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Roœliny i mikroorganizmy Ÿród³em insektycydów
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Wstêp

W czasie ponad 400 milionów lat ¿ycia na kuli ziemskiej roœliny wykszta³ci³y
szereg mechanizmów obrony przed roœlino¿ernymi owadami. Na te mechanizmy
obronne zwracano uwagê od bardzo dawna. Ju¿ w biblii jest wzmianka o ekstraktach
roœlinnych stosowanych do zwalczania larw komarów w wodach i szkodników
oliwek. Od 2000 lat by³y stosowane w Chinach, Grecji, Egipcie. Wi¹za³o siê z tym
wiele przes¹dów i zabobonów. Dzia³anie takich ekstraktów by³o skuteczne tylko
wtedy, gdy zabieg by³ wykonany wczeœnie rano lub jeœli by³ wykonany przez
dziewczynê na bosaka.

W jednym z najstarszych, polskim podrêczniku entomologii stosowanej Belke [5]
zaleca do zwalczania mszyc opryskiwaæ roœliny „nastojk¹” orzecha w³oskiego lub
stosowanie dymu tytoniowego. Do zwalczania moli ubraniowych zaleca stosowanie
olejków: kamforowego lub terpentynowego, a do zwalczania g¹sienic – odymianie
spalan¹ s³om¹ z gnojem. Wymienia tak¿e jako roœliny niszcz¹ce owady: aloes, any¿,
rutê, pieprz, bagno, paproæ, czosnek, pio³un, chmiel, konopie, Pyrethrum sp.

Proszek perski, z kwiatów Pyrethrum cinerariaefolium TREV., by³ ju¿ stosowany
w 400 r. p.n.e. w Persji. W XVII wieku ju¿ by³y w u¿yciu wyci¹gi z tytoniu, w XIX
wieku z Derris elliptica (SWEET) BENTH. (rotenon), a póŸniej z Quassia amara L.
(Simaroubaceae) i Azadirachta indica JUSS. [14].

Owadobójcze dzia³anie mog¹ wywo³ywaæ pojedyncze zwi¹zki zawarte w roœli-
nach, jednak najczêœciej s¹ to kompozycje zwi¹zków takich jak: alkaloidy, niebia³ko-
we aminokwasy, steroidy, fenole, flawonoidy, glykozidy, glukozinolaty, chinony,
garbniki i terpenoidy. Poziom zawartoœci tych zwi¹zków mo¿e byæ cech¹ gatunku
roœliny lub populacji. Du¿a ich zawartoœæ jest najczêœciej w kwiatach i nasionach.
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Owady mog¹ pobieraæ z pokarmem roœlinnym niektóre z tych zwi¹zków, gromadziæ
je w ró¿nych tkankach i „wykorzystywaæ” do ochrony przed swoimi wrogami [7, 11].

Ci¹gle poszukuje siê gatunków roœlin i zawartych w nich substancji toksycznych
do zwalczania szkodników o du¿ym znaczeniu. Boecke i in. [8] badali 33 gatunki
roœlin afrykañskich pod k¹tem ich toksycznoœci w stosunku do str¹kowca Calloso-
bruchus maculatus F. Proszki z liœci tytoniu, roœlin z rodzajów Tephrosia i Securidaca
ogranicza³y jego rozmna¿anie.

Dzia³anie tych zwi¹zków mo¿e byæ ró¿norakie. Jedne z nich zaburzaj¹ metamor-
fozê i powoduj¹ zniekszta³cenia stadiów rozwojowych, zatrzynuj¹ procesy rozwoju
i linienia lub zabijaj¹, inne zaburzaj¹ pobieranie i wykorzystanie pokarmu. Mog¹
dzia³aæ deterentnie, czyli zatrzymywaæ ¿erowanie i owad g³oduje (nazywane tak¿e
antyfidantami, najczêœciej terpeny, np. azadirachtyna) lub odstraszaæ – s¹ repelentami,
wabiæ – s¹ atraktantami lub sterylizowaæ doros³e osobniki. Nawet blisko spokrewnione
gatunki owadów mog¹ ró¿nie reagowaæ na dany ekstrakt [15]. Owady polifagiczne
z regu³y s¹ bardziej odporne na wszelkie dzia³anie bioinsektycydów ni¿ monofagi [6].

Najczêœciej kwiaty i ich nektar wabi¹ owady, ale mog¹ one tak¿e oddzia³ywaæ na
inne organy roœlin. Kwiaty niektórych storczyków nie maj¹ nektaru, ale terpeny za-
warte w kwiatach wabi¹ zapylaj¹ce je pszczo³y. Larwy jedwabnika morwowego
wabi¹ substancje zawarte w liœciach morwy, a larwy stonki – glukozydy liœci ziem-
niaka [16]. Eugenol + geraniol wabi¹ samice œmietki kapuœcianej. W handlu s¹
syntetyczne atraktanty, wykorzystywane do ³owienia gatunków szkodliwych i nisz-
czenia ich w pu³apkach (np. Trimedlure dla owocanki po³udniówki, Grandlure dla
wy³apywania kwieciaka jab³kowca, Codlemone dla owocówki jab³kóweczki). Sty-
mulantami ¿erowania s¹ np. dla larw muchy domowej kazeina i dro¿d¿e. Repelentami
s¹ np. czosnek, ruta, eukaliptus, wrotycz, lawenda, miêta, bergamota, bagno. W handlu
na œwiecie jest szereg repelentów pochodzenia roœlinnego lub ich analogów, przede
wszystkich do odstraszania komarów (np. DEET, Bay-Repel), karaczanów (DEPA)
[19]. Oprócz dzia³ania odstraszaj¹cego mog¹ równoczeœnie dzia³aæ zabójczo. W rol-
nictwie ekologicznym w Polsce znajduj¹ zastosowanie dwa preparaty uzyskiwane
z roœlin: z czosnku Bioczos BR do zwalczania pche³ek, œmietki kapuœcianej i po-
³yœnicy marchwianki oraz Sinocosin AL z tkanek roœlin do zwalczania m¹twika
burakowego. W Indiach jest w handlu preparat Bollcure uzyskiwany z liœci eukalip-
tusa, dzia³aj¹cy na skoczki, m¹czliki i g¹sienice motyli. Akhtar i Isman [3] stwierdzili
silne dzia³anie hamuj¹ce ¿erowanie ekstraktów lebiodki (Origanum vulgare L.) na
owady, zw³aszcza na tantnisia krzy¿owiaczka. Ci sami autorzy [2] podawali g¹sie-
nicom Trichoplusia ni HÜBNER (Noctuidae) i Plutella xylostella L. (Plutellidae)
zwi¹zki zawarte w olejkach any¿u i zauwa¿yli ich hamuj¹ce dzia³anie na p³odnoœæ
motyli. Zhu i in. [28] stwierdzili silne dzia³anie liœci bodziszka, eukaliptusa i ekstraktu
goŸdzika na termity na Formozie. Watanabe i in. [24] uzyskali z ekstraktu eukaliptusa
silny deterent dla komara egipskiego (Aedes aegypti L.). W ogólnym wykorzystaniu
œrodków biologicznych biopreparaty (œrodki mikrobiologiczne) stanowi¹ 65%, semi-
chemikalia – 19% i organizmy ¿ywe – 16% [1].
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Wszelkie tego typu substancje mog¹ byæ i bywaj¹ wykorzystywane do opryski-
wania roœlin, do opylania lub stosowane s¹ w pu³apkach z atraktantami – substancjami
wabi¹cymi. Mog¹ wiêc dzia³aæ zapobiegawczo lub owadobójczo. Stosowane s¹ jako
surowy materia³ roœlinny, ekstrakty lub ¿ywice lub jako zwi¹zki chemiczne uzyski-
wane z roœlin. Niekiedy stosowane s¹ tak¿e myd³a wytwarzane z soli kwasów
t³uszczowych, czêsto z oleju oliwek.

Bioinsektycydy maj¹ zwykle krótki okres karencji, wiêc mog¹ byæ stosowane na
krótko przed zbiorem, rozk³adaj¹ siê na zwi¹zki obojêtne dla œrodowiska i zdrowia
cz³owieka, nie gromadz¹ siê w tkankach zwierz¹t, zwykle maj¹ nisk¹ toksycznoœæ dla
ssaków. S¹ jednak i takie, których toksycznoœæ dla ssaków jest wiêksza ni¿ niektórych
stosowanych insektycydów (cykuta, strychnina, nikotyna, wilcze ³yko, oleander, su-
mak, tojad, a nawet stê¿one ekstrakty czosnku). Nie dzia³aj¹ na po¿yteczne roztocze
i owady. Zwykle nie s¹ fitotoksyczne. Dzia³anie ich jest zwykle powolne, czêsto s¹
dro¿sze od insektycydów syntetycznych, ³atwo rozpadaj¹ siê na s³oñcu. Wymagaj¹
czêstego powtarzania zabiegów i dok³adnego ustalania czasu zabiegów. Dlatego
z oporami s¹ przyjmowane przez producentów.

W literaturze jest znanych oko³o 2500 gatunków roœlin z 247 rodzin, których
ekstrakty lub wydzieliny wykazuj¹ dzia³anie na owady. Wiêkszoœæ z nich jednak albo
nie zosta³a odpowiednio przebadana na dzia³anie na œrodowisko i zdrowie cz³owieka,
albo zosta³a skreœlona z tej listy, gdy¿ nie spe³nia³a oczekiwañ jako insektycydy.
W ró¿nych rejonach œwiata wykorzystywane s¹ bardzo ró¿ne, lokalnie rosn¹ce roœliny
w walce z tamtejszymi szkodnikami [18]. Ogólne korzystne cechy takiej roœliny to:
powinna byæ roœlin¹ wieloletni¹, rosn¹æ powszechnie, na du¿ych obszarach, pobieranie
jej czêœci nie powinno jej zabijaæ (liœcie, kwiaty, owoce, a nie kora czy korzenie).

Rozk³ad tych preparatów w czasie dzia³ania bywa opóŸniany, a toksycznoœæ
zwiêkszana przez modyfikacje chemiczne wykonywane przez firmy produkuj¹ce
bioinsektycydy. Najlepszym przyk³adem mog¹ byæ systetyczne pyretroidy. Liczne
preparaty uzyskano przez modyfikowanie moleku³ roœliny Pyrethrum cinerariae-
folium (Compositae). Podobnie uzyskano karbaminiany, przez modyfikowanie mole-
ku³ roœliny Physostigma venenosum BALF. (Fabaceae), oraz zwi¹zki syntetyczne na
bazie nikotyny (np. imidakloprid, acetamiprid).

Przegl¹d wybranych zwi¹zków roœlinnych
o dzia³aniu owadobójczym

Rotenon jest to flawonoidalny ekstrakt korzeni 68 gatunków roœlin z rodzajów
Derris spp. i Lonchocarpus spp. (Fabaceae). Roœliny z rodzaju Derris rosn¹ we
wschodnich krajach tropikalnych, a Lonchocarpus na zachodniej pó³kuli. Blisko
3-krotnie wiêcej (14%) substancji aktywnej maj¹ korzenie Derris ni¿ Lonchocarpus
(5%). Rotenon dzia³a kontaktowo, repelentnie oraz hamuje metabolizm owada.
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Owady nim potraktowane ulegaj¹ parali¿owi i gin¹. Najczêœciej stosowany do
zwalczania g¹sienic motyli i chrz¹szczy. Bardzo toksyczny dla ryb, œwiñ i zwierz¹t
zmiennotermicznych. Przy kontakcie z nim nastêpuj¹ podra¿nienia skóry cz³owieka
i dróg oddechowych. Na œwietle rozpada siê po kilku dniach [9].

Nikotyna jest alkaloidem z roœlin tytoniu, wykorzystywanym do zwalczania
owadów od XVIII wieku. Znajduj¹ce siê w handlu preparaty to 40% koncentrat
siarczanu nikotyny. Dzia³a na owady kontaktowo, bardzo szybko, zw³aszcza na larwy.
Nie wszystkie owady gatunków o narz¹dach gêbowych gryz¹cych s¹ wra¿liwe.
Powoduje konwulsje i œmieræ owadów. Szybko siê rozk³ada. W szerokim zastoso-
waniu s¹ jej syntetyczne, zmodyfikowane zwi¹zki.

Ryania to alkaloidy uzyskane z korzeni i pêdów roœliny rosn¹cej w Ameryce
Po³udniowej, Ryania speciosa VAHL. (Flacourtiaceae). Dzia³a kontaktowo, a przede
wszystkim ¿o³¹dkowo, powoduje parali¿ i œmieræ owada. Preparaty z tej grupy
najd³u¿ej pozostaj¹ na roœlinach. Toksycznoœæ dla cz³owieka – œrednia.

Pyretryny s¹ estrami (powsta³ymi z kwasów chryzantemowego i pyretrumowego
i alkoholi). Roztarte suche kwiaty roœliny Pyrethrum cinerariaefolium zawieraj¹ od
20 do 25% pyretryn . Jako bioinsektycydy s¹ wykorzystywane od 1763 r. Dzia³aj¹
bardzo szybko, kontaktowo. Owad potraktowany przestaje ¿erowaæ i dostaje konwul-
sji. Bardzo toksyczne dla zwierz¹t zmiennotermicznych. Niektórzy ludzie i koty
reaguj¹ na nie alergicznie. W próbkach krwi i moczu osób w USAstwierdzano jednak
obecnoœæ pó³produktu tych biopreparatów, kwasu 3-fenoxybenzoesowego. Preparaty
te s¹ tam stosowane w pomieszczeniach oraz w pobli¿u domostw. Pyretroidy dzia³aj¹
na wiêkszoœæ gatunków owadów, ale nie dzia³aj¹ na roztocze. Pod wp³ywem œwiat³a
s³onecznego, powietrza i wody szybko siê rozk³adaj¹. Ich pó³rozpad nastêpuje na
s³oñcu po 2 godzinach. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w.
stworzono na bazie pyretryn syntetyczne pyretroidy [15]. W handlu jest du¿a grupa
syntetycznych zwi¹zków pyretroidów. Przez dodanie antyoksydantów i innych
zwi¹zków do ich moleku³ uzyskano produkty o wiêkszej stabilnoœci na œwietle [27].

Sabadilla to ekstrakt otrzymywany z nasion lilii z Ameryki Po³udniowej. Dzia³a
kontaktowo i ¿o³¹dkowo, zw³aszcza na pluskwiaki ró¿noskrzyd³e. Szybko siê rozk³a-
da na s³oñcu i w glebie. Rozwój owadów zwykle pod jego wp³ywem siê wyd³u¿a lub
zatrzymuje [26]. Bardzo szkodliwa dla pszczó³. O minimalnej toksycznoœci dla ludzi.

Olejki cytrusów s¹ uzyskiwane ze skórek cytrusów. Z myd³ami dzia³aj¹ kontakto-
wo na mszyce i roztocze. Szybko ulegaj¹ rozpadowi i nie pozostawiaj¹ pozosta³oœci.

Preparaty z azadirachtyny, uzyskiwane s¹ z kory, liœci i owoców (zw³aszcza
nasion) drzewa, miodli indyjskiej – Azadirachta indica (Meliaceae), rosn¹cego
w Azji Po³udniowej i Wschodniej, rozprzestrzenianego ostatnio w Afryce, Ameryce
i Australii. Drzewa doskonale znosz¹ susze i wysokie temperatury. Ciecze zabiegowe
musz¹ byæ przygotowywane w temperaturach 10–32°C i ciecz taka jest skuteczna
tylko przez 8 godzin. Najskuteczniej dzia³aj¹ przy stosowaniu w warunkach wysokiej
wilgotnoœci powietrza lub nawet na zwil¿one liœcie. Z jednego drzewa uzyskuje siê do
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50 kg owoców, a z nich oko³o 10%, do 5 kg nasion. M³ode liœcie s¹ w tamtych krajach
zjadane jako warzywo, a m³ode pêdy wykorzystywane jako wyka³aczki oraz do
wyrobu pasty do zêbów i myde³ [12, 21].

W ekstraktach tej roœliny zidentyfikowano 18 zwi¹zków, które dzia³aj¹ na owady
jako kontaktowe insektycydy (np. larwy stonki ziemniaczanej), antyfidanty, repelen-
ty, regulatory wzrostu, hamuj¹ sk³adanie jaj i sterylizuj¹ je. Dzia³anie repelentne
obserwowano z odleg³oœci 25 cm (np. u str¹kowców). Dzia³anie antyfidantne stwier-
dzano ju¿ przy stê¿eniu 6 × 10–8 M (np. u szarañczy). Owady testowane albo w ogóle
nie ¿erowa³y, albo tylko w ma³ych iloœciach i mog³y po¿ywienia nie trawiæ. Wp³yw na
metamorfozê owadów zale¿a³ od stê¿enia, rodzaju rozpuszczalników, stadium rozwo-
ju i gatunku owada testowanego. Obserwowano zatrzymanie linienia, skrócenie
rozwoju z ominiêciem niektórych stadiów, wylêg stadiów zniekszta³conych, skróce-
nie d³ugoœci ¿ycia lub œmiertelnoœæ. P³odnoœæ bywa³a redukowana nawet do zera,
d³ugoœæ ¿ycia niektórych gatunków by³a wyd³u¿ona, ale przewa¿nie skrócona [16].
Niekiedy traktowane owady nie by³y zdolne do kopulacji. Szczególnie silne dzia³anie
obserwowano na g¹sienice motyli, ale tak¿e na inne owady fitofagiczne ¿eruj¹ce
w polu i przechowalni (np. trojszyki, karaczany). Stwierdzono tak¿e dzia³anie na
owady zwi¹zane ze zwierzêtami (np. bolimuszka) i wektory chorób cz³owieka (np.
larwy komarów). Stwierdzono toksyczne dzia³anie na ponad 200 gatunków owadów,
roztoczy i nicieni.

Preparaty tego typu nie dzia³aj¹ w ogóle lub bardzo s³abo na wrogów naturalnych
szkodliwych owadów i roztoczy. Stwierdzono znacznie silniejsze dzia³anie na przê-
dziorka chmielowca ni¿ na dobroczynka szklarniowego. Z mumii spaso¿ytowanych
mszyc lêg³y siê ich paso¿yty. Niestety ich dzia³anie powodowa³o spadek tworzenia
konidiów grzyba Metarhizium anisopliae YAGINUMA i TAKAGI [21]. W handlu œwiato-
wym s¹ dostêpne setki preparatów z azadirachtynami, w Polsce dotychczas ich nie ma
na rynku.

Azadirachtyny s¹ interesuj¹cymi insektycydami w integrowanej produkcji roœlin-
nej, chocia¿ dzia³aj¹ s³abiej i wolniej ni¿ wiele syntetycznych preparatów, zw³aszcza
przy ni¿szych temperaturach, co zniechêca producentów do ich stosowania. Z regu³y
jednak dynamika populacji po zabiegu siê ogranicza, czêsto do poziomu poni¿ej
progu op³acalnoœci. Zalet¹ ich jest tak¿e to, ¿e mog¹ byæ ³¹czone z syntetycznymi
œrodkami ochrony roœlin, olejami, feromonami, entomopatogenicznymi grzybami,
a nawet z wypuszczanymi parazytoidami i drapie¿cami.

Bioinsektycydy te budz¹ du¿e zainteresowanie, poniewa¿ dzia³aj¹ znacznie sil-
niej na stawonogi fitofagiczne i o znaczeniu medycznym ni¿ na ich wrogów oraz
szybko rozk³adaj¹ siê na powietrzu,. Wobec wycofywania z rynku wiêkszoœci dotych-
czas stosowanych syntetycznych insektycydów, znajduj¹ w wielu rejonach œwiata
miejsce w asortymencie zoocydów, chocia¿by do ograniczenia i spowolnienia two-
rzenia siê ras odpornych na powszechnie stosowane preparaty. Prócz ogrodów
i parków, gdzie najczêœciej s¹ obecnie stosowane, w przysz³oœci z pewnoœci¹ znajd¹
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zastosowanie jako dodatkowe pestycydy w produkcji rolniczej i ogrodniczej. S¹
dopuszczane do stosowania w szklarniach i przy uprawie ekologicznej. Wykazuj¹
nisk¹ toksycznoœæ dla ssaków. W niektórych krajach, np. w Indiach, produkuje siê
preparaty handlowe, ale tak¿e organizuje siê plantacje drzew miodli indyjskiej.

We wschodniej czêœci Ameryki Pó³nocnej roœnie niskie drzewo nazywane paw
paw (Asimina triloba (L.) DUNAL Annonaceae), którego kora i m³ode pêdy zawieraj¹
zwi¹zki – acetogeniny, o dzia³aniu owadobójczym równym takim insektycydom jak
malation, phosmet i spinosad. Stosowane s¹ na pó³kuli zachodniej do zwalczania
mszyc i muchówek pryszczarkowatych [20].

Scott i in. [22] uzyskali bardzo wysok¹ efektywnoœæ zwalczania chrab¹szcza
majowego stosuj¹c 2% ekstrakty czarnego pieprzu.

Akhtar in. [4] porównywali dzia³anie ró¿nych bioinsektycydów – ryania, pyre-
trum, olej liœci goŸdzika (przyprawa) i rozmarynu oraz ekstrakty ró¿nych roœlin
z rodziny Meliaceae (rodzaje Azadirachta, Melia i Trichilia) – na g¹sienice dwóch
gatunków szkodników kapusty. Wiêkszoœæ z nich wykazywa³a dzia³anie jako inhibi-
tory lub deterenty ¿erowania i kontaktowo toksyczne. Wyst¹pi³y wyraŸne ró¿nice
w dzia³aniu ró¿nych ekstraktów na poszczególne gatunki g¹sienic. Najsilniejsze
dzia³anie deterentne na g¹sienice jednego gatunku wykazywa³o pyretrum, a ekstract
Azaridachta indica na g¹sienice drugiego. Hamowanie wzrostu, chroniczna toksycz-
noœæ i dzia³anie antyfidantne niektórych z tych ekstraktów by³o porównywalne
z dzia³aniem aktualnie stosowanych w tym celu syntetycznych insektycydów.

W Polsce bardzo wczeœnie, produkowano i zalecano œrodki na bazie czosnku.
Obecnie jest w zaleceniach Bioczos BR (tab. 3). Podjêto tak¿e produkcjê œrodka
Owinema zawieraj¹cego entomopatogenne nicienie do zwalczania szkodników. Pro-
dukowano tak¿e, objête patentem, œrodki zawieraj¹ce Chitozan. W rolnictwie ekolo-
gicznym zalecane s¹ liczne inne œrodki do zwalczania szkodników pochodzenia
biologicznego. £¹cznie w zaleceniach Instytutu Ochrony Roœlin na lata 2008/9 s¹ 24
atraktanty i repelenty, 16 feromonów i 57 œrodków biologicznych i biotechnicznych.

W tabeli 1 zestawiono taksony owadów, na które silnie toksycznie dzia³aj¹
preparaty roœlinne.

Tabela 1. Taksony owadów, na które silnie dzia³aj¹ biopreparaty [15]

Preparaty Taksony owadów

Pyretrum przêdziorki, mszyce, skoczki, g¹sienice kapusty, tarczówkowate

Azadirachtyny g¹sienice rolnic i innych sówkowatych

Rotenon przêdziorki, mszyce, stonka ziemniaczana, g¹sienice, mrówki

Ryania owocówka jab³kóweczka, mszyce, wciornastki, popilia japoñska

Nikotyna mszyce, wciornastki, g¹sienice motyli

Sabadilla owocówka jab³kóweczka, mszyce, skoczki, pasikonikowate, rolnice, g¹sienice motyli

Olejki cytrusów roztocze i mszyce

Czosnek œmietki, rolnice
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Insektycydy mikrobialne

Roztocze i owady czêsto choruj¹ na choroby zakaŸne, wywo³ywane przez wirusy,
riketsje, bakterie, grzyby, pierwoniaki i nicienie. Niektóre z tych organizmów lub ich
toksyny wykorzystywane s¹ do biologicznego zwalczania szkodliwych stawonogów
i nicieni. Powoduj¹ one schorzenia owadów i roztoczy i ich œmieræ. Znane s¹ liczne
przyk³ady za³amywania siê gradacji populacji gatunków szkodliwych pod wp³ywem
epizoocji chorób. Na przyk³ad obserwowano za³amywanie siê gradacji brudnicy
mniszki pod wp³ywem wirozy, a sówki choinówki na skutek epizoocji mikozy.

W handlu na œwiecie istniej¹ liczne mikrobialne insektycydy. Nie one dzia³aj¹
toksycznie na ssaki, natomiast dzia³aj¹ bardzo selektywnie na ró¿ne taksony stawono-
gów. Masowo produkuje siê niektóre mikroorganizmy, przygotowuje biopreparaty
i opracowuje sposoby ich stosowania w warunkach polowych. Musz¹ one byæ ³atwe
w produkcji i stosowaniu oraz efektywne w obni¿aniu liczebnoœci szkodnika, a nie
mog¹ byæ patogeniczne dla ssaków i organizmów wystêpuj¹cych w œrodowisku, para-
zytoidów i drapie¿ców. Mog¹ byæ stosowane w powi¹zaniu z innymi pestycydami,
mog¹ byæ stosowane tu¿ przed zbiorem. Dzia³aj¹ selektywnie na okreœlone agrofagi
i musz¹ byæ stosowane na okreœlone stadium szkodnika. Pod wp³ywem promieni
ultrafioletowych i przy suchym powietrzu ³atwo siê rozk³adaj¹. Do ograniczania tego
dzia³ania przygotowuje siê enkapsulacjê zarodników lub toksyn. To sprawia, ¿e rynek
ich jest ograniczony, a st¹d czêsto s¹ dro¿sze od chemicznych zoocydów.

Bakteryjne preparaty przygotowywne s¹ w fermentacyjnych kadziach, bakterie siê
namna¿aj¹ i produkuj¹ bia³kow¹ endotoksynê. Preparat handlowy zawiera toksyny
i zwykle zarodniki. W handlu znajdujemy je w takich samych formulacjach jak syn-
tetyczne insectycydy. Pierwsze takie preparaty uzyska³ Krassilszczik w 1888 roku.

