ponieważ za każdym razem dotyczyła ona określonej grupy maszyn
(maszyn uprawowych i do pielęgnacji gleby) i ci sami respondenci na pytanie
o częstotliwość czyszczenia innych grup maszyn udzielali innych odpowiedzi.
Prawie połowa respondentów deklaruje, że czyści maszyny rolnicze po każdym
użyciu. Warto jednak podkreślić, że na pytanie o częstotliwość oraz miejsce czyszczenia maszyn ankietowani udzielali różnych odpowiedzi, w zależności od grupy
maszyn. Odpowiedź „po każdym użyciu” pojawiała się najczęściej w przypadku:


maszyn do nawożenia (ponad 77% odpowiedzi),



siewników i sadzarek (ponad 56%)



maszyn i narzędzi uprawowych i do pielęgnacji (ponad 50%) oraz

opryskiwaczy 46%.
Odpowiedź „po każdym użyciu” pojawiała się najrzadziej w przypadku kombajnów zbożowych, ciągników oraz przyczep, gdzie w zależności od grupy udzieliło jej 22-26% respondentów.
Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o miejsce czyszczenia przedstawiono
na rysunku 4. Respondenci najczęściej czyścili maszyny i urządzenia rolnicze na
terenie gospodarstwa. Ponad 1/3 odpowiedzi mówiło o wykonywaniu czyszczenia na polu, natomiast niecałe 8% informowało o czyszczeniu w myjni. Jednak
struktura odpowiedzi była odmienna dla każdej z grup sprzętu rolniczego. W gospodarstwie najczęściej czyszczone były ciągniki oraz kombajny. Natomiast maszyny do uprawy i pielęgnacji najczęściej były czyszczone na polu (ponad 56%
odpowiedzi). Niezależnie od rodzaju sprzętu, na pole jako miejsce czyszczenia
częściej wskazują respondenci, którzy deklarują, że sprzęt jest czyszczony po każdym użyciu, a najrzadziej ci którzy czyszczą sprzęt sporadycznie (np. przed zimą
lub raz w sezonie). Wydaje się to logiczne, ponieważ czyszczenie na polu jest elementem bieżącego utrzymania higieny sprzętu, podczas gdy czyszczenie w myjni
jest dokładniejsze i dla wielu rolników powiązane raczej z okresową konserwacją
używanych przez nich maszyn i urządzeń.
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Rysunek 3
Częstotliwość czyszczenia maszyn i urządzeń rolniczych
w badanych gospodarstwach

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4
Miejsce czyszczenia maszyn i urządzeń rolniczych

Źródło: Opracowanie własne.
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4. Podsumowanie
Maszyny i sprzęt rolniczy odegrały swoją rolę w rozprzestrzenianiu organizmów szkodliwych. Upowszechnienie stosowania kombajnów zbożowych doprowadziło do rozprzestrzenienia wielu gatunków chwastów [Petzold 1956, Benvenuti 2007, Dobrzański i Adamczewski 2008]. Rizomania (ważna ekonomicznie
choroba buraka cukrowego) została zawleczona do Polski na używanym sprzęcie
rolniczym zakupionym w krajach Europy Zachodniej i w Polsce rozwleczona za
pośrednictwem sprzętu wraz z postępującą mechanizacją zbiorów i przewozem
surowca do cukrowni na rosnące odległości [Piszczek i inni 2007, Piszczek i Jeżewska 2004]. Stosując maszyny rolnicze, a zwłaszcza przemieszczając je z pola
na pole należy zatem mieć na uwadze, że organizmy szkodliwe także mogą wykorzystać je jako środek transportu. Warto pamiętać, że przewożenie na maszynach
rolniczych resztek gleby każdorazowo wiąże się z przewożeniem nasion chwastów
oraz całej gamy organizmów bytujących w tej glebie, zarówno szkodliwych, jak
i pożytecznych oraz neutralnych z punktu widzenia wpływu na roślinę uprawną.
Warto zatem oczyścić sprzęt zanim opuści pole. Czyszcząc w gospodarstwie można zazwyczaj pracować staranniej, ale warto pamiętać, że resztki gleby wywiezione z pola i opadłe z kół na drodze, bądź na terenie gospodarstwa mogą także
stanowić potencjalne źródło organizmów szkodliwych, zwłaszcza jeśli gleby tej
będzie dużo. Nawet jeżeli konkretny rolnik starannie oczyści sprzęt z resztek gleby
przed wyjazdem z pola, to nie zabezpiecza go to przed zanieczyszczeniem w czasie
przejazdu pomiędzy polami glebą z kół innego pojazdu rolniczego, który nie został tak dobrze wyczyszczony. Wielu osobom znany jest widok asfaltowych dróg
na terenach rolniczych, pokrytych warstwą błota utworzonego z gleby wywiezionej z pól. Z punktu widzenia higieny do takiego stanu nie należy dopuszczać.
Oczyszczenie sprzętu z resztek gleby i roślin przed opuszczeniem pola, to zatem ogólne zalecenie, którego warto przestrzegać w świetle wymagań integrowanej ochrony roślin. Jednak zalecenia dotyczące dokładniejszego czyszczenia
sprzętu rolniczego, powinny być dopasowane do sytuacji w gospodarstwie, w tym
w szczególności do organizmów szkodliwych występujących na jego terenie. Rolnicy kierują się zdrowym rozsądkiem i nie są skłonni przestrzegać nieproporcjonalnie uciążliwych sposobów czyszczenia bądź restrykcyjnych procedur dezynfekcji sprzętu bez wyraźnego powodu. Na pewno bardzo starannie warto oczyścić
używany sprzęt pochodzący z innych regionów kraju lub z zagranicy przed jego
pierwszym użyciem. Jeżeli na polu zaobserwowano występowanie organizmów
wysoce szkodliwych, w tym zwłaszcza kwarantannowych, to w miarę możliwości
należy unikać przemieszczania sprzętu a jeśli to niemożliwe, to przepisy wymagają, aby go poddać dezynfekcji. Sposób na skuteczną dezynfekcję sprzętu rol-
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niczego w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia został opracowany [Maćkowiak-Sochacka 2010].
Obraz wyłaniający się z ankiet nie jest zły. Zdecydowana większość respondentów ma świadomość znaczenia higieny sprzętu rolniczego dla bezpieczeństwa
upraw. Ponadto, stosunkowo wysoki jest odsetek osób czyszczących sprzęt na
polu po każdym użyciu, zwłaszcza dotyczy to maszyn do uprawy i pielęgnacji gleby. Warto jednak podkreślić, że grunty respondentów składały się z wielu różnych
części, i że maszyny rolnicze były przewożone na stosunkowo duże odległości.
Badane gospodarstwa nie były w tej kwestii wyjątkowe, ponieważ rozdrobnienie gruntów jest cechą wielu polskich gospodarstw [Sobolewska i Pułecka 2007].
Duże rozdrobienie gruntów wiąże się z częstym przewożeniem maszyn i urządzeń
rolniczych z pola na pole, a częste przewożenie zwiększa prawdopodobieństwo
rozprzestrzenienia organizmów szkodliwych. Na polach badanych gospodarstw,
podobnie jak na większości pól w Polsce, występowały organizmy szkodliwe przenoszące się wraz z glebą. Nie można zatem lekceważyć zaleceń dotyczących higieny sprzętu.
Kierując się wynikami badań można zatem wysnuć następujące wnioski oraz
zalecenia dla doradców:
1. Maszyny i urządzenia rolnicze mogą być narzędziem rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych.
2. Ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw maszyny rolnicze są
w Polsce przewożone często oraz na stosunkowo duże odległości.
3. Wielu rolników ma świadomość zagrożeń związanych z brakiem higieny,
jednak stosunkowo liczna grupa nie posiada wiedzy na ten temat albo ocenia swoją wiedzę jako niepełną.
4. Potrzebne jest szkolenie rolników uświadamiające możliwość przenoszenia
organizmów szkodliwych na maszynach rolniczych. Dobrym miejscem na
przekazanie takiej wiedzy są obowiązkowe szkolenia dla profesjonalnych
użytkowników środków ochrony roślin.
5. W pracy doradczej oraz publikacjach dla rolników warto podkreślać, że
utrzymanie higieny jest jednym z elementów obowiązkowej integrowanej
ochrony roślin, ale także, że jest to w interesie rolnika, ponieważ zapobiegać
jest taniej niż leczyć.
6. Zalecenia dotyczące higieny sprzętu rolniczego powinny być dopasowane
do sytuacji fitosanitarnej konkretnego terenu.
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EWA MATYJASZCZYK, EDMUND LORENCOWICZ, ŁUKASZ PAWŁOWSKI
PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY MASZYN ROLNICZYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ
INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN ORAZ WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH

Słowa kluczowe: integrowana ochrona roślin, metody zapobiegawcze, higiena, czyszczenie, maszyny rolnicze, sprzęt rolniczy
STRESZCZENIE

Regularne czyszczenie maszyn i urządzeń rolniczych jest zapobiegawczą metodą
ochrony roślin i jedną z zasad integrowanej ochrony roślin.
Wyniki ankiet przeprowadzonych w roku 2014 wśród 54 rolników z różnych rejonów
Polski wskazują, że większość rolników jest w mniejszym lub większym stopniu świadoma, że maszyny rolnicze mogą być narzędziem przenoszenia organizmów szkodliwych.
Poniżej 10% respondentów nie miało jakiejkolwiek świadomości takiego zagrożenia. Ponad 44% deklarowało czyszczenie sprzętu po każdym użyciu, ale odpowiedzi różniły się
w zależności od typu sprzętu. Ponad trzy czwarte respondentów deklarowało każdorazowe czyszczenie maszyn do nawożenia, podczas gdy dla kombajnów zbożowych czyszczenie po każdym użyciu miało miejsce w 22% gospodarstw.
EWA MATYJASZCZYK, EDMUND LORENCOWICZ, ŁUKASZ PAWŁOWSKI
COMPLYING THE FARM MACHINERY HIGIENE PRINCIPLES IN THE LIGHT
OF INTEGRATED PEST MANAGEMENT REQUIREMENTS AND THE SURVEY RESULTS

Keywords: integrated pest management, IPM, prevention methods, hygiene, cleansing,
farm machinery, farm equipment
SUM M A RY

Regular cleansing of farm machinery and equipment is a prevention method of pest
control and one of the principles of integrated pest management.
Results of a survey performed in the year 2014 among 54 farmers from different regions of Poland show that the majority of farmers are more or less aware that farm machinery can be a vehicle for propagation of harmful organisms. Less than 10% of respondents
have no awareness of this risk whatsoever. Over 44% of them declared cleansing of farm
equipment after each use, but the answers differed depending on the type of equipment.
More than three quarters of surveyed farmers declared that equipment for application of
fertilizers is cleaned after each use, while in the case of combine harvesters the cleaning
after each use took place on 22% of farms.
e-mail: E.Matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl
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KATARZYNA NIJAK
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

WYSTĘPOWANIE POŻYTECZNEJ ENTOMOFAUNY NAZIEMNEJ
W EKOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ UPRAWIE
BURAKA CUKROWEGO
1. Wstęp
Intensywna uprawa buraka cukrowego (zgodna z zaleceniami IOR-PIB) wymaga wielu zabiegów interwencyjnych ochrony roślin. Pomimo, że preparaty są
coraz bardziej selektywne i szybciej ulegają degradacji to każda ingerencja w istniejący ekosystem może na niego wpływać. Zatem jego stan należy monitorować – w tym populacje pożytecznych stawonogów. Również dlatego od roku 2014
Polska zaczęła wprowadzać integrowaną ochronę roślin, ograniczając tym samym
liczbę i ilość użytkowanych środków ochrony roślin. Bioróżnorodność drapieżnych stawonogów jest istotnym elementem rolnictwa przyjaznego środowisku,
zatem ośrodki doradztwa rolniczego powinny propagować wiedzę z nią związaną.
Pożyteczna entomofauna naziemna: biegaczowate (Coleoptera, Carabidae),
kusakowate (Col., Staphylinidae) oraz pająki (Anareida) i kosarze (Opiliones) to
niespecyficzne drapieżniki, pożądane w agrocenozie. Liczne występowanie na
plantacjach gatunków wymienionych rodzin świadczy o dużej bioróżnorodności,
a więc o dobrym stanie środowiska. Z uwagi na to, że zoofagicznym Carabide
przypisuje się dużą rolę w ograniczeniu występowania ilościowego fitofagów [Pałosz 1995], gatunki tej rodziny zostały objęte ochroną prawną. Do biegaczowatych zaliczanych jest ponad 500 gatunków chrząszczy [Olbrycht 2005]. Większość
z nich prowadzi naziemny tryb życia. Ich ofiarami mogą być larwy i postacie dorosłe owadów, pierścienice, ślimaki i inne drobne organizmy, w tym również drapieżne [Ignatowicz, Olszak 1998]. Występowanie fauny naziemnej uzależnione
jest od warunków siedliskowych takich jak: wilgotność gleby, głębokość ściółki
oraz różnorodność środowiskowa.
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W niniejszej pracy prezentuje się wyniki prowadzonych badań mających określić wpływ, jaki wywierają środki ochrony roślin stosowane w uprawach buraka
cukrowego na liczebność występujących tam pożytecznych stawonogów, zwłaszcza z rodziny biegaczowatych.