Bakteryjne patogeny stosowane do zwalczania owadów to g³ównie bakterie gle-
bowe rodzaju Bacillus. Aby dzia³aæ owadobójczo musz¹ byæ zjadane z po¿ywieniem
i wtedy niszcz¹ przewód pokarmowy owada. W ci¹gu kilku godzin g¹sienica prze-
staje ¿erowaæ i w ci¹gu 1–2 dni ginie. Bakteria Bacillus thuringiensis (Bt) jest w tej
chwili na œwiecie najszerzej wykorzystywana w tym celu. Jest ³atwo hodowana na
ró¿nych po¿ywkach i na nich zarodnikuje. Materia³ wyjœciowy uzyskuje siê z chorych
owadów lub zaka¿a hodowle zdrowe. Bywa w³¹czana do ró¿nych produktów, g³ów-
nie do zwalczania g¹sienic. Wyselekcjonowano jednak szczepy Bt do zwalczania
komarów – B. t. israelensis; szczepy kurstaki, berliner i aizawai dla g¹sienic i tene-
brionis oraz san diego dla stonki ziemniaczanej. B. thunginiensis var. kurstaki
znajduje siê w handlu jako Dipel i jest stosowany w wielu krajach do zwalczania wielu
gatunków szkodników. W Brazylii produkowany jest bioinsektycyd zawieraj¹cy
Bacillus thuringiensis, Bt-horas do zwalczania komara Aedes aegypti, wektora ¿ó³tej
febry i dengi oraz mustyków. W Izraelu jest zarejestrowany preparat BioNem,
zawieraj¹cy Bacillus firmus do zwalczania nicieni [25].
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Preparaty bakteryjne uzyskuje siê tak¿e z bakterii Bacillus popiliae lub B. lenti-
morbus g³ównie do zwalczania pêdraków popilii japoñskiej. Hodowane na sztucz-
nych po¿ywkach nie zarodnikuj¹ i wobec tego s¹ produkowane przez larwy hodo-
wane w laboratorium. Powoduj¹ „up³ynnianie” cia³a owada w wyniku czego, po-
wstaje mlecznobia³a zawiesina. Trwa to jednak 3–4 tygodni. Wytworzone w ciele
owada bakterie mog¹ pozostawaæ ¿ywe w glebie nawet 20 lat.

Fadare i Amusa [13] porównywali w Nigerii trzy mikrobialne preparaty (Biotrol,
Dipel i Thuricide) z 3 syntetycznymi insektycydami (monokrotofos, endosulfan i kar-
baryl) w zwalczaniu g¹sienic i ich wp³yw na wrogów naturalnych g¹sienic. Stwier-
dzili równie skuteczne dzia³anie obu grup bioinsektycydów, ale biopreparaty nie nisz-
czy³y wrogów naturalnych.

Bardzo skuteczny insektycyd uzyskano z toksyn bakterii Photorhabdus luminis-
cens, o dzia³aniu podobnym jak prepaty na bazie Bt. Mo¿e byæ stosowany wymiennie
z Bt dla unikniêcia tworzenia siê ras odpornych na Bt [1].

W handlu bywa tak¿e preparat do zwalczania skoczkowatych, przyrz¹dzany
z pierwotniaka Nosema locustae, g³ównie wykorzystywany w ogrodach przydomo-
wych w USA (NOLO Bait i Grasshopper Attack). Tak¿e pierwotniaki z rodzaju
Vairimorpha znajduj¹ podobne zastosowanie.

W Hiszpanii jest w handlu preparat sporz¹dzony na bazie grzyba Paecilomyces
fumosoroseus dla zwalczania jaj, larw i doros³ych m¹czlików na pomidorach
w szklarniach. W Stanach Zjednoczonych stosuje siê preparat na bazie Metarhizium
anisopliae do zwalczania uskrzydlonych form termitów. Grzyby z rodzajów Hirsutel-
la, Sporotrichum, Neozygites i Lecanicillium s¹ patogenami roœlino¿ernych roztoczy
i powoduj¹ epizoocje tych pajêczaków [23]. Mo¿na je produkowaæ na sztucznych
po¿ywkach. Nie musz¹ byæ zjadane, aby dzia³aæ owadobójczo. Ich konidia kie³kuj¹ na
kutikuli, przenikaj¹ do organizmu owada i ich toksyny niszcz¹ jego organizm. Mog¹
niszczyæ wszystkie stadia. Ich dzia³anie uzale¿nione jest od wilgotnoœci powietrza.
W Brazylii pracuj¹ ju¿ dwa zak³ady produkuj¹ce preparaty na bazie grzybów Meta-
rhizium anisopliae i Beauveria bassiana do zwalczania przêdziorków, chrz¹szczy,
mrówek ognistych, m¹czlików, skoczków i miniarek. Grzyb Nomuraea rileyi jest pato-
genem g¹sienic soji, Verticilium lecanii i Lagenidium giganteum niszcz¹ larwy ko-
marów w wodach, a Hirsutella thompsoni powoduje epizoocje szpecieli na drzewach
cytrusowych. Dotychczas tylko preparat na bazie tego ostatniego grzyba znajduje siê
w handlu w Stanach Zjednoczonych (Mycar) i w niektórych krajach azjatyckich.

Dziêki postêpom biotechnologii geny odpowiedzialne za produkcjê toksyn w Bt
s¹ wbudowywane do roœlin i wtedy roœliny same siê broni¹ przed szkodnikami.

W biologicznym zwalczaniu g¹sienic i larw roœliniarek stosuje siê obecnie tak¿e
bakulowirusy. Ich zalety to wysoka patogennoœæ i wirulencja, dzia³anie tylko na
ograniczone gatunki, s¹ nieszkodliwe dla wrogów naturalnych, nie pozostawiaj¹
toksycznych pozosta³oœci na roœlinach, s¹ ³atwe w stosowaniu przy u¿yciu zwyk³ych
opryskiwaczy, trwa³e w pora¿onych roœlinach.
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Ich wady to: kosztowna produkcja, wy³¹cznie w komórkach organizmów, zasto-
sowanie ograniczone do nielicznych gatunków, ³atwo rozpadaj¹ siê na s³oñcu. Dzia-
³aj¹ g³ównie na m³ode larwy. Infekcja nastêpuje po zjedzeniu cz¹stek wirusa i wtedy
niszcz¹ membranê peritroficzn¹, œcianê przewodu pokarmowego i inne organy owa-
da. W niektórych krajach s¹ produkowane i szeroko stosowane. W Brazylii stosowane
na milionach hektarów do ochrony soi, zwalczania sówki Spodoptera grugiperda
(SMITH) na kukurydzy oraz g¹sienic na kapuœcie. W Hiszpanii stosowane s¹ w szklar-
niach, na ró¿nych roœlinach [17, 22]. Znajduj¹ zastosowanie tak¿e w zwalczaniu
niektórych szkodników w lasach.

Nicienie z rodzajów Steinernema, Neoaplectana i Heterorhabditis, chocia¿ nie s¹
mikroorganizmami, powszechnie atakuj¹ ponad 400 gatunków owadów, zw³aszcza
chrz¹szcze, larwy muchówek i g¹sienice motyli i s¹ tak¿e wykorzystywane do
sporz¹dzania preparatów owadobójczych. Stadium infekcyjnym jest larwa L3, mo¿e
ona prze¿ywaæ w wilgotnej glebie przez kilka miesiêcy, a wnika do owada przez
otwory cia³a (otwór gêbowy, analny i przetchlinki), a niekiedy przez kutikulê. Owada
zabijaj¹ bakterie (Xenorhabdus luminescens), które nicieñ wprowadza do organizmu.
Ich skutecznoœæ zale¿y od wilgotnoœci gleby. W niektórych rejonach œwiata s¹
w handlu preparaty z entomopatogenicznych nicieni, np. w USA [25] (tab. 2).

Tabela 2. Przyk³ady wykorzystywania insektycydów mikrobialnych do zwalczania stawono-
gów g³ównie w USA (wg Weinzierl i in. [25])

Patogen Preparaty Zwalczane Uwagi

Bt var. kurstaki Dipel, Bactospeine,
Thuricide

g¹sienice na liœciach i w
przechowalni

Bt var. israelensis Attack, Tecnar komary, meszki toksyczne tylko dla larw

Bt var. tenebrionis M-One, Trident stonka ziemn. tylko larwy

Bt var. aizawai Certan barciak motylica stosowany w ulach

Bt var. lentimorbus Japidemic popilia japoñska tylko larwy

Bacillus sphaericus Vectolex komary tylko larwy

Beauveria bassiana Mycotrol, Botanigard mszyce, roztocze,
wciornastki, m¹czliki

wa¿na wysoka
wilgotnoœæ

Lagenidium giganteum Laginox komary larwy, wa¿na wysoka
wilgotnoœæ

Nosema locustae NOLO, Bait omacnica prosowianka g¹sienice, nie stosowaæ
w ogrodach

Gypsy moth nuclear
polyhedrosis virus (NPV)

Gypchek brudnica nieparka g¹sienice

Codling moth granulosis
virus (GV)

owocówka jab³kówka g¹sienice

Neoaplectana
carpocapsae
i Steinernema spp.

Biosafe, Vector larwy owadów ¿yj¹cych
w glebie lub w roœlinach

wilgotna gleba
konieczna

Heteorhabditis
heliothidis

larwy owadów ¿yj¹cych
w glebie i roœlinach

wilgotna gleba
konieczna – EUROPA

Steinernema scapterisci Nematac turkuæ podjadek nimfy i doros³e
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Listê zoocydów z substancjami aktywnymi roœlin i mikroorganizmów w zalece-
niach na lata 2008 i 2009 w Polsce zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Lista zoocydów pochodzenia roœlinnego i mikrobialnego zalecanych w Polsce na
lata 2008 i 2009 w sadach, na roœliny warzywne i ozdobne

Nazwa handlowa Substancja aktywna Producent Uwagi

Bioczos BR miazga czosnkowa HIMAL zaprawa

Biochikol chitozan GUMITEX zaprawa

Grevit 200 SL ekstrakt grejpfruta AVIS zaprawa

ABC AL pyretryny THEMAR na roœliny ozdobne

Plant Spray AE pyretryny POKON na roœliny ozdobne

Spruzit 04 EC pyretryny NEUDORFF na roœliny ozdobne

Carpovirusine Super SC Cydia pomonella gran.wirus NATURAL na owocówkê jab³kóweczkê

Madex SC Cydia pomonella gran.wirus ANDERMAT na owocówkê jab³kóweczkê

Preferal Poecilomyces fumocoroseus THERMO na roœliny ozdobne

Podsumowanie

Wobec ograniczania asortymentu insektycydów syntetycznych, zainteresowanie
preparatami pochodzenia roœlinnego i mikrobialnego wzrasta nie tylko w Europie.
Znajduj¹ zastosowanie do zwalczania owadów wa¿nych w ochronie upraw polo-
wych, przechowalni i o znaczeniu sanitarnym i medycznym. S¹ i bêd¹ szeroko
stosowane w przypadku upraw ekologicznych. Obecnie wartoœæ œwiatowego rynku
œrodków biologicznych siêga 2,5%, ale przewidywany jest wzrost. W przeciwieñ-
stwie do tego zu¿ycie œrodków syntetycznych wykazuje tendencjê spadkow¹.

Zw³aszcza roœliny rosn¹ce w krajach tropikalnych zawieraj¹ silne substancje
owadobójcze. Poniewa¿ niektóre z nich maj¹ toksycznoœæ porównywaln¹ z toksycz-
noœci¹ wielu syntetycznych insektycydów, musz¹ byæ podobnie badane przed ich
rejestracj¹ i rejestrowane z wyraŸnym okreœleniem warunków stosowania i gatunków
owadów, na które s¹ polecane. Dzia³aj¹ selektywnie, s¹ bezpieczne dla œrodowiska,
wrogów naturalnych szkodników i ludzi. Zdarzaj¹ siê przypadki alergii u pracow-
ników przeprowadzaj¹cych zabiegi.

Mikrobialne insektycydy oferuj¹ tak¿e mo¿liwoœæ zwalczania niektórych gospo-
darczo wa¿nych gatunków stawonogów. S¹ bezpieczne, gdy¿ nie s¹ toksyczne i nie
patogeniczne dla zwierz¹t i cz³owieka. Maj¹ one jednak tak¿e, podobnie jak preparaty
pochodzenia roœlinnego, liczne ograniczenia.
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Plants and microorganisms: source of insecticides

Key words: microbial insecticides, Azadirachta indica, Pyrethrum,
Poecilomyces, Bacillus, Beauveria, Nosema, Neoaplectana,

Steinernema, viruses

Summary

Botanical and microbial insecticides are promising alternatives for insect and mite
management and often they are as potent as synthetics. However, they have
advantages and disadvantages. Each compound must be hence evaluated in terms of
toxicity, effectivess, environmental and human impacts and costs. They should be
handled with the same caution as synthetic insecticides.

They show rapid degradation in environment, usually act very quickly, have low
or none wildlife and mammalian toxicity, act selectively, are not harmful to beneficial
arthropods and they are not phytotoxic. However, they tend to be more expensive than
the synthetics, and require precise timing.

More than 2000 species of plants possess pest control properties, mostly of
Asteraceae, Fabaceae and Euphorbiaceae families. Plants of genera Chrysanthe-
mum, Azadirachta and Nicotiana are the most commonly used.

Out of microbial insecticides Bacillus spp., Nosema spp., Beauveria spp., poly-
hedrosis and granular viruses, and nematodes of genera Neoaplectana, Steinernema
and Heterorhabditis are used to make insecticides.
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Znaczenie niedoboru miedzi w uprawie pszenicy
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Wstêp

Wiêkszoœæ prac na temat niedoborów miedzi, g³ównie australijskich i kanadyj-
skich, zosta³a opublikowana w latach 70. i 80. Lata 90. i ostatnie dziesiêciolecie to
okres zainteresowania g³ównie nadmiarami miedzi w glebach oraz jej toksycznym
dzia³aniem na organizmy roœlinne i zwierzêce. W ró¿nych oœrodkach naukowych na
œwiecie badania nad deficytem sk³adników pokarmowych zesz³y na dalszy plan,
a zajêto siê g³ównie pracami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska. Wydaje siê jednak, ¿e
oba problemy, zarówno niedoborów jak i nadmiarów miedzi, istniej¹ obok siebie
równolegle i powinno siê im poœwiêcaæ tyle samo uwagi. Na œwiecie wystêpuj¹,
bowiem zarówno tereny charakteryzuj¹ce siê znacznym deficytem miedzi, jak i po-
wa¿nie zanieczyszczone tym pierwiastkiem.

Przegl¹d literatury dotycz¹cy znaczenia niedoborów miedzi dla pszenicy musi
uwzglêdniaæ badania z przed 20–30 lat. Wtedy powsta³y najbardziej znacz¹ce prace
na ten temat, które do dziœ nie straci³y swojej aktualnoœci i s¹ ci¹gle cytowane w naj-
nowszych badaniach.

Wystêpowanie niedoborów miedzi na œwiecie i w Polsce

Najwiêcej prac dotycz¹cych niedoborów miedzi pochodzi z Australii i Kanady.
Ocenia siê, ¿e w po³udniowo-zachodniej Australii ok. 9 ml ha gleb, szczególnie
piaszczystych i glinasto-piaszczystych, charakteryzuje siê niedoborami miedzi [6,
11]. Karamanos i in. [43, 44] podaj¹, ¿e aktualnie w Kanadzie ok. 1,5 mln ha gleb
uprawnych wymaga nawo¿enia tym pierwiastkiem.
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Równie¿ w Polsce mamy do czynienia z wystêpowaniem w glebach deficytu
miedzi. Dwa cykle badañ inwentaryzacyjnych gleb naszego kraju przeprowadzone
przez Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa we wspó³pracy ze stacjami
chemiczno-rolniczymi, na ³¹cznej liczbie ok. 200 tysiêcy prób dowiod³y, ¿e a¿ 37%
gleb wykazuje niedobory miedzi [49, 65]. Efektem wystêpuj¹cego deficytu miedzi
w glebach s¹ niedobory tego pierwiastka w roœlinach. Z badañ Gembarzewskiego
[25], w których oceniano 200 pól pszenicy z terenu ca³ego kraju, wynika, ¿e roœliny
z ponad po³owy z nich charakteryzowa³y siê zbyt nisk¹ zawartoœci¹ Cu. Równo-
czeœnie autor udowodni³ niepokoj¹ce zmniejszenie zawartoœci miedzi w ziarnie
pszenic uprawianych w ostatnich latach w stosunku do okresu 1966–1970. Ponadto
z przeprowadzonego przez Czubê [14] bilansu mikroelementowego we wspó³czes-
nych systemach nawo¿enia wynika, ¿e najni¿sze pokrycie potrzeb mikroelemento-
wych roœlin, obok boru dotyczy w³aœnie miedzi.

Z powodu niedoborów miedzi w glebie cierpi¹ nie tylko roœliny, ale równie¿
zwierzêta, które s¹ ich konsumentami. Badania Pañstwowego Zak³adu Higieny [95],
prowadzone w ca³ym kraju, wykazuj¹, ¿e ziarno polskich pszenic zawiera 2,6–3,6
mg · kg–1 miedzi, a badania Gembarzewskiego [25] i Wróbla [96], ¿e œrednio 3,1–3,2
mg · kg–1. S¹ to wartoœci niewystarczaj¹ce w ¿ywieniu zwierz¹t, gdy¿ wg American
National Research Council [88–91] wymagane minimum miedzi w paszy wynosi dla
drobiu 8, dla byd³a i koni 10, a dla œwiñ 12 mg · kg–1. Podobnie wg Kruczyñskiej [48]
optymalna zawartoœæ miedzi dla zwierz¹t mieœci siê w zakresie 8–12, a minimalna
wynosi 5 mg · kg–1. Niska zawartoœæ miedzi w ziarnie polskich pszenic jest tym
bardziej niepokoj¹ca, ¿e w innych czêœciach œwiata jest ona znacznie wy¿sza. I tak
w Norwegii wynosi 4,0, w USA 4,5, Rosji 5,1, Finlandii 5,5 i Egipcie 6,7 mg · kg–1

[39]. Nawet w Australii i Kanadzie, gdzie wystêpuj¹ jedne z najwiêkszych obszarów
niedoborów Cu na œwiecie, zawartoœci te s¹ wy¿sze ni¿ u nas i wynosz¹ odpowiednio
3,5 [39] i 4,1 mg · kg–1 [22]. Niedobory miedzi w Polsce nie dotycz¹ jedynie pszenicy.
Wg badañ Gembarzewskiego [23] odnosz¹ siê one równie¿ do 53% upraw jêcz-
mienia, 60% ¿yta, 52% pszen¿yta, 28% rzepaku i 36% upraw okopowych.

Niewystarczaj¹ca zawartoœæ miedzi w roœlinach ma bezpoœredni wp³yw na zdro-
wie cz³owieka. Prace Katedry ¯ywienia Cz³owieka SGGW [72] i Instytutu ¯ywienia
i ¯ywnoœci [80] ujawni³y, ¿e Polacy spo¿ywaj¹ w diecie o 30–40% miedzi mniej ni¿
wymagana dzienna dawka. Jest to wysoce niepokoj¹ce, poniewa¿ deficyt Cu w orga-
nizmie cz³owieka wi¹¿e siê ze wzrostem œmiertelnoœci z powodu niewydolnoœci
sercowo-naczyniwej [59].

Rola miedzi w roœlinie

Obecnoœæ miedzi w tkankach roœlinnych zosta³a po raz pierwszy stwierdzona
w 1816 r. przez Meissnera, a dopiero ponad 100 lat póŸniej, w roku 1931 Lipman
i McKinney [53] z Uniwersytetu w Kalifornii udowodnili jej niezbêdnoœæ dla roœlin.
Obecnie wiadomo, ¿e pierwiastek ten wchodzi w sk³ad wielu enzymów bêd¹cych
miedzioproteinami, które bior¹ udzia³ w ró¿nych procesach metabolicznych takich
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jak oddychanie, przemiany zwi¹zków azotowych i cukrowców oraz lignifikacja œcian
komórkowych. Najwa¿niejsze z enzymów to oksydaza cytochromowa wystêpuj¹ca
w mitochondriach, oksydazy fenolowe uczestnicz¹ce w biosyntezie lignin oraz oksy-
daza askorbinowa i dysmutaza nadtlenkowa. MiedŸ jest równie¿ sk³adnikiem mie-
dzioproteiny plastocjaniny wystêpuj¹cej w chloroplastach, która pe³ni funkcjê prze-
noœnika elektronów w I fazie fotosyntezy. Ponadto pierwiastek ten najprawdopo-
dobniej bierze udzia³ w mechanizmach odpornoœciowych roœlin. Wykazano, ¿e
roœliny pszenicy rosn¹ce na glebach deficytowych s¹ mniej odporne na choroby ni¿
roœliny prawid³owo zaopatrzone w miedŸ [29, 56, 71].

MiedŸ opisywana by³a w literaturze jako pierwiastek ma³o ruchliwy w roœlinie z po-
wodu wystêpowania symptomów niedoboru g³ównie na m³odych liœciach. Loneragen
i in. [54] stwierdzili jednak, ¿e w roœlinach pszenicy pierwiastek ten mo¿e prze-
mieszczaæ siê ze starszych do m³odszych organów. MiedŸ, magazynowana i unierucho-
miania w m³odych liœciach, stawa³a siê ruchliwa, gdy liœcie zaczyna³y siê starzeæ i wraz
ze zwi¹zkami azotowymi przemieszcza³a siê przez floem do wype³niaj¹cych siê
ziarniaków. Badania ostatnich lat potwierdzaj¹ przemieszczanie siê miedzi w roœlinie
nie tylko przez ksylem, ale równie¿ poprzez floem [20, 52].

Dostêpnoœæ miedzi dla roœlin

Roœliny pobieraj¹ miedŸ z gleby g³ownie w formie Cu2+, zarówno w sposób
aktywny, jak i bierny, na zasadzie transpiracyjnego przep³ywu wody. Iloœæ pobieranej
miedzi zale¿y nie tylko od jej ca³kowitej zawartoœci w pod³o¿u [40], ale równie¿ od
form, w jakich wystêpuje ona w glebie. Na przyswajalnoœæ miedzi dla roœlin wp³ywa
szereg czynników takich jak odczyn gleby [35, 40, 58], zawartoœæ substancji orga-
nicznej [40, 63], zawartoœæ wodorotlenków Fe, Mn, Al, zawartoœæ minera³ów ilastych
[39], interakcje z innymi pierwiatkami [38, 39, 40, 41, 45] oraz temperatura i uwil-
gotnienie wierzchniej warstwy gleby [33, 51, 64]. G³ówn¹ rolê w wi¹zaniu miedzi
w glebach odgrywa substancja organiczna, która w wiêkszoœci gleb decyduje o ruchli-
woœci i przyswajalnoœci tego metalu dla roœlin [39].

Wra¿liwoœæ pszenicy na brak miedzi

Do roœlin uprawnych najbardziej wra¿liwych na niedobór miedzi zalicza siê
zbo¿a [61, 84]. Spoœród zbó¿, pszenica cechuje siê znacznie wiêksz¹ wra¿liwoœci¹ ni¿
pozosta³e roœliny zbo¿owe, a zw³aszcza ¿yto i pszen¿yto. Zdolnoœæ ¿yta do wzrostu
i rozwoju na glebach o niedostatecznej zawartoœci miedzi dla innych roœlin obserwo-
wana jest od dawna [31, 84]. Wniosek, ¿e efektywnoœæ wykorzystania miedzi przez
¿yto jest kontrolowana genetycznie, zosta³ postawiony na podstawie porównania
mieszañców ¿yta i pszenicy z ich materia³em rodzicielskim. Do badañ nad dziedzi-
czeniem genów kontroluj¹cych gospodarowanie Cu wykorzystano pszen¿yto. Oka-
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za³o siê, ¿e ka¿da linia pszen¿yta maj¹ca chromosom ¿yta 5R jest odporna na deficyt
miedzi. Gen odpowiedzialny za tolerancjê na niedobór Cu zlokalizowany jest u ¿yta
na d³ugim ramieniu chromosomu 5R [2, 30, 81]. Od d³u¿szego czasu prowadzone s¹
prace hodowlane maj¹ce na celu do³¹czenie czêœci chromosomu ¿yta (5RL) do
chromosomu pszenicy i tym samym stworzenie odmian pszenicy odpornych na
niedobór miedzi [1, 30, 51, 66].

W literaturze spotyka siê prace porównuj¹ce tolerancjê pszenicy na deficyt miedzi
z tolerancj¹ innych roœlin. Solberg i in. [85] opisuj¹ pszenicê, obok lnu, jako roœlinê
o bardzo du¿ej wra¿liwoœci na niedobory miedzi. Do roœlin œrednio wra¿liwych
zaliczyli oni jêczmieñ, owies, lucernê i kukurydzê, a do ma³o wra¿liwych ¿yto, groch,
koniczynê i rzepak. Podobnie Fageria [18] wykaza³, ¿e pszenica mia³a wy¿sze
wymagania w stosunku do miedzi ni¿ ry¿, kukurydza, fasola i soja. Równie¿ Werysz-
ko-Chmielewska [93] na podstawie badañ morfologicznych i anatomicznych stwier-
dzi³a, ¿e pszenica jest bardziej wra¿liwa na deficyt Cu ni¿ kolejno owies, jêczmieñ,
³ubin, peluszka i soja.