2. Teren badań i metody
Liczebność pożytecznej entomofauny naziemnej występującej w uprawach buraka cukrowego ustalano metodą badań dynamicznych prowadzonych na dwóch
wyznaczonych polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Winnej Górze, tj.
jednym z intensywną uprawą buraka cukrowego, a drugim z uprawą ekologiczną.
Badania trwały od 26 maja do 8 września 2008 r., oraz od 14 maja do 17 września
2012 r.
W obu badanych okresach na polu z intensywną uprawą buraka cukrowego
zastosowano podobnie działające środki ochrony roślin (patrz Tabela 1 i Tabela 2)
Tabela 1
Wykaz zabiegów ochrony roślin w uprawie buraków cukrowych
w 2008 roku
Data zabiegu

Nazwa i rodzaj
preparatu

Rodzaj środka
ochrony roślin

23.04.08

Oksafun T 75 DS/ SW
Tachigaren 70 WP
Funaben T 35O ST

Fungicyd
Zaprawa
Zaprawa

2.05.08

Tornado 700 SC

Herbicyd

1,25

6.05.08

Torero 500SC

Herbicyd

1,75

16.05.08

Pantera 040 SC
Atpolan 80 EC

Herbicyd
Herbicyd

1,75
1,5

23.05.08

Betanal Elite 274 EC

Herbicyd

1,0

6.06.08

Betanal Elite 24 EC
Nurelle D550 EC

Herbicyd
Insektycyd

1,0
0,6

26.06.08

Dursban 480 EC

Insektycyd

1,5

13.09.08

Punch Bis 400 EC

Fungicyd

0,2

Źródło: Badania własne.

Dawka w kg (l) ha
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Tabela 2
Wykaz stosowanych środków ochrony roślin na polu buraka cukrowego
2012 rok
Data zabiegu

Nazwa i rodzaj preparatu

Rodzaj środka
ochrony roślin

Dawka w kg (l) ha

26.04.12

Kemifan Super Koncentrat 500 SC
Kosynier 420 SE
Metafol 700 SE

Herbicyd
Herbicyd
Herbicyd

0,7
1,0
1,5

2.05.12

Kosynier 420 SE
Betanal Maxx Pro 209 OD
Goltix 700 SC

Herbicyd
Herbicyd
Herbicyd

1,25
1,25
1,25

24.05.12

Burakosat 500

Herbicyd

1,25

26.05.12

Agil 100 EC

Herbicyd

1,5

21.05.08

Dursban 480 EC

Insektycyd

1,3

Źródło: Badania własne.

Powierzchnie pól z uprawą intensywną i z uprawą ekologiczną były identyczne
i wynosiły 0, 46 ha.
Na każdym polu założono po 10 zmodyfikowanych pułapek Barbera - plastikowych pojemników o pojemności 400 ml, wkopanych w glebę i wypełnionych
w 1/3 pojemności środkiem konserwującym (glikol etylenowy). Podczas całego
okresu wegetacji buraków pułapki były systematycznie opróżniane co 14 dni.
Zebrany materiał przeanalizowano pod względem udziału procentowego poszczególnych grup stawonogów, ich liczebności oraz dynamiki sezonowej.

3. Wyniki
W wyniku przeprowadzonych badań odłowiono łącznie 9174 osobniki (4751
w 2008 i 4423 w 2012 r.) należące do 4 rodzin wykazywanych w literaturze jako
pożyteczna entomofauna naziemna [Sokołowski, Nijak 2001]. Najliczniejszą grupą odławianą we wszystkich terminach były chrząszcze biegaczowate. W 2008
roku, pomimo stosowania środków ochrony roślin, wyższą liczebność biegaczowatych, pająków i kosarzy odnotowano w intensywnej, niż ekologicznej uprawie
buraka. Przyczyną mogło być dwukrotne ręczne odchwaszczanie uprawy ekologicznej - w maju oraz w czerwcu. Czerwcowe odchwaszczanie pola ekologicznego
przez motyczkowanie spowodowało ogromny spadek liczebności biegaczowatych
z pokolenia wiosennego. Ponowne zasiedlenie pola z uprawą ekologiczną przez
pożyteczną entomofaunę potrwało aż do wystąpienia pokolenia jesiennego, którego szczyt przypadał pod koniec sierpnia.
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Tabela 3
Liczebność oraz procentowy udział odłowionych przedstawicieli rodzin
pożytecznych stawonogów z obu badanych pól
Rok 2008
Jednostka
systematyczna

Rok 2012
Pole z produkcją

intensywną

ekologiczną

intensywną

ekologiczną

Liczebność % udział Liczebność % udział Liczebność % udział Liczebność % udział

biegaczowate

2194

46,1

1866

39,2

987

22,5

2710

61,2

kusakowate

174

3,7

249

5,3

113

2,5

234

5,3

pająki

24

0,6

12

0,3

156

3,6

103

2,3

kosarze

151

3,1

81

1,7

76

1,7

44

0,9

Źródło: Badania własne.

Zaobserwowane (wyrażone w procentach) ilościowe zróżnicowanie pomiędzy
odłowionymi przedstawicielami czterech rodzin pożytecznych stawonogów można odnieść do całej ich populacji występującej na każdym z pól buraka cukrowego, na których prowadzono badania. Dla lepszego unaocznienie ogromnych
różnic liczebnościowych przedstawiono je na wykresach kołowych (Wykres 1, 2).
Najlepszym przedplonem dla buraka cukrowego są uprawy, w których skutecznie
zwalczono chwasty. Ponadto zmianowanie z udziałem roślin ozimych lub mieszanek roślin bobowatych wpływa na zmianę struktury zachwaszczenia, a także redukuje liczbę występujących gatunków chwastów. Zastosowanie wyżej wymienionych metod ogranicza ilość nasion chwastów w glebie i pozwala na skuteczniejsze
działanie użytych wiosną herbicydów. Niestety, praktyka pokazuje, że niejednokrotnie konieczne jest także mechaniczne usuwanie chwastów – zwłaszcza w latach, gdy warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi zachwaszczenia wtórnego.
W roku 2012 biegaczowate zdecydowanie liczniej występowały na uprawie
ekologicznej. Różnica ta wynosiła ok. 40% mniej populacji na polu zabiegowym.
Chrząszcze z rodziny kusakowatych dwukrotnie liczniej występowały na polu bez
stosowania środków ochrony roślin. Natomiast pająki i kosarze liczniejsze były
na polu z uprawą intensywną (co przedstawia poniższy wykres). Ponad połowę
całej zebranej entomofauny stanowiły chrząszcze biegaczowate, zebrane na polu
ekologicznym.
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Wykres 1
Procentowy udział przedstawicieli rodzin pożytecznych stawonogów
w ogólnej ilości występujących na polu intensywnej i ekologicznej
uprawy buraka cukrowego w roku 2008

Źródło: Badania własne.

Wykres 2
Procentowy udział przedstawicieli rodzin pożytecznych stawonogów
w ogólnej ilości występujących na polu intensywnej i ekologicznej
uprawy buraka cukrowego w roku 2012

Źródło: Badania własne.

Ważnym elementem badań było ustalenie dynamiki zmian w zakresie liczebności występowania pożytecznej entomofauny naziemnej na polu z intensywną
i ekologiczną produkcją buraka cukrowego. Wzrost sezonowej liczebności stawonogów najwyraźniej widać na przykładzie rodziny biegaczowatych. Wystąpienie
pokolenia wiosennego (kiedy pojaw był jeszcze niewielki) i bardzo silny wzrost
liczebności na obu polach od połowy lata (tzw. pokolenie jesienne). W 2008 roku
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bioróżnorodność na badanych polach była wysoka i porównywalna. Na osi odciętych umieszczono daty pobrań dla obu pól: I- jako pole intensywnie uprawiane,
E- pole ekologiczne. Przy takim jednoczesnym porównaniu obu pól można łatwiej zaobserwować zmiany na badanych stanowiskach.
Wykres 3
Dynamika sezonowa entomofauny naziemnej w intensywnej
i ekologicznej uprawie buraka 2008 rok

Źródło: Badania własne.

W 2012 roku obserwujemy podobny przebieg dynamiki liczebności omawianych rodzin w terminach wiosennych. Obserwując chrząszcze biegaczowate zauważamy bardzo duży wzrost liczebności na polu ekologicznym w terminie wrześniowym, tak zwane pokolenie jesienne. Tak liczny pojaw spowodowany był bardzo silnym zachwaszczeniem pola chwastnicą jednostronną. Silne zagęszczenie
roślinności stwarza dogodne warunki rozwoju dla fitofagów i polifagów będących
żerem dla gatunków drapieżnych. Opisywana sytuacja powstała na polu, gdzie nie
stosowano środków ochrony roślin ani odchwaszczania ręcznego. W efekcie liczebność biegaczowatych 3. września wyniosła prawie 1800 osobników. Podobną
ilość tych owadów zebrano w ciągu całego sezonu w 2008 roku. Wykres identycznie jak poprzedni, na jednej osi przedstawia wszystkie daty z obu pól, by uniknąć
nadmiaru krzyżujących się linii, a przedstawiając jedynie cztery zamiast ośmiu.
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Wykres 4
Dynamika sezonowa entomofauny naziemnej w intensywnej
i ekologicznej uprawie buraka 2012 rok

Źródło: Badania własne.

4. Podsumowanie
Stawonogi pasożytnicze i drapieżne odgrywają poważną rolę w ograniczeniu
liczby szkodników. Według Burgio i in. (2004) wzrost liczebności organizmów
pożytecznych powoduje samoistny spadek liczebności organizmów potencjalnie
szkodliwych dla roślin.
Z gospodarczego punktu widzenia bardzo istotny jest znaczny udział gatunków drapieżnych i pasożytniczych w entomofaunie agrocenoz. Ponadto powstawanie ogromnych obszarowo pól i likwidacja, nieproduktywnych z rolniczego
punktu widzenia, zarośli i zakrzewień śródpolnych, powoduje zmniejszenie naturalnych zbiorowisk roślinnych będących siedliskiem pożytecznej entomofauny. Są
one elementem naturalnego oporu środowiska przed gradacją szkodników.
Wielożerne zoofagi stanowiące entomofaunę naziemną, które ograniczają
występowanie szkodników na polach uprawnych nie zawsze pozostają obojętne na stosowane preparaty. Użyte środki ochrony roślin, zwłaszcza herbicydy,
mogą wpływać na ich populację niekorzystnie. Badania Jaworskiej (2001, 2006)
wykazują toksyczność środków chwastobójczych i silnie ograniczają żerowanie
biegaczowatych na badanych powierzchniach. Dane zamieszczone na wykresach przedstawiających dynamikę liczebności w celu określenia zależności po-
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między naziemną entomofauną, a stosowaniem zabiegów ochrony roślin, herbicydów i insektycydów, wskazało na występowanie gatunków preferujących lub
unikających pól intensywnie nawożonych. Na badanych polach w 2008 roku zauważamy zdecydowanie niższą liczebność owadów naziemnych na uprawie bez
zastosowania chemicznych środków ochrony roślin. Zdaniem autorki spowodowane to było dwukrotnym ręcznym odchwaszczaniem, motyczkowaniem pola
ekologicznego, co wiązało się ze zniszczeniem norek owadów i migracją na inne
stanowiska. Ponowne zasiedlenie pola nie było już tak liczne. Jak podają Werling i Gratton (2008) intensywnie uprawiane plantacje buraków są miejscem
niesprzyjającym występowaniu większości gatunków biegaczowatych. Badacze
wykazują kilka gatunków biegaczowatych chętnie występujących w uprawach,
w których stosuje się ochronę chemiczną. W literaturze krajowej analizy wpływu
pestycydów na faunę biegaczowatych są jednak nieliczne i raczej fragmentaryczne
[Kaczmarek 1992, Trojanowski i in. 1993]. Wszyscy wymienieni autorzy wskazują
na negatywny wpływ intensywnego stosowania pestycydów na liczebność fauny
biegaczowatych.
W roku 2012 zauważamy jednak sytuację przedstawioną w przytoczonych
pracach. Na polu bez stosowania środków chemicznych liczebność owadów
jest znacznie wyższa w porównaniu z uprawą integrowaną. W tym roku uprawa nie była odchwaszczana ręcznie i w trakcie wzrostu buraków powstało silne zachwaszczenie plantacji. Uprawę zdominowała chwastnica jednostronna, co
miało wpływ na znaczne obniżenie plonów. Jednak w takim środowisku bytowało bardzo wiele szkodników, będących doskonałym żerem dla niespecyficznych
drapieżników. Bardzo silny wzrost liczebności biegaczowatych w terminie wrześniowym świadczy o wystąpieniu licznego pokolenia jesiennego tych chrząszczy.
Dostatek pożywienia zapewnił im dogodne warunki bytowania nawet przy tak
dużym zagęszczeniu.
Chrząszcze z rodziny kusakowatych w obu badanych latach liczniej o ok. 50%
występowały w uprawach ekologicznych - silniej zachwaszczonych. Kusakowate stanowią najliczniejszą w gatunki rodzinę zwierząt. Wszystkie larwy i większość dorosłych są higrofilami, czyli organizmami wymagającymi do życia dużej
wilgotności środowiska. Może to tłumaczyć ich liczniejsze występowanie na zachwaszczonych, a co za tym idzie zacienionych uprawach, w których równocześnie utrzymuje się wyższa wilgotność.
Rodziny pająków i kosarzy w obu omawianych latach występowały w wyższej
liczebności na polach z uprawą intensywną, co może świadczyć o ich preferencjach. Jako niespecyficzne drapieżniki znajdowały w tym siedlisku dogodniejsze
warunki rozwoju, niż na polach ekologicznych z dużym zagęszczeniem owadów,
a tym samym z dużą konkurencją pokarmową. Kosarze są mięsożerne, ale ży-
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wią się też (a nawet głównie) martwą materią organiczną występującą na polach
z uprawą intensywną.
Jednocześnie należy zauważyć, że przy zwalczaniu chwastów na ekologicznej
plantacji buraka cukrowego trzeba przyjąć następującą zasadę: zabiegi zwalczające (bronowanie, pielenie ręczne) należy wykonywać albo tuż przed wschodami
chwastów, w momencie ich wschodów, lub tuż po wschodach. Nie wolno dać im
szansy wzrostu, większe rośliny spowodują trudniejsze (i kosztowniejsze) zwalczanie i tym większe będą straty w plonach. Faktycznie różnice w plonach na porównywanych w tej pracy polach wynosiły około 50%. Dla przeciętnego rolnika
jest to strata niewyobrażalna, jednak w warunkach doświadczalnych dająca szerokie spojrzenie na zaistniałą sytuację i ogromną bioróżnorodność występującej
tam entomofauny.
Biorąc pod uwagę przedstawione fakty można stwierdzić, że nie zaobserwowano bezpośredniego negatywnego wpływu stosowania środków ochrony roślin
na występowanie pożytecznej entomofauny naziemnej. Również podobieństwa
całości zgrupowań świadczą o ich dużej homologii niezależnie od roku badań
i zastosowanej na badanych polach ochrony chemicznej.
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki dwukrotnych badań, prowadzonych na tych samych
polach, mających ustalić wpływ środków ochrony roślin stosowanych w agrocenozach na
entomofaunę pożyteczną. Objęto nimi chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Col. Carabidae) i trzy inne rodziny pożytecznych stawonogów naziemnych. Badania prowadzono
w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej, na doświadczalnych polach produkcyjnych.
W 2008 i 2012 roku uprawiano buraki cukrowe na części intensywnie chronionej chemicznie oraz ekologicznej. Nie zaobserwowano bezpośredniego negatywnego wpływu
użytych środków ochrony roślin na pożyteczną entomofaunę naziemną.
KATARZYNA NIJAK
THE QUANTITY DYNAMICS IN EPIGEIC GROUND ENTOMOFAUNA POPULATION ON
ORGANIC AND CONVENTIONAL SUGAR BEET CULTIVATION
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SUM M A RY