Objawy niedoboru miedzi u pszenicy

Symptomy deficytu miedzi u pszenicy zale¿¹ od stopnia jej niedoboru. Nie-
wystarczaj¹ce zaopatrzenie w Cu wp³ywa bardziej na rozwój czêœci generatywnych
ni¿ wegetatywnych. Objawy niedoboru we wzroœcie i rozwoju roœlin ujawniaj¹ siê
dopiero przy du¿ych niedoborach tego pierwiastka. Jednym z charakterystycznych
objawów wegetatywnych jest wiêdniêcie roœlin w okresie strzelania w ŸdŸb³o. Przy
silniejszym deficycie mo¿e ujawniæ siê ono ju¿ w fazie krzewienia [31, 85]. Wiêd-
niêcie zwi¹zane jest z niedostatecznym procesem lignifikacji ³odyg, a nie z zaopa-
trzeniem roœlin w wodê [27]. Nieprawid³owoœci w lignifikacji œcian komórkowych s¹
równie¿ powodem wytwarzania s³abych, wiotkich ŸdŸbe³ podatnych na wyleganie
i nik³ych zdeformowanych k³osów [79]. Innym charakterystycznym symptomem jest
kruchoœæ i ³amliwoœæ ³odyg 15–30 cm poni¿ej k³osów [85]. Przy wiêkszych niedo-
borach miedzi dochodzi do chlorozy lub nawet bielenia, a nastêpnie obumierania
najm³odszych liœci [93]. Od dawna znana jest tak objawiaj¹ca siê „choroba nowin”,
wystêpuj¹ca na glebach torfowych. Czêstym, choæ ma³o specyficznym objawem
deficytu miedzi, jest opóŸnienie dojrzewania nawet o kilka tygodni oraz znaczne
pora¿enie roœlin przez choroby [29, 56, 71, 85].

Opisanym objawom morfologicznym towarzysz¹ objawy anatomiczne. Przy
deficycie miedzi Weryszko-Chmielewska [93, 94] stwierdzi³a zmniejszenie œrednicy
³odyg i gruboœci œcian komórkowych ŸdŸbe³ pszenicy. Gruboœæ œcian komórkowych
ŸdŸb³a jest jedn¹ z wa¿niejszych cech, od których uzale¿niona jest wytrzyma³oœæ
mechaniczna pêdów. Ponadto zaobserwowa³a brak lignifikacji œcian komórkowych
tkanek obwodowych takich jak epiderma, sklerenchyma i miêkisz.
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Jak ju¿ wspomniano, niedobór miedzi u pszenicy oddzia³uje silnej na fazê
generatywn¹ ni¿ wegetatywn¹. Plon ziarna mo¿e byæ znacznie obni¿ony bez za-
uwa¿alnego wp³ywu na wzrost i rozwój czêœci wegetatywnych. Nawet przy s³abym
niedoborze mo¿e on zmiejszaæ siê o 20% bez ¿adnych innych widocznych sympto-
mów [31]. Powodem tego zjawiska jest zaburzenie procesu zapylenia i zawi¹zywania
ziarniaków opisane ju¿ w 1975 r. przez Grahama [26]. Zaobserwowa³ on, ¿e roœliny
pszenicy cierpi¹cej na niedobór Cu wytwarza³y mniejsz¹ iloœæ pylników, które by³y
znacznie drobniejsze ni¿ u roœlin prawid³owo zaopatrzonych w miedŸ. Dalsze badania
doprowadzi³y do stwierdzenia, ¿e brak miedzi ma wp³yw na mikrosporogenezê
w okresie mejozy i prowadzi do wytwarzania niep³odnego py³ku [28]. Sterylnoœæ
ziaren py³ku jest najczêœciej opisywanym powodem spadku plonów pszenicy przy
deficycie miedzi. Dell [15] i Weryszko-Chmielewska [93] podaj¹, ¿e powodem
niep³odnoœci py³ku mog¹ byæ zmiany w budowie anatomicznej pylników, a Unno i in.
[87] zaobserwowali brak akumulacji skrobi w ziarnach py³ku. Sterylnoœci ziaren
py³ku towarzyszy na ogó³ ich deformacja, zmniejszenie wielkoœci i zmiany wybar-
wienia opisywane przez licznych badaczy [15, 26, 67, 93].

Zró¿nicowanie odmianowe wra¿liwoœci na niedobór

Pomimo ¿e ju¿ w 1967 roku Smilde i Henkens [84] udowodnili, ¿e odmiany
pszenicy ró¿ni¹ siê tolerancj¹ na niedobór miedzi, prac dotycz¹cych tego zagadnienia
jest niewiele. W badaniach ró¿nic odmianowych napotyka siê problem nak³adania siê
na siebie dwóch zjawisk: ró¿nej wra¿liwoœci odmian na miedŸ oraz ró¿nej reakcji
odmian na ca³y kompleks pozosta³ych warunków glebowo-œrodowiskowych [31].
Utrudnia to wnioskowanie w doœwiadczeniach prowadzonych w kilku punkach przez
parê lat oraz zazwyczaj uniemo¿liwia uogólnienie wyci¹ganych wniosków.

Ró¿nice miêdzy odmianami uwidaczniaj¹ siê g³ównie w plonie ziarna, a znacznie
mniej w plonie s³omy lub we wczeœniejszych stadiach rozwojowych [61, 71]. Z tego
powodu krótkoterminowe badania bez zbioru ziarna s¹ nieprzydatne do wykazania
ró¿nic odmianowych [31]. Badania wazonowe obejmuj¹ce ca³y okres wegetacji
pszenicy prowadzili Owuoche i in. [66]. Porównywali oni reakcjê 12 odmian na
nawo¿enie miedzi¹ w warunkach niedoboru tego pierwiastka w glebie. W badaniach
stwierdzono, ¿e wizualne objawy niedoboru ró¿ni³y siê zale¿nie od odmiany. Nie-
które odmiany reaguj¹ce du¿¹ zwy¿k¹ plonu na nawo¿enie nie wykazywa³y ¿adnych
wizualnych symptomów braku miedzi. Uzyskany wzrost plonów testowanych od-
mian waha³ siê w bardzo szerokim zakresie od braku istotnej reakcji na nawo¿enie do
prawie 10-krotnego wzrostu plonów ziarna. W opisywanych badaniach Owuoche i in.
dwanaœcie testowanych odmian podzielono na 3 grupy: nieefektywnie wykorzystu-
j¹ce miedŸ i demonstruj¹ce wizualne symptomy niedoboru Cu, nieefektywnie wyko-
rzystuj¹ce miedŸ bez symptomów niedoboru oraz efektywnie wykorzystuj¹ce Cu.
W badaniach tych wykazano równie¿, ¿e brak miedzi wp³ywa³ najsilniej na takie
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cechy jak iloœæ ziaren w k³osie oraz procent p³odnych kwiatów u odmian wra¿liwych
na niedobór tego pierwiastka. Ci sami autorzy [67, 68] potwierdzili ró¿ne zapotrzebo-
wanie odmian pszenicy na miedŸ w doœwiadczeniach polowych. Badaj¹c reakcjê
8 odmian pszenicy na nawo¿enie miedzi¹ wykazali, podobnie jak w doœwiadczeniach
wazonowych, ró¿nice odmianowe w demonstrowanych wizualnych objawach niedo-
boru i ró¿nice w plonowaniu. Ponadto autorzy zaobserwowali ró¿nice odmianowe
w iloœci i jakoœci wytwarzanego py³ku oraz iloœci p³odnych kwiatów i ziaren w k³osie.
W warunkach niedoboru miedzi odmiany charakteryzuj¹ce siê nieefektywnym wyko-
rzystaniem wytwarza³y wiêcej niep³odnego py³ku ni¿ odmiany o wysokiej efektyw-
noœci. Mia³o to zwi¹zek z wiêkszym wp³ywem nawo¿enia miedzi¹ na iloœæ ziaren
w k³osie ni¿ na masê tysi¹ca ziaren.

Owuoche i in. [67, 68] wykazali równie¿, ró¿nice miêdzy odmianami w zawartoœci
miedzi w tkankach roœlinnych i stwierdzili, ¿e wartoœæ krytyczna miedzi w m³odych liœciach
powinna byæ ustalana indywidualnie dla ka¿dej odmiany. Ró¿nice odmianowe w zawar-
toœci miedzi w tkankach roœlinnych potwierdzaj¹ równie¿ inni autorzy [13, 37, 50, 60].

Diagnoza niedoborów miedzi dla pszenicy

Do oceny niedoborów miedzi najczêœciej wykorzystuje siê testy roœlinne lub testy
glebowe oparte na analizie chemicznej tkanek roœlinnych lub gleby. Okreœlenie
niedoboru tylko za pomoc¹ objawów wizualnych wystêpuj¹cych na pszenicy jest
trudne i czêsto zawodne. Nie zawsze, bowiem brak miedzi powoduje nieprawid³owy
wygl¹d roœlin. Czêsto spotykamy siê z tzw. ukrytymi niedoborami, gdy jedynym
skutkiem deficytu jest zmniejszenie plonu przy normalnym wygl¹dzie roœlin. Ponadto
objawy niedoboru czêsto trudno jest odró¿niæ od symptomów pora¿enia przez cho-
roby czy uszkodzenia wywo³ane przez szkodniki lub niekorzystne warunki pogo-
dowe, takie jak mróz lub susza.

Podstaw¹ testów jest wyznaczenie wartoœci krytycznych, do których porównuje
siê stwierdzone laboratoryjnie zawartoœci miedzi w glebie lub roœlinie. Przydatnoœæ
testów roœlinnych i glebowych do okreœlania niedoborów miedzi jest ró¿nie oceniana
przez badaczy. Niektórzy s¹ przekonani o wiêkszej u¿ytecznoœci testów roœlinnych
[11], inni glebowych [46, 68]. Wydaje siê, ¿e u¿ycie obu jednoczeœnie zapewniloby
wiarygodny wynik oceny zaopatrzenia pszenicy w miedŸ.

Testy glebowe. Zawartoœæ tzw. przyswajalnej dla roœlin miedzi w glebie mo¿na
oznaczaæ przy u¿yciu ró¿nych roztworów ekstrakcyjnych [57]. Do najczêœciej u¿y-
wanych w laboratoriach œwiatowych nale¿¹ ekstrahenty kompleksuj¹ce DTPA
i EDTA [12, 31, 39]. Ponadto, prócz wielu innych, czêsto u¿ywane s¹ równie¿ 0,01 M
CaCl2; 0,1 M NaNO3; 1 M NH4NO3; 0,1 M HCl oraz Mehlich-1 i Mehlich-3 [12, 73].

Bardzo szerokie badania w celu wyznaczenia krytycznej zawartoœci CuDTPA

w glebie dla pszenicy przeprowadzi³ w Kanadzie Karamanos. Pocz¹tkowo na pod-
stawie 16 doœwiadczeñ polowych Karamanos i Goh [42] wyznaczyli jako wartoœæ
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krytyczn¹ 0,2 mg · kg–1 CuDTPA. W toku dalszych badañ na postawie 115 doœwiadczeñ
polowych wykazali, ¿e 0,4 mg · kg–1 CuDTPA jest zawartoœci¹, poni¿ej której mo¿na siê
spodziewaæ istotnych statystycznie zwy¿ek plonów pszenicy na skutek nawo¿enia
miedzi¹ [44]. Malhi i in. [55] potwierdzili, ¿e 0,4 mg · kg–1 CuDTPA jest odpowiedni¹
wartoœci¹ krytyczn¹ dla uprawy pszenicy na kanadyjskich glebach preriowych. Rów-
nie¿ Solberg i in. [85] z Alberty w Kanadzie przyjêli, ¿e dla pszenicy zawartoœæ
krytyczna CuDTPA w glebie waha siê w granicach 0,4–0,6, a przy bardzo intensywnym
poziomie agrotechniki mo¿e wynosiæ nawet 1,0 mg · kg–1. Podobnie wg zaleceñ
nawozowych dla Pó³nocnej Dakoty w USA, niedoborów Cu nale¿y spodziewaæ siê na
glebach lekkich, o zawartoœci materii organicznej poni¿ej 2% i zawartoœci CuDTPA

poni¿ej 0,6 mg · kg–1 [19].
W najnowszych badaniach australijskich opartych na doœwiadczeniach wazono-

wych Brennan i Bolland [11] próbowali wyznaczyæ zawartoœæ krytyczn¹ Cu w glebie
dla pszenicy rosn¹cej na 6 ró¿nych glebach. Autorzy testowali 4 metody ekstrakcji:
EDTA, DTPA, 0,1 M HCl i szczawian amonu. W efekcie uzyskali odmienne wartoœci
krytyczne dla ka¿dej z 6 badanych gleb i dla 4 badanych ekstrahentów. Jednoczeœnie
wyznaczone przez nich wartoœci krytyczne Cu w tkankach m³odych roœlin pszenicy
by³y zbli¿one do siebie na wszystkich badanych glebach. W konsekwencji autorzy
zalecili przeprowadzanie diagnostyki niedoborów miedzi opartej raczej na testach
roœlinnych ni¿ glebowych. Te ostanie wymaga³yby bowiem uwzglêdnienia szero-
kiego spektrum gleb ze wzglêdu na ich odmienne mo¿liwoœci sorbowania miedzi.
Wydaje siê, ¿e odmienne stanowisko co do u¿ytecznoœci testów glebowych i roœlin-
nych badaczy z kontynentu pó³nocnoamerykañskiego i australijskiego mo¿e wynikaæ
z wiêkszej zmiennoœci gleb deficytowych w miedŸ w Australii ni¿ w Ameryce.

W Polsce do 1986 roku zawartoœæ miedzi w glebie oceniano u¿ywaj¹c do
ekstrakcji 0,43 N HNO3. Od tego czasu oceny dokonuje siê na podstawie ekstrakcji
przeprowadzanej przy u¿yciu 1 M HCl oraz za pomoc¹ wartoœci krytycznych (liczb
granicznych) opracowanych w Instytucie Uprawy Nawo¿enie i Gleboznawstwa dla
tego ekstrahenta [24, 97]. Wartoœci krytyczne zosta³y opracowane dla pszenicy
ozimej jako roœliny szczególnie wra¿liwej na niedobory miedzi. Wahaj¹ siê one
w zakresie od 0,9 do 5,0 mg · kg–1 w zale¿noœci od sk³adu granulometrycznego gleby,
uwzglêdniaj¹c tym samym odmienne zdolnoœci sorpcyjne ró¿nych gleb.

Testy roœlinne. Problem oceny zaopatrzenia pszenicy w miedŸ na podstawie jej
zawartoœci w tkankach roœlinnych poruszany jest w wielu pracach, jednak nie ma
zgodnoœci co do przydatnoœci testów roœlinnych. Zawartoœæ miedzi w roœlinie zale¿y,
bowiem nie tylko zasobnoœci gleby, ale równie¿ wieku roœliny, czêœci pobranej do
analiz, warunków uprawy, takich jak uwilgotnienie gleby, temperatura czy poziom
nawo¿enia azotowego, oraz od uprawianej odmiany. Z powodu tych trudnoœci Kara-
manos i in. [46] oraz Owuoche i in. [68] zalecaj¹ stosowanie raczej testów glebowych.
O du¿ym stopniu skomplikowania stosowania testów roœlinnych najlepiej œwiadczy
fakt odmiennej oceny ich przydatnoœci przez tych samych autorów w ró¿nych pracach
[75, 76].
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Tabela 1. Próg niedoboru miedzi (wartoœæ krytyczna) dla pszenicy [mg · kg–1]

Wartoœæ
krytyczna

Czêœæ roœliny Faza rozwojowa Uwagi* �ród³o

3,0 ca³a czêœæ nadziemna pierwsze kolanko ozima [82]

3,4 ca³a czêœæ nadziemna strzelanie w ŸdŸb³o (6F) ozima/polowe [17]

5,0 ca³a czêœæ nadziemna drugie kolanko/liœæ flagowy
(7/8F)

ozima [3]

7,0 ca³a czêœæ nadziemna pocz¹tek strzelania w ŸdŸb³o
/pierwsze kolanko (5/6F)

ozima [3]

2,5 ca³a czêœæ nadziemna pocz¹tek k³oszenia (10F) jara/polowe [47]

3,0 ca³a czêœæ nadziemna pierwsze kolanko (6F) jara/polowe [47]

4,0 ca³a czêœæ nadziemna pierwsze kolanko (6F) jara/polowe [43]

5,0 ca³a czêœæ nadziemna pocz¹tek k³oszenia jara/polowe [38]

14,0 ca³a czêœæ nadziemna 4 tygodniowe roœliny wazonowe [18]

1,0 najm³odsze liœcie pe³nia krzewienia [62]

1,3 najm³odsze liœcie bez znaczenia wazonowe [74]

1,4 najm³odsze liœcie faza liœcia flagowego jara/polowe [7]

1,3–1,5 najm³odsze liœcie 43–62-dniowe roœliny jara/wazon [8, 9, 10, 11]

1,7 najm³odsze liœcie 45 dzieñ twarda/wazon [10]

2,0 górny liœæ pocz¹tek strzelania w ŸdŸb³o pszenica i owies [77]

3,2 górny liœæ pêdu g³ównego strzelanie w ŸdŸb³o ozima/polowe [76]

3,4 liœæ flagowy pêdu g³ównego pocz¹tek k³oszenia ozima/polowe [76]

3,0–5,0 dwa górne liœcie tu¿ przed k³oszeniem ozima [38]

2,5 ziarno pe³na dojrza³oœæ roœliny zbo¿owe [78]

* forma botaniczna/rodzaj doœwiadczenia

Najwiêcej kontrowersji odnoœnie testów roœlinnych dotyczy czêœci roœliny, która
powinna byæ pobrana do analiz. Wiele prac podaje krytyczne zawartoœci miedzi dla
pszenicy w ca³ych czêœciach nadziemnych pszenicy w pocz¹tkowych fazach wzrostu
(tab. 1). Ocena poprzez analizê ca³ej czêœci nadziemnej wydaje siê przydatna i wy-
godna jeœli, prócz miedzi, równoczeœnie bada siê zaopatrzenie roœliny w inne sk³ad-
niki pokarmowe. Czêsto jednak mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e ocena za pomoc¹
starszych tkanek nie jest w pe³ni wiarygodna, a stan zaopatrzenia roœliny w miedŸ
powinno siê badaæ jedynie przy u¿yciu najm³odszych tkanek roœlinnych [54, 74]. Ma
to zwi¹zek z przemieszczaniem siê miedzi w roœlinie. Graham i Nambiar [31]
szczegó³owo opisuj¹c mobilnoœæ miedzi w roœlinie podaj¹, ¿e przy deficycie jest ona
wi¹zana i unieruchomiania w starszych liœciach, podczas gdy m³ode liœcie wykazuj¹
wtedy jej niedobór. Robson [74] podkreœla przydatnoœæ m³odych tkanek do oceny
twierdz¹c, ¿e zawartoœæ miedzi w najm³odszych liœciach nie zmienia siê wraz
z wiekiem roœliny.

W tabeli 1 zaprezentowano proponowane przez ró¿nych autorów wartoœci kry-
tyczne miedzi w tkankach roœlinnych z wyszczególnieniem czêœci roœliny pobieranej
do analiz i fazy rozwojowej. Zwraca uwagê fakt znacznej rozpiêtoœci podawanych
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wartoœci. I tak np. zawartoœæ Cu w ca³ych czêœciach nadziemnych w fazie pierwszego
kolanka waha siê od 3 do 7 mg · kg–1. Byæ mo¿e jest to spowodowane ró¿nicami
odmianowymi, które nie s¹ na ogó³ uwzglêdniane w cytowanych badaniach. Gene-
ralnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zawartoœci dla ca³ej czêœci nadziemnej s¹ wy¿sze ni¿ dla
najm³odszych liœci i wahaj¹ siê odpowiednio w zakresie 2,5–14,0 i 1,0–5,0 mg · kg–1.

Ciekawy problem oceny zaopatrzenia roœlin w Cu porusza Ruszkowska [77].
Uwa¿a ona, ¿e roœliny wy¿ej plonuj¹ce maj¹ wiêksze zapotrzebowanie na ten
pierwiastek, st¹d wartoœci krytyczne powinny byæ uzale¿nione od przewidywanego
poziomu plonowania.

Korekta niedoborów miedzi

Do uzupelnienia niedoborów Cu na polach pszenicy najczêœciej stosuje siê
siarczan miedzi. Ze wzglêdu na jego dobr¹ rozpuszczalnoœc, ma³y koszt i ³atw¹
dostepnoœæ jest on powszechnie u¿ywany zarówno do aplikacji doglebowej jak
i dolistnej. Siarczan miedzi jest równie¿ najczêœciej stosownym Ÿród³em Cu w pra-
cach badawczych [4–8, 11, 16–18, 20, 32, 34, 42–44, 52, 55, 56, 66–70, 76, 78, 94].

Prócz siarczanu, do nawo¿enia miedzi¹ stosowany jest tak¿e chelat, tlenochlorek
i wodorotlenek miedzi. W badaniach Potarzyckiego [69] wodorotlenek miedzi apli-
kowany dolistnie wykaza³ wiêksze dzia³anie plonotwórcze ni¿ siarczan miedzi.
Brennan [6] i Malhi i in. [55] udowodnili, ¿e chelat miedzi stosowany dolistnie,
cechowa³ siê wiêksz¹ efektywnoœci¹ i mo¿e byæ stosowany w mniejszych dawkach
ni¿ inne nawozy, jednak i tak pozostaje najdro¿szym Ÿród³em miedzi.

W celu skorygowania deficytu miedzi w glebie pszenicê mo¿na nawoziæ dogle-
bowo lub dolistnie. Na ogó³ uwa¿a siê, ¿e najlepsze efekty daje przedsiewne nawo-
¿enie doglebowe [6, 42, 43, 47, 85]. Stosowanie nawo¿enia dolistnego mo¿e byæ
jednak bardziej efektywne w warunkach suszy, kiedy miedŸ glebowa jest bardzo s³abo
dostêpna dla roœlin [32]. Ponadto oprysk dolistny jest najlepszym sposobem uzu-
pe³nienia miedzi jeœli deficyt tego pierwiastka zostanie wykryty w czasie wegetacji
roœlin. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e aplikacja dolistna dzia³a tylko jednorazowo,
podczas gdy nawo¿enie doglebowe wzbogaca glebê w miedŸ na kilka lat [85].
O nastêpczym dzia³aniu miedzi dla pszenicy donosz¹ Franzen [19], Gartel [21], Malhi
i in. [56] oraz Solberg i in. [85]. Brennan [7] wykaza³, ¿e efekt doglebowego
nawo¿enia miedzi¹ utrzymywa³ siê przez okres 16–32 lat. Jeszcze po 32 latach od
zastosowania miedzi w dawce 2,75 i 4,75 kg · ha–1 w formie CuSO4 plony pszenicy na
obiektach nawo¿onych by³y wy¿sze ni¿ na obiekcie kontrolnym.

Doglebowe dawki miedzi pod pszenicê wahaj¹ siê w zakresie od 2,5–10,0
kg · ha–1. Na ogó³ na gleby organiczne powinno stosowaæ siê wy¿sze dawki ni¿ na
lekkie gleby mineralne [31]. Wed³ug zaleceñ nawozowych dla Pó³nocnej Dakoty
w USA dawka Cu 2,8 kg · ha–1 powinna byæ wystarczaj¹ca przy stwierdzeniu
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niedoborów tego pierwiastka [19]. Karamanos i in [44] na podstawie 115 doœwiad-
czeñ polowych ustalili, ¿e 3,5 kg · ha–1 Cu jest dawk¹ skuteczn¹ i ekonomicznie
op³acaln¹ dla pszenicy rosn¹cej na deficytowych w miedŸ preriowych glebach
kanadyjskich. Dawki wy¿sze uznali oni za ekonomicznie nieuzasadnione, pomimo
uzyskiwania zwy¿ek plonów [43, 44]. Ponadto wykazali, ¿e dawki Cu wy¿sze ni¿ 6–7
kg · ha–1 mog¹ niekiedy powodowaæ spadki plonów [42, 43]. Z badañ Fabera [17]
wynika, ¿e pod pszenicê nale¿a³oby zalecaæ dawkê Cu 10 kg · ha–1. Dawka Cu 5
kg · ha–1 by³a w niektórych przypadkach za niska, a 20 kg · ha–1 ekonomicznie nieuza-
sadniona. Stanis³awska-Glubiak i Korzeniowska [86] przy stwierdzeniu niedoborów
miedzi w glebie zalecaj¹ stosowanie, pod pszenicê jako roœlinê wra¿liw¹ na jej niedo-
bór, dawek Cu w zakresie 6–10 kg · ha–1, w zale¿noœci od pojemnoœci sorpcyjnej gleby.

Przy nawo¿eniu dolistnym najczêœciej stosuje siê dawki Cu od 0,1 do 0,3 kg · ha–1

[85]. Karamanos i in. [44, 47] zalecaj¹ wykonywanie oprysku miedzi¹ w dawce 0,2,
a Malhi i in. [55] w dawce 0,25 kg · ha–1. Brennan [6] wykaza³, ¿e dawka 0,2 kg · ha–1

Cu w formie chelatu dawa³a podobny efekt jak dawka 0,4 kg · ha–1 w formie siar-
czanowej. Potarzycki [69] w badaniach nad nawo¿eniem pszenicy miedzi¹ stosowa³
0,125 kg · ha–1 Cu. Wed³ug Stanis³awskiej-Glubiak i Korzeniowskiej [86] przy wykry-
ciu niedoborów miedzi w czasie wegetacji roœlin powinno siê wykonaæ interwencyjny
oprysk dolistny stosuj¹c 0,3 kg · ha–1 Cu.

Zalecany termin wykonywania zabiegu nawo¿enia dolistnego waha siê od fazy
krzewienia do fazy pocz¹tku kwitnienia. Na ogó³ uwa¿a siê, ¿e aplikacja dolistna
bêdzie w ogóle skuteczna, o ile zostanie wykonana przed kwitnieniem pszenicy [5, 6,
85]. Solberg i in. [85] sugeruj¹ nawet, ¿e póŸniejszy oprysk miedzi¹ mo¿e powodo-
waæ obni¿kê plonów ze wzglêdu na przyœpieszenie dojrzewania roœlin. Graham [28]
i Brennan [6] przyjmuj¹, ¿e najkorzystniejszym terminem aplikacji Cu jest faza
krzewienia. Brennan [6] podkreœla wagê wczesnego wykonania oprysku ze wzglêdu
na temperaturê w czasie zabiegu – wy¿sze temperatury mog¹ sprzyjaæ wystêpowaniu
oparzeñ. Jednak Karamanos i in. [47] przypominaj¹, ¿e zbyt wczesna aplikacja
(pocz¹tek krzewienia) mo¿e byæ nieskuteczna ze wzglêdu na zbyt ma³¹ powierzchniê
liœci. Ci sami autorzy uwa¿aj¹, ¿e jeœli wykonuje siê tylko jednorazowy zabieg to
najkorzystniejszym momentem jest faza pocz¹tku strzelania w ŸdŸb³o. Podobnie
Malhi i in.[55] stwierdzili nieskutecznoœæ zabiegu wykonanego w fazie 4 liœcia, a za-
lecanym przez nich terminem jest faza liœcia flagowego. Wed³ug Potarzyckiego [69]
zarówno faza krzewienia jak i faza pierwszego kolanka s¹ odpowiednimi terminami
aplikacji miedzi i przynosz¹ takie same efekty. W przypadku stwierdzenia g³êbokich
niedoborów miedzi zalecane jest wykonanie dwóch oprysków. Wed³ug Karamanosa
i in. [47] zabiegi te powinny byæ wykonane w fazie pocz¹tku strzelania w ŸdŸb³o
i pocz¹tku k³oszenia, a wg Solberga i in. [85] w fazie pocz¹tku i pe³ni k³oszenia.