The aim of the study was to investigate the side-effects of pesticides application on
beneficial entomofauna in agrocenoses. Epigeal arthropods, mainly Carabidae family
were studied against the backdrop of other beneficial ground arthropods. The experiment
was carried out at Winna Góra near Środa Wielkopolska. In 2008 and 2012 sugar beets
were cultivated on two fields: intensively treated with pesticides and untreated - control
field. The immediate negative impact of pesticides on beneficial ground entomofauna was
not noted.
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Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

PRZYDATNOŚĆ ŚRODKÓW BIOTECHNICZNYCH
DO ZAPRAWIANIA OWSA
1. Wprowadzenie
Owies, podobnie jak inne zboża, w okresie kiełkowania i wschodów jest narażony na porażenie przez sprawców zgorzeli siewek. Choroba ta w uprawie owsa
w porównaniu do innych zbóż, szczególnie ozimych, nie występuje w tak dużym
nasileniu. Między innymi z tego powodu owies zalecany jest do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Jednak z uwagi na brak zarejestrowanych środków,
które można stosować w czasie wegetacji w formie oprysku zarówno w rolnictwie
konwencjonalnym, jak i ekologicznym, istnieje ryzyko słabszego rozwoju roślin
oraz niższego plonowania owsa. Związane jest to z przenoszeniem chorób, jak
np. helmintosporiozy owsa, której sprawca może zasiedlać ziarno, a w okresie wegetacji porażać liście owsa. Wprowadzone przez hodowców formy owsa nagiego
ze względu na brak plewki nie są bardziej narażone na porażenie przez grzyby
chorobotwórcze. Potwierdzają to badania Michalskiego i Horoszkiewicz-Janka
[2003], w których porównywano zasiedlenie ziarna owsa oplewionego i nagiego.
Ziarno nagiej formy owsa było słabiej zasiedlone przez grzyby, a odsetek grzybów patogenicznych był istotnie mniejszy niż na ziarnie owsa oplewionego. Potwierdzają to również badania Kurowskiego i Wysockiej [2009], którzy wskazują
na większe zasiedlenie przez grzyby, w tym również patogeniczne, ziarna owsa
oplewionego, aniżeli owsa nagiego. Szydłowska i Małuszyńska [2011] wskazują na
szczególnie ważne działanie odkażające efektywnych mikroorganizmów dla form
nagonasiennych owsa, ponieważ formy te nie posiadają plewki, która chroni za1 Wkład pracy: Joanna Horoszkiewicz-Janka – 40%, Ewa Jajor – 30%, Jakub Danielewicz – 20%,
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rodek przed działaniem patogenów. Według Janas i Grzesika [2005] skuteczność
działania biologicznych środków ochrony materiału siewnego zależy od gatunku rośliny, użytego preparatu, stężenia, czasu traktowania i temperatury podczas
kiełkowania nasion.
Przy braku środków do zaprawiania ziarna owsa uprawianego w gospodarstwach ekologicznych podjęto badania mające na celu wskazanie przydatnych
środków. W przypadku uzyskanych pozytywnych badań stowarzyszenie powołane przez producentów może złożyć wspólny wniosek o rejestrację takiego
środka [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009
21.10.2009 r.].
W przypadku owsa uprawianego w sposób konwencjonalny asortyment środków jest bardzo ubogi. Nie ma zarejestrowanych środków do zastosowania w czasie wegetacji i niewiele jest też zapraw do zaprawiania ziarna owsa. W badaniach
wykorzystano środki, które nie są zarejestrowane do zaprawiania ziarna owsa,
ale pozytywne wyniki badań mają wskazać ewentualną możliwość ich użycia po
przeprowadzeniu odpowiedniej procedury rejestracyjnej. Dwa spośród badanych
środków zarejestrowane są do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Polyversum
zawiera żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi. Ten niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum, który jest
czynnikiem czynnym środka jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne
działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Środek Polyversum zarejestrowany
jest w uprawie warzyw, roślin ozdobnych i truskawki. Drugi z zarejestrowanych
środków grzybobójczych Timorex Gold 24 EC przeznaczony jest do zapobiegania
i zwalczania chorób grzybowych w uprawie warzyw pod osłonami.
Środki oparte na ekstrakcie lub wyciągach trudno zakwalifikować do metod
biologicznych, ponieważ nie zawierają żywego organizmu [Kryczyński i Weber
2010]. W skład wykorzystanych w doświadczeniu tabletek Click Horto wchodziły
m.in. grzyby rodzaju Trichoderma. Grzyby te zawarte w preparatach wykorzystują
w biologicznej ochronie zjawisko antybiozy [Kryczyński i Weber 2010]. Polega
ono na hamowaniu wzrostu jednych mikroorganizmów przez wytwarzanie i wydzielanie do środowiska np. enzymów litycznych, które produkowane są przez
grzyby rodzaju Trichoderma. Dzięki temu grzyby te mogą również między innymi stymulować wzrost roślin, konkurować o składniki pokarmowe i przestrzeń
z innymi mikroorganizmami oraz mają zdolność do modyfikacji warunków środowiskowych [Howell 2003, Smolińska i Kowalska 2008]. Wykorzystują one również zjawisko pasożytnictwa – interakcji pomiędzy gatunkami, w której osobniki
jednej populacji odnoszą korzyści ze współżycia, wywierając niekorzystny wpływ
na osobniki drugiej populacji [Kryczyński i Weber 2010]. Również grzyb Pythium
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oligandrum zawarty w preparacie Polyversum, pasożytuje na patogenicznych
gatunkach z rodzaju Pythium oraz różnych innych gatunkach [Punja i Utkhede
2003].

2. Cel, materiał i metody badawcze
Celem badań była ocena przydatności środków pochodzenia roślinnego oraz
środków zawierających mikroorganizmy do zaprawiania ziarna owsa.
Doświadczenie szklarniowe i laboratoryjne przeprowadzono wiosną 2014
roku. Do badań użyto 4 odmiany owsa, w tym 2 odmiany owsa zwyczajnego: Bingo i Breton oraz dwie odmiany owsa nagiego: Siwek i Nagus. Ziarno owsa zaprawiono: wyciągiem z czosnku oraz krzewu herbacianego, ekstraktem z grejpfruta,
organizmem pasożytniczym Pythium oligandrum oraz biostymulantem zawierającym m.in. Trichoderma atroviridae. Nazwy środków użytych w doświadczeniu,
ich skład oraz sposób stosowania przedstawiono w tabeli 1.
W doświadczeniu szklarniowym (wazonowym) liczono wschody roślin, określano procent porażonych roślin (z objawami zgorzeli siewek) i stopień porażenia (w skali 0-3, gdzie 0 oznaczało zdrowe; 3 – zamierające rośliny) oraz ważono
części nadziemne roślin i korzenie. Ocenę porażenia przez sprawców zgorzeli
siewek oraz ważenie części podziemnej i korzeni przeprowadzono w fazie krzewienia zbóż (BBCH 29). W doświadczeniach laboratoryjnych określano energię
i zdolność kiełkowania ziarna. Szklarniowe i laboratoryjne badania wykonano
w dwóch seriach, w czterech powtórzeniach dla każdej kombinacji. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Tabela 1
Zestawienie środków użytych w doświadczeniu do zaprawiania ziarna
Lp.

Preparat

Skład

Stężenie/dawka

1.

Biosept 33 SL

ekstrakt z grejpfruta

0,4% (4 ml + 1000 ml H2O) (moczenie 10 minut)

2.

Bioczos Płynny

wyciąg z czosnku

3% (3 ml + 100 ml H2O (moczenie 10 minut)

3.

Timorex Gold 24 EC

wyciąg z krzewu herbacianego

1% (1 ml + 100 ml H2O) (moczenie 10 minut

4.

Polyversum

Pythium oligandrum

0,05% (1 g + 2000 ml H2O) (moczenie 15 minut

5.

Click Horto

grzybnia mikoryzalna (Glomus
intraradices), dobroczynne bakterie
ryzosfery, Trichoderma atroviridae

2 tabletki w 1000 ml H2O (moczenie 20 minut)

6.

Kontrola

Źródło: Etykiety środków.

–

–
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3. Wyniki i dyskusja
Energia i zdolność kiełkowania owsa w warunkach laboratoryjnych była słabsza
w porównaniu ze wschodami owsa w doświadczeniu szklarniowym. Dwie odmiany
owsa oplewionego – Bingo i Breton słabiej kiełkowały niż odmiany nagie owsa (Nagus i Siwek). Najwyższą energią oraz zdolnością kiełkowania w porównaniu z innymi odmianami charakteryzowało się ziarno odmiany Siwek (tabela 2 i 3). Ziarno zaprawione wszystkimi zastosowanymi w doświadczeniu zaprawami miało istotnie
słabszą energię i zdolność kiełkowania w porównaniu do niezaprawionego ziarna
owsa. W badaniach Panasiewicz i wsp. [2009] nad wpływem preparatu Bioczos
BR na zdolność kiełkowania różnych gatunków zbóż stwierdzono poprawę zdolności kiełkowania jedynie u jęczmienia ozimego. W przypadku owsa takiej reakcji nie stwierdzono. We wcześniejszych badaniach Panasiewicz i wsp. [2007]
moczenie w roztworze Bioczosu BR obniżało zdolność kiełkowania u jęczmienia
jarego, kukurydzy, pszenżyta jarego i ozimego, jęczmienia ozimego i żyta. Takiej
tendencji autorzy nie stwierdzili dla owsa oraz obu form pszenicy. W badaniach
Szydłowskiej i Małuszyńskiej [2011] oceniano zdolność kiełkowania ziarna owsa
po zastosowaniu efektywnych mikroorganizmów. Autorki zanotowały pozytywny
wpływ tych preparatów tylko na kiełkowanie odmiany owsa nagiego Polar, spośród 4 badanych odmian. W porównaniu z wynikami z badań własnych, w niektórych kombinacjach notowano bardzo niską energię i zdolność kiełkowania –
około 1%, w badaniach Szydłowskiej i Małuszyńskiej [2011] zdolność kiełkowania wynosiła natomiast ponad 90%.
Zanotowane w doświadczeniu szklarniowym wschody owsa wahały się w zależności od odmiany średnio od 69% dla odmiany Breton do 95% dla odmiany
Bingo (tabela 4). Po zastosowaniu zaprawiania ziarna nie stwierdzono istotnych
różnic we wschodach roślin w porównaniu do kontroli. Średnio najlepiej wschodziły rośliny wyrosłe z niezaprawionych nasion – 88,2% oraz moczone w Biosepcie – 85,8%. Różnice pomiędzy kombinacjami, w których wysiewano zaprawione
ziarno a kontrolą nie były istotne statystycznie.
Ocena występowania zgorzeli siewek wykazała wpływ badanych zapraw do zaprawiania owsa na ograniczanie procentu porażonych roślin z objawami choroby
po zastosowaniu Bioczos i Biosept – odpowiednio 7,8 i 8,8% (tabela 5). Nie udało
się jednak potwierdzić tego statystycznie. Po zaprawieniu ziarna owsa pozostałymi zaprawami procent porażonych roślin był zbliżony do wyniku uzyskanego
z kombinacji kontrolnej. Średnio najmniej porażonych roślin uzyskano z odmiany
nagoziarnistej Nagus – 8,2%. Jest to prawdopodobnie spowodowane bezpośrednim kontaktem substancji czynnej z ziarniakiem, a nie plewką jak ma to miejsce
w przypadku odmian oplewionych. Średni stopień porażenia owsa był najniższy

77

Przydatność środków biotechnicznych do zaprawiania owsa

po zastosowaniu Bioczosu, Polyversum i Bioseptu (tabela 6). Dla pozostałych zapraw średni stopień porażenia wynosił 0,11, a w kombinacji kontrolnej 0,12.
Badanie wpływu zastosowanych w doświadczeniu zapraw na wagę części nadziemnej i korzeni wykazało, że najlepiej wpłynęło na te parametry zastosowanie
biostymulanta Click Horto (tabela 7 i 8). Środek ten według producenta uaktywnia
i pobudza metabolizm, przyspiesza wzrost roślin, zwiększa plon i jakość owoców.
Aplikacja tego środka w doświadczeniu została zmodyfikowana (tabela 1), ponieważ wg etykiety producenta tabletkę preparatu umieszcza się pod rośliną. Stwierdzono różnice odmianowe w wadze części nadziemnej i korzeni. Największą masę
części nadziemnej i korzeni miały rośliny odmiany Bingo oraz część nadziemną
również odmiana Breton. Jedynie części nadziemne i korzenie owsa odmiany Siwek ważyły statystycznie mniej w porównaniu do pozostałych odmian. W badaniach Horoszkiewicz-Janka i Jajor [2006] stwierdzono większą suchą i świeżą
masę jęczmienia ozimego po zastosowaniu środka Biochikol 020 PC i Bioczos
BR. W badaniach Rochalskiej i wsp. [2010] zaprawiano ziarno zbóż sproszkowanym czosnkiem i zaprawą, którą stanowiły zmielone części nadziemne: krwawnika zwyczajnego, rumianku zwyczajnego oraz wrotycza pospolitego. Spośród
badanych gatunków zbóż owies zwyczajny odmiany Chwat najlepiej reagował,
w porównaniu do wszystkich parametrów nasion, na zaprawianie naturalnymi
substancjami roślinnymi. Wyniki trzyletnich badań Baturo [2009] wskazują, że
stosowanie biopreparatów, szczególnie Bioseptu 33 SL, może być efektywnym narzędziem ograniczania chorób powodowanych przez grzyby na jęczmieniu uprawianym w systemie ekologicznym.
Tabela 2
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na energię
kiełkowania owsa (%)
Zaprawa
Odmiana

Kontrola

Średnio

1,0

69,9

17,4

11,0

1,5

72,0

18,7

61,0

74,5

45,6

94,9

73,8

93,8

78,6

89,3

68,4

96,3

84,5

51,4

35,3

45,5

29,1

83,2

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

9,1

14,1

0,5

7,3

Breton

6,6

15,1

1,1

Nagus

84,4

82,5

Siwek

90,8

Średnio

47,7

NIR(0,05)

Źródło: Badania własne.

B=2,182

NIR(0,05)

A=1,493

B/A=4,363
A/B=4,253
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Tabela 3
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na zdolność
kiełkowania owsa (%)
Odmiana

Zaprawa

Kontrola

Średnio

0,9

77,1

20,7

12,8

1,5

75,1

21,2

85,6

61,9

97,4

84,3

89,1

95,1

82,8

97,4

92,2

42,8

50,7

36,8

86,8

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

10,5

18,5

1,4

9,4

Breton

8,9

17,8

1,5

Nagus

90,5

90,1

79,0

Siwek

95,9

96,6

Średnio

51,4

55,8

Bingo

B=1,984

NIR(0,05)

NIR(0,05)

A=1,716

B/A=3,968
A/B=4,007

Źródło: Badania własne.

Tabela 4

Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna
na wschody owsa (%)
Odmiana

Zaprawa
Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Kontrola

Średnio

Bingo

93,0

96,5

92,5

94,5

92,5

97,5

94,5

Breton

67,5

67,0

67,5

68,5

60,5

78,0

69,1

Nagus

87,0

86,0

89,0

78,0

79,0

83,0

85,0

Siwek

95,5

83,5

89,0

75,5

80,5

94,5

87,7

Średnio

85,8

83,3

84,5

79,1

78,1

88,2

NIR(0,05)

NIR(0,05)

A=3,829

B/A=r.n.
A/B=r.n.

B=r.n.

r.n. – różnice nieistotne

Źródło: Badania własne.

Tabela 5
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na procent
porażonych roślin owsa przez sprawców zgorzeli siewek

Odmiana

Zaprawa

Kontrola

Średnio

14,1

13,5

10,3

8,0

12,7

12,3

11,2

6,6

5,4

9,7

8,2

9,4

6,2

13,6

10,4

10,4

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

7,9

6,1

8,6

11,2

Breton

7,9

9,0

15,2

Nagus

3,8

5,9

5,1

Siwek

15,6

10,3

11,0

14,4

Średnio

8,8

7,8

10,0

10,1

NIR(0,05)
r.n. – różnice nieistotne

Źródło: Badania własne.

B=r.n.

NIR(0,05)

A=9,947

B/A=r.n.
A/B=r.n.
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Tabela 6
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na średni stopień
porażenia owsa przez sprawców zgorzeli siewek
Odmiana

Zaprawa

Kontrola

Średnio

0,16

0,13

0,10

0,11

0,12

0,11

0,04

0,06

0,11

0,09

0,12

0,09

0,10

0,14

0,08

0,11

0,12

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

0,08

0,06

0,07

0,11

Breton

0,08

0,08

0,18

0,06

Nagus

0,06

0,06

0,06

Siwek

0,15

0,13

0,11

Średnio

0,09

0,08

0,11

NIR(0,05)

NIR(0,05)

A=r.n.

B/A=r.n.
A/B=r.n.

B=r.n.

r.n. – różnice nieistotne

Źródło: Badania własne.

Tabela 7
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na średnią
wagę części nadziemnej owsa (g)

Odmiana

Zaprawa
Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Kontrola

Średnio

Bingo

1,10

1,18

1,09

1,24

1,90

1,08

1,24

Breton

1,09

1,14

1,01

1,24

1,77

1,09

1,20

Nagus

0,82

0,80

0,75

0,80

0,98

0,93

0,83
0,76

Siwek

0,71

0,73

0,68

0,71

1,04

0,78

Średnio

0,93

0,96

0,88

0,99

1,42

0,97

NIR(0,05)

B=0,785

NIR(0,05)

A=0,425

B/A=0,163
A/B=0,170

Źródło: Badania własne.

Tabela 8
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na średnią
wagę korzeni owsa (g)

Odmiana

Zaprawa

Kontrola

Średnio

0,47

0,22

0,23

0,10

0,20

0,09

0,13

0,09

0,19

0,10

0,10

0,08

0,07

0,13

0,09

0,09

0,10

0,12

0,25

0,12

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

0,19

0,21

0,17

0,21

Breton

0,12

0,10

0,09

Nagus

0,09

0,09

0,08

Siwek

0,09

0,09

Średnio

0,12

0,12

NIR(0,05)

Źródło: Badania własne.

B=0,019

NIR(0,05)

A=0,018

B/A=0,039
A/B=0,039
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4. Wnioski
1. Zastosowanie w warunkach laboratoryjnych zapraw pochodzenia roślinnego i zaprawianie ziarna owsa środkami zawierającymi mikroorganizmy
w badanych odmianach wpływało niekorzystnie na energię kiełkowania
ziarna i zdolność kiełkowania.
2. Wschody ziarna zaprawionego przez badane środki były dla większości badanych odmian wystarczające.
3. Środki Bioczos, Biosept i Polyversum pozwalają na ograniczenie porażenia
wschodzących roślin przez sprawców zgorzeli siewek.
4. Zastosowanie biostymulatora Click Horto wpływało korzystnie na wzrost
masy korzeni i części nadziemnej badanych odmian owsa.
5. Zastosowanie środka, po jego uprzednim zarejestrowaniu, do ograniczenia
sprawców chorób w czasie wschodów przyczynić się może do wyższego plonowania owsa w ekologicznym systemie uprawy.
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Przydatność ŚRODKÓW BIOTECHNICZNYCH DO ZAPRAWIANIA OWSA

Słowa kluczowe: owies, zaprawianie ziarna, zgorzel siewek, środki ekologiczne
STRESZCZENIE

W ostatnim czasie z powodu ograniczania możliwości stosowania zapraw chemicznych istnieje potrzeba badania przydatności środków do zaprawiania ziarna, które zbudowane są z naturalnych substancji w formie ekstraktu, wyciągu lub grzybni mikoryzalnej,
bakterii, itp. Celem badań była ocena przydatności środków pochodzenia roślinnego oraz
środków zawierających mikroorganizmy do zaprawiania ziarna owsa. W doświadczeniu
wazonowym przebadano kilka takich preparatów, które mogą być przydatne do zaprawiania ziarna owsa lub innych gatunków zbóż. Ziarno owsa oplewionego i nagiego zaprawiono następującymi środkami: Biosept 33 SL (ekstrakt z grejpfruta), Bioczos Płynny (wyciąg
z czosnku), Timorex Gold 24 EC (wyciąg z krzewu herbacianego), Polyversum (grzyb
Pythium oligandrum) i Click Horto (grzybnia mikoryzalna – Globus intraradius, bakterie
ryzosfery, grzyb Trichoderma atraviride). Analizowano zdrowotność siewek oraz świeżą
masę części nadziemnej i korzeni. Zaprawione ziarno poprzez jego moczenie w roztworach tych preparatów wykazało ich korzystne działanie na wschody roślin, a w przypadku
środków Bioczos, Biosept 33 SL i Polyversum poprawiła się także zdrowotność siewek
wschodzącego owsa. Środek Click Horto wykazał właściwości biostymulujące rozwój
owsa. W kombinacji, w której zastosowano ww. środek uzyskano wyraźny wzrost masy
korzeni i części nadziemnej. Wykonane badania dają informacje o tym, że niektóre z ocenianych preparatów mogą być przydatne do zaprawiania ziarna odmian owsa.
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SUITABILITY OF BIOTECHNICAL MEASURES FOR THE TREATMENT OF OATS

Keywords: oats, seed treatment, seedling blight, ecological products
SUM M A RY

In view of the fact that recently the possibilities to use chemical treatment have been
limited it is necessary to research the usefulness of seed treatment products composed
from natural substances in the form of an extract or mycorrhizal mycelium, bacteria, etc.
The aim of the research was to assess the usefulness of plant substances and substances
containing microorganisms for oats seed treatment. Several preparations which might be
useful for the treatment of oats seeds or the seeds of other cereals were researched in
a pot experiment. The seeds of hulled and hulless oats were treated with the following
substances: Biosept 33 SL (grapefruit extract), Liquid Bioczos (garlic extract), Timorex
Gold 24 EC (tea plant extract), Polyversum (Pythium oligandrum fungus) and Click Horto
(mycorrhizal mycelium – Globus intraradius, rhizosphere bacteria, Trichoderma atraviride fungus). The health of seedlings and fresh mass of the aboveground part and roots were
analysed. The seeds were treated with those preparations by being soaked in their solutions. The preparations had positive influence on the emergence of crops. Bioczos, Biosept
33 SL and Polyversum also improved the health of emerging oats seedlings. Click Horto
biostimulated the development of oats. The combination with this preparation resulted in
a noticeable growth in the root mass and aboveground part. The research provides information which of the preparations under analysis may be useful for the treatment of seeds
of oats cultivars.
e-mail: j.horoszkiewicz@iorpib.poznan.pl
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PRZYCZYNY ODPORNOŚCI NA FUNGICYDY GRZYBÓW
PATOGENICZNYCH DLA ROŚLIN
1. Wstęp
Intensywna uprawa roślin rolniczych może sprzyjać rozwojowi chorób roślin
wywoływanych przez grzyby patogeniczne. Wpływa na to dostępność roślin żywicielskich uprawianych w monokulturach, brak właściwego zmianowania upraw,
obecność zarodników grzybów patogenicznych znajdujących się np. w pozostawianych na polach resztkach porażonych roślin lub glebie oraz niedostatecznie
lub nieprawidłowo prowadzona chemiczna ochrona roślin. Kolejnym zagrożeniem upraw jest możliwość nabywania przez patogeny odporności na stosowane
w fungicydach substancje czynne.
W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z problemem odporności grzybów na fungicydy, szczególnie należące do grup: MBC (Methyl Benzimidazole Carbamates), QoI (Quinone outside Inhibitors), SDHI (Succinate Dehhdrogenase Inhibitors) i DMI (DeMethylation Inhibitors). Wymienione grupy
należą do fungicydów o wysokim lub średnim ryzyku powstawania szczepów odpornych, a jednocześnie należą do substancji powszechnie używanych w Polsce
w ochronie roślin.