24 J. Korzeniowska



Reakcja pszenicy na nawo¿enie miedzi¹

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e przy deficycie miedzi pszenica wymaga nawo¿enia tym
pierwiastkiem i reaguje zwy¿k¹ plonów ziarna. Jednak wielkoœæ zwy¿ki, a tym samym
jej ekonomiczna op³acalnoœæ uzale¿niona jest od g³êbokoœci deficytu, dawki miedzi,
rodzaju nawozu i sposobu jej aplikacji oraz wielu innych czynników takich jak warunki
wodne, temperatura, dostêpnoœæ innych sk³adników pokarmowych. Rozpiêtoœæ zwy¿ek
plonów prezentowana w badaniach nad nawo¿eniem pszenicy miedzi¹ w warunkach
doœwiadczeñ polowych jest bardzo du¿a i waha siê od kilku procentowego do nawet
dwudziestokrotnego wzrostu plonów. Ze 115 doœwiadczeñ przeprowadzonych przez
Karamanosa i in. [44] wynika, ¿e œrednia uzyskana zwy¿ka plonów na glebach o du¿ych
niedoborach miedzi (<0,4 mg · kg–1 CuDTPA) wynosi³a 46,7%, a na glebach o mniejszych
niedoborach 9,9%. Doœwiadczenia Pieninga i in. [71] prowadzone przy bardzo du¿ym
deficycie CuDTPA w glebie (0,2 mg · kg–1) wykaza³y 5–9-, a nawet 20-krotny wzrost plo-
nów ziarna pszenicy. W 22 doœwiadczeniach polowych Karamanos i in. [47] uzyskali
63–116% zwy¿ki plonów po stosowaniu nawo¿enia doglebowego, 28–78% po jedno-
razowym oprysku dolistnym w fazie pierwszego kolanka oraz 41–105% zwy¿ki po
dwukrotnym oprysku w fazie pierwszego kolanka i pocz¹tku k³oszenia. Malhi i in. [55]
wykazali, ¿e plony ziarna pszenicy uprawianej na glebie charakteryzuj¹cej siê niedo-
borem Cu wzrasta³y o 59–109% w zale¿noœci od zastosowanego rodzaju nawozu i roku
uprawy. Faber [17] stwierdzi³, ¿e reakcja pszenicy na nawo¿enie miedzi¹ waha³a siê od
6,7–11,6% i by³a rezultatem wspó³dzia³ania dawki z warunkami pogodowymi. Wp³yw
rodzaju nawozu na reakcjê pszenicy na nawo¿enie opisa³ równie¿ Potarzycki [69].
Zastosowany siarczan powodowa³ mniejsze zwy¿ki plonów (5,3%) ni¿ wodorotlenek
miedzi (14,6%).

Interakcja miedzi z azotem

Interakcja miêdzy miedzi¹ i azotem jest jednym z bardziej spektakularnych wza-
jemnych oddzia³ywañ pierwiastków w ¿ywieniu roœlin. Zjawisko to opisane zosta³o
ju¿ latach 50–70 XX w. przez wielu autorów [patrz 31]. Zale¿noœci te mo¿na
najczêœciej zaobserwowaæ, gdy niedobór miedzi jest tzw. niedoborem ukrytym i nie
manifestuje siê objawami na roœlinach czy znacz¹cymi spadkami plonów. W takiej
sytuacji zastosowanie wysokiego nawo¿enia azotowego mo¿e spowodowaæ wy-
st¹pienie wizualnych symptomów deficytu miedzi b¹dŸ mo¿e dojœæ do znacz¹cego
spadku plonów w porównaniu z uprawami nienawo¿onymi azotem. Z drugiej strony
zastosowanie wtedy ³¹cznego nawo¿enia miedzi¹ i azotem mo¿e powodowaæ znacz-
ny wzrost plonów ziarna pszenicy [36, 83]. Wymagania pszenicy w stosunku do
miedzi wzrastaj¹ bowiem przy wysokim nawo¿eniu azotowym [6].

Wzajemne oddzia³ywanie azotu i miedzi przejawia siê w zmianach poziomu
zawartoœci tych sk³adników w tkankach roœlinnych. Przyjmuje siê, ¿e oddzia³ywanie
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to ma charakter antagonistyczny, choæ nieliczne prace mówi¹ o zaobserwowanym
synergizmie [40]. Jones i in. [38] podaj¹, ¿e dodatek azotu do gleby, szczególnie przy
niskiej zawartoœci Cu w glebie, zwiêksza deficyt miedzi w tkankach roœlinnych.
Równie¿ Ruszkowska i £yszcz [75] opisuj¹ sytuacjê, w której wzrastaj¹ce nawo¿enie
miedzi¹ powodowa³o systematyczny spadek zawartoœci N w liœciach siewek pszenicy
rosn¹cej na glebie piaszczystej. Synergistyczny wzajemny wp³yw azotu i miedzi
zaobserwowa³a Warechowska [92]. W prowadzonych przez ni¹ badaniach wiêksza
dawka azotu istotnie zwiêksza³a zwartoœæ Cu w ziarnie pszen¿yta. Podobnie Jones
i in. [38] podaj¹, ¿e dolistne zastosowanie Cu mo¿e zwiêkszaæ zawartoœæ N w roœlinie.
Ciekawy problem wp³ywu miedzi na kszta³towanie gospodarki azotowej pszenicy
poruszy³ Potarzycki [70]. Na podstawie przeprowadzonych badañ sugeruje on, ¿e
w okresie nalewania ziarna roœliny dokarmiane miedzi¹ intensywnej przemieszcza³y
azot z czêœci wegetatywnych (liœci i s³omy) do generatywnych (k³osów), co dodatnio
rzutowa³o na wzrost k³osa, a co za tym idzie na plonowanie pszenicy.

Podsumowanie

Pszenica uwa¿ana jest za jeden z gatunków najbardziej wra¿liwych na niedobory
miedzi. Pomimo ¿e mamy w kraju prawie 40% gleb o niewystarczaj¹cej zawartoœci
tego pierwiastka, objawy niedoboru miedzi stosunkowo rzadko wystêpuj¹ w ostrej
formie. Najczêœciej mamy do czynienia z niedoborem ukrytym charakteryzuj¹cym
siê spadkiem plonów dochodz¹cym nawet do 20% i obni¿on¹ zawartoœci¹ miedzi
w ziarnie. Ziarno takie czêsto nie zaspakaja potrzeb pokarmowych zwierz¹t i ludzi, co
mo¿e prowadziæ do ró¿nych zaburzeñ zdrowotnych. Do oceny niedoborów miedzi
u pszenicy stosuje siê testy glebowe lub testy roœlinne. Nie ma zgodnoœci wœród
badaczy co do przydatnoœci tych testów. Wyznaczenie zawartoœci krytycznej miedzi
w glebie wymaga uwzglêdniania szerokiego spektrum gleb i szeregu czynników
wp³ywaj¹cych na dostêpnoœæ Cu dla roœlin. Zawartoœæ krytyczna miedzi w roœlinie
zale¿y od wieku i czêœci roœliny pobranej do analiz. Na ogó³ uwa¿a siê, ¿e stan
zaopatrzenia roœlin w Cu powinno oceniaæ siê na podstawie najm³odszych liœci.
Wydaje siê, ¿e najbardziej wiarygodn¹ diagnozê stanu zaopatrzenia pszenicy w miedŸ
zapewni³oby zastosowanie obu testów – glebowego i roœlinnego jednoczeœnie. W sy-
tuacji stwierdzenia niedoborów miedzi nawo¿enie pszenicy tym pierwiastkiem wy-
daje siê koniecznoœci¹. Dotyczy to szczególnie intensywnych technologii uprawy,
które charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem nawo¿enia azotowego. Ma to zawi¹zek
ze stwierdzonym przez wiêkszoœæ badaczy wzajemnym oddzia³ywaniem tych pier-
wiastków polegaj¹cym na zwiêkszonych potrzebach pszenicy w stosunku do miedzi
przy wysokim zaopatrzeniu w azot. Aplikacja miedzi mo¿e byæ przeprowadzona jako
zabieg przedsiewny doglebowy lub dolistny. Nawo¿enie doglebowe wzbogaca trwale
glebê w miedŸ na kilka lat, podczas gdy nawo¿enie dolistne ma raczej charakter
doraŸny interwencyjny w przypadku stwierdzenia niedoborów miedzi w czasie we-
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getacji roœlin. Wydaje siê, ¿e celowe by³oby podjêcie badañ zmierzaj¹cych do
sprawdzenia czy uprawiane u nas odmiany pszenicy ró¿ni¹ siê wykorzystaniem
miedzi. Poniewa¿ prace zagraniczne donosz¹ o ró¿nej wra¿liwoœci odmian na deficyt
miedzi, to jest wysoce prawdopodobne, ze decyzjê o nawo¿eniu Cu nale¿y podej-
mowaæ w zale¿noœci od uprawianej odmiany tej roœliny.
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Importance of copper deficiency
in wheat cultivation

Key words: wheat, copper deficiency, sensitivity, genotypic variation,
deficiency symptoms, deficiency diagnosis, critical values,

fertilization with copper, NxCu interaction

Summary

Paper reviewed the researcheworks in world literature on copper requirements for
wheat. Some emphasis has been placed on the literature published in the seventies and
eighties years of last century, when the most important papers about copper deficiency
were written. Several issues were discussed in this review such as: occurrence of
copper deficiency in the world and in Poland, physiological role of copper in plants,
wheat sensitivity to the lack of copper, symptoms of copper deficiency, and genotypic
differences in copper efficiency in wheat. The paper mostly focused on the diagnosis
of Cu deficiency for wheat, taking into consideration both soil tests and plant tests.
Moreover the sources, rates and modes of application of copper fertilizers were
reviewed, together with their residual value and interaction with nitrogen. In con-
clusion it was suggested that study on variation among the wheat genotypes cultivated
in Poland shoud be conducted.
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Zanieczyszczenie œrodowiska glebowego
substancjami ropopochodnymi

Gleba jest czêœci¹ przyrody, która stanowi œrodowisko ¿ycia nie tylko cz³owieka,
ale tak¿e roœlin i zwierz¹t [42]. Poprzez swoje funkcje zabezpiecza potrzeby œrodo-
wiska przyrodniczego, zaœ dziêki swoim w³aœciwoœciom sorpcyjnym i retencyjnym
pe³ni rolê filtra naturalnego przed zanieczyszczeniami kr¹¿¹cymi w œrodowisku [56].

Zanieczyszczenie gleby produktami ropopochodnymi nale¿y do najbardziej roz-
powszechnionych zanieczyszczeñ glebowych, które bardzo czêsto wystêpuje w gle-
bach miejskich, wokó³ zak³adów przemys³owych oraz w rejonach wydobycia ropy
naftowej i gazu ziemnego [18, 71]. Najwiêksze zagro¿enie dla gleb stanowi¹ ró¿no-
rodne, przewa¿nie ma³e, jednak doœæ powszechnie wystêpuj¹ce Ÿród³a produktów
ropopochodnych. Substancje ropopochodne przyczyniaj¹ siê do degradacji gruntów,
natomiast wystêpowanie wielu punktowych i obszarowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ
powoduje, ¿e z up³ywem czasu mog¹ siê tworzyæ zintegrowane œrodowiska podziem-
ne zanieczyszczone tymi substancjami [70, 81].

Wed³ug Siuty [64] mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce formy degradacji biologicznie
czynnej powierzchni ziemi:
� zanieczyszczenie odgórne przez d³ugotrwa³e rozpraszanie p³ynnych i sta³ych

ropopochodnych substancji;
� zanieczyszczenie odgórne przez wylewy ropy lub te¿ ich pochodnych;
� zanieczyszczenie odgórne wywo³ane wprowadzeniem, zarówno ropopochodnych,

jak i zaolejonych odpadów o sta³ej i ciek³ej konsystencji;
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� zanieczyszczenie oddolne spowodowane podsi¹kaj¹c¹ rop¹ lub jej pochodnymi
z podziemnych Ÿróde³.
Produkty ropopochodne, które zanieczyszczaj¹ œrodowisko glebowe mog¹ roz-

praszaæ siê w nim w ró¿nej postaci, a mianowicie substancji p³ywaj¹cych na po-
wierzchni roztworu glebowego, wêglowodorów rozpuszczonych w wodzie, resztko-
wych zanieczyszczeñ zaadsorbowanych na cz¹stkach gleby czy te¿ w postaci gazów
[43]. Od w³aœciwoœci substancji stanowi¹cej zanieczyszczenie, jak równie¿ od struk-
tury gleb, sk³adu granulometrycznego ziaren czy porowatoœci przestrzeni miêdzyziar-
nowych zale¿y sposób, kierunek oraz szybkoœæ ich rozprzestrzeniania siê. Warto
podkreœliæ, i¿ rozlanie na 1 m2 oko³o 100 dm3 ropy naftowej powoduje bardzo silne
zanieczyszczenie œrodowiska glebowego [62]. Baehr i Corapcioglu [2] opracowali
model matematyczny migracji zanieczyszczeñ typu wêglowodorowego w g³¹b oœrodka
gruntowego, w którym za³o¿ono, ¿e podczas przemieszczania siê wêglowodorów ze
strefy aeracji, czyli strefy nienasyconej gruntu, do wód gruntowych lub te¿ do
atmosfery, przebiegaj¹ takie procesy jak adsorpcja na ziarnach gruntu czy biologiczny
rozk³ad wêglowodorów, czêœæ zaœ tych zanieczyszczeñ odparowuje do powietrza
glebowego, natomiast wêglowodory, np. aromatyczne i alifatyczne ulegaj¹ rozpusz-
czeniu w wodzie. Przyjêto tak¿e, ¿e rozk³ad biologiczny zanieczyszczeñ zachodzi
w sposób naturalny dziêki bakteriom obecnym w glebie. Ponadto w modelu tym
za³o¿ono warunki izotermiczne i sta³¹ zawartoœæ wody w glebie. Na podstawie
wyników obliczeñ wykazano, i¿ po 70 latach, z ca³kowitej pocz¹tkowej zawartoœci
wêglowodorów w glebie 17% przedostanie siê do wody gruntowej, biodegradacji
ulegnie 31%, a 52% przedostanie siê do powietrza atmosferycznego [2, 29].

W glebach, które zostan¹ zanieczyszczone produktami ropopochodnymi mog¹
znajdowaæ siê znaczne iloœci metali ciê¿kich [6]. Oleje, jak i inne produkty ropo-
pochodne dostaj¹ce siê do gleby, mog¹ w ró¿ny sposób oddzia³ywaæ na bytuj¹c¹ tam
mikroflorê, w tym na saprofityczne grzyby glebowe [21, 51], powoduj¹c zmiany w jej
sk³adzie iloœciowym i jakoœciowym [50, 74].

O rozmiarach ska¿enia gleby w trakcie wylewu ropy naftowej i jej pochodnych
w znacznym stopniu decyduje jej stan fizyczny, a zw³aszcza struktura i tekstura oraz
wilgotnoœæ [58], ale równie¿ wielkoœæ zanieczyszczenia terenu, g³êbokoœæ, do której
przenikaj¹ produkty ropopochodne oraz ich chemizm [76]. Z badanych cech fi-
zycznych gleby wynika, ¿e w przypadku maksymalnego ska¿enia gleby tymi sub-
stancjami najwiêkszym zmianom ulegaj¹ jej w³aœciwoœci wodne, g³ównie uk³ad po-
wietrzno-wodny. Wraz ze wzrostem zawartoœci wody w glebie nastêpuje zwiêkszenie
jej przepuszczalnoœci w stosunku do ropy naftowej, b¹dŸ oleju oraz jednoczesne
zmniejszenie ich poch³aniania w œrodowisku glebowym. Na stopieñ zanieczyszczenia
gleby ma równie¿ wp³yw lepkoœæ ropy. Ustalono bowiem, ¿e w œrodowisku ró¿no-
ziarnistych osadów piaszczystych ropa naftowa porusza siê czterokrotnie wolniej ni¿
olej opa³owy, który ma zmniejszon¹ lepkoœæ [58]. Poza tym ropa naftowa przedos-
taj¹c siê w g³¹b gleby powoduje zaklejanie porów glebowych, którymi transporto-
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wana jest woda i powietrze, a w konsekwencji zbrylanie gleb i zwi¹zane z tym zmiany
ich w³aœciwoœci fizycznych, chemicznych i biologicznych, prowadz¹c do pogor-
szenia zdolnoœci produkcyjnych gleb oraz spadku ich urodzajnoœci [10, 22, 37, 41, 54,
78]. O migracji zanieczyszczeñ ropopochodnych w œrodowisku w du¿ej mierze
decyduje ich gêstoœæ, gdy¿ wiêkszoœæ wêglowodorów ma gêstoœæ mniejsz¹ od wody,
co decyduje o tym, ¿e w miarê wzrostu gêstoœci i lepkoœci nastêpuje zmniejszenie
zdolnoœci substancji ropopochodnych do migracji w œrodowisku gruntowo-wodnym
[81]. Zape³nienie czêœci porów glebowych przez produkty naftowe zmniejsza reten-
cjê wodn¹ oraz utrudnia przesi¹kanie i podsi¹kanie wody [65], a przez to zmniejszona
zostaje pojemnoœæ kapilarna gleby i tym samym iloœæ wody, która jest dostêpna dla
roœlin [58].

Zmiany w³aœciwoœci fizykochemicznych gleb wywo³uj¹ zmiany w ich sk³adzie
biologicznym, w tym g³ównie masowe obumieranie mikrofauny zasiedlaj¹cej po-
wierzchniowe warstwy gleby i gwa³towny wzrost zawartoœci substancji organicznej,
co poci¹ga za sob¹ zmiany w sk³adzie jakoœciowym i iloœciowym mikroflory [15]
i w rezultacie naruszenie biologicznej równowagi gleby. Zmniejsza siê bowiem iloœæ
drobnoustrojów tlenowych [74]. Jak wykazuj¹ liczne badania [5, 6, 11, 32, 33, 34, 35,
53, 75, 77] substancje ropopochodne w doœæ istotny sposób modyfikuj¹ naturaln¹
aktywnoœæ biologiczn¹ gleb. W wiêkszoœci przypadków wykazuj¹ one dzia³anie tok-
syczne hamuj¹c wyraŸnie rozwój drobnoustrojów, a co za tym idzie i aktywnoœæ
enzymatyczn¹ gleb. Niewielkie zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochod-
nymi mo¿e stymulowaæ aktywnoœæ enzymatyczn¹ gleby [34]. Pochodz¹ce z ropy
naftowej oleiste sk³adniki pokrywaj¹, zarówno cz¹stki gleby, jak i szcz¹tki roœlin
uprawnych b³onkami hamuj¹cymi prawid³owy przebieg procesów ¿yciowych oraz
zniekszta³caj¹cymi procesy mikrobiologiczne w glebie [68].

Konsekwencje zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi bardzo wy-
raŸnie daj¹ siê odczuæ w rolnictwie, wywieraj¹c niekorzystny wp³yw na w³aœciwoœci
gleby [4], zniekszta³caj¹c nie tylko chemiczne, lecz tak¿e powietrzno-wodne w³aœci-
woœci, a tak¿e strukturê gleby. W efekcie gleba traci swoj¹ aktywnoœæ biologiczn¹
i nie odzyskuje jej nawet po up³ywie kilku b¹dŸ kilkunastu lat [36, 41, 60, 63, 67].

Produkty naftowe, powszechnie zanieczyszczaj¹ce œrodowisko stanowi¹ coraz
bardziej powa¿ny problem ekologiczny, gdy¿ zanieczyszczenie nimi wód i gruntów
wp³ywa niekorzystnie nie tylko na produkcjê roœlinn¹, ale stwarza tak¿e niebezpie-
czeñstwo dla zdrowia ludzi i zwierz¹t, z uwagi na to, ¿e wiêkszoœæ z nich dzia³a
toksycznie na organizmy ¿ywe [27, 28, 59]. W zwi¹zku z tym, wa¿ny wydaje siê
problem neutralizacji tego typu ska¿eñ, a tak¿e rekultywacja gruntów zanieczysz-
czonych substancjami ropopochodnymi.
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Metody rekultywacji gleb
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

Intensywnoœæ usuwania zanieczyszczeñ ropopochodnych znajduj¹cych siê w œro-
dowisku glebowym uzale¿niona jest miêdzy innymi od zakresu poch³aniania wielo-
pierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych przez glebê. Wzrost sorpcji bardzo
czêsto mo¿e prowadziæ do silnego wi¹zania czêœci substancji ropopochodnych z frak-
cj¹ organiczn¹ i w mniejszym stopniu z frakcj¹ mineraln¹, co w konsekwencji po-
woduje powstawanie bardzo trudnych do usuniêcia pozosta³oœci produktów sub-
stancji ropopochodnych [47].

Wyró¿nia siê dwie grupy metod usuwania zwi¹zków ropopochodnych ze œrodo-
wiska glebowego. Pierwsza opiera siê na zasadach fizycznych i fizykochemicznych,
druga zaœ to metody biotechnologiczne [4, 44, 70, 71]. Podczas dokonywania wyboru
metody neutralizacji nale¿y braæ pod uwagê szereg czynników, jak choæby rodzaj
i stopieñ zanieczyszczenia, typ gleby oraz koszty [15, 81], dlatego te¿ rekultywacja
œrodowiska przyrodniczego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi jest
zagadnieniem bardzo z³o¿onym [1, 8].

Bezpoœrednim zadaniem rekultywacji gruntów zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi jest przywrócenie biologicznej aktywnoœci oraz u¿ytkowych wa-
lorów gruntu, natomiast zadaniem poœrednim rekultywacji jest zlikwidowanie Ÿród³a
zanieczyszczenia wêglowodorami wód podziemnych i powierzchniowych, a tak¿e
atmosfery i roœlin [64].

Metody ex-situ. Aplikacja metod fizycznych zwi¹zana jest z koniecznoœci¹
usuniêcia zanieczyszczonej gleby i przetransportowania jej do miejsca, w którym
zostanie przeprowadzona jej detoksykacja. Metoda termiczna jest najprostsz¹ meto-
d¹, któr¹ w zale¿noœci od zastosowanej temperatury dzielimy na niskotemperaturow¹
oraz wysokotemperaturow¹. Pierwsza z nich znajduje zastosowanie w przypadku
oczyszczania gruntów niespoistych, zanieczyszczonych l¿ejszymi frakcjami ropy
naftowej, i przebiega w temperaturze do 750°C [79]. Natomiast oczyszczanie wyso-
kotemperaturowe realizuje siê np. w piecach obrotowych, w których gleba podda-
wana jest obróbce w temperaturze do 1100°C, gdzie nastêpuje odparowanie z pod³o¿a
zwi¹zków organicznych, a nastêpnie ich spalanie. Metoda ta jest jednak doœæ kosz-
towna i daje produkt sterylny, a wiêc zregenerowana gleba traci sw¹ przydatnoœæ do
celów rolniczych. Mo¿na tak¿e zastosowaæ metodê desorpcyjn¹, polegaj¹c¹ na
przedmuchiwaniu gleby powietrzem (air stripping), jak równie¿ metodê kombino-
wan¹ adsorpcyjno-flotacyjn¹. Wówczas sporz¹dza siê mieszaninê wodn¹ gleby zmie-
szanej z odpadowym py³em wêglowym (adsorbent) oraz dodaje siê pieniaczy i rów-
noczeœnie wprowadza powietrze [4, 71].

W celu eliminacji zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi mo¿na
tak¿e zastosowaæ tzw. ekstrakcjê wod¹ [9]. Metoda ta polega na rozdeszczowaniu na
powierzchni gruntu wody czerpanej spod strefy zanieczyszczenia, która infiltruj¹c
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przez strefê ska¿on¹ zapewnia nie tylko aerobowy przebieg degradacji wêglowo-
dorów, ale jednoczeœnie transportuje produkt degradacji poza œrodowisko reakcji.
Przebieg tego procesu mo¿e byæ stymulowany sta³ym lub okresowym dodatkiem
biogenów (zwi¹zków azotu i fosforu) oraz substancji powierzchniowo czynnych [9].

Wœród innych metod fizycznych i fizykochemicznych stosowanych w celu usu-
niêcia zanieczyszczeñ ropopochodnych wyró¿niæ mo¿na takie techniki jak przemy-
wanie rozpuszczalnikiem organicznym, stosowanie sorbentów czy te¿ dzia³anie
termiczne z wykorzystaniem pr¹dów wysokiej czêstotliwoœci [24, 46]. Wymienione
fizyczne metody odka¿ania gleb s¹ metodami „ex situ”, czyli zanieczyszczona gleba
musi zostaæ przetransportowana z miejsca ska¿enia do specjalnie skonstruowanej
instalacji. Oczywiœcie dotyczy to tych przypadków, gdy zanieczyszczenie jest zlokali-
zowane na ograniczonym terenie, a usuniêcie i transport gleby s¹ ekonomicznie
uzasadnione [44, 79, 82].