2. Historia fungicydów
Choroby roślin wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy przez stulecia
rozwoju rolnictwa pozostawały poza wszelką kontrolą. Pierwszymi substancjami
chemicznymi, które wykorzystywane były przez ludzi do ochrony roślin przed
patogenami były związki miedzi, siarki, chloru oraz rtęci [Deising i wsp. 2008;
Russell 2005]. Za początek racjonalnego stosowania substancji chemicznych
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w ochronie roślin często uznaje się wynalezienie w roku 1885 mieszaniny miedzi
i wapna tzw. cieczy bordoskiej. Preparat ten, służący początkowo ochronie winorośli przed mączniakiem rzekomym (Plasmopara viticola) jest nadal stosowany,
głównie w uprawach sadowniczych i ogrodniczych [Russell 2005].
Szybszy rozwój ochrony roślin nastąpił dopiero na początku XX wieku, kiedy wraz z rozwojem nauk biologicznych rozpoczęto produkować i powszechnie
używać fungicydy syntetyczne. Pierwsze z substancji należały do inhibitorów
typu multi-site, czyli działających nieselektywnie na wiele procesów życiowych
zachodzących w komórkach grzyba, powodując ich destabilizację i zniszczenie.
Do preparatów, które powstały w ówczesnych latach i nadal są używane należą
np.: tiram (1942), kaptan (1952), dodyna (1957), mankozeb (1961) oraz chloratalonil (1964). Fungicydy typu multi-site najczęściej charakteryzują się kontaktowym odziaływaniem, nie należą więc do substancji zapewniających długotrwałą
ochronę roślin. Preparaty te wymagają często stosowania dość wysokich dawek,
mogą posiadać także niekorzystny wpływ na organizmy nie będące przedmiotem
zwalczania. Do ich niewątpliwych zalet należy niewielkie ryzyko powstawania
odporności u grzybów [Ma i Michailides 2005; Russell 2005].
Dalszy, znaczący rozwój ochrony roślin następował od lat 60-tych XX wieku.
Związany był on z wprowadzeniem do rolnictwa fungicydów nowej generacji, tak
zwanych inhibitorów single-site. Działanie fungicydów typu single-site polega na
zablokowaniu przez substancję aktywną funkcjonowania konkretnego rodzaju
białka, prowadzące do zatrzymania wybranych procesów fizjologicznych zachodzących w komórce grzyba. Wśród mechanizmów grzybobójczego działania fungicydów typu single-site wymienia się między innymi zaburzenia: syntezy kwasów
nukleinowych (fenyloamidy), mitozy i podziałów komórkowych (benzimidazole),
oddychania (strobiluryny), syntezy aminokwasów i białek (anilino-pirymidyny),
steroli (imidazole, triazole), składników ścian komórkowych (karbamaty), czy sygnalizacji komórkowej (fenylopirole, dikarboksymidy) [FRAC 2012]. Fungicydy
typu single-site są obecnie podstawą większości systemów ochrony roślin. Najczęściej są to substancje bezpieczne dla roślin, o działaniu wgłębnym lub systemicznym, zapewniającym długi okres ochrony roślin przed szerokim spektrum
grzybów chorobotwórczych. Ze względu na ich silne, kierunkowe działanie przeciwgrzybicze stosowane są w stosunkowo niewielkich ilościach [Ma i Michailides
2005; Russell 2005]. Niestety, mimo wielu zalet fungicydy single-site posiadają też
swoje wady. Do jednej z najważniejszych należy możliwość powstawania u grzybów szczepów odpornych. Z tego względu coraz większe znaczenie odgrywa racjonalne stosowanie środków grzybobójczych, które ma zapewnić maksymalnie długą skuteczność stosowanych preparatów przez minimalizację możliwości rozwoju
tego zjawiska [Ma i Michailides 2005].
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3. Przyczyny odporności grzybów na fungicydy
Poszczególne gatunki grzybów różnią się pomiędzy sobą fizjologią. Wpływa to
na zdolność wytwarzania szczepów odpornych. Wyższe ryzyko powstawania odporności występuje u patogenów o dużej zmienności genetycznej, krótkim cyklu
rozwojowym, obfitej sporulacji, bezbarwnych zarodnikach mogących szybko rozprzestrzeniać się np: Botrytis, Blumeria, Cercospora, Erisiphe [Deising i wsp. 2008].
Ryzyko powstawanie szczepów grzybów odpornych na fungicydy może różnić
się także między regionami upraw. Spowodowane jest to innymi warunkami do
rozwoju grzybów (np. częstszymi opadami, wyższą wilgotnością oraz temperaturą sprzyjającą rozwojowi poszczególnych gatunków grzybów), oraz związaną
z tym inną intensywnością ochrony roślin. Zjawisku sprzyja długotrwałe stosowanie tych samych substancji czynnych lub substancji o podobnym mechanizmie
działania grzybobójczego na dużych obszarach upraw. Należy podkreślić, że ryzyko uodporniania się patogenów jest różne dla poszczególnych klas fungicydów.
Do grup fungicydów charakteryzujących się wysokim ryzykiem możemy zaliczyć
np. benzimidazole (MBC), fenyloamidy (PA) i strobiluryny (QoI), średnim DMI
(triazole) i SDHI, a niskim morfoliny [FRAC 2012].
Przyczyny nabywania odporności na fungicydy przez grzyby patogeniczne
dla roślin są różne. Najczęściej odporność wywołana jest zmianą w strukturze
białka docelowego dla fungicydu (targetowego), wynikającą z pojawienia się
w DNA kodującym to białko mutacji. Mutacje w komórkach grzybów powstają
spontanicznie lub pod wpływem czynników zewnętrznych jak światło UV, czy
substancje chemiczne [Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides 2005]. Wśród innych czynników mogących powodować wzrost odporności izolatów grzybów na
fungicydy wymienia się zwiększenie ekspresji (syntezy) białek targetowych dla
fungicydów oraz syntezę alternatywnych enzymów, zastępujących funkcję tych,
które blokowane są przez fungicydy [Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides 2005,
Pieczul i Perek 2015]. Kolejne przyczyny dotyczą wzrostu ekspresji białek, które powodują usunięcie fungicydów z komórek grzyba na zewnątrz. Uczestniczą
w tym białka transportowe ABC i MFS. Transportery ABC (ATP-Binding Cassette) są dużą grupą, konserwatywnych białek umiejscowionych w błonie komórkowej, błonach organelli np. wakuoli, reticulum endoplazmatycznego, peroksysomów oraz mitochondriów. Transportery MFS (Major Facilitator Superfamily)
są białkami umiejscowionymi wyłącznie w błonie komórkowej. Obydwie grupy
transporterów wychwytują i usuwają szeroki zakres substratów (alkaloidy, peptydy, sterole, flawonoidy). Ich udział w usuwaniu fungicydów z komórek opisany
został u wielu gatunków grzybów (Aspergillus, Botrytis, Penicillium). Działalność
białek transportowych często związana jest ze zjawiskiem jednoczesnej, podwyż-
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szonej odporności na wiele substancji, należących do różnych grup chemicznych
fungicydów (odporność MDR – multi-drug resistance) [Deising i wsp. 2008; Ma
i Michailides 2005]. Zjawisko to obserwuje się coraz częściej u grzybów patogenicznych dla roślin i może stanowić zagrożenie dla skutecznej kontroli patogenów. Szczepy odporne na fungicydy, posiadające podobne cechy fizjologiczne jak
izolaty wrażliwe (ilości powstających zarodników, stopień patogeniczności, przeżywalności sezonu zimowego) mogą bardzo długo utrzymywać się w środowisku
rolniczym. Odporność może być potem dziedziczona i stać się cechą populacji
[Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides 2005]. Zjawisko takie jest doskonale widoczne w przypadku powszechnie występującej odporności na benzimidazole
u Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis (łamliwość źdźbła zbóż) czy
Cercospora beticola (chwościk buraka) [Pieczul i Perek 2013, Pieczul i Korbas
2014]. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem coraz częściej obserwowanym u izolatów grzybów patogenicznych jest odporność krzyżowa. Zjawisko polega na jednoczesnym wykształceniu odporności na wiele fungicydów, których działanie dotyczy tego samego mechanizmu oporu. Zjawisko to w znacznym stopniu wyklucza zastępowanie środków chemicznych w obrębie grupy chemicznej, np. triazoli
innymi triazolami [Avenot i Michailides 2007; Karaoglanidis i Thanassoulopoulos
2003, Pieczul i Łacka 2015].
FUNGICYDY MBC (benzimidazole)
Fungicydy z grupy MBC - Methyl Benzimidazole Carbamates (benzimidazole
oraz tiofanaty) są niewielką grupą fungicydów wprowadzonych do rolnictwa pod
koniec lat 60-tych (tiabendazol 1964, benomyl 1968) oraz w latach 70-tych (fuberidazol 1970, tiofanat metylu 1970, karbendazym 1976). Początkowo, ze względu
na szerokie działanie grzybobójcze wykorzystywane były chętnie do ochrony wielu rodzajów upraw roślin rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych. Fungicydy
MBC działają poprzez połączenie fungicydu z białkiem b-tubuliny, co hamuje
budowę centromeru, transport chromosomów, podziały komórkowe oraz funkcjonowanie cytoszkieletu komórkowego [Davidse 1986]. Niestety wiele gatunków
grzybów bardzo szybko uodporniło się na substancje czynne z tej grupy. Szczepy
gatunków grzybów charakteryzujące się dużą liczbą cykli infekcyjnych jak Venturia inaequalis (parch jabłoni), czy Botrytis cinerea (szara pleśń) potrzebowały
około 2 lat od momentu zastosowania benomulu na wykształcenie pełnej odporności [Deising i in. 2008]. U patogenów o mniejszej liczbie cykli infekcyjnych
w ciągu roku odporność na benzimidazole pojawiła się później np. u O. acuformis
i O. yallundae po około 10 latach od momentu rozpoczęcia stosowania benomylu,
a u Rhynchosporium secalis (rynchosporioza zbóż) po 15 latach [Albertini i wsp.
1999; FRAC 2013].