Metody in-situ. Najprostszym i najtañszym sposobem jest oczyszczanie gleby
w miejscu jej zalegania (in situ), gdy¿ nie deformuje siê wówczas budowy gruntu oraz
rzeŸby terenu [23, 65, 66]. Gdy ska¿enie substancjami ropopochodnymi obejmuje
du¿y teren lub wystêpuje na terenach zabudowanych, w obrêbie wêz³ów komunika-
cyjnych, czy te¿ obejmuje wody gruntowe [71], a usuniêcie i transport gleby nie jest
mo¿liwe, wówczas wykorzystywane s¹ metody biologiczne. W takich przypadkach
stosuje siê metody odka¿ania na miejscu (in situ). Polegaj¹ one na biodegradacji
substancji ropopochodnych dziêki dzia³alnoœci mikroorganizmów [44], zdolnych do
wykorzystania wêglowodorów jako Ÿród³a wêgla i energii [16, 26]. Biodegradacjê
produktów naftowych prowadz¹ g³ównie bakterie nale¿¹ce do rodzajów: Pseudo-
monas, Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Arthrobacter, Achromobacter, Bacil-
lus, Chromobacterium, Flavobacterium, Mycobacterium, Micrococcus, Nocardia,
Vibrio [8, 12, 13, 41]. O bioremediacji gleby w znacznym stopniu mo¿e decydowaæ
aktywnoœæ metaboliczna drobnoustrojów glebowych, ale równie¿ ich zdolnoœci do
adaptacji w œrodowisku glebowym ska¿onym substancjami ropopochodnymi [7, 51].
Metody biologiczne odgrywaj¹ najistotniejsz¹ rolê w przemianach zwi¹zków ropo-
pochodnych, które znajduj¹ siê w glebie. Szacuje siê bowiem, ¿e oko³o 30% zanie-
czyszczeñ, które s¹ wprowadzane do gleby ulega biologicznemu rozk³adowi [54].
Jednak¿e podstawowym warunkiem efektywnego przebiegu tego procesu jest dostêp-
noœæ dla mikroorganizmów wêgla organicznego [38], g³ównym zaœ czynnikiem,
który ogranicza biodostêpnoœæ sk³adników naftowych jest ich rozpuszczalnoœæ w wo-
dzie, gdy¿ ma³a rozpuszczalnoœæ spowalnia tempo biodegradacji oraz ogranicza
wzrost mikroorganizmów [40, 72]. Poza tym poznanie w³aœciwoœci mikroorga-
nizmów odpowiedzialnych za procesy biodegradacji oraz dróg mikrobiologicznego
rozk³adu, umo¿liwia efektywne wykorzystanie ich aktywnoœci w procesach techno-
logicznych. Substancje ropopochodne dostaj¹ce siê do gleby, stanowi¹ Ÿród³o po¿y-
wienia dla mikroorganizmów [71]. Innymi czynnikami, od których uzale¿niony jest
w³aœciwy przebieg procesu biodegradacji jest obecnoœæ pierwiastków biogennych,
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temperatura i pH gleby [40, 52], iloœæ tlenu, rodzaj gleby oraz jej wilgotnoœæ, a tak¿e
wystêpowanie substancji hamuj¹cych rozwój mikroorganizmów [12, 38, 70], jak
równie¿ struktura chemiczna i stê¿enie substancji ropopochodnych [61, 82]. Podob-
nie jak bakterie, równie¿ mikroskopowe grzyby glebowe maj¹ mo¿liwoœæ wyko-
rzystania wêglowodorów jako Ÿród³a wêgla i energii [50]. S¹ to grzyby z rodzaju:
Aspergillus, Candida, Fusarium, Penicillium, Saccharomyces [10, 40].

W redukcji zanieczyszczeñ substancji ropopochodnych w glebie mo¿na tak¿e
zastosowaæ metodê, w której wykorzystuje siê populacjê d¿d¿ownic. Ich u¿ycie
w celu zmiany ró¿nego rodzaju odpadów organicznych w u¿yteczne nawozy nie jest
rozwi¹zaniem nowym, natomiast nowa jest mo¿liwoœæ znacznego przyspieszenia
recyklingu odpadów organicznych przez zagêszczone populacje tych bezkrêgowców
[31]. Poza tym d¿d¿ownice Eisenia fetida SAVIGNY w warunkach dobrego dostêpu do
pokarmu s¹ bardzo aktywne i p³odne, a poniewa¿ ich wspó³praca z mikroorganiz-
mami odbywa siê w œrodowisku glebowym od milionów lat, prowadzi to w rezultacie
do korzystnego z punktu widzenia przyrody recyklingu [30].

Metody biologiczne s¹ najbardziej korzystnym sposobem usuwania zanieczysz-
czeñ naftowych z gleb, poniewa¿ gleba po takim procesie oczyszczania odzyskuje
w³aœciwoœci dostosowane do wymagañ wiêkszoœci roœlin, gdy¿ takie same warunki
nale¿y stworzyæ mikroorganizmom, aby proces biologicznego rozk³adu produktów
naftowych przebiega³ prawid³owo [15].

Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e jedn¹ z metod rekultywacji gleb zanieczyszczonych
substancjami ropopochodnymi jest landfarming [46], polegaj¹cy na u³o¿eniu zanie-
czyszczonego gruntu w warstwach gruboœci od 0,5 do 1,0 m na odpowiednio skon-
struowanej powierzchni o nieprzepuszczalnym pod³o¿u i wyposa¿onym w system
drena¿owy. Takie u³o¿enie oraz regularne spulchnianie zanieczyszczonego gruntu
zapewnia dostêp tlenu mikroorganizmom tlenowym, które rozk³adaj¹ zanieczysz-
czenia. Metoda ta jest bardzo przydatna do likwidacji zanieczyszczeñ ³atwo przy-
swajalnych przez mikroorganizmy [79].

Klasyczn¹ metod¹ rekultywacji gleb zanieczyszczonych produktami ropopo-
chodnymi s¹ zabiegi agrotechniczne, takie jak orka, bronowanie, nawadnianie czy
uprawa wybranych roœlin. Taki sposób rekultywacji uzale¿niony jest jednak od
g³êbokoœci zanieczyszczenia profilu gleby, co zwi¹zane jest z gatunkiem gleby, ro-
dzajem substancji ropopochodnych, a tak¿e okresem trwania procesu degradacji [4].
Wed³ug Rytelewskiego i in. [62] z zastosowanych metod rekultywacji gleb na pier-
wsze miejsce wysuwa siê uprawa intensywna po³¹czona z nawo¿eniem obornikiem
i szczepieniem bakterii. Drug¹ pozycjê zajmuje uprawa intensywna z zastosowaniem
nawo¿enia mineralnego, natomiast trzecie – intensywna uprawa po³¹czona z nawo-
¿eniem obornikiem [62].

W literaturze mo¿na równie¿ spotkaæ prace dotycz¹ce zastosowania surfaktantów
w procesach usuwania zanieczyszczeñ ropopochodnych [55, 72], które s¹ zwi¹zkami
powierzchniowo czynnymi, stosowanymi w celu zwiêkszenia biodostêpnoœci zanie-
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czyszczeñ. Podobnie jak surfaktanty, tak¿e biosurfaktanty produkowane przez mikro-
organizmy [57] maj¹ zdolnoœæ m.in. do redukcji napiêcia powierzchniowego oraz
napiêcia miêdzyfazowego, zarówno w fazie wodnej, jak i trudno rozpuszczalnej
w wodzie fazie organicznej – wêglowodorowej. Efektem tego jest wzrost zawartoœci
zanieczyszczeñ w fazie wodnej, co prowadzi do lepszej ich dostêpnoœci dla mikro-
organizmów [3]. Jednak¿e mo¿liwoœæ stosowania zwi¹zków powierzchniowo czyn-
nych oraz uzyskiwana efektywnoœæ procesu zale¿y od wielu parametrów charaktery-
zuj¹cych, zarówno te zwi¹zki, jak i produkty naftowe [17].

Jedn¹ z obiecuj¹cych technik alternatywnego oczyszczania gruntów zanieczysz-
czonych substancjami ropopochodnymi, obok bioremediacji, jest fitoremediacja. Jest
to technologia in situ, która wykorzystuje roœliny i zwi¹zane z nimi mikroorganizmy
do degradacji, stabilizacji lub ekstrakcji zanieczyszczeñ. Techniki fitoremediacji
opieraj¹ siê na procesach przebiegaj¹cych w tkankach roœlin, które zdolne s¹ zarówno
do pobierania szkodliwych zwi¹zków, jak i stymulacji ich rozk³adu w otaczaj¹cym
œrodowisku [14]. Roœliny, które wspomagaj¹ wzrost mikroflory bakteryjnej przyczy-
niaj¹ siê do szybszego rozk³adu zwi¹zków ropopochodnych g³ównie poprzez stwo-
rzenie optymalnych warunków wzrostu mikroorganizmów glebowych [25]. W przy-
padku remediacji zanieczyszczeñ ropopochodnych w glebach szeregiem korzystnych
cech odznaczaj¹ siê, zarówno trawy (z uwagi na rozbudowany, wi¹zkowy system
korzeniowy, który efektywnie penetruje powierzchniowe warstwy gleby), jak i roœli-
ny motylkowate (ze wzglêdu miêdzy innymi na zdolnoœæ wykorzystywania azotu
atmosferycznego poprzez symbiozê z bakteriami z rodzaju Rhizobium). W metodzie
tej wykorzystuje siê miêdzy innymi takie roœliny jak kukurydza, s³onecznik, gorczyca
sarepska, lucerna, rajgras, topola czy wierzba. Jedn¹ z zalet techniki roœlinnej jest
stabilizacja zanieczyszczeñ oraz natlenienie gleby poprzez obni¿enie lustra wody
i polepszenie w³aœciwoœci struktury gleby, co w rezultacie doprowadza do szybszego
namna¿ania mikroflory drobnoustrojów glebowych, które s¹ odpowiedzialne za
mikrobiologiczn¹ degradacjê wêglowodorów ropopochodnych [73].

Do rekultywacji gruntów, które zosta³y zanieczyszczone produktami niskowrz¹cy-
mi [39, 45, 69], np. benzynami, najlepiej nadaj¹ siê metody wentylacji gruntu.
Natomiast w odniesieniu do takich zanieczyszczeñ ropopochodnych jak oleje napêdo-
we czy oleje lotnicze efektywne mog¹ byæ metody bioremediacji [43, 44, 64].

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi jest w pocz¹tkowej fazie czêsto
niezauwa¿alne i dopiero w trakcie dok³adniejszego rozpoznania zostaje ujawniony
fakt ska¿enia, a tak¿e okreœlony jego zasiêg. Wynika to z braku jednoznacznie
metodycznie okreœlonego systemu rozpoznania, badañ i monitorowania ska¿eñ, jak
równie¿ ujednoliconych zaleceñ w tym zakresie dla u¿ytkowników obiektów maga-
zynowania, transportu oraz przeróbki paliw i olejów [19].

Coraz czêstsze zanieczyszczenie œrodowiska glebowego rop¹ naftow¹ i jej po-
chodnymi zmusza do szukania rozwi¹zañ maj¹cych na celu odwrócenie d³ugo-
trwa³ych zmian w ekosystemach. W celu poprawy w³aœciwoœci gleb mo¿na tak¿e
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zastosowaæ substancje ³agodz¹ce zanieczyszczenie gleby produktami ropopochod-
nymi, takie jak wapno, kompost i bentonit.

Wa¿nym i w zasadzie pierwszym zabiegiem rekultywacyjnym, w przypadku
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi jest wapnowanie gleby. Musi to byæ
dawka neutralizuj¹ca aktualn¹ i potencjaln¹ kwasowoœæ w zaolejonej warstwie gleby,
co najmniej w jej 30 cm warstwie [11]. Istotnym jest, aby ustalaj¹c intensywnoœæ
wapnowania, oprócz istniej¹cej kwasowoœci, uwzglêdniæ tak¿e kwasotwórcze dzia³a-
nie biologicznego rozk³adu zwi¹zków ropopochodnych, jak równie¿ intensywnego
nawo¿enia mineralnego.

Odczyn gleby ma doœæ du¿y wp³yw na aktywnoœæ katalityczn¹ enzymów glebo-
wych. Gleby charakteryzuj¹ce siê niskim pH stanowi¹ niezbyt korzystne œrodowisko
dla rozwoju wielu grup mikroorganizmów, g³ównie dla bakterii, a wiêc od odczynu
uzale¿niony jest sk³ad iloœciowy i jakoœciowy drobnoustrojów glebowych. Dlatego
te¿ wapnowanie gleb powoduje miêdzy innymi ukierunkowanie selekcji mikro-
organizmów, a tym samym stwarza korzystniejsze warunki rozwoju dla bakterii,
a znacznie mniej korzystne dla grzybów. Spoœród w³aœciwoœci gleby, to w³aœnie jej
odczyn mo¿e tak¿e decydowaæ o kierunku mikrobiologicznych przemian zwi¹zków
ropopochodnych (WWA). Otó¿ w glebach kwaœnych rozk³ad WWA przez dominu-
j¹ce w œrodowisku grzyby mo¿e powodowaæ powstawanie wysoce rakotwórczych
form epoksydowych, podczas gdy w bakteryjnym rozk³adzie WWA zwi¹zki te nie
tworz¹ siê, wyjœciowy wêglowodór zaœ mo¿e ulegaæ detoksykacji oraz ca³kowitej
mineralizacji [43]. Oprócz tego zmiany odczynu gleb maj¹ zasadniczy wp³yw na
uruchamianie lub te¿ retrogradacjê wielu sk³adników pokarmowych potrzebnych
roœlinom do w³aœciwego wzrostu i rozwoju.

Wapnowanie stanowi jedn¹ z metod wykorzystywanych w technologii redukcji
ujemnych wp³ywów produktów ropopochodnych na œrodowisko, nie tylko dlatego, ¿e
zwiêksza kapilarn¹ i polow¹ pojemnoœæ wodn¹ oraz wilgotnoœæ aktualn¹ warstwy
ornej gleby, ale tak¿e dlatego ¿e wapno bêd¹ce sk³adnikiem spoiw mineralnych jest
jednym z czynników wi¹¿¹cych lub zagêszczaj¹cych materia³ gruntowy zanieczysz-
czony substancjami ropopochodnymi [83].

Niew¹tpliwie substancje ropopochodne obecne w glebie niszcz¹ jej strukturê
gruze³kowat¹ i koloidaln¹, zaburzaj¹ w³aœciwoœci wodne, powietrzne i cieplne,
a tak¿e niwecz¹ bilans jonowy gleby, pozbawiaj¹c j¹ zdolnoœci sorpcyjnych, a tym
samym naruszaj¹ ¿ycie biologiczne œrodowiska glebowego. Kszta³towanie siê w³aœ-
ciwoœci fizykochemicznych i biologicznych gleb uzale¿nione jest od zawartoœci
substancji organicznej, od której w du¿ym stopniu zale¿y regularny dop³yw sk³adni-
ków pokarmowych do korzeni roœlin oraz iloœæ kationów wymiennych w kompleksie
sorpcyjnym. Wp³ywa ona równie¿ dodatnio na w³aœciwoœci buforowe gleb, a wiêc i na
zakwaszenie œrodowiska glebowego [48]. Substancja organiczna, któr¹ wprowadza
siê do gleby w postaci nawozów organicznych, takich jak kompost, s³oma czy
obornik, wzmacnia jej sk³ad strukturalny, si³ê kompleksu sorpcyjnego oraz aktyw-
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noœæ biologiczn¹ [49]. Nawo¿enie nawozami organicznymi, zw³aszcza ziemi¹ kom-
postow¹, poprawia warunki mikrobiologicznego rozk³adu sk³adników ropopochod-
nych, w³aœciwie w ka¿dej glebie, z wyj¹tkiem gleby podmok³ej. Rozk³ad tych
nawozów, podobnie jak rozk³ad produktów ropopochodnych, powoduje du¿e zu¿ycie
tlenu, dlatego te¿ w glebie podmok³ej mo¿e pog³êbiæ jego niedostatek. Poza tym
zastosowana materia organiczna pozytywnie oddzia³uje równie¿ na jakoœæ humusu,
która wyra¿a siê wzrostem wartoœci stosunku wêgla kwasów huminowych do wêgla
kwasów fulwowych [80]. Wi¹¿e siê to z tym, i¿ kwasy huminowe silniej ni¿ kwasy
fulwowe sorbuj¹ zwi¹zki ropopochodne, a w zwi¹zku z tym gdy s¹ one silniej
zabsorbowane to nie zostan¹ wymyte do g³êbszych warstw gleby i w niewielkim
stopniu mog¹ siê utleniæ. Maj¹ wówczas ograniczon¹ biodostêpnoœæ dla roœlin [47].

Kolejn¹ substancj¹, któr¹ mo¿na zastosowaæ w celu rekultywacji gleb zanie-
czyszczonych rop¹ naftow¹ i jej produktami jest bentonit. Jest on spoist¹ ska³¹
osadow¹, która ogranicza rozprzestrzenianie siê substancji ropopochodnych w œrodo-
wisku gruntowo-wodnym. Jego g³ówn¹ zalet¹ jest zdolnoœæ do absorbowania wody
i to wp³ywa na jego znaczenie gospodarcze [83]. Warstwa uwodnionego bentonitu
mo¿e utworzyæ zwart¹ barierê dla przep³ywu cieczy, charakteryzuj¹c¹ siê wspó³czyn-
nikiem przepuszczalnoœci rzêdu 10–11–10–12 m · s–1 [10].

Podsumowanie

Spoœród ró¿nych elementów biosfery to w³aœnie gleby zajmuj¹ szczególn¹ pozycjê,
poniewa¿ s¹ nie tylko g³ównym oœrodkiem akumulacji wielu chemicznych substancji
zanieczyszczaj¹cych, ale stanowi¹ tak¿e pewnego rodzaju filtr ochronny, zarówno dla
sk³adników migruj¹cych do wód, w tym dla pierwiastków ³atwo lotnych, jak i ros-
n¹cych na nich roœlin [57]. W zwi¹zku z tym, problem zanieczyszczenia œrodowiska
gruntowo-wodnego produktami naftowymi, ze wzglêdu na powszechnoœæ wystêpo-
wania oraz stopieñ stwarzanego zagro¿enia, wynikaj¹cego z gwa³townego rozwoju
motoryzacji i zwi¹zanej z ni¹ infrastruktury, wymaga szczególnego podejœcia [20].
Nale¿y zatem podejmowaæ próby ³agodzenia skutków znacznej koncentracji substancji
ropopochodnych w glebie poprzez poszukiwanie nowych metod, które z jednej strony
skutecznie ogranicz¹ migracjê tych zwi¹zków w œrodowisku glebowym, a z drugiej
zmniejsz¹ negatywne skutki ekologiczne. Z przedstawionych metod wiêksz¹ sku-
tecznoœci¹ charakteryzuj¹ siê metody ex-situ, jakkolwiek s¹ one kosztowne, praco-
ch³onne i ich stosowanie prowadzi na ogó³ do zniszczenia sfery biologicznej gleby.
W przypadku mniejszego zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi dobre
rezultaty daje stosowanie zintegrowanych metod in-situ.
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Possibilities of neutralizing soils contaminated
with petroleum-derived substances

Key words: petroleum-derived substances, soil, contamination,
neutralization

Summary

Paper presents the sources of soil contamination with petroleum-derived
substances as well as some threats brought about by their presence. It presents forms of
degradation of biologically-active earth surface resulting from contamination with
petroleum-derived substances, as well as factors determining the movement of these
substances or products of their decomposition in the soil environment. Additionally, it
describes the changes in physico-chemical and biological properties of soils
contaminated with these substances. The paper compares physical, physico-chemical
and biotechnological methods used for the removal of petroleum-derived compounds
from the soil environment, including ex-situ methods (thermal method, application of
low and high-temperatures, thermal techniques with the use of high frequency
currents, desorption, combined adsorption and floatation, extraction by water, wash-
ing with organic solvents, using sorbents) and in-situ methods (bioremediation –
biological biodegradation of petroleum-derived substances based on the activity of
microorganisms and earthworms, landfarming, agrotechnical treatments, phyto-
remediation using the cultivation of selected plants, use of surfactants, ventilation of
the ground, application of various substances – organic substances, lime, bentonite,
mineral fertilizers alleviating the effect of petroleum-derived substances on the soils
and plants).
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Wstêp

Roœlino¿erne roztocze i owady ¿eruj¹c na liœciach i pêdach wierzby zmniejszaj¹
powierzchniê asymilacyjn¹ roœlin i powoduj¹ zaburzenia procesów metabolicznych.
Prowadzi to do ograniczenia produkcji lub zwiêkszonego zu¿ycia asymilatów i w kon-
sekwencji ogranicza wzrost roœlin [1, 2].

Szkodniki o gryz¹cych aparatach gêbowych zmniejszaj¹ powierzchniê liœci zja-
daj¹c, ogryzaj¹c lub wyjadaj¹c wnêtrze blaszki liœciowej oraz w wyniku prze-
kszta³cania czêœci liœci w wyroœla (galasy), wewn¹trz których ¿eruje i rozwija siê
stadium larwalne szkodnika. Powa¿ne uszkodzenia roœlin mog¹ pojawiaæ siê w wy-
niku ¿erowania chrz¹szczy z rodziny stonkowatych [1, 3, 4]

Wierzba jako roœlina szybko rosn¹ca ma du¿e mo¿liwoœci kompensacyjne. ¯ero-
wanie szkodników mo¿e uruchomiæ mechanizmy obronne roœlin, co wp³ywa na inten-
sywnoœæ asymilacji dwutlenku wêgla przez zaatakowane roœliny [9, 10].

Szkodniki o k³uj¹co-ss¹cych aparatach gêbowych nak³uwaj¹ liœcie przyczyniaj¹c
siê do ich deformacji i do zaniku czêœci chlorofilu niezbêdnego w procesie asymilacji
dwutlenku wêgla. W wyniku ich ¿erowania mog¹ tak¿e powstawaæ wyroœla ograni-
czaj¹ce powierzchniê asymilacyjn¹ liœci. Substancje wydzielane do liœci w czasie
¿erowania szkodników zmieniaj¹ sk³ad chemiczny roœlin i intensywnoœæ podsta-
wowych procesów fizjologicznych [9].
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Produkcja i rozdzia³ asymilatów
u wierzby uszkodzonej przez szkodniki

Na rysunku 1 przedstawiono zale¿noœæ miêdzy asymilacj¹ wêgla i jego dystrybu-
cj¹ a uszkodzeniami spowodowanymi przez szkodniki wierzby energetycznej.

Podstawowym parametrem warunkuj¹cym iloœæ asymilowanego przez roœliny
wêgla jest ich powierzchnia asymilacyjna. Ograniczenie powierzchni asymilacyjnej
wierzby na skutek ¿erowania roœlino¿ernych stawonogów mo¿e mieæ bezpoœredni
wp³yw na iloœæ wyprodukowanych przez roœliny podstawowych produktów fotosyn-
tezy (asymilatów) potrzebnych do produkcji biomasy oraz wykorzystywanych jako
Ÿród³o energii w procesie oddychania. Uszkodzona roœlina zu¿ywa tak¿e asymilaty na
procesy obronne, np. zwiêkszon¹ produkcjê metabolitów wtórnych czy na procesy
kompensacyjne. Kompensacja pozwala jednak roœlinie na ponowne zwiêkszenie
powierzchni asymilacyjnej i ma du¿e znaczenie w produkcji biomasy. Ubytek asymi-
latów nastêpuje tak¿e w wyniku ich bezpoœredniego zu¿ywania na skutek ¿erowania
szkodników zarówno na liœciach jak i na innych organach roœlin. Czêsto obserwuje siê
ich zwiêkszony przep³yw („sink”) do miejsc ¿erowania szkodnika, np. w przypadku
¿erowania szkodników wytwarzaj¹cych galasy.
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Rysunek 1. Model produkcji i dystrybucji asymilatów u wierzby zaatakowanej przez szkodniki



Ograniczenie powierzchni asymilacyjnej liœci

Zmniejszenie aktywnej fotosyntetycznie powierzchni liœci mo¿e nast¹piæ na
skutek:
� zjadania blaszki liœciowej i w konsekwencji defoliacji roœlin,
� wysysania komórek miêkiszowych liœci i ich deformacji,
� wytwarzania naroœli (galasów) na powierzchni blaszki liœciowej.

Do najgroŸniejszych „defoliantów” wierzby nale¿¹ chrz¹szcze, szczególnie z ro-
dziny stonkowatych. takie jak: j¹trewka zielona (Phyllodecta vulgatisima L.), j¹trew-
ka wiklinowa (Phyllodecta vitellinae L.), szarynka wiklinówka (Galerucella line-
ola F.) oraz rynnica topolówka (Chrysomela populi L). Utratê m³odych, wierz-
cho³kowych liœci mog¹ spowodowaæ g¹sienice motyli z rodziny sówkowatych,
niekreœlanka wierzbówka (Earias chlorana HBN.) i p³o¿kowatych, p³o¿ek wierzbo-
wiec (Agonopterix ocellana FAB.). W niektórych rejonach uprawy wierzby mo¿e
pojawiæ siê masowo kibitnik wierzbowy (Phyllocnistis saligna Z.), minuj¹cy niekie-
dy po kilkadziesi¹t procent liœci [7].

Zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej mo¿e nast¹piæ w wyniku zanikania chlo-
rofilu na skutek wyssania zawartoœci komórek przez przêdziorka wierzbowca (Schizo-
tetranychus schizopus ZACHER) oraz na skutek deformacji liœci wywo³anej ¿erowaniem
mszyc, najczêœciej mszycy wierzbowej pospolitej (Aphis farinosa GMEL.).

Deformacjê blaszki liœciowej powoduj¹ tak¿e galasotwórcze gatunki szpecieli
(Eriophyidae), b³onkówek: naroœlarz wiklinowiec (Pontania viminalis L.), czy mu-
chówek: pryszczarek liœciowiec (Dasyneura marginemtorquens BREMI).

Wykazano, ¿e silna defoliacja wierzby powoduje zwykle oko³o 40% straty plo-
nu, podczas gdy przy niskim poziomie defoliacji jest tendencja do wzrostu kompen-
sacyjnego. Stwierdzano jednak silny wp³yw warunków abiotycznych na intensyw-
noœæ fotosyntezy i wzrost uszkodzonych roœlin.

Poni¿ej przedstawiono wyniki badañ prowadzonych w Szwecji [1] nad zale¿-
noœci¹ miêdzy defoliacj¹ spowodowan¹ przez P. vulgatissima a wzrostem Salix
viminalis. W tabeli 1 i 2 zawarte s¹ dane dotycz¹ce œredniej liczby pêdów oraz œredniej
redukcji biomasy u wierzby w ró¿nym stopniu zaatakowanej przez P. vulgatissima.

Tabela 1. Wp³yw P. vulgatissima na liczbê pêdów Salix viminalis w dwóch kolejnych sezonach
wegetacyjnych (sezon I stwarza³ lepsze warunki wzrostu wierzby); niski stopieñ defoliacji (4%)
przyjêto za kontrolê (na podstawie wyników badañ Bjorkman i in. [1])

Stopieñ defoliacji Liczba pêdów na roœlinê

I sezon II sezon

Niski 19,4 21,6

Œredni 29,0 24,9

Wysoki 26,8 26,3
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Tabela 2. Wp³yw P. vulgatissima na przyrost biomasy Salix viminalis w dwóch kolejnych
sezonach wegetacyjnych (na podstawie wyników badañ Bjorkman i in. [1])

Stopieñ defoliacji Œrednia redukcja przyrostu biomasy [%]

I sezon II sezon

Niski 0 <4

Œredni 0 16

Wysoki 32 39

¯erowanie larw chrz¹szczy na wierzbie energetycznej zwiêksza³o liczbê pêdów
wyrastaj¹cych z karp. W sezonie, w którym temperatura i wilgotnoœæ sprzyja³y
wegetacji najwiêksz¹ liczbê pêdów obserwowano przy œrednim poziomie defoliacji.
W warunkach sprzyjaj¹cych wegetacji (I sezon) nie zaobserwowano redukcji przy-
rostu biomasy przy œrednim poziomie defoliacji spowodowanej przez chrz¹szcze, co
œwiadczy o ca³kowitej kompensacji strat przez tak uszkodzone roœliny. Silna defolia-
cja (70%) spowodowa³a ponad 30% redukcjê biomasy w obu sezonach wegeta-
cyjnych. Autorzy sugeruj¹, ¿e kompensacja jest spowodowana g³ównie zwiêkszon¹
intensywnoœci¹ wzrostu œredniej wielkoœci pêdów na roœlinach zdefoliowanych
w 30–70%, w porównaniu z analogicznymi pêdami roœlin kontrolnych. W wyniku
defoliacji wzros³a intensywnoœæ fotosyntezy liœci, które by³y wczeœniej zacienione
przez nieuszkodzone pêdy.

Liœcie uczestnicz¹ w produkcji biomasy w zale¿noœci od ich pozycji na roœlinie
i w ³anie. U roœlin takich jak wierzba, które produkuj¹ liœcie przez ca³y sezon
wegetacyjny, najwiêkszy udzia³ w produkcji biomasy maj¹ w pe³ni rozwiniête liœcie
tu¿ poni¿ej wierzcho³ka. Uszkodzenie tych liœci mo¿e znacznie zmniejszyæ ich
zdolnoœæ do asymilacji CO2. Wp³yw szkodników na fotosyntezê i wzrost roœlin mo¿e
wiêc zale¿eæ od ich zachowania zwi¹zanego z ¿erowaniem [1].

Tak np. Phratora vulgatisima ma stosunkowo niewielki wp³yw na wzrost wierz-
by, poniewa¿ larwy rozpoczynaj¹ ¿erowanie w dolnych partiach pêdu. Osobniki
doros³e wiosn¹ ¿eruj¹ na najm³odszych liœciach, a jesieni¹ tylko nieliczne z uszkadza-
nych liœci s¹ Ÿród³em asymilatów. Liœcie dolnych partii maj¹ znacznie gorszy dostêp
œwiat³a i mniejsz¹ intensywnoœæ fotosyntezy w stosunku do górnych liœci, a wiêc ich
udzia³ w produkcji biomasy jest równie¿ mniejszy.

Bardziej szkodliwe dla plantacji wierzby mog¹ byæ szkodniki, których larwy ¿eruj¹
w wy¿szych partiach pêdu. Takim szkodnikiem jest szarynka wiklinówka (Galerucella
lineola). W wilgotnych sezonach chrz¹szcz ten mo¿e wystêpowaæ masowo i powo-
dowaæ siln¹ defoliacjê prowadz¹c¹ do ograniczenia przyrostu biomasy.
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Zu¿ywanie asymilatów
przez szkodniki ¿eruj¹ce poza liœæmi a przyrost biomasy

Mszyce i pieniki ¿eruj¹ce na pêdach wierzby s¹ powa¿nymi konsumentami
asymilatów, a ich ¿erowanie doprowadza do ograniczenia wzrostu roœlin. Najwiêksze
szkody w uprawie wierzby energetycznej powoduj¹: mszyca wierzbowo-pniowa
(Pterocomma salicis L.), mszyca wierzbowa korowa (Tuberolachnus salignus GMELIN)
i pienik wierzbowiec (Aphrophora salicina GOEZE).

Rysunki 2 i 3, opracowane na podstawie wyników badañ uzyskanych przez
Collinns i in. [2], przedstawiaj¹ wp³yw dwóch gatunków mszyc: Pterocomma salicis
i Tuberolachnus salignus (wystêpuj¹cych na roœlinach oddzielnie i razem) na przyrost
biomasy wierzby oraz intensywnoœæ fotosyntezy wierzby zaatakowanej przez T.
salignus.

¯erowanie obu gatunków mszyc powodowa³o wyraŸne zmniejszenie przyrostu
biomasy wierzby; bardziej szkodliwa okaza³a siê mszyca wierzbowa korowa. Nie-
zwykle interesuj¹ce jest, ¿e intensywnoœæ fotosyntezy wierzby uszkodzonej przez
mszyce by³a znacznie wy¿sza ni¿ roœlin nie uszkodzonych (rys.3). Wskazuje to na
bardzo intensywne procesy kompensacyjne u zaatakowanych roœlin, jednak nie
wystarczaj¹ce do pokrycia strat asymilatów wywo³anych ¿erowaniem mszyc.

Analizy wielu wyników badañ dotycz¹cych wp³ywu szkodników o gryz¹cych
aparatach gêbowych na reakcje zaatakowanych, wieloletnich roœlin ¿ywicielskich
wykaza³y, ¿e uszkodzone roœliny czêsto zwiêkszaj¹ intensywnoœæ fotosyntezy, jednak
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Rysunek 2. Wp³yw mszyc: P. salicis i T. salignus na przyrost biomasy wierzby, na podstawie
badañ Collins i in. 2001 [2]



przyrost biomasy jest ni¿szy, gdy¿ zwiêkszone w³¹czanie CO2 nie kompensuje
w pe³ni strat wywo³anych ubytkiem asymilatów na skutek ¿erowania szkodników [9].
Wyniki takiej analizy przedstawiono na rys. 4.

Ca³kowita zawartoœæ wêgla w roœlinach ulega zwiêkszeniu jednak jego istotna
czêœæ jest zu¿ywana na procesy obronne np. syntezê metabolitów wtórnych (zwiêksza
siê zawartoœæ zwi¹zków fenolowych). Zmniejszeniu ulega zawartoœæ wêglowodanów.
Stwierdzono tak¿e tendencjê do utraty wody przez uszkodzone roœliny.
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Rysunek 3. Intensywnoœæ fotosyntezy wierzby uszkodzonej przez T. salignus, na podstawie
badañ Collins i in. 2001 [2]

Rysunek 4. Wp³yw szkodników na gromadzenie substancji organicznych u drzew i krze-
wów; pomiary wielkoœci efektu [5]; meta-analizy za pomoc¹ statystycznego programu
MetaWin 2.0 [11]



Skomplikowane relacje „wzrostowe” – efekty poœrednie

Zaobserwowano, ¿e zjawisko kompensacji strat wywo³anych ¿erowaniem szkodników
na wierzbie energetycznej nie zawsze pozytywnie wp³ywa na przyrost biomasy, gdy¿:
1. Kompensacja mo¿e sprzyjaæ rozwojowi nastêpnych generacji szkodnika.
2. Kompensacja mo¿e sprzyjaæ rozwojowi innych szkodników.
3. Reakcja obronna zaindukowana przez jednego szkodnika mo¿e mieæ negatywny

wp³yw tak¿e na innego szkodnika.
Wykazano, ¿e w nastêpnym roku po zaatakowaniu Salix viminalis przez pieniki,

uszkodzone roœliny mia³y mniej pêdów, lecz pêdy by³y d³u¿sze ni¿ u roœlin kontrol-
nych [8]. Taka zmiana pokroju roœliny nie wp³ynê³a na liczbê jaj z³o¿onych przez tego
szkodnika, w stosunku do roœlin kontrolnych. W kolejnym sezonie wyst¹pi³o jednak
zjawisko kompensacji, roœliny mia³y znacznie wiêcej pêdów. Pieniki sk³ada³y wiêcej
jaj wykazuj¹c jednoczeœnie preferencjê do d³u¿szych pêdów. W konsekwencji nast¹pi³
silny rozwój szkodnika. Zjawisko kompensacji sprzyja³o w tym przypadku rozwojo-
wi populacji pienika i by³o niekorzystne z punktu widzenia produkcji biomasy, gdy¿
– jak to przedstawiono powy¿ej – ¿erowanie pieników na wierzbie powodowa³o silne
ubytki asymilatów.

Jeszcze bardziej skomplikowan¹ relacjê miêdzy wierzb¹ i ¿eruj¹cymi na niej
szkodnikami wykazali w badaniach Miyamoto i Nakamura [6]. Galasy na pêdach
wierzby wytworzone przez pryszczarka Rhabdophaga rigidae OSTEN SACKEN wywo-
³a³y stymulacjê wzrostu pêdów bocznych, intensywn¹ produkcjê nowych liœci i wyd³u-
¿enie okresu ich produkcji nawet do 2 miesiêcy. Spowodowa³o to zwiêkszenie pora¿e-
nia wierzby przez wprzeczkê Plagiodera versicolora LAICHARTING, gdy¿ dostêpnoœæ
m³odych, œwie¿ych liœci znacznie polepszy³a warunki ¿erowania osobników doros³ych.

Zaobserwowano, ¿e wysadzanie mieszaniny genotypów i hybrydów znacznie
zmniejsza podatnoœæ plantacji wierzby energetycznej na wiele roœlino¿ernych sta-
wonogów [10].

Wnioski

1. Wierzba jako roœlina szybko rosn¹ca ma bardzo du¿e mo¿liwoœci kompensacji
strat wywo³anych ¿erowaniem szkodników.

2. Wp³yw szkodnika na proces fotosyntezy i przyrost biomasy w du¿ym stopniu
zale¿y od miejsca jego ¿erowania na roœlinie.

3. Wydaje siê, ¿e próg zagro¿enia w przypadku zaatakowania wierzby przez j¹trew-
ki mo¿e byæ wy¿szy ni¿ w przypadku ¿erowania szarynki.

4. Bardzo groŸne dla wierzby s¹ mszyce ¿eruj¹ce na pêdach. Nawet silny wzrost
fotosyntezy jest nie wystarczaj¹cy dla pe³nej kompensacji i przyrost biomasy jest
silnie zredukowany.

5. Sugerowana strategia niechemicznej metody ochrony wierzby to sadzenie mie-
szanki roœlin o ró¿nych genotypach i hybrydów.
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Photosynthesis and biomass production in the willow
plantations attacked by arthropod pests

Key words: willow, herbivores, biomass production, photosynthesis

Summary

Physiological interactions between willow and arthropod pests, attacking leaves
and shoots were presented and analyzed. Data connected with influence of some pests
of willow on photosynthesis, growth and production of biomass were used to model of
interactions and for analysis. Attention was put to the relations between the way of
plant injury and biomass production of willow.

It was observed that middle and high level of plant defoliation, caused mainly by
beetles from the family Chrysomelidae, significantly decrease the intensity of photo-
synthesis, however, low level of defoliation stimulates the compensatory growth of
the injured shoots. It was found, that the compensatory possibilities of willow are de-
pended on the location of pest on the plant.

It was determined that the pests sacking sap from willow shoots, such as aphids
and spittlebugs are very dangerous for willow plantations. Feeding of these pests
changes the assimilate transportation and distribution and disorders relation between
photosynthesis and growth.
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Roœlinne metabolity wtórne jako dodatki paszowe
dla drobiu i trzody chlewnej*
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Wstêp

Pierwsze próby stosowania antybiotyków jako dodatków do pasz zwierzêcych
podjêto ju¿ w latach 40. ubieg³ego stulecia, wkrótce po wprowadzeniu tych œrodków
do lecznictwa [28]. Osi¹gana w badaniach laboratoryjnych poprawa wskaŸników
produkcyjnych i zdrowotnoœci zwierz¹t by³a tak znacz¹ca, ¿e wkrótce dodawanie
antybiotyków do pasz sta³o siê powszechn¹ praktyk¹ hodowlan¹. Po nied³ugim czasie
pojawi³y siê niestety pierwsze doniesienia o wystêpowaniu opornoœci na antybiotyki
u bakterii pochodz¹cych ze zwierz¹t karmionych paszami z dodatkiem antybio-
tykowych stymulatorów wzrostu (ASW). Zdano sobie sprawê, ¿e zjawiska te mog¹
stanowiæ potencjalne zagro¿enie dla zdrowia ludzi i ju¿ w roku 1969 Komitet Swanna
przedstawi³ Parlamentowi Brytyjskiemu propozycje zakazania stosowania antybio-
tyków jako dodatków do pasz. Ryzyko pojawienia siê odpornoœci na antybiotyki
u bakterii patogennych dla cz³owieka, w tym tak¿e przeniesienia genów opornoœci na
gatunki nie wystêpuj¹ce w uk³adzie pokarmowym wydawa³o siê na tyle du¿e, ¿e
w roku 1986 Szwecja wprowadzi³a zakaz stosowania ASW, a w wielu innych krajach
stopniowo wprowadzano rozmaite ograniczenia w ich stosowaniu [8]. Doprowadzi³o
to ostatecznie do przyjêcia w krajach Unii Europejskiej ca³kowitego zakazu stoso-
wania antybiotykowych dodatków do pasz, który obowi¹zuje od stycznia 2006 roku.

Rosn¹ca œwiadomoœæ konsumentów co do zagro¿eñ, jakie mog¹ wi¹zaæ z wyko-
rzystywaniem antybiotyków, sprawia, ¿e hodowcy staj¹ siê zmuszeni przez prawa
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rynku do rezygnacji z u¿ywania tych œrodków tak¿e tam, gdzie prawo tego nie
zakazuje. Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce ograniczenia stosowania ASW, bardzo istotne
staje siê zast¹pienie ich innymi œrodkami, których stosowanie nie bêdzie stanowi³o
potencjalnego zagro¿enia dla ludzi. Od dawna prowadzone by³y badania nad ró¿nymi
substancjami naturalnego pochodzenia, które stosowane jako dodatki do pasz, mog³y-
by stymulowaæ wzrost zwierz¹t hodowlanych. Okreœla siê je niekiedy jako naturalne
stymulatory wzrostu (NSW) [35]. Efekty ich u¿ycia by³y jednak zwykle s³absze ni¿
ASW, a przeprowadzone eksperymenty dawa³y czêstokroæ wyniki niejednoznaczne,
w przeciwieñstwie do antybiotyków [29]. Jako œrodki, które mog¹ byæ alternatyw¹ dla
antybiotyków próbowano stosowaæ kwasy organiczne, enzymy, pre-, pro- i synbio-
tyki, a tak¿e zio³a i ekstrakty roœlinne.

Roœliny i roœlinne metabolity wtórne jako stymulatory
wzrostu trzody chlewnej i drobiu

Zio³a by³y od dawnych czasów stosowane w leczeniu chorych zwierz¹t. W obec-
nych czasach roœliny oraz substancje w nich zawarte budz¹ zainteresowanie tak¿e
jako potencjalne stymulatory wzrostu. Korzystny wp³yw na parametry hodowlane
osi¹gano stosuj¹c ró¿nego rodzaju z³o¿one mieszanki zio³owe, zawieraj¹ce szerokie
spektrum substancji bioaktywnych [15]. Zainteresowanie budz¹ ró¿ne mieszanki
roœlin stosowanych w tradycyjnej medycynie chiñskiej. Na przyk³ad dodanie do
paszy dla kaczek preparatu zawieraj¹cego Astragalus membranaceus (FISCH.) BUNGE,
Citrus reticulata BLANCO, Acanthopanax gracilistylus W.W. SM., Crataegus pinna-
tifida BUNGE, Atractylodes macrocephala KOIDZ. i Angelica sinensis (OLIV.) DIELS

równie skutecznie zmniejszy³o œmiertelnoœæ ptaków jak antybiotyki zastosowane
w kontroli pozytywnej oraz spowodowa³o poprawê niektórych parametrów hodowla-
nych wobec kontroli negatywnej [39]. Efekty osi¹gniête w innym eksperymencie,
z zastosowaniem preparatu zawieraj¹cego 14 ró¿nych roœlin w hodowli brojlerów ku-
rzych, by³y ju¿ mniej obiecuj¹ce [16].

Jednak pomimo wielkiego bogactwa roœlin o w³aœciwoœciach leczniczych, bada-
nia nad ich wykorzystaniem wydaj¹ siê mniej zaawansowane ni¿ w przypadku innych
naturalnych stymulatorów wzrostu. Mo¿e byæ to spowodowane miêdzy innymi
zmiennym sk³adem chemicznym roœlin. Tkanki roœlinne zawieraj¹ zazwyczaj wiele
ró¿nych biologicznie aktywnych metabolitów wtórnych, których zawartoœæ mo¿e
ulegaæ dodatkowo znacznym wahaniom, jest zale¿na m.in. od odmiany, wieku
roœliny, pory roku, warunków klimatycznych. Uzyskanie materia³u do badañ o po-
równywalnych w³aœciwoœciach mo¿e byæ trudne, konieczne s¹ przy tym dok³adne
oznaczenia sk³adu chemicznego. Z tego wzglêdu w badaniach naukowych bardziej
op³aca siê stosowaæ wyizolowane roœlinne substancje czynne, pojedynczo lub w mie-
szaninach o dok³adnie okreœlonym sk³adzie [12, 35]. Dzia³anie pojedynczych zwi¹z-
ków lub ich mieszanin bêdzie jednak zawsze w wiêkszym lub mniejszym stopniu
ró¿ni³o siê od naturalnych ekstraktów, których sk³ad bywa niekiedy bardzo z³o¿ony.
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Olejki eteryczne

Dzia³anie ASW by³o najczêœciej przypisywane zdolnoœci antybiotyków do hamo-
wania wzrostu bakterii, tote¿ du¿e zainteresowanie poszukiwaczy alternatywnych
stymulatorów wzrostu wzbudzi³y olejki eteryczne, których antybakteryjne i przeciw-
grzybowe w³aœciwoœci znane s¹ od dawna. S¹ to z³o¿one mieszaniny zawieraj¹ce
ró¿nego rodzaju lotne terpenoidy i zwi¹zki aromatyczne, izolowane z liœci, kory,
owoców, nasion i kwiatów wielu gatunków roœlin. Jak ju¿ wspomniano, ich sk³ad
chemiczny nie jest stabilny i zale¿y od wielu czynników œrodowiskowych. Do
olejków eterycznych czêsto wykorzystywanych jako dodatki do pasz nale¿¹ olejek
z oregano, tymiankowy, cynamonowy i goŸdzikowy. Wœród substancji czynnych
o dzia³aniu antybakteryjnym, wykorzystywanych w tym samym celu wymieniæ mo¿-
na tymol (tymianek, oregano; rys. 1), aldehyd cynamonowy (kora cynamonowca),
karwakrol (oregano), eugenol (goŸdziki). Bakteriobójcze lub bakteriostatyczne dzia-
³anie olejków eterycznych jest dobrze zbadane w warunkach in vitro. Osi¹gane
rezultaty by³y zró¿nicowane, w zale¿noœci od rodzaju badanego olejku czy substancji
czynnej. Mechanizmy ich antybakteryjnej aktywnoœci nie s¹ jednak zbyt dobrze
poznane. Przypuszcza siê, ¿e bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ tu ich lipofilne w³aœci-
woœci, dziêki którym mog¹ one oddzia³ywaæ na b³ony biologiczne bakterii. Sk³adniki
olejków eterycznych zaburzaj¹ strukturê b³on biologicznych (b³ony komórkowej oraz
b³ony zewnêtrznej bakterii Gram-ujemnych) i mog¹ dzia³aæ hamuj¹co na ró¿nego
rodzaju enzymy b³onowe, uczestnicz¹ce np. w transporcie elektronów b¹dŸ przeno-
sz¹cych jony i substancje od¿ywcze. U bakterii Bacillus subtilis poddanych dzia³aniu
karwakrolu obserwowano spadek wewn¹trzkomórkowego stê¿enia ATP, obni¿enie
elektrycznego potencja³u b³onowego, wzrost wewn¹trzkomórkowego stê¿enia jonów
H+ i spadek wewn¹trzkomórkowego stê¿enia potasu [12, 14].

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e stê¿enia olejków eterycznych lub ich sk³adników wyko-
rzystywane w eksperymentach in vitro s¹ zazwyczaj wy¿sze ni¿ te akceptowalne
w ¿ywieniu zwierz¹t. Substancje te cechuje bardzo wyrazisty zapach i smak, poza tym
wiêksze ich iloœci mog¹ byæ szkodliwe, jak wykazuj¹ prowadzone badania toksyko-
logiczne, st¹d trzeba je dawkowaæ ostro¿nie [12, 23]. W badaniach in vivo zdolnoœæ
olejków eterycznych do regulowania liczebnoœci mikroorganizmów jelitowych nie jest
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Rysunek 1. Wybrane sk³adniki olejków eterycznych. A – eugenol; B – tymol; C – karwakrol



ju¿ tak jednoznaczna. U zwierz¹t karmionych pasz¹ z dodatkiem olejków eterycznych
obserwowano czêsto zmniejszenie siê liczby bakterii patogennych (niekiedy tak¿e przy
wzroœcie poziomu korzystnych bakterii mlekowych), choæ nie koniecznie by³y to
zmiany istotne statystycznie; w czêœci eksperymentów nie osi¹gniêto jednak po-
zytywnych efektów [22, 23, 27]. Efektywnym dodatkiem do pasz mo¿e okazaæ siê
czosnek, podawany samodzielnie, b¹dŸ w mieszankach z ró¿nymi roœlinami zielnymi.
Znane s¹ przede wszystkim jego w³aœciwoœci przeciwbakteryjne, jednak zawarte w nim
zwi¹zki maj¹ równie¿ dzia³anie antyoksydacyjne i immunostymulacyjne [15].

Dzia³anie olejków eterycznych nie ogranicza siê tylko do hamowania wzrostu
bakterii i innych mikroorganizmów. Prawdopodobnie wp³ywaj¹ one tak¿e w sposób
bezpoœredni na organizmy zwierz¹t. Wiele olejków eterycznych zawiera substancje
silnie bioaktywne, lecz mechanizmy tego zjawiska s¹ s³abo poznane, zw³aszcza na
poziomie molekularnym. Wymieniæ jednak mo¿na nastêpuj¹ce czynniki:
1. Czêœæ obecnych w nich zwi¹zków, tak¿e tych bakteriobójczych, ma w³aœciwoœci

antyoksydacyjne, przyk³adami mog¹ byæ tymol i karwakrol. W³aœciwoœci te mog¹
mieæ korzystny wp³yw na funkcjonowanie jelit i ca³ego organizmu.

2. Sk³adniki niektórych olejków eterycznych mog¹ dzia³aæ hamuj¹co na syntezê
cholesterolu.

3. Zio³a i olejki eteryczne mog¹ wspomagaæ trawienie, stymuluj¹c wydzielanie
enzymów trawiennych.

4. Smak i zapach zió³, a tak¿e pochodz¹cych z nich olejków mo¿e równie¿ wzmagaæ
apetyt zwierz¹t; ten czynnik jest wa¿niejszy raczej w przypadku ssaków ni¿
ptactwa [20, 23].
Pod wp³ywem sk³adników zawartych w olejkach eterycznych (np. aldehyd cynamo-

nowy, kapsaicyna, karwakrol) obserwowano zwiêkszon¹ produkcjê œluzu jelitowego;
mo¿e on utrudniaæ adhezjê bakterii patogennych do nab³onka jelita. Wymienione zwi¹zki
mog¹ korzystnie wp³ywaæ tak¿e na d³ugoœæ i strukturê kosmków jelitowych [1, 20].

Skutecznoœæ stosowania zió³, zawartych w nich olejków eterycznych b¹dŸ ich
sk³adników jako stymulatorów wzrostu jest niejednoznaczna. Osi¹gane rezultaty zale¿¹
od rodzaju u¿ytych roœlin lub zwi¹zków, ich dawki oraz gatunku badanych zwierz¹t.
W niektórych doœwiadczeniach wykazano zwiêkszenie tempa wzrostu zwierz¹t, popra-
wê wskaŸników produkcyjnych, zmniejszenie podatnoœci na infekcje uk³adu pokarmo-
wego, choæ nie zawsze by³y to zmiany statystycznie istotne [1, 11, 12, 23, 24].