Przyczyny odporności na fungicydy grzybów patogenicznych dla roślin

87

Obecnie wśród gatunków, u których stwierdzono obecność szczepów odpornych na fungicydy MBC wymienia się ważne gospodarczo patogeny jak: Alternaria alternata (alternarioza), Ascochyta pinodes, A. pisi (askochytoza liści grochu),
B. cinerea, C. beticola, Colletotrichum gloeosporioides, C. lindemuthianum (antraknoza) Erisiphe graminis (mączniak prawdziwy zbóż), Fusarium spp. (zgorzele
podstawy źdźbła i fuzariozy), Microdochium nivale (pleśń śniegowa), O. acuformis, O. yallundae, Pyrenophora teres (plamistość siatkowa jęczmienia), Pyrenophora tritici-repentis (brunatna plamistość liści), Rhizoctonia solani (rizoktonioza
ziemniaka), Rhynchosporium secalis (rynchosporioza), Sclerotinia sclerotiorum
(zgnilizna twardzikowa), Septoria tritici (septorioza paskowana liści pszenicy),
Ustilago hordei (głownia zwarta jęczmienia), V. inequalis i inne [FRAC 2013]. Badania laboratoryjne prowadzone w Zakładzie Mikologii Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu wskazują, że odpornych na
benzimidazole było: 90% izolatów C. beticola, 98% izolatów O. acuformis i 70%
izolatów O. yallundae (izolaty zbierane w latach 2010-2014) [Pieczul i Perek 2013,
Pieczul i Korbas 2014].
Podstawową przyczyną powstawania odporności na fungicydy z grupy benzimidazoli są mutacje punktowe, które powodują zmianę sekwencji aminokwasów
w miejscu wiązania fungicydu z białkiem b-tubuliny [Albertini i wsp. 1999; Davidson i wsp. 2006; Ma i Michailides 2005]. Wśród najczęstszych mutacji wymienia
się: Glu198Ala/Gln/Gly/Lys/Val, Phe200Tyr, i Leu240Phe [Albertini i wsp. 1999;
Ma i Michailides 2005, Pieczul i Piszczek 2012]. Różne substytucje w tym samym
kodonie mogą wpływać na różnice w zakresie odporności [Albertini i wsp. 1999].
U izolatów Monilinia fructicola (brunatna zgnilizna drzew pestkowych) mutacja
w kodonie 6 powoduje niski, a w 198 wysoki stopień odporności [Ma i wsp. 2003].
W rzadkich wypadkach odporność na benzimidazole nie jest związana z mutacjami w genie b-tubuliny [Kawchuk i wsp. 2002]. Mutanty oporne na benzimidazole
często są zdolne do funkcjonowania w środowisku rolniczym, nawet po zaprzestaniu stosowania benzimidazoli [Karaoglanidis i wsp. 2003; Leroux i wsp. 2013].
FUNGICYDY QoI (strobiluryny)
Fungicydy QoI – Quinone outside Inhibitors potocznie nazywane strobilurynami są jedną z nowszych, a zarazem częściej używanych w ochronie roślin
grup fungicydów. Na rynek preparatów służących ochronie roślin wprowadzone
zostały po roku 1990. Strobiluryna jest substancją pochodzenia naturalnego. Jest
syntetyzowana przez grzyb kapeluszowy Strobilurus tenacellus, co ma zapewnić
zahamowanie rozwoju w jego otoczeniu grzybów konkurencyjnych. Ze względu
na szybki rozkład na świetle substancja ta nie jest stosowana w ochronie roślin.
Firmy chemiczne zastąpiły ją substancjami trwalszymi o podobnej budowie
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chemicznej i właściwościach. Fungicydy te ze względu na swoje właściwości wykorzystywane są do zwalczania wielu patogenów roślin uprawnych, przynosząc
dodatkowe korzyści w postaci stymulacji wzrostu roślin. Do substancji czynnych
z tej grupy należą m.in.: azoksystrobina (1992), piraklostrobina (2000), dimoksystrobina (2003), fluoksyastrobina (2002), pikoksystrobina (2001), piraklostrobina
(2000), krezoksym metylu (1996). Niestety strobiluryny należą do fungicydów
o wysokim ryzyku powstawania odporności u grzybów. Już po 2 latach stosowania strobiluryn w zwalczaniu E. graminis, czy P. viticola wykryto pierwsze, szczepy
odporne [Deising i wsp. 2008; Haeney i wsp. 2000].
Działanie fungicydów QoI polega na hamowaniu procesów oddechowych zachodzących w mitochondriach, przez połączenie się z cytochromem b, należącym
do III kompleksu oddechowego. Powoduje to zablokowanie transferu elektronów
oraz zahamowanie syntezy ATP. Wywołany niedobór energetyczny skutkuje zahamowaniem wielu procesów życiowych jak wzrostu grzybni, wytwarzania zarodników konidialnych i ich kiełkowania [Fernandez-Ortuno i wsp. 2008].
Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień na temat identyfikacji szczepów
odpornych u kolejnych gatunków grzybów chorobotwórczych. Wśród patogenów, u których wykryto odporność na strobiluryny wymienia się między innymi:
A. alternata, A. solani (alternarioza ziemniaka), B. cinerea, C. beticola, C. gloeosporioides E. graminis, M. nivale, P. teres, P. tritici-repentis, R. secalis, S. tritici, Ustilago
maydis (głownia kukurydzy) oraz V. inequalis [FRAC. 2013]. W Polsce do patogenów, u których coraz częście obserwowana jest odporność na strobiluryny należą
M. graminicola i V. inaequalis [Broniarek-Niemiec i Bielenin 2007; Pieczul 2015]
Głównym mechanizmem nadającym odporność patogenom na strobiluryny
są mutacje w genie cytochromu b: Gly143Ala, Fen129Leu lub Gly137Ala [Bolton i wsp. 2013; Fernandez-Ortuno i wsp. 2008; Malandrakis i wsp. 2011, Pieczul
2015]. Mutacje w kodonie 129 i 137 powodują mniejszy stopień odporności, niż
w kodonie 143. Wśród innych mechanizmów wzrostu odporności grzybów na
strobiluryny wymienia się usuwanie fungicydów z wnętrza komórek przy pomocy
białek transportowych ABC i MNS lub wzrost aktywności alternatywnej oksydazy (AOX) [Fernandez-Ortuno i wsp. 2008, Pieczul i Perek 2015]. AOX jest enzymem łańcucha transportu elektronów u roślin i grzybów, związanym z wewnętrzną błoną mitochondrialną. Stanowi alternatywną do szlaku oksydazy cytochromu
c trasę przepływu elektronów w łańcuchu oddechowym. Szlak ten generuje 60%
mniej energii niż zwykły szlak oddechowy, przez co mutanty mogą być w gorszej
kondycji fizjologicznej (wytwarzają mniej zarodników i są mniej patogeniczne)
[Fernandez-Ortuno i wsp. 2008; Wood i Hollomon 2003].
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FUNGICYDY SDHI
Fungicydy SDHI – Succinate Dehydrogenase Inhibitors, podobnie jak QoI są
stosunkowo nową grupą fungicydów. W Polsce do najczęściej wykorzystywanych
substancji należą: bixafen (2006), boskalid (2002), fluopyram (2008), izopyrazam
(2008) pentiopyrad (2003). Działanie grzybobójcze fungicydów polega na hamowaniu procesów oddechowych zachodzących na II kompleksie oddechowym,
konkretnie działanie dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) [Horsefield i wsp.
2006]. Niestety fungicydy SDHI należą do substancji, na które grzyby mogą dość
szybko nabywać odporność. Spowodowane jest to mutacjami punktowymi w genach podjednostek B, C i D dehydrogenazy bursztynianowej [Avenot i Michailides 2010].
U grzybów opisany został szereg mutacji odpowiedzialnych za to zjawisko.
Do dotychczas zidentyfikowanych należą w podjednostce B: Pro225Leu/Thr/Phe,
Asn230Ile, His249Tyr/Leu/Asn, His252Leu, His267Tyr/Arg/Leu, His272Leu/Tyr/
Arg, His277Tyr/Arg, w podjednostce C: Thr90Ile, His134Arg, His152Arg i Ile269Val/Cys oraz w podjednostce D: Asp123Glu, Asp124Glu, Asp132Arg, Asp/
His133Arg, Asn230Ile [Avenot i Michailides 2010]. Badania modelowania białek
wykazują, że wszystkie mutacje umieszczone są wewnątrz lub w pobliżu miejsca
wiążącego ubichinon i prowadzą do zmniejszenia lub utraty jego powinowactwa
do fungicydów. Zazwyczaj szczepy odporne na SDHI wykazują oporność krzyżową na pozostałe fungicydy z grupy. Wrażliwość na poszczególne fungicydy może
się znacznie różnić, w zależności od miejsca mutacji i podjednostki SDH. Badania
parametrów fizjologicznych mutantów odpornych na fungicydy SDHI wykazują,
że nie zawsze posiadają one zredukowaną zdolność sporulacji, kiełkowania zarodników i wytwarzania form przetrwalnikowych [Avenot i Michailides 2007].
Do patogenów, u których wykryto odporność na tą grupę fungicydów należą
patogeny roślin uprawnych takie jak: A. alternata, Corynespora cassiicola (korynesporoza dyniowatych) Didymella bryoniae (czarna zgnilizna zawiązków i pędów
roślin dyniowatych), S. tritici, S. sclerotiorum, Ustlago maydis (głownia kukurydzy) oraz Ustilago nuda (głownia pyląca jęczmienia) [Avenot i Michailides 2007;
FRAC 2013].
FUNGICYDY DMI (triazole)
Fungicydy DMI – DeMethylation Inhibitors (triazole) należą do dużej grupy
fungicydów wykorzystywanej w rolnictwie od lat 70-tych. Do substancji czynnych zarejestrowanych w Polsce należą m.in.: cyprokonazol (1989), epoksykonazol (1993), flusilazol (1984), imazalil (1977), metkonazol (1994), propikonazol
(1980), tebukonazol (1988), terakonazol (1990) i prochloraz (1977). Działanie
fungicydów DMI polega na specyficznym wiązaniu z 14-dimetylazą sterolu, enzy-
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mem uczestniczącym w syntezie prekursora ergosterolu. Ergosterol jest głównym
składnikiem błony komórkowej grzybów, uczestniczy w utrzymywaniu płynności
oraz stabilności membran. Skutkiem zahamowania prawidłowego funkcjonowania dimetylazy jest gromadzenie intermediatów ergosterolu, takich jak lanosterol,
co prowadzi do zmian funkcjonowania i struktury błony komórkowej [Lepesheva
i Waterman 2007].
Pojawienie się odporności grzybów na fungicydy DMI może być spowodowane mutacjami punktowymi w genie dimetylazy sterolu (Cyp51). Dotychczas
opisanych zostało kilkanaście mutacji (Val136Ala, Val136Cyt, Tyr137Phe, Phe180Leu, Ile138Val, Ala379Gly, Ser 524Thr) warunkujących wzrost odporności
na fungicydy DMI, u różnych gatunków grzybów [Cools i Fraje 2008; Wynard
i Brown 2005]. Inną przyczyną odporności jest wzrost poziomu ekspresji genu
Cyp51 [Bolton i wsp. 2012; Ma i Michailides 2005; Nikou i wsp. 2009]. Zjawisko takie obserwowane jest u grzybów z rodzaju Penicillium, Venturia, Monilinia
[Schnabel i Jones 2001]. Kolejną z przyczyn wzrostu odporności grzybów na DMI
jest efektywne działanie białek transportowych ABC i MFS [Deising i wsp. 2008].
Izolaty o zwiększonej odporności na triazole mogą być upośledzone w funkcjach
fizjologicznych, co zapobiega w niektórych wypadkach wzrostowi ich występowania w populacji.
Do gatunków grzybów patogenicznych dla roślin, u których stwierdzono
obecność szczepów o zwiększonej odporności na fungicydy DMI zalicza się: B. cinerea, C. beticola, C. gloeosporioides, E. graminis, F. graminearum, M. fructicola,
O. acuformis, O. yallundae, P. teres, P. tritici-repentis, R. secalis, S. tritici, U. maydis,
V. inequalis i inne [FRAC 2013]. Badania wykonane w Zakładzie Mikologii IOR-PIB wskazują, że około 20-30% izolatów C. beticola charakteryzuje się podwyższoną odpornością na triazole. Do innych gatunków, u których zidentyfikowano
szczepy charakteryzujące się podwyższona odpornością na triazole w Polsce należą Oculimacula spp., M. graminicola [Pieczul i Korbas 2014, Pieczul i Perek 2013].

4. Podsumowanie
Stosowanie fungicydów jest niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości plonów.
Grzyby dostosowują się jednak do niekorzystnych dla nich czynników takich jak
stosowanie fungicydów, co prowadzi do zmniejszenia ich wrażliwości na stosowane substancje czynne. Pojawianie się odporności na fungicydy jest zjawiskiem
powszechnym u wielu gatunków grzybów patogenicznych dla roślin. Zwiększenie
odporności wywołane jest najczęściej mutacjami w genach białek targetowych dla
fungicydów lub zmianami ekspresji genów tych białek, syntezą białek zastępujących
funkcję blokowanych przez fungicyd lub usuwających toksyny z wnętrza komórek.
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Mutanty odporne na fungicydy mogą być trwale obecne w populacji patogena, jeżeli nie wykazują obniżenia kondycji fizjologicznej. Wprowadzenie monitorowania
odporności, znajomość jego przyczyn oraz stosowanie praktyk mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku jak np. stosowanie preparatów złożonych, zawierających substancje czynne należące do różnych grup fungicydów, czy też naprzemienne używanie tych substancji, pozwala na lepsze zarządzanie ochroną upraw
i zapewnia dłuższą skuteczność stosowanych substancji czynnych.
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STRESZCZENIE

Ochrona upraw przed grzybami patogenicznymi dla roślin jest jednym z podstawowych elementów zapewniających wysokie plony. Niestety, odporność na fungicydy jest
zjawiskiem coraz częściej występującym u patogenów. Przyczyną zaniku ochronnego
działania stosowanych substancji czynnych są najczęściej mutacje w genach białek targetowych dla fungicydów. Do innych czynników powodujących wzrost odporności grzybów
na fungicydy zalicza się m.in. zwiększenie ekspresji w/w białek, syntezę alternatywnych
enzymów zastępujących funkcje blokowanych enzymów lub usuwanie z komórek fungicydów przez transportery ABC i MFS. Obecnie, ze względu na wzrost częstości tego
zjawiska coraz większe znaczenie odgrywa stosowanie fungicydów zgodnie z praktykami
zapobiegającymi powstawaniu odporności u grzybów.
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Crop protection against plant pathogenic fungi is one of the basics ensuring high
yields. Unfortunately, resistance to fungicides has the tendency to occur more frequently.
The causes of the decline of active substances protective effect are usually mutations in
genes of fungicide target proteins. The other factors of increasing resistance level include
overexpression of target protein, synthesis of alternative enzymes replacing functions of
inhibited enzymes or removal of fungicides from cells by ABC and MFS protein transporters. Currently, due to the increased incidence of this phenomenon is important to use
fungicides according to practices preventing the formation of fungi resistance.
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NAWOŻENIE, WYZWANIE DLA DORADZTWA,
NA PRZYKŁADZIE SADOWNICTWA REGIONU
RADOMSKIEGO
1. Wstęp
Trudno przecenić rolę nawożenia w nowoczesnym rolnictwie. Zakładając, że
nie popełniono kardynalnego błędu w doborze stanowiska to w przeciętnym roku
nawożenie jest z pewnością najważniejszym z czynników wpływających na plony.
W dodatku nawożenie ma też istotne znaczenie w integrowanej ochronie obowiązującej jako system produkcji od 1 stycznia 2014 r. Dlatego też prawidłowe i skuteczne nawożenie powinno być jednym z priorytetów w działalności doradczej.

2. Krótka charakterystyka gospodarstw sadowniczych w Polsce
Niektóre problemy związane z nawożeniem będą prześledzone na podstawie
gospodarstw sadowniczych. Sadownicy, a zwłaszcza producenci jabłek, jako grupa
uważają się za elitę rolnictwa. Weźmy pod uwagę konieczne inwestycje, niezbędne
w towarowym sadownictwie, wyższe niż w wielu innych dziedzinach rolnictwa.
Na przykład według obliczeń autora artykułu, koszt założenia 1ha sadu jabłoniowego w gospodarstwie 10 ha, wraz z niezbędnym minimalnym wyposażeniem
(ciągnik, opryskiwacz, mniejszy sprzęt) jest to kwota rzędu 80 tys. zł. Do tego
dochodzi infrastruktura (przechowalnia, urządzenia sortujące) bez względu na to
czy zlokalizowana jest w gospodarstwie, czy poza nim, 100 tys./ha. Jeżeli weźmiemy pod uwagę konieczną wiedzę, specjalistyczne doradztwo itp. zrozumiemy, że
nie łatwo jest wybić się w tej dziedzinie na znaczącą pozycję na globalnym rynku
owoców. A w 2013 r. Polska była największym eksporterem jabłek na świecie.
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Właściciele gospodarstw produkujących jabłka nie stanowią jednolitej grupy
zawodowej. W Polsce mamy 3 grupy sadów [Makosz 2014]. Pierwsza z nich to
liczne i niewielkie, najczęściej ekstensywne sady przydomowe, na powierzchni
ok. 40 tys. ha. Produkują one owoce na własne potrzeby i w latach urodzaju (bardzo często występuje tu przemienność owocowania) dla przetwórstwa. Średnie
plony w tych sadach szacowane są na 5 do 8 t/ha. Druga to sady o niskim i średnim poziomie intensywności, zajmujące ok. 100 tys. ha, z plonami ok. 13-15
t/ha. Gospodarstwa te w przeciętnych latach mają znaczący udział w eksporcie,
zaopatrują lokalne rynki, są też największym dostawcą owoców dla przetwórstwa.
Grupa trzecia to sady najbardziej intensywne. Zajmują ok. 40 tys. ha, osiągają
średnią wydajność 40 – 45 t/ha. Realizują one połowę do 2/3 eksportu, zaopatrują
w owoce krajowe sieci sprzedaży detalicznej, supermarkety, dyskonty. Właściciele
tych właśnie sadów, są najczęściej członkami grup producenckich, które obejmują
ok. 6% ogrodniczych gospodarstw towarowych. Dzięki temu zazwyczaj mają oni
możliwość korzystania z zaplecza logistycznego i przygotowywania dużych partii
owoców.

3. Zarys sytuacji w nawożeniu sadów na podstawie wyników analiz
prób glebowych
W przeprowadzonej analizie pod uwagę wzięto wyniki badań próbek gleby
z roku 2008 i 2013 z losowo wybranych 100 pól w każdym roku, z pośród dostarczonych do badań w laboratorium CDR w Radomiu. Trzeba zauważyć, że
przeprowadzone porównywanie nie upoważnia do wyciągania wniosków dotyczących całego rolnictwa czy wszystkich gospodarstw sadowniczych, ale daje sygnał, wart zastanowienia. Przyczyną jest to, że choć znana jest zasada pobierania
próbek gleby do analiz raz na 3, 4 lata, nie jest ona respektowana w powszechnej
praktyce. Znane są gospodarstwa sadownicze, które wykonują różnego typu analizy zaopatrzenia roślin w składniki odżywcze kilka razy do roku, co uzasadnione
jest bardzo wysoką jakością produkcji jak i wysokimi plonami. Większość jednak
gospodarstw bada glebę nieregularnie, znacznie rzadziej niżby należało, czego
skutkiem są stwierdzane nieprawidłowości, stosunkowo niskie plony i mierna ich
jakość. Ponadto pola, o których mowa, reprezentują stosunkowo niewielki obszar
w centralnej Polsce, nie koniecznie reprezentatywny dla innych obszarów.
Pierwsze, co zwraca uwagę na wylosowanych polach w 2013 r., to znaczna
ilość planowanych, a czasem nowo założonych plantacji borówek amerykańskich (28%). Mimo wzrostu popularności tych jagód wśród klientów, przyrost
powierzchni uprawnych znacznie wyprzedza wzrost zamożności naszego społeczeństwa, a prawdopodobnie też aktualne możliwości eksportu. W 2008 roku
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brak było informacji o przeznaczeniu wielu pól, w każdym razie pola przeznaczone pod borówkę trafiały się sporadycznie. Już w 2014 roku notowano obniżenie
cen zbytu borówek, co sygnalizuje nasycanie się rynku. Zanim nastąpi całkowite
załamanie cen i produkcji należałoby pomyśleć o organizacji rynku, aby możliwe
było przygotowanie dużych, jednolitych partii owoców i o nowych kierunkach
zagospodarowania. Jest to zadanie dla agencji rządowych, z wykorzystaniem doradców terenowych.
Kolejny problem, jaki odkrywają próby glebowe to niepokojąco duży udział
gleb kwaśnych, poniżej optimum pH dla poszczególnych upraw na polach nie
przeznaczonych pod borówkę amerykańską, która z kolei wymaga gleb bardzo kwaśnych. Takich pól było 76% w 2013 r., wobec 72 % w 2008. Wśród gleb
kwaśnych duży udział mają pola b. kwaśne – pH poniżej 5 odpowiednio 2013.
r. 47%, 2008.-46%. Takie pH, szczególnie bardzo kwaśne z powodu uwsteczniania się niektórych składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu, lecz także azotu,
potasu, wapnia, magnezu, siarki, molibdenu, stawia pod znakiem zapytania sens
i rentowność produkcji roślinnej.
Spośród makroelementów pozornie najlepsza jest sytuacja z fosforem.
W 2013 r. pól z poziomem poniżej optimum było 10 % natomiast w 2008 r. 6%.
Pozornie, gdyż o wiarygodności wyników badań decyduje sposób pobrania prób
glebowych. Wśród poprawnie pobranych prób gleby, a więc z dwóch warstw ornej i podornej zdarzały się wyniki w warstwie górnej 40 mg fosforu w 100 g gleby – a więc 10. krotne przekroczenie stanu wysokiego tego nawozu, natomiast
na tym samym polu w warstwie dolnej, a więc tam gdzie znajdują się korzenie
włośnikowe, gdzie roślina pobiera składniki odżywcze 0,5 mg więc ostry deficyt,
poziom bliski zerowego. Pokazany wyżej wynik analizy gleby wskazuje także jak
bardzo istotne jest prawidłowe pobieranie prób gleby, czego istotnym elementem, w przypadku roślin sadowniczych wiele lat rosnących na jednym stanowisku
i najczęściej głęboko korzeniących się, jest uwzględnianie dwóch warstw. Możemy także zauważyć, jak bardzo mylące może być dostarczenie do analizy gleby
tylko z wierzchu. Mimo stałego instruktażu prowadzonego przez laboratorium
nieprawidłowo pobrane próby, a więc z jednej warstwy, na analizowanych polach,
w 2013 r. dotyczyły 70 % pól, w 2008 r. 32%. Cytowane wyniki są skutkiem tego,
że w najczęściej stosowanych nawozach fosfor nie przemieszcza się w glebie. Czyli
wysiany na powierzchnię gleby tam pozostaje. Nie tylko jest niedostępny dla roślin, a więc wydatek na te nawozy idzie na marne, ale też stanowi bardzo poważne
zagrożenie dla środowiska. Ze zmywaną, czy wywiewaną wierzchnią warstwą gleby trafia do zbiorników wodnych, do wód płynących i w konsekwencji do Bałtyku.
Razem z azotem, który do gleb trafia często nie w porę, lub w nadmiarze stanowi
jedno z największych zagrożeń dla życia w wodach. Dlatego zaleca się nawożenie
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fosforowe, a na lepszych glebach także potasowe, wykonywać przed sadzeniem
roślin sadowniczych, dokładnie mieszając z glebą zabiegami uprawowymi. Niekorzystne były także wyniki zasobności w inne makroelementy. I tak poziom pól
z zasobnością potasu poniżej optimum (a często b. niską) w latach 2013 i 2008
wynosił odpowiednio 60 i 54 % a magnezu 38 i 37%. Trzeba zauważyć, że oba
te nawozy, na glebach lżejszych są stosunkowo łatwo wymywane do głębszych
warstw, dlatego konieczne jest systematyczne uzupełnianie braków. O wadze problemu świadczy fakt, że w jednym z doświadczeń [Tyburski 2007], przy bardzo
niskim stanie zaopatrzenia pól w potas, po uzupełniającym nawożeniu osiągnięto ponad 10 krotny wzrost plonów. Wymieniona tu niska zasobność w składniki
pokarmowe związana jest także (tutejsze laboratorium tego nie bada) z bardzo
niskim poziomem próchnicy w glebach.
W obu analizowanych latach poniżej 10% pól wykazywało jednocześnie stan pH
w granicach optimum oraz zadowalający poziom zaopatrzenia w makroelementy.

4. Podsumowanie
Przedstawiona powyżej sytuacja na polach sadowniczych wskazuje na jedną
z istotnych przyczyn wspomnianego już [Makosz 2014] zróżnicowania plonów,
a zarazem dowodzi, jak wiele ma do zdziałania doradztwo. Alternatywą zmian
może być bankructwo nierentownych gospodarstw, czyli niebezpieczeństwo likwidacji polskiej wsi. Cytowane tu obserwacje i tendencje nie napawają optymizmem. Na wielu spotkaniach dominuje opinia, że wspomaganiem przemian
w rolnictwie w publicznym doradztwie rolniczym nie ma kto się zajmować (zdecydowany spadek zatrudnienia), nie ma kiedy (niedostateczne wsparcie państwa
zmusza do podejmowania działalność gospodarczej) i nie ma za co. Przykładem
może być dotacja państwowa w granicach czterdziestu kilku procent budżetu ODR [Konferencja 2012] Trudno się więc dziwić, że duża część najlepszych,
najbardziej wydajnych gospodarstw korzysta z doradztwa prywatnego, często
z udziałem doradców zagranicznych. Konieczne są zdecydowane zmiany polityki
Państwa w tym zakresie.
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POZYTYWNA ROLA OWADÓW W GOSPODARCE
I ŻYCIU CZŁOWIEKA
1. Wstęp
Owady wykazują największą bioróżnorodność i stanowią największą biomasę
na kuli ziemskiej. Opisano już blisko milion gatunków owadów, a prawdopodobnie stanowi to znacznie mniej, niż połowę żyjących na świecie przedstawicieli tej
gromady. Owady mogą pełnić różne role w gospodarce i życiu człowieka. W niniejszej pracy przybliżona zostanie ich rola pozytywna.
Owady stanowią też najważniejszą i najgroźniejszą grupę szkodników roślin
uprawnych, jednakże nie ta ich działalność jest celem obecnego opracowania,
a ich znaczenie w wielu dziedzinach gospodarki człowieka oraz zagrożenie jakie
stanowią bezpośrednio dla ludzi i zwierząt gospodarskich.

2. Rola owadów w ograniczaniu liczebności szkodników
Ocenia się, że na świecie na roślinach uprawianych przez człowieka występuje około 100 tys. gatunków owadów, ale zaledwie około 5% z nich powoduje
straty ekonomiczne i wymaga zwalczania. Liczebność przedstawicieli pozostałych
gatunków jest na poziomie nie zagrażającym uprawom i jest regulowana poza
czynnikami abiotycznymi np. warunkami klimatycznymi, poprzez ich wrogów
naturalnych, którymi są pasożytnicze i drapieżne gatunki owadów.
Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z faktu występowania tego procesu samoregulacji, ale właśnie wykorzystanie tego zjawiska leży u podstaw integrowa1 Wkład pracy: Jan Boczek – 65%, Grzegorz Pruszyński – 35%
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nej ochrony roślin [Pruszyński 2013]. Zarówno w Załączniku III do Dyrektywy
2009/128/WE [Dyrektywa 2009] jak i w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin [Rozporządzenie
2013] znajdujemy zalecenie: ,,ochrona i stwarzanie warunków dla występowania
ważnych organizmów pożytecznych, np. poprzez stosowanie odpowiednich metod ochrony roślin lub wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji i poza nim”. Stworzenie lepszych warunków dla zwiększenia liczebności
owadów pożytecznych jest jednym z celów podjętego obecnie w krajach Unii Europejskiej programu „zazielenienia”.
Wzajemne powiązania i rola owadów drapieżnych i pasożytniczych w ograniczaniu nasilenia szkodników stały się i są przedmiotem wielu badań i publikacji, a jako przykład znaczenia parazytoidów w regulacji liczebności szkodników
można podać wyniki uzyskane przez Olszaka [2010]. Autor ten stwierdził m.in.,
że larwy i poczwarki pasynka jabłonika (Stigmella malella Stainton) i szrotówka
białaczka (Lithocolletis blancardella Fabr.) są pasożytowane i zabijane w ilości do
84% występującej populacji, a zwójek (Tortricidae spp.) do 93%.
Innym kierunkiem wykorzystania owadów pożytecznych jest ich introdukcja,
a więc wwożenie na tereny, gdzie dotychczas nie występowały, w celu zwalczania
zawleczonych lub miejscowych gatunków szkodników. W Polsce dobrym przykładem tego kierunku działalności jest sprowadzenie pasożyta bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum Hausmann) ośćca korówkowego (Aphelinus mali Hald.),
który całkowicie ograniczył występowanie w naszym kraju jak i w całej Europie,
tego groźnego szkodnika sadów, a przede wszystkim szkółek drzew sadowniczych. Podjęte w Polsce działania w zakresie introdukcji owadów pożytecznych
przedstawił Pruszyński [1989].
Trzeci wreszcie kierunek, to namnażanie i wypuszczanie gatunków pożytecznych w celu zwalczania szkodników, a olbrzymie sukcesy uzyskano tu w zwalczaniu
szkodników upraw szklarniowych i obecnie większość upraw warzyw szklarniowych
chroni się przed szkodnikami wpuszczając do szklarni ich wrogów naturalnych.
Wiele gatunków owadów wykorzystano też w biologicznym zwalczaniu chwastów
[Boczek i wsp. 2014]. Natomiast podstawą szerokiego wykorzystania owadów pożytecznych będzie powszechna ich znajomość i zachęcić należy do wykorzystywania
w tym celu dostępnej literatury [Tomalak, Sosnowska red. 2008].

3. Owady jako zapylacze roślin
Około 78% występujących na ziemi gatunków roślin jest owadopylna, przy
czym część z nich jest w pewnym stopniu samopylna (m.in. gorczyca, groch siewny, len, mak, proso, rzepak, rzepik, soja oraz wyka ozima), natomiast u innych
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gatunków uzyskanie plonu jest całkowicie lub prawie całkowicie uzależnione od
działalności zapylaczy (m.in. gryka, lucerna, koniczyna, owoce jagodowe, sady,
słonecznik i warzywa). Wśród owadów zdecydowanie najważniejszą rolę w zapylaniu roślin odgrywaja pszczoły (Apoidea), a w obrębie tej nadrodziny pszczoła
miodna (Apis mellifara L.), trzmiele oraz pszczoły dziko żyjące.
W gospodarce człowieka od wieków jest hodowana pszczoła miodna, ale najpierw hodowla ta miała na celu uzyskiwanie miodu i wosku, a dopiero w XX wieku
na pierwsze miejsce wysunęło się jej znaczenie jako zapylacza roślin, przy czym korzyści uzyskiwane z zapylania wielokrotnie przewyższają wartość produkowanego
miodu czy wosku [Pruszyński 2007, 2008]. Banaszak [1987] podaje, że przy pełnym
zapyleniu uzyskuje się wzrost plonu w porównaniu do przeciętnego m.in. koniczyny czerwonej o 50-80%, lucerny o 65%, a słonecznika i rzepaku do 30%.
Obok pszczoły miodnej dla celów zapylania roślin uprawianych w szklarniach
hodowane są trzmiele (Bombus spp.), dla zapylania sadów murarka ogrodowa
(Osmia rufa L.), a w zapylaniu nasiennej lucerny miesierka lucernówka (Megachile rotundata F.). Nie ma przesady w stwierdzeniu, że działalność owadów jako
zapylaczy jest podstawą zabezpieczenia wyżywienia ludzi na ziemi.