Polifenole

Oprócz olejków eterycznych, jako stymulatory wzrostu próbowano wykorzys-
tywaæ tak¿e inne rodzaje zwi¹zków pochodzenia roœlinnego, jednak iloœæ publikacji
ich dotycz¹cych jest ju¿ znacznie mniejsza. Wydaje siê, ¿e najwiêksze zaintere-
sowanie budz¹ polifenole, a zw³aszcza flawonoidy. Wiele flawonoidów jest silnymi
antyoksydantami, ma zdolnoœæ zmiatania wolnych rodników i chelatowania jonów
metali. S¹ to niejednokrotnie zwi¹zki o silnej aktywnoœci biologicznej, ich w³aœci-
woœci przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, antyalergiczne oraz zdolnoœæ do obni-
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¿ania ciœnienia krwi budz¹ wielkie zainteresowanie i s¹ intensywnie badane [32].
W badaniach nad naturalnymi stymulatorami wzrostu zajmowano siê przede wszyst-
kim izoflawonoidami. Nale¿¹ one do grupy tzw. fitoestrogenów, roœlinnych zwi¹z-
ków wykazuj¹cych powinowactwo do receptorów estrogenowych (o wiele jednak
s³absze ni¿ endogenne estrogeny) i zdolnych do ich aktywacji. Poniewa¿ fitoestro-
geny mog¹ dzia³aæ w sposób zbli¿ony do hormonów, prawdopodobnie mog¹ tak¿e
wp³ywaæ na wzrost zwierz¹t oraz jakoœæ ich miêsa. Bogatym Ÿród³em izoflawonów
jest soja, zawieraj¹ca g³ównie genisteinê i daidzeinê, wystêpuj¹ce najczêœciej w pos-
taci O-glikozydów – genistyny (rys. 2) i daidzyny. Genistyna i daidzyna s¹ w uk³adzie
pokarmowym, przy udziale mikroorganizmów, pozbawiane grup cukrowych i meta-
bolizowane do bardziej niekiedy aktywnych biologicznie zwi¹zków. Izoflawony
sojowe maj¹ przy tym dzia³anie prebiotyczne, stwierdzono, ¿e daidzeina stymuluje
wzrost bakterii z rodzaju Lactobacillus.

Izoflawony sojowe maj¹ dzia³anie immunomodulacyjne i przeciwnowotworo-
we, co jest zwi¹zane m.in. ze zdolnoœci¹ genisteiny do hamowania aktywnoœci kinaz
tyrozynowych. Wp³ywaj¹ tak¿e na gospodarkê hormonaln¹, co prawdopodobnie jest
przyczyn¹ korzystnego wp³ywu tych zwi¹zków na rozwój gruczo³ów mlecznych
i mlecznoœæ ssaków oraz nieœnoœæ drobiu.

Skutecznoœæ izoflawonów jako stymulatorów wzrostu zwierz¹t budzi kontro-
wersje, podobnie jak w przypadku innych naturalnych stymulatorów wzrostu. Czêœæ
przeprowadzonych doœwiadczeñ dawa³a pozytywne rezultaty, inne nie. Poprawê
wyników odchowu zwierz¹t obserwowano czêœciej w przypadku samców. Efektyw-
noœæ dzia³ania izoflawonów wydaje siê przy tym byæ wiêksza w przypadku zwierz¹t
nara¿onych na infekcje wirusowe, jak stwierdzono badaj¹c wp³yw daidzeiny i genis-
teiny na œwinie [17].
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Rysunek 2. Przyk³ady flawonoidów: A – genistyna; B – katechina



Iloœæ informacji dotycz¹cych wykorzystania innych rodzajów polifenoli jest rów-
nie¿ ograniczona, zw³aszcza w przypadku oczyszczonych zwi¹zków. Dodana do paszy
mieszanka flawonoidów (rutyna, hesperydyna, kwercytyna i naringina – 300 ppm)
i mannooligosacharydów, spowodowa³a znacz¹ce statystycznie obni¿enie wartoœci
wspó³czynnika wykorzystania paszy w hodowli brojlerów kurzych [3]. U kurcz¹t
karmionych pasz¹ zawieraj¹c¹ ekstrakt z sza³wii, tymianku i rozmarynu, zawieraj¹cy
m.in. kwas rozmarynowy oraz flawonoidy, obserwowano w pewnym okresie trwania
eksperymentu istotnie wiêkszy przyrost masy cia³a ni¿ w grupie kontrolnej oraz
karmionej pasz¹ z dodatkiem ekstraktu z oregano, cynamonu i papryki. Nie stwier-
dzono istotnych statystycznie zmian w przypadku innych parametrów hodowlanych.
Pewnej poprawie uleg³a natomiast pozorna strawnoœæ substancji od¿ywczych, choæ
nie by³y to ró¿nice statystycznie istotne [18]. Propolis, bardzo z³o¿ona mieszanina
zwi¹zków organicznych wytwarzana przez pszczo³y z ¿ywic zbieranych z p¹ków
ró¿nych gatunków drzew, jest bardzo bogaty w zwi¹zki fenolowe, w tym flawonoidy.
Khojasten Shalmany i Shivazad [21] badali wp³yw ró¿nych dawek tej substancji
(50–250 mg · kg–1 paszy) na wzrost brojlerów kurzych. Stwierdzono poprawê wskaŸ-
ników odchowu (przyrost masy cia³a, spo¿ycie paszy, wspó³czynnik wykorzystania
paszy, œmiertelnoœæ) choæ istotne statystycznie ró¿nice dla 2 ostatnich parametrów
wystêpowa³y tylko przy najwy¿szych dawkach propolisu.

Mechanizmy dzia³ania zwi¹zków fenolowych s¹ z³o¿one, tak jak w przypadku
innych rodzajów dodatków do pasz. Flawonoidy, a tak¿e inne rodzaje polifenoli,
wykazuj¹ w³aœciwoœci antybakteryjne [36, 37]. Flawonoidy z zielonej herbaty (s¹ to
g³ównie katechiny) mog¹ hamowaæ rozwój szkodliwej mikroflory jelitowej (m.in.
Clostridium perfrigens), stymuluj¹c równoczeœnie wzrost dobroczynnych bakterii
z rodzaju Bifidobacterium [30].

Flawonoidy, jako zwi¹zki o silnej aktywnoœci biologicznej oddzia³uj¹ tak¿e
bezpoœrednio na organizm zwierz¹t. Dodatek wyt³oków z jab³ek oraz z ciemnych
winogron (bogatych zw³aszcza w katechiny oraz taniny) do karmy m³odych prosi¹t,
tu¿ po zmianie diety z mlecznej na roœlinn¹, mia³ korzystny wp³yw na morfologiê
kosmków jelitowych i funkcjonowanie jelitowej tkanki limfatycznej. Nie stwierdzo-
no jednak poprawy wyników odchowu [34]. Bogaty we flawonoidy oraz kwasy
fenolowe ekstrakt z trzciny cukrowej (Saccharum officinarum L.) powodowa³ ko-
rzystne zmiany histologiczne w przewodzie pokarmowym (m.in. zwiêkszenie d³u-
goœci i powierzchni kosmków jelitowych) kurcz¹t, stwierdzono równoczeœnie zwiêk-
szenie przyrostu masy cia³a oraz wykorzystania paszy w stosunku do grupy kontrolnej
[40]. Mo¿e mieæ on równie¿ dzia³anie immunostymulacyjne [19]. U kurcz¹t karmio-
nych pasz¹ z dodatkiem ekstraktu z trzciny cukrowej El-Abasy i in. [10] stwierdzili
statystycznie istotn¹ poprawê wzrostu zwierz¹t oraz wskaŸnika wykorzystania paszy.
Dzia³anie sylimaryny (40 i 80 ppm), zawieraj¹cej flawonolignany ekstraktu z ostro-
pestu plamistego (Silybum marianum) o w³aœciwoœciach hepatoprotekcyjnych, na
broilery kurze by³o badane przez Schiavone i in. [33]. Nie stwierdzono wp³ywu
preparatu na wzrost ptaków, mniejsza by³a natomiast podatnoœæ ich miêœni na stres
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oksydacyjny. Polifenole z herbaty (g³ównie katechiny) ogranicza³y zahamowanie
wzrostu spowodowane indukowanym stresem oksydacyjnym u kurcz¹t [9]. Mog¹ one
mieæ tak¿e dzia³anie os³onowe wobec jelit. Flawonoidy z zielonej herbaty zapobie-
ga³y skracaniu siê kosmków jelitowych u g³odzonych szczurów [2]. Zwi¹zki zawarte
w ekstrakcie mia³y tak¿e wyraŸne dzia³anie immunostymulacyjne. Mo¿na ocze-
kiwaæ, ¿e podobne efekty mog¹ byæ osi¹gane tak¿e u innych gatunków zwierz¹t.
Dobre rezultaty osi¹gniêto dodaj¹c do paszy dla odsadzonych prosi¹t bazhen –
stosowany w chiñskiej medycynie preparat z 8 zió³ (Atractylodes ovata (THUNB.) DC.,
Codonopsis pilosula FRANCH., Poria cocos (SCHW.) WOLF , Glycyrrhiza uralensis
FISCH., Angelica sinensis (OLIV.) DIELS, Ligusticum chuanxiong HORT., Paeonia
albiflora PALL. var. trichocarpa BUNGE, Rehmannia glutinosa (GAERTN.) STEUD.),
bogaty w polifenole, w tym flawonoidy. Przyrosty masy cia³a by³y wy¿sze ni¿ w gru-
pie kontroli negatywnej (choæ ni¿sze ni¿ w grupie kontroli pozytywnej, w ¿ywieniu
której stosowano antybiotyk). Osi¹gniêto te¿ obni¿enie zu¿ycia paszy na kg przyrostu
wobec obu grup kontrolnych. Ponadto, u prosi¹t którym wstrzykniêto endotoksynê
z Escherichia coli, bazhen mia³ dzia³anie immunostymuluj¹ce. Stwierdzono zwiêk-
szon¹ aktywnoœæ neutrofilów oraz wy¿szy poziom przeciwcia³ ni¿ w grupach kon-
trolnych [25]. Okreœlenie przydatnoœci polifenoli jako stymulatorów wzrostu zwie-
rz¹t wymaga jeszcze wielu intensywnych badañ; sk³aniaæ do ich przeprowadzenia
mo¿e bardzo du¿a bioaktywnoœæ tych zwi¹zków, której mechanizmy nie zosta³y
jeszcze dok³adnie wyjaœnione.

Saponiny

Spoœród innych roœlinnych metabolitów wtórnych, badane by³y równie¿ sapo-
niny. Najwiêksze zainteresowanie badaczy zdaj¹ siê budziæ saponiny steroidowe
z Yucca schidigera i Quillaja saponaria (rys. 3). Zwi¹zki te wykazuj¹ w³aœciwoœci
antybakteryjne i immunostymulacyjne. Ekstrakty z Y. schidigera maj¹ tak¿e zdolnoœæ
obni¿ania aktywnoœci bakteryjnej ureazy (co mo¿e byæ wykorzystywane do zmniej-
szania emisji amoniaku w hodowli zwierz¹t), jednak w³aœciwoœci te nie s¹ zwi¹zane
z obecnoœci¹ saponin [4, 5]. Skutecznoœæ stosowania saponin jako stymuluj¹cych
wzrost dodatków do pasz nie zosta³a jednoznacznie wykazana. Niektóre zespo³y
zajmuj¹ce siê tym zagadnieniem stwierdzi³y korzystne dzia³anie tych zwi¹zków na
wyniki odchowu zwierz¹t [6, 7, 26], inne nie otrzyma³y pozytywnych rezultatów [4,
13, 31, 38, 41, 42].

Podsumowanie

Obawy przed rozwojem opornoœci na antybiotyki u bakterii patogennych powo-
duj¹, ¿e zakaz u¿ywania antybiotykowych dodatków do pasz, choæ nie obowi¹zuje
jeszcze we wszystkich krajach, jest trendem ogólnoœwiatowym. Konieczne staje siê
znalezienie alternatywy dla stosowania antybiotyków w produkcji zwierzêcej. Tym
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wiêksze zainteresowanie budz¹ ró¿nego rodzaju naturalne stymulatory wzrostu, takie
jak probiotyki, prebiotyki, kwasy organiczne oraz roœliny i ekstrakty roœlinne. W ni-
niejszej pracy omówiono próby wykorzystania roœlin i ekstraktów roœlinnych jako
stymulatorów wzrostu trzody chlewnej i drobiu. Najwiêksz¹ uwagê poœwiêcono
przede wszystkim ró¿nym grupom roœlinnych metabolitów wtórnych – zwi¹zkom
lotnym zawartym w olejkach eterycznych, polifenolom oraz saponinom, opisywane
s¹ mo¿liwe sposoby ich dzia³ania oraz skutecznoœæ. Z podsumowania rezultatów
dotychczas publikowanych badañ wynika, ¿e osi¹gane przy ich stosowaniu efekty
produkcyjne nie s¹ jednoznaczne. W literaturze mo¿na znaleŸæ zarówno doniesienia
o pozytywnym dzia³aniu roœlinnych metabolitów wtórnych na wyniki odchowu zwie-
rz¹t, jak równie¿ szereg takich, w których nie stwierdzono wyraŸnych efektów.
Roœliny i zawarte w nich metabolity wtórne stanowi¹ obiecuj¹c¹ alternatywê dla
antybiotyków stosowanych w niedawnej przesz³oœci jako dodatki do pasz. Jednak aby
dobrze wykorzystaæ wielkie bogactwo roœlinnych zwi¹zków bioaktywnych, koniecz-
ne jest prowadzenie dalszych intensywnych badañ. Lepsze poznanie mechanizmów
dzia³ania tych substancji przyczyni siê zapewne do udoskonalenia sposobu ich
stosowania i powstania nowych, bardziej skutecznych preparatów.
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Secondary plant metabolites
as the feed additives for poultry and swine

Keywords: feed additives, growth promoters, plant secondary metabolites

Summary

Because of concerns about the development of antibiotic resistance in pathogenic
bacteria, prohibition of the use of antibiotic growth promoters has become a global
trend, although the ban is not yet in force in all countries of the world. It is a matter of
great importance to find alternatives for antibiotics in animal production. For this rea-
son, so-called Natural Growth Promoters – such as probiotics, prebiotics, organic ac-
ids, plants and plant extracts – are important objects of scientific interest. The article
reviews possibilities for the use of plants and plant extracts as growth promoters in
poultry and swine farming. It focuses mainly on different groups of plant secondary
metabolites: volatile compounds from essential oils, polyphenols and saponins. Their
possible modes of action and efficiency are described. Literature data concerning the
efficacy of such feed additives are ambiguous. Some research groups successfully
used plants or plant extracts as growth promoters, but other researchers achieved no
positive results or only a slight improvement in some growth parameters.
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Wprowadzenie

Od 1989 roku krajowe przepisy hodowlane umo¿liwiaj¹ u¿ywanie w rozrodzie
knurów mieszañców dwurasowych. Mieszañce s¹ chêtnie wykorzystywane w rozro-
dzie, poniewa¿ wykazuj¹ wyraŸne libido i ³atwo oddaj¹ ejakulaty, co jest szczególnie
wa¿ne w u¿ytkowaniu inseminacyjnym. Prezentuj¹ na ogó³ dobr¹ kondycjê i maj¹
wiêksz¹ odpornoœæ ni¿ knury czystorasowe. S¹ te¿ spostrze¿enia pokazuj¹ce, ¿e
ejakulaty pozyskiwane od knurów mieszañców maj¹ lepsze cechy zarówno w sensie
iloœciowym jak i jakoœciowym ni¿ ejakulaty knurów czystorasowych [7, 8, 15, 19,
24]. Pozwala to na ich bardziej ekonomiczne i efektywne wykorzystanie w praktyce
inseminacyjnej. Przeciwnicy u¿ytkowania knurów mieszañców wskazuj¹ na niebez-
pieczeñstwo pozyskiwania ma³o wyrównanego materia³u na tucz w wyniku niekon-
trolowanych efektów rekombinacji genów czêsto wystêpuj¹cych w nastêpstwie u¿y-
cia mieszañców w populacjach o niejednorodnej i nie zawsze znanej strukturze
genetycznej, a z takimi populacjami mamy do czynienia w wielu rejonach kraju.

W niniejszym opracowaniu podjêto próbê oceny przydatnoœci do inseminacji
ejakulatów pozyskiwanych od knurów mieszañców wzglêdem knurów czystoraso-
wych na podstawie wyników wieloletnich badañ w³asnych i danych dostêpnych
w piœmiennictwie naukowym oraz oszacowania mo¿liwych korzyœci wynikaj¹cych
z inseminacyjnego wykorzystania takich rozp³odników.
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Korzyœci wynikaj¹ce z krzy¿owania

Korzyœci, jakie uzyskuje siê na skutek krzy¿owania, mog¹ wynikaæ ze zjawiska
heterozji (wybuja³oœæ mieszañców). Efekt heterozji jest wynikiem nieaddytywnego
(niesumuj¹cego siê) dzia³ania genów i objawia siê wiêksz¹ wydajnoœci¹ mieszañców
ni¿ œrednia wydajnoœæ rodziców, a czêsto nawet wydajnoœci¹ wiêksz¹ od lepszej pod
wzglêdem danej cechy rasy rodzicielskiej. W krzy¿owaniu trzody chlewnej wyko-
rzystuje siê efekty heterozji indywidualnej, matecznej i ojcowskiej. Heterozja indy-
widualna (osobnicza) wynika z heterozygotycznoœci mieszañca pochodz¹cego z po-
³¹czenia dwóch ras lub linii. Przejawia siê ona g³ównie szybkim wzrostem prosi¹t,
dobrym wykorzystaniem paszy oraz du¿¹ ich zdrowotnoœci¹. Heterozja mateczna
wynika z podwy¿szonej heterozygotycznoœci matki bêd¹cej mieszañcem dwóch ras
lub linii genetycznych. Dotyczy ona g³ównie wzrostu p³odnoœci potencjalnej (wiêkszej
liczby owulowanych jaj) i rzeczywistej (wiêkszej liczby rodz¹cych siê prosi¹t).
Heterozja ojcowska spowodowana jest podwy¿szon¹ heterozygotycznoœci¹ ojca
bêd¹cego efektem krzy¿owania dwóch ras lub linii genetycznych. Przejawia siê ona
g³ównie korzystnymi cechami aktywnoœci p³ciowej, du¿¹ odpornoœci¹ na czynniki
œrodowiskowe oraz bardzo dobrymi cechami nasienia.

Efekty wynikaj¹ce z krzy¿owania wyraŸnie zaznaczaj¹ siê w przypadku cech
niskoodziedziczalnych, a wiêc cech zwi¹zanych z u¿ytkowoœci¹ rozp³odow¹. W przy-
padku knurów efekty te mog¹ ujawniæ siê w jakoœciowych i iloœciowych cechach
ejakulatu. Przebieg spermatogenezy zale¿y przede wszystkim od stopnia rozwoju
i w³aœciwego funkcjonowania j¹der oraz naj¹drzy. Stwierdzono zwi¹zek miêdzy
produkcj¹ nasienia a wielkoœci¹ j¹der. Knury o wiêkszych j¹drach produkuj¹ wiêcej
nasienia i o lepszej jakoœci ni¿ osobniki charakteryzuj¹ce siê mniejszymi j¹drami [9,
10, 18, 20]. Knury mieszañce maj¹ zwykle wiêksz¹ masê j¹der i naj¹drzy w porów-
naniu z knurami czystorasowymi [3]. Rozp³odniki dwurasowe wytwarzaj¹ zwykle
ejakulaty o wiêkszej przydatnoœci do inseminacji ni¿ knury czystorasowe. S¹ to
ejakulaty o du¿ej objêtoœci i koncentracji plemników oraz o du¿ej liczbie plemników
i du¿ej ich ruchliwoœci (tab. 1) [11, 15, 22, 24].

Korzyœci z u¿ytkowania knurów mieszañców w inseminacji mog¹ przejawiaæ siê
w efektach heterozji. Dane dokumentuj¹ce efekty heterozji dla cech ejakulatów
knurów mieszañców liczone w stosunku do œredniej wartoœci danej cechy u knurów
ras rodzicielskich przedstawiono na rysunku 1. Dane te wskazuj¹ na du¿¹ przewagê
mieszañców w zakresie cech fizycznych ejakulatu nad rozp³odnikami czystoraso-
wymi. Dodatnie i wyraŸnie zaznaczone efekty heterozji stwierdzono bowiem w za-
kresie najwa¿niejszych cech fizycznych ejakulatów zarówno knurów mieszañców
duroc × pietrain jak i hampshire × pietrain. Ujemny i niewielki efekt stwierdzono
jedynie dla koncentracji plemników w ejakulacie mieszañców hampshire × pietrain.

Z ekonomicznego punktu widzenia wa¿na jest liczba dawek inseminacyjnych,
jak¹ mo¿na uzyskaæ z jednego ejakulatu. Iloœæ dawek inseminacyjnych zale¿y przede
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wszystkim od liczby plemników znajduj¹cych siê w ejakulacie. Wed³ug danych
Kondrackiego i in. [16] z ejakulatu knurów mieszañców hampshire × pietrain
uzyskiwano najwiêcej dawek inseminacyjnych. Od rozp³odników dwurasowych
hampshire × pietrain otrzymywano o ponad 5 dawek inseminacyjnych wiêcej ni¿ od
mieszañców duroc × pietrain i hampshire × duroc. Mniejsza liczba dawek insemina-
cyjnych sporz¹dzana z ejakulatów mieszañców z udzia³em rasy duroc mo¿e œwiad-
czyæ o predyspozycjach tej rasy do dawania ejakulatów o ma³ej objêtoœci, co potwier-
dzono wynikami wielu badañ [4, 13, 23]. Dlatego te¿ korzystniej jest u¿ytkowaæ
w inseminacji rozp³odniki dwurasowe z udzia³em rasy duroc ni¿ czystorasowe knury
rasy duroc. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 1 mo¿na stwierdziæ
równie¿ korzystny wp³yw krzy¿owania na ruchliwoœæ plemników. W badaniach
prowadzonych przez Kondrackiego i in. [15, 16], Uda³ê i in. [22], Wysokiñsk¹
i Kondrackiego [24] wykazano, ¿e odsetek plemników o ruchu postêpowym w na-
sieniu mieszañców by³ znacznie wiêkszy ni¿ w nasieniu knurów czystorasowych.
Ruchliwoœæ plemników jest bardzo wa¿n¹ cech¹ nasienia œwiadcz¹c¹ o jego jakoœci
i ma du¿e znaczenie dla skutecznoœci procesu zap³odnienia komórki jajowej.

Korzyœci wynikaj¹ce z u¿ytkowania knurów mieszañców mog¹ polegaæ równie¿ na
eliminowaniu ujemnych cech rozp³odników czystorasowych. W przypadku np. knurów
rasy pietrain niekorzystny efekt genu RYR1T, wp³ywaj¹cego negatywnie na jakoœæ miêsa,
mo¿na zniwelowaæ u¿ywaj¹c knurów mieszañców heterozygotycznych, powsta³ych
z krzy¿owania loch odpornych ras hampshire lub duroc i knurów wra¿liwych rasy
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Rysunek 1. Efekty heterozji dla cech nasienia knurów mieszañców duroc × pietrain i hamp-
shire × pietrain (wg Wysokiñskiej i Kondrackiego [24])



Tabela 1. Cechy fizyczne ejakulatów pobranych od knurów mieszañców i knurów czystora-
sowych wed³ug danych z piœmiennictwa

�ród³o Rasa* Cechy fizyczne ejakulatu

Objêtoœæ
ejakulatu
[ml]

Koncentracja
plemników
[× 106 · ml–1]

Procent plemników
o ruchu
postêpowym

Ogólna liczba
plemników w
ejakulacie [mld]

Liczba dawek
insemina-
cyjnych [szt.]

Kapelañski
[11]

D × Pbz
D
Pbz

234,42
160,65
215,10

446,56
436,82
399,43

77,74
77,50
77,07

90,57
55,89
69,49

Czarnecki
i in. [7]

D × P
P × D
D
P

168,30
129,10
137,90
121,20

149,90
196,50
232,20
166,40

73,50
76,90
76,50
71,30

Ciereszko
i in. [6]

P × D
P

201,30
158,10

467,80
547,80

92,70
84,60

Kawêcka
[12]

P × D
D × P
P × L
D × L
L × P
L × D
L
D
P

167,70
129,10
166,80
154,10
138,40
137,40
178,00
137,10
121,30

147,70
196,50
174,50
177,30
188,80
192,60
177,70
227,10
165,00

73,30
76,90
74,30
74,70
74,10
76,00
74,10
76,30
71,20

24,00
24,20
28,40
26,80
26,00
26,40
30,60
31,40
20,70

Kondracki
i in. [15]

D × P
D
P

217,26
172,66
282,47

559,97
588,17
445,12

75,73
72,42
71,89

88,83
70,91
84,88

23,29
18,36
25,38

Smital
i in. [21]

D × P
H × P
D
H
P

230,76
299,03
161,28
217,15
240,80

85,53
107,71
81,14
93,23
88,95

Wysokiñska
i Kondracki
[24]

D × P
D
P

209,37
159,52
253,27

566,52
649,12
464,33

76,49
71,66
74,83

89,83
72,22
82,35

24,21
19,05
24,97

Uda³a
i in. [22]

P × D
D

219,57
167,50

444,71
417,66

75,57
72,12

76,98
54,67

20,59
13,00

Kondracki
i in. [16]

H × D
D × P
H × P
H
D
P

185,70
210,61
321,95
288,67
173,46
268,80

658,97
560,34
364,59
487,00
674,98
467,24

73,72
76,22
76,73
67,78
65,26
71,91

90,84
93,10
96,09
91,85
75,50
87,21

21,80
25,03
30,86
26,54
18,20
25,79

* D – duroc, Pbz – polska bia³a zwis³oucha, P – pietrain, H – hampshire, L – linia 990.

pietrain. Takie knury mieszañce charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ odpornoœci¹ i ¿y-
wotnoœci¹ oraz lepsz¹ jakoœci¹ miêsa ni¿ rozp³odniki czystorasowe. Bior¹c pod
uwagê, ¿e œwinie rasy hampshire s¹ obci¹¿one genem RN–, który obni¿a wartoœæ
technologiczn¹ miêsa korzystniej jest u¿ytkowaæ mieszañce duroc × pietrain ni¿
hampshire × pietrain.
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Tabela 2. Czêstoœæ wystêpowania zmian morfologicznych plemników w nasieniu pobranym
od knurów mieszañców i knurów czystorasowych wed³ug danych z piœmiennictwa

�ród³o Rasa* Plemniki
o prawid³owej
budowie [%]

Plemniki ze zmianami

g³ównymi [%] podrzêdnymi [%]

Kapelañski W. [11] D × Pbz
D
Pbz

93,36
90,48
90,66

Czarnecki i in. [7] D × P
P × D
D
P

5,49
3,70
5,50

11,90

6,60
4,50
8,20
9,60

Kawêcka M. [12] P × D
P × L
D × L
L × P
L × D
D × P
L
D
P

5,70
6,40
4,80
3,60
4,40
3,70
6,00
6,00

12,10

6,30
8,10
7,30
4,80
4,60
4,50
9,40
8,40
9,90

Kondracki i in. [14] H × P
H
P

91,63
84,78
84,65

0,75
3,78
5,03

7,63
11,44
10,32

Kondracki i in. [15] D × P
D
P

89,13
93,26
85,24

1,95
1,26
4,87

8,92
5,48
8,92

Uda³a i in. [22] P × D
D

72,16
57,42

6,88
11,15

20,03
31,36

Wysokiñska i
in.[25]

D × P
D
P

98,45
92,36
94,75

0,30
2,20
1,54

1,25
5,44
3,71

* Objaœnienia jak w tabeli 1.