4. Owady jako służba sanitarna
Niektóre owady, zwane saprofagicznymi, pełnią w naszym środowisku rolę
służby sanitarnej. Owady te odżywiają się bowiem martwymi szczątkami organicznymi zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Wśród owadów
saprofagicznych występują również koprofagi (kałożercy) i nekrofagi (padlinożercy).
Do gatunków padlinożernych należą grabarze (Necrophorus spp.). Owady te
odżywiają się padliną lub zagrzebują ją w ziemi składając do niej jaja. Wylęgłe
larwy odżywiają się tą padliną i ją przetwarzają. Pełnią przez to w przyrodzie poważną funkcję sanitarną.
Natomiast w odchodach zwierzęcych i rozkładającej się substancji organicznej żyją gatunki Geotrupes spp. Dorosłe chrząszcze kopią pod nawozem głębokie
kanały, w których składają jaja i gromadzą nawóz zapewniając wylęgającym się
larwom pożywienie. W środowisku pełnią ważną funkcję sanitarną, a także glebotwórczą.
Bardzo liczne gatunki rozwijają się pod korą drzew, w kompoście, w glebie.
Przerabiają ten kompost, mieszają, rozdrabniają. W glebie przyczyniają się do humifikacji organicznych cząstek gleby, mieszają części organiczne z nieorganicznymi, poprawiają jej strukturę i użyźniają ją. W glebie ornej na 1 m2 można znaleźć
setki tysięcy owadów (zwłaszcza owady bezskrzydłe), ale także chrząszcze biega-
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czowate, kusakowate oraz sprężykowate (głównie larwy i poczwarki). W glebie
gnieżdżą się osy, trzmiele i pszczoły samotnice oraz mrówki.
W lasach, owadem o dużym znaczeniu dla ochrony środowiska, a także dla
ograniczenia liczebności szkodników jest mrówka rudnica (Formica rufa L.). Robotnice mają 4-9 mm długości, a samce i królowe osiągają długość do 11 mm.
Rudnice budują gniazda pod ziemią i nad ziemią, tworząc duże kopce z gałązek,
ziemi i igliwia. Odżywiają się różnorodnymi drobnymi zwierzętami, szczególnie
zaś owadami i ich larwami, które następnie przetransportowują do mrowiska.
Gdy ofiara jest większa, robią to wspólnie. Odżywiają się również spadzią. Mrówka rudnica odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Latem
mrówki jednego mrowiska zabijają ok. 50 tysięcy larw owadów, broniąc w ten
sposób las przed masowym ich rozmnożeniem. W czasie masowego pojawienia
się szkodników mrówki jednego mrowiska mogą zniszczyć nawet 10 mln owadów.
Ponadto mrówki usuwają martwe szczątki zwierząt, pełniąc rolę „czyścicieli” lasu.
W Polsce mrówka rudnica podlega ochronie częściowej. Ochroną objęte są
gniazda mrówek. Jest to w Polsce jedyny gatunek mrówki, który żądli i atakuje
ludzi, koty, psy, krowy, konie. Użądlenia powodują początkowo silny ból, a później świąd i powiększenie węzłów chłonnych pod pachami [Boczek, Lewandowski 2008].

5. Ochrona owadów i kwarantanna
Niektóre owady są u nas pod ochroną ścisłą (m.in. 15 gatunków ważek, 41 gatunków chrząszczy, 35 gatunków motyli, 13 gatunków błonkówek), a 2 gatunki
mrówek i dwa trzmieli są pod ochroną częściową. Natomiast zabiegami kwarantannowymi chronimy się przed przenikaniem do kraju gatunków owadów wcześniej u nas nie występujących (tzw. inwazyjnych), a stanowiących zagrożenie dla
roślin uprawnych, przenoszących patogeny, szkodliwych dla produktów żywnościowych oraz naszego środowiska. Jednym z ostatnich przykładów jest zawleczenie do naszego kraju zachodniej korzeniowej stonki kukurydzianej (Diabrotica
virgifera virgifera LeConte) – groźnego szkodnika kukurydzy.
We wszystkich krajach ustalone są listy gatunków kwarantannowych, których
wwóz na teren kraju jest zabroniony, a w przypadku przedostania się istnieje ustawowy obowiązek zwalczania takiego gatunku i nie dopuszczenia do jego rozprzestrzenienia się. Przegląd upraw i produktów przywożonych z zagranicy należy do
obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
natomiast obowiązkiem każdej osoby, a szczególnie doradców rolniczych, producentów rolnych i ogrodniczych jest informowanie pracowników Inspekcji o pojawieniu się na uprawie nieznanego gatunku agrofaga.
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Dla ochrony gatunków pożytecznych ważne znaczenie maja zapisy Ustawy
o środkach ochrony roślin z 2013 roku [Ustawa 2013]. W art. 35.1 ustawy czytamy, że ,,środki ochrony roślin należy stosować w ten sposób, aby nie stwarzać
zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska…”, a w p.3, że ,,użytkownicy profesjonalni stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej
ochrony roślin”.
Oddzielna grupa przepisów dotyczy ochrony pszczoły miodnej w czasie zabiegów chemicznych środkami ochrony roślin. Podporządkowanie się tym przepisom przez wykonawców zabiegów oraz zmiana w doborze stosowanych środków
ochrony roślin doprowadziły do bardzo znacznego ograniczenia liczby zatruć
pszczół.

6. Owady jako pokarm dla ludzi i zwierząt
Od niepamiętnych czasów owady stanowiły pokarm dla ludzi. Naliczono już
ponad 1500 gatunków owadów jadanych przez ludzi i są to najczęściej mrówki,
termity, gąsienice motyli, larwy i poczwarki dużych owadów. W 45 krajach Ameryki Południowej, Afryce, Australii na targach spotyka się dziesiątki gatunków
pieczonych lub duszonych owadów.
W ciele owadów jest dużo białka, nawet 77% porównywalnego jakością do
białek innych zwierząt, o wskaźniku strawności do 96%. Owady są także pospolitym pożywieniem ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Ponieważ owady szybko
pomnażają swoje populacje i wykorzystują różne odpadowe produkty roślinne
i zwierzęce, mogą tanio produkować białko zwierzęce. Termity zjadając makulaturę produkują mięso o zawartości 68% stosunkowo łatwo strawnego białka.
Szerzej zwalczanie owadów oraz owady jako pokarm dla ludzi omówili na łamach
Zagadnień Doradztwa Rolniczego [Boczek, Pruszyński 2013].

7. Owady w medycynie
Owady coraz częściej wykorzystywane są w medycynie sądowej. Ich określone
stadia, gatunki, lokalizacja pozwalają niekiedy ustalić miejsce i czas śmierci człowieka. Mogą pomagać w postępowaniu sądowym i ustaleniu okoliczności morderstwa. Siarkowodór, amoniak, kwas masłowy wabią owady do zwłok. Najpierw,
najszybciej zjawiają się muchówki plujkowate i mucha domowa, po 3 dniach
chrząszcze gnilikowate, po tygodniu muchówki sernicowate, po 2 tygodniach
chrząszcze skórnikowate [Boczek, Kordan 2007]. Jednym z dowodów na to, że
polscy oficerowie byli w Katyniu mordowani w kwietniu, a nie latem, był fakt
nieznajdowania śladów owadów w ich grobach i w ciałach.
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Owady wykorzystuje się także w procesie leczniczym. Do dzisiaj, także w Polsce hoduje się muchówki z rodzajów Phormia, Lucilia, Wohlfartia, których larwy
produkują allantoinę – pochodną mocznika, głównie ułatwiającą gojenie się ran
oraz przyspieszającą regenerację skóry. W niektórych krajach afrykańskich wykorzystuje się szczęki mrówek jako klamry spinające rany.

8. Owady w kulturze
Owady dostarczają człowiekowi podniet estetycznych i kulturowych. Stanowią często wzór czystości, pracowitości, doskonałej organizacji, czy metod obrony
przed wrogami. Zwłaszcza owady społeczne, pszczoły, mrówki i termity są pod
tym kątem badane i podziwiane. Bogactwo form owadów, budowy, barw i wydawane dźwięki bywają źródłem natchnienia i modelami dla artystów [Boczek,
Błaszak 2005]. Odgrywają pewną rolę w sztuce. W Brazylii i w wielu innych krajach dostępne są w handlu broszki i inne ozdoby wykonywane z kolorowych pokryw chrząszczy i skrzydeł motyli. Skarabeusz w starożytnym Egipcie symbolizował wędrówkę słońca po niebie i odrodzenie [Boczek 1999].

9. Inne wykorzystanie owadów
Obserwacje nad życiem, budową i zachowaniem owadów pozwalają na wykorzystywanie niektórych występujących u nich rozwiązań w technice i życiu człowieka. Np. niektóre ćmy, aby nie być zjedzone przez nietoperze wykształciły na
swojej powierzchni system łuseczek, wskutek czego nie są przez nietoperze znajdowane, gdyż echolokacyjne promienie nietoperzy są na tych łuseczkach wygaszane. To rozwiązanie wykorzystano przy budowie samolotów niewykrywanych
przez radary. Przed zimą owady produkują w swoich organizmach dwa cukrole:
sorbitol i glicerynę, aby ich tkanki nie zamarzały. Podobnie zabezpieczamy chłodnice naszych samochodów [Boczek 2008; 1999].
Obecnie coraz częściej badane są procesy fizjologiczne owadów, gdyż procesy
zachodzące w ich tkankach są podobne do zachodzących w naszych organach.
Dotyczy to na przykład procesów starzenia się tkanek [Boczek, Błaszak 2006;
Boczek, Lewandowski 2007], różnych zjawisk związanych z dziedziczeniem, filogenetycznym pokrewieństwem, ekologią środowiskową i powiązań z patogenami.
Porównując DNA owadów zatopionych w bursztynie przed milionami lat poznaje
się faunę tamtych epok, ustala się filogenezę i ewolucję zwierząt [Boczek 1999].
Roje os, pszczół i szerszeni jeszcze w I Wojnie Światowej zrzucano z murów
miast na wroga. Żądląc odstraszały najeźdźców, płoszyły konie. W 1934 roku Japończycy zrzucili na 11 miast chińskich pojemniki z zakażonymi pchłami, wywołując epidemię dżumy.
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10. Zakończenie
Bardzo różne są nasze reakcje na obecność owadów w naszym otoczeniu.
Częściej jednak są one dla owadów nieprzychylne. Nie zastanawiając się jesteśmy gotowi je zabijać, nie myśląc o tym jak wielką rolę spełniają w naszym życiu.
A przecież nie zostały omówione produkty jakie uzyskujemy od pszczoły miodnej: miód, wosk, mleczko pszczele, propolis czy jad pszczeli wykorzystywany
w naszym przemyśle farmaceutycznym i innych, jak również produkcja jedwabiu
[Boczek 2014].
Dlatego też podnosząc do góry muchobijkę przeciw nieznanemu nam owadowi, pomyślmy, że może to być jeden z naszych sprzymierzeńców.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk łąkowych i ich motyli w sieci Natura 2000
w południowo-zachodniej Polsce”. Marcin Kadej, Marek Malicki, Adam Malkiewicz, Adrian Smolis, Tomasz Suchan, Dariusz Tarnawski. Redaktor tomu: Marcin
Kadej. Wydawca: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Wrocław 2014, s. 96.
Łąki to na ogół półnaturalne, stworzone przez człowieka obszary. Tylko na nich
można się zetknąć z niektórymi gatunkami roślin i zwierząt charakterystycznymi dla
środowisk otwartych. Występują na nich te, które przystosowały się do trwania i rozwoju w określonych, specyficznych siedliskach. W bogactwie występujących gatunków
flory i fauny wyróżniają się bytujące zwykle przez krótką chwilę owady, a wśród nich
najbardziej efektowne – motyle. Monografia, poświęcona przedstawieniu kilku gatunków motyli oraz ich siedlisk, ma też na celu prezentację sposobów zachowania łąk na
terenie naszego kraju. Niestety, na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nieumiejętne
gospodarowanie takimi terenami prowadzić może do ich utraty i tym samym do wyginięcia niektórych związanych z tymi obszarami gatunków flory i fauny. Zamysłem
Autorów jest prezentacja projektu, mającego na celu ustabilizowanie i stworzenie warunków do wzrostu populacji chronionych, rzadkich motyli i zachęcenie rolników do
trwałej pracy na rzecz ochrony przyrody.
Opracowanie przydatne w pracy doradcy rolnośrodowiskowego, może również zainteresować przyrodników, pracowników szkół i uczelni przyrodniczych.
„Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. Adam Kapler, Katarzyna Galej, Czesław Kozioł, Magdalena Maślak, Damian Matynia, Michał Mysza, Maciej
Niemczyk, Karol Węglarski. Wydawca: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów
w Polsce, Mikołów 2014, s. 75.
Mimo podejmowania coraz intensywniejszych i szerzej zakrojonych działań na
rzecz ochrony przyrody, widoczny jest ciągły wzrost zagrożenia flory. Z uwagi na
zanikanie siedlisk systematycznych kurczą się populacje wielu rodzimych gatunków
roślin, jeszcze do niedawna licznie występujące na terenie kraju. Wydawnictwo powstało przy okazji realizacji projektu FlorNatur ROBIA. Opisano założenia, partnerów i zasięg projektu, a także m.in. stan 33 zagrożonych wg. Czerwonej Listy i Polskiej
Czerwonej Księgi gatunków roślin oraz 75 stanowisk objętych projektem. Większość
znanych stanowisk gatunków rzadkich i zagrożonych wymarciem znajduje się w obrębie terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody, tak więc zapewniona
jest ochrona in situ. Jednak nie jest ona wystarczająca. Uzupełniającym sposobem zachowania rzadkich i ginących gatunków roślin jest pozyskanie ich nasion i odpowiednie ich zabezpieczenie, co umożliwi zachowanie ich żywotności przez setki lat, bez
utraty różnorodności biologicznej. Publikacja zawiera pięknie ilustrowany przegląd
wybranych ginących roślin, co może być przydatne zwłaszcza doradcom rolnośrodowiskowym. Może też zainteresować wszystkich, którym bliska jest tematyka i działania w kierunku ochrony przyrody czy środowiska.
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WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu i adres
poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