W tabeli 2 przedstawiono wyniki badañ, w których porównano czêstoœæ wystêpo-
wania zmian morfologicznych plemników w nasieniu pobranym od knurów mieszañ-
ców i rozp³odników czystorasowych. Z danych tych wynika, ¿e mieszañce daj¹
nasienie o lepszej morfologii plemników ni¿ knury czystorasowe. W nasieniu mie-
szañców stwierdzano wiêcej plemników o prawid³owej budowie morfologicznej ni¿
w nasieniu knurów ras czystych. Na podstawie wyników tych badañ mo¿na stwier-
dziæ, ¿e knury mieszañce cechuj¹ siê w wiêkszoœci przypadków mniejszym udzia³em
plemników ze zmianami g³ównymi i podrzêdnymi ni¿ rozp³odniki czystorasowe. Nie
wszystkie warianty krzy¿owania daj¹ jednakowe korzyœci w zakresie cech jakoœcio-
wych ejakulatu. Z danych przedstawionych przez Kawêck¹ [12] wynika, ¿e knury
mieszañce powsta³e z krzy¿owania loch rasy pietrain i knurów linii 990 oraz loch rasy
duroc i knurów linii 990 daj¹ ejakulaty o gorszej jakoœci ni¿ mieszañce powsta³e
z krzy¿owania loch linii 990 i knurów rasy pietrain oraz loch linii 990 i knurów rasy
duroc. S¹ to ejakulaty charakteryzuj¹ce siê wiêksz¹ liczb¹ plemników ze zmianami
g³ównymi i podrzêdnymi ni¿ ejakulaty pozyskane od mieszañców linia 990 × pietrain
i linia 990 × duroc. Du¿y odsetek plemników ze zmianami g³ównymi i podrzêdnymi
mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na zdolnoœæ zap³adniaj¹c¹ nasienia i mo¿e byæ wyznacz-
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nikiem p³odnoœci knura. Nastêpstwem zap³odnienia takim nasieniem czêsto s¹ ronie-
nia w pierwszej fazie ci¹¿y [5]. Wykazano zale¿noœæ miêdzy iloœci¹ plemników ze
zmianami g³ównymi a skutecznoœci¹ zap³odnieñ i liczb¹ urodzonych prosi¹t [1].
Obecnoœæ plemników ze zmianami morfologicznymi mo¿e wskazywaæ na zaburzenia
procesu spermatogenezy lub dojrzewania plemników w naj¹drzach. Przyjmuje siê, ¿e
w nasieniu p³odnego knura nie powinno byæ wiêcej ni¿ 15% plemników ze zmianami
g³ównymi oraz nie wiêcej ni¿ 10–15% plemników ze zmianami podrzêdnymi [2].
Wed³ug Kuster i Althouse [17] dopuszczalny odsetek plemników ze zmianami
morfologicznymi w nasieniu knura nie powinien przekraczaæ 20%.

Oprócz cech iloœciowych i jakoœciowych nasienia wa¿ne jest libido knura, jego
budowa (po¿¹dane s¹ mocne, dobrze wykszta³cone nogi), odpornoœæ na choroby
i niekorzystne warunki œrodowiskowe. Suma tych cech wp³ywa na przydatnoœæ knu-
rów do inseminacji. Knury mieszañce w porównaniu z czystorasowymi odznaczaj¹
siê szybszym wzrostem, wczeœniejszym dojrzewaniem p³ciowym, wiêkszymi j¹dra-
mi, korzystniejszymi cechami nasienia, wiêksz¹ skutecznoœci¹ zap³odnieñ i d³u¿szym
okresem u¿ytkowania rozp³odowego.

Korzystniejsze cechy nasienia i wiêksza aktywnoœæ rozp³odowa knurów mieszañ-
ców nie gwarantuj¹ jednak wiêkszej efektywnoœci ca³ego procesu technologicznego:
rozród, odchów, tucz. Krzy¿owanie knurów mieszañców dwurasowych szczególnie
z lochami mieszañcowymi mo¿e prowadziæ do zmniejszenia heterozygotycznoœci
u potomstwa na skutek rekombinacji genów, czyli tworzenia nowych uk³adów genów
w gametach rodziców heterozygotycznych, pochodz¹cych z krzy¿owania dwóch ras.
Jest to zjawisko niekorzystne, gdy¿ prowadzi do obni¿enia efektów heterozji, któr¹
mo¿na uzyskaæ w wyniku krzy¿owania ras czystych. Wad¹ takiego krzy¿owania jest
wzrost ryzyka uzyskania potomstwa mniej heterozygotycznego od rodziców.

Podsumowanie

Na podstawie wyników przedstawionych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e knury
mieszañce charakteryzuj¹ siê na ogó³ dobr¹ jakoœci¹ wytwarzanych ejakulatów. S¹
tak¿e mieszañce, których ejakulaty cechuj¹ siê mniej korzystnymi cechami ni¿
rozp³odniki czystorasowe. Efekty wynikaj¹ce z krzy¿owania zale¿¹ bowiem od
trafnoœci doboru komponentów rasowych wykorzystywanych w krzy¿owaniu oraz od
indywidualnych cech osobników obu ras u¿ytych do wytworzenia mieszañców.
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An assessment of artificial insemination
usefulness of the ejaculates gained

from crossbred and purebred boars

Key words: crossbred boars, semen, sperm morphology

Summary

On the grounds of the results of presented research, it was affirmed that crossbreds
are distinguished by their overall good quality of ejaculates produced by them. They
are ejaculates with favourable features of sperm morphology structure, considerable
volume, sperm concentration and motility. There are also crossbreds whose ejaculates
are noted for their less favourable features than purebred boars. The effects arising
from crossbreeding depend on breeds used in the process and on the individual
features of both breeds used to produce crossbreds.
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Wstêp

Mikotoksyny zaliczane s¹ do zanieczyszczeñ ¿ywnoœci i surowców wykorzys-
tywanych do jej produkcji. Ze wzglêdu na wszechobecnoœæ grzybów strzêpkowych oraz
odpornoœæ wytwarzanych przez nie mikotoksyn na wiêkszoœæ czynników fizykoche-
micznych, nie mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ ska¿eñ tymi substancjami. Mikotoksyny
stanowi¹ toksyczne produkty przemiany materii okreœlonych rodzajów pleœni, wywo³u-
j¹ce patologiczne zmiany u ludzi i zwierz¹t. Do dnia dzisiejszego znanych jest kilkaset
tych toksycznych substancji, które tworzone s¹ g³ównie przez pleœnie gatunku Aspergil-
lus, Penicillium i Fusarium. Zagro¿enie dla cz³owieka wystêpuje w pierwszym rzêdzie
poprzez ich pobranie drog¹ pokarmow¹, jednak w poszczególnych przypadkach wch³o-
niêcie tych trucizn nast¹piæ mo¿e tak¿e poprzez inhalacjê lub kontakt poprzez skórê.
Ska¿enie œrodków spo¿ywczych nast¹piæ mo¿e bezpoœrednio poprzez wzrost komórek
wytwarzaj¹cych toksyny na artyku³ach spo¿ywczych lub poprzez przejœcie mikotoksyn
z paszy do organizmu zwierzêcia. Ska¿enie surowców roœlinnych mo¿e nast¹piæ na
polu lub w okresie magazynowania, wzglêdnie podczas procesu przetwarzania. Wiele
mikotoksyn jest odpornych na obróbkê ciepln¹, w wyniku czego wykazuj¹ one stabil-
noœæ podczas standardowych procesów przygotowywania ¿ywnoœci i mog¹ pozosta-
waæ w produkcie d³ugo po zniszczeniu pleœni [10, 22, 32].

Zagro¿enie zanieczyszczenia mikotoksynami dotyczy produktów roœlinnych (zbo¿a,
zasiewy roœlin oleistych, kawa, owoce, warzywa, przyprawy) i zwierzêcych (miêso
i mleko). Wœród najbardziej znanych oraz najczêœciej wystêpuj¹cych mikotoksyn
mo¿na wymieniæ aflatoksyny, ochratoksynê A, patulinê oraz grupê toksyn wytwa-
rzanych przez pewne gatunki grzybów z rodzaju Fusarium. W niniejszej pracy przed-
stawiono przegl¹d literatury naukowej dotycz¹cy tych mikotoksyn, oraz regulacje
prawne dotycz¹ce zanieczyszczenia ¿ywnoœci tymi substancjami toksycznymi.
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Charakterystyka wybranych mikotoksyn

Termin mikotoksyny pochodzi od s³ów: greckiego mycos – grzyb oraz ³aciñskiego
toxicum – trucizna. Okreœla on toksyczne substancje chemiczne wytwarzane przez
pewne gatunki pleœni rozwijaj¹cej siê na niektórych produktach ¿ywnoœciowych.
Mikotoksyny s¹ zwi¹zkami silnie toksycznymi, które bardzo niekorzystnie wp³ywaj¹
na zdrowie ludzi powoduj¹c liczne schorzenia, np. choroby nowotworowe. Najwy¿-
sze dopuszczalne poziomy tych substancji w œrodkach spo¿ywczych s¹ okreœlone
przez Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 [26].

Najbardziej znan¹ grup¹ mikotoksyn s¹ aflatoksyny, które w g³ównej mierze
wytwarzane s¹ przez toksynotwórcze szczepy Aspergillus flavus oraz Aspergillus
parasiticus, W warunkach sprzyjaj¹cych rozwojowi grzybów (odpowiednia tempera-
tura i wilgotnoœæ) zanieczyszczenie mikotoksynami mo¿e wyst¹piæ w trakcie wegeta-
cji roœlin [7]. Czynniki takie jak wilgotnoœæ gleby, stres wywo³any susz¹, uszkodzenie
spowodowane przez owady i niedobory mineralnych substancji od¿ywczych, mog¹
zintensyfikowaæ proces ich powstawania. Jednak najwiêksze stê¿enie aflatoksyn
obserwuje siê w artyku³ach rolnych w trakcie ich przechowywania w nieodpo-
wiednich warunkach [17, 18, 19].

Aflatoksyny to grupa zwi¹zków o podobnej budowie chemicznej, wœród których
najbardziej znane to aflatoksyny B1, B2, G1, G2, które wystêpuj¹ w wielu produktach
spo¿ywczych pochodzenia roœlinnego. Mog¹ one wywo³ywaæ szereg chorób, w tym
raka w¹troby czy nerek, chroniczne zapalenie lub marskoœæ w¹troby i ¿ó³taczkê.
Mikotoksyny s¹ toksyczne w przypadku spo¿ycia ich w du¿ej iloœci, jednak d³ugo-
trwa³a ekspozycja na niewielkie nawet dawki aflatoksyn równie¿ mo¿e stanowiæ
zagro¿enie dla zdrowia. Niektóre aflatoksyny mog¹ tak¿e wywo³ywaæ mutacje
genów w komórkach ludzkich i zwierzêcych. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e zanieczysz-
czenie aflatoksynami pojawia siê po zbiorach i wynika z nieprawid³owego przecho-
wywania p³odów rolnych. Okaza³o siê jednak, ¿e aflatoksyny w takich produktach
rolnych jak orzechy ziemne czy kukurydza mog¹ byæ wytwarzane podczas wegetacji
roœlin na polu. Obecnie przyjmuje siê, ¿e Aspergillus parasiticus jest dobrze przysto-
sowany do ¿ycia w œrodowisku glebowym, natomiast Aspergillus flavus do aktyw-
nego rozwoju na czêœciach nadziemnych roœlin (np. kukurydza). Biochemiczna
ró¿nica pomiêdzy tymi 2 gatunkami grzybów polega na tym, ¿e A. parasiticus mo¿e
wytwarzaæ wszystkie cztery aflatoksyny (B1, B2, G1, G2), natomiast A. flavus zwykle
tylko B1 i B2. Obserwacjê tê potwierdzaj¹ dane dotycz¹ce obecnoœci aflatoksyn
w ziarnie kukurydzy i orzechach ziemnych. Podczas gdy ponad 90% zanieczyszczo-
nych próbek kukurydzy zawiera tylko aflatoksyny B1 i B2, wiêkszoœæ zanieczysz-
czonych orzechów zawiera tak¿e aflatoksyny G1 i G2 [20].

Zasadniczy wp³yw na wytwarzanie mikotoksyn maj¹ warunki przechowywania
p³odów rolnych po zbiorach. Wilgotnoœæ oraz temperatura magazynowanego zbo¿a
bezpoœrednio wp³ywa na rozwój pleœni oraz powstawanie mikotoksyn. Badania
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Nakai i in. [19] wykaza³y pozytywn¹ korelacje pomiêdzy okresem przechowywania,
temperatur¹, aktywnoœci¹ wody, wilgotnoœci¹ a rozwojem grzybów toksynotwór-
czych w orzechach ziemnych. Równie¿ Iqbal i in. [17] badali wp³yw warunków
przechowywania na zawartoœæ aflatoksyn w zbo¿ach i orzechach. Wykazali oni
statystycznie istotny wp³yw tych warunków na zawartoœæ aflatoksyn. W klimacie
umiarkowanym ska¿enie p³odów rolnych aflatoksynami jest sporadyczne. W produk-
tach roœlinnych najczêœciej i w najwiêkszych iloœciach wystêpuj¹ aflatoksyny B1 i G2.
Przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeñ aflatoksyn¹ B1 oraz sum¹
aflatoksyn B1, B2, G1, G2 stwierdzano w produktach takich jak orzechy arachidowe,
pistacje, orzechy laskowe, orzechy brazylijskie oraz figi [24, 25, 27]. Aflatoksyny s¹
tak¿e obecne w maœle arachidowym. Do produktów, w których stwierdza siê ich
obecnoœæ mo¿na zaliczyæ tak¿e ziarna pszenicy, ry¿ oraz kukurydzê. Giray i in. [16]
stwierdzili obecnoœæ aflatoksyn B1, B2, G1, G2 w 59% badanych próbek pszenicy
zebranej w wybranych regionach Turcji. Oznaczone zawartoœci zanieczyszczeñ nie
przekracza³y dopuszczalnego poziomu. Ponadto aflatoksyny wykrywane s¹ w przy-
prawach kuchennych, takich jak papryka, pieprz, oraz suszonych owocach, np. figach
[8]. Nale¿y podkreœliæ równie¿, ¿e pasze zanieczyszczone tymi mykotoksynami, poza
szkodliwym wp³ywem na zwierzêta, stwarzaj¹ poœrednie zagro¿enie dla cz³owieka ze
wzglêdu na przechodzenie aflatoksyn B1 i B2 do mleka w postaci ich metabolitów –
aflatoksyn M1 i M2 [9]. Przyjmuje siê powszechnie, ¿e oko³o 1–3% zawartej w paszy
aflatoksyny B1 pojawia siê w mleku jako aflatoksyna M1. Wiêkszoœæ danych z litera-
tury dotyczy mleka krowiego [11], wiadomo jednak, ¿e aflatoksyna M1 mo¿e tak¿e
wystêpowaæ w mleku owczym, kozim, bawolim i wielb³¹dzim. Toksyna ta jest
równie¿ wykrywana w próbkach mleka kobiet karmi¹cych [13, 15]. Prowadzone
badania [33] wykaza³y odpornoœæ tej toksyny na obróbkê ciepln¹ produktów mleczar-
skich (pasteryzacja, sterylizacja) oraz odpornoœæ na proces mro¿enia. Przechowy-
wanie mleka surowego naturalnie ska¿onego aflatoksyn¹ M1 w temperaturze –18°C
nie powoduje obni¿enia stê¿enia toksyny podczas 68 dni mro¿enia. Toksyna ta jest
stabilna podczas przechowywania w temperaturze +4°C przez okres 9 miesiêcy [12].
Stwierdzono, ¿e za obni¿enie zawartoœci aflatoksyny M1 w produktach mleczarskich
odpowiedzialny jest kwas mlekowy powstaj¹cy w procesie fermentacji [10]. Przetwa-
rzanie mleka na mleko w proszku powoduje znaczne (nawet 8-krotne) zwiêkszenie
zawartoœci aflatoksyny M1. Natomiast podczas produkcji przetworów mleczarskich,
takich jak œmietanka, mas³o, ser i serwatka, dochodzi do okreœlonego rozdzia³u
toksyny, który zwi¹zany jest z oddzieleniem sk³adników mleka i t³umaczony jest
zdolnoœci¹ jej wi¹zania siê z bia³kami mleka, a g³ównie z kazein¹ [10].

Ochratoksyna A (OTA) jest wytwarzana przez Penicillium verrucosum (w kli-
macie umiarkowanym i ch³odnym) oraz niektóre gatunki Aspergillus (w cieplejszych
i tropikalnych obszarach œwiata). Jest ona silnie toksyczna, du¿e zawartoœci ochra-
toksyny A powoduj¹ uszkodzenie nerek. Uwa¿a siê, ¿e zanieczyszczenie ¿ywnoœci
i pasz t¹ toksyn¹ nastêpuje g³ównie po zbiorze, podczas niew³aœciwego przechowy-
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wania p³odów rolnych [22]. Mikotoksyna ta wykrywana jest najczêœciej w surowcach
Ÿle wysuszonych oraz sk³adowanych w nieodpowiednich warunkach wilgotnoœci
i temperatury. Najszersze zakresy i najwiêksze poziomy ochratoksyny stwierdzono
w zbo¿ach. Szacuje siê, ¿e w Europie przynajmniej 50% dziennego pobrania pocho-
dzi ze zbó¿ i produktów zbo¿owych [4]. Z uwagi na stabilnoœæ i odpornoœæ tej toksyny
na procesy technologiczne wykrywana jest ona w takich produktach jak: wino, piwo,
sok winogronowy oraz kawa naturalna. W badaniach Araguas i in. [2] stwierdzono
obecnoœæ ochratoksyny A w 19 z 21 badanych próbek p³atków œniadaniowych, w 14
z 20 badanych próbek produktów zbo¿owych dla dzieci oraz w 24 z 31 próbek piwa.
Wiêkszoœæ wyznaczonych stê¿eñ nie przekracza³a dopuszczalnego limitu. Równie¿
badania Fredj i in. [14] dotycz¹ce wystêpowania patogennych gatunków grzybów
w Tunezyjskich winnicach wykaza³y obecnoœæ ochratoksyny A na poziomie od 1,1 do
4,3 �g · l–1 w 5 na 10 badanych próbek. Jej obecnoœæ stwierdza siê równie¿
w niektórych produktach fermentowanych, np. sosie sojowym [8, 22]. Wysok¹
zawartoœci¹ OTA charakteryzuj¹ siê równie¿ suszone owoce, tj. rodzynki, porzeczki
i su³tanki [2, 8]. Wykrywano j¹ równie¿ w mleku kobiecym oraz w surowicy krwi
matki i p³odu [23].

Podawanie zbó¿ zawieraj¹cych ochratoksynê A zwierzêtom mo¿e spowodowaæ
jej kumulacjê w miêœniach, narz¹dach i krwi, a tym samym stanowiæ jej Ÿród³o w prze-
tworach miêsnych zawieraj¹cych podroby, takie jak nerki czy w¹trobê.

Patulina jest wtórnym metabolitem niektórych gatunków grzybów z rodzaju
Aspergillus oraz Penicillium. Jest mikotoksyn¹ charakteryzuj¹c¹ siê ogóln¹ wysok¹
toksycznoœci¹ dla organizmów zwierzêcych. Zwiêksza m.in. przepuszczalnoœæ naczyñ
krwionoœnych, hamuje diurezê i uszkadza w¹trobê. Pomimo braku jednoznacznych
dowodów patulina podejrzewana jest tak¿e o dzia³anie mutagenne i rakotwórcze.
W warunkach naturalnych patulinê wykrywa siê najczêœciej w jab³kach i soku
jab³kowym. Czasami patulina stwierdzana jest w owocach dotkniêtych br¹zow¹
zgnilizn¹, np. w bananach, ananasach, winogronach, brzoskwiniach, morelach i po-
midorach [22, 31]. ZnaleŸæ j¹ mo¿na równie¿ (choæ w niewielkich iloœciach) w spleœ-
nia³ych kompotach i soku gruszkowym [22]. Nawet niewielki udzia³ patuliny w su-
rowcu przeznaczonym do przetwórstwa mo¿e prowadziæ do otrzymania produktów
o niew³aœciwej jakoœci zdrowotnej. Znaczn¹ jej trwa³oœæ i odpornoœæ na warunki
stosowane podczas procesów technologicznych potwierdza fakt wystêpowania jej
w sokach i przecierach jab³kowych. Liczne badania œwiadcz¹ o ró¿nym stopniu
zanieczyszczenia produktów jab³kowych patulin¹. Badania zawartoœci patuliny w so-
kach oraz produktach owocowych by³y prowadzone w Polsce, Australii, Francji,
W³oszech oraz USA [31, 32]. Spadro i in. [32] stwierdzili obecnoœæ patuliny w 47
z 135 badanych próbek ró¿nych soków, tylko w jednym przypadku przekroczony
zosta³ dopuszczalny poziom zanieczyszczenia t¹ toksyn¹ (50 �g · kg–1).

Mikotoksyny fuzaryjne nale¿¹ do grupy zwi¹zków chemicznych o podobnych
w³aœciwoœciach wytwarzanych przez kilka szczepów pleœni z rodziny Fusarium,
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przede wszystkim Fusarium graminearum i Fusarium culmorum. Grzyby te rozwi-
jaj¹ siê najczêœciej w czasie d³ugotrwa³ych okresów ch³odu, w okresie wegetacji
i ¿niw przebiegaj¹cych w warunkach du¿ej wilgotnoœci. Infekcja nastêpuje po skie³ko-
waniu zarodników konidialnych przenoszonych z powietrzem i kroplami deszczu.
Najbardziej szkodliwa jest infekcja w fazie kwitnienia zbó¿. Pierwszym objawem jest
bielenie pojedynczych k³osków w zainfekowanym k³osie. Nastêpnie grzyb przerasta
k³os przez osadkê k³osow¹ pora¿aj¹c kolejne k³oski. Mo¿e nast¹piæ tak¿e równo-
czesne pora¿enie kilku k³osków. W koñcowym efekcie mo¿e nast¹piæ zbielenie
ca³ego k³osa. W okresie dojrzewania zbó¿ na pora¿onych k³osach pojawia siê zarod-
nikowanie Fusarium w postaci ró¿owego lub ³ososiowego nalotu.

Wœród mikotoksyn fuzaryjnych mo¿emy wyró¿niæ trichoteceny i fumonizyny
oraz moniliforminê, zearalenon i jego pochodne. Trichoteceny obejmuj¹ oko³o 150
zwi¹zków o zbli¿onej budowie cz¹steczkowej, z których najwa¿niejszymi s¹ w gru-
pie A: T-2 toksyna, HT-2 toksyna, diacetoksyscirpenol (DAS), w grupie B: deoksy-
niwalenol (DON), niwalenol i fuzarenon. Fumonizyny tworz¹ grupê 12 zwi¹zków,
z których najczêœciej wystêpuje fumonizyna B1. Poza tym du¿e znaczenie maj¹
równie¿ mikotoksyny, odrêbne pod wzglêdem chemicznym od powy¿szych, takie
jak: moniliformina, zearalenon i jego pochodne oraz bewerycyna [3].

Trichoteceny maj¹ silne toksyczne dzia³anie, takie jak podra¿nienia skóry, wy-
mioty, biegunka, os³abienie ³aknienia, krwotoki, uszkodzenia szpiku kostnego i ane-
mia, zaburzenia neurologiczne, poronienia, a nawet mog¹ prowadziæ do œmierci.
Wiêkszoœæ tych objawów powoduj¹ trichoteceny z grupy A. Natomiast trichoteceny
z grupy B, oprócz ogólnego dzia³ania toksycznego, powoduj¹ zanik ³aknienia oraz
wymioty. D³ugotrwa³e nara¿enie na dzia³anie deoksyniwalenolu i zbli¿onych zwi¹z-
ków zmniejsza odpornoœæ na choroby i os³abia system immunologiczny. Du¿¹
wra¿liwoœæ na trichoteceny wykazuj¹ zwierzêta monogastryczne i drób. U drobiu
najczêœciej wystêpuje zahamowanie wzrostu, osowia³oœæ oraz krwawa biegunka.
U trzody chlewnej obserwuje siê zmniejszenie ³aknienia i spadek przyrostów masy
cia³a. Przy wy¿szych stê¿eniach pojawiaj¹ siê zaburzenia w rozrodzie. Zearalenon
powoduje syndrom estrogeniczny lub hyperestrogenizm u trzody chlewnej. Fumoni-
zyny s¹ silnie toksyczne i rakotwórcze. Powoduj¹ rozmiêkanie leukodystroficzne
u koni, obrzêk p³uc i uszkodzenie w¹troby u œwiñ, spowolnienie wzrostu u drobiu oraz
upoœledzenie funkcjonowania w¹troby i os³abienie odpornoœci u byd³a.

W badaniach Adejumo i in. [1] dotycz¹cych wystêpowania pleœni z rodaju
Fusarium i trichotecenów w nigeryjskiej kukurydzy w 180 badanych próbkach nie
stwierdzono obecnoœci nivalenolu, toksyny T-2, toksyny HT-2. Zidentyfikowano
natomiast obecnoœæ innych toksyn z tej grupy, tj. DON-u w 40 badanych próbkach,
a diacetoksyscirpenolu (DAS) w 17. Deoksyniwalenol wykrywany jest równie¿
w produktach takich jak m¹ka czy piwo [28]. Podobnie w badaniach Schollenberger
i in. [29] dotycz¹cych wystêpowania trichotecenów w produktach sojowych dostêp-
nych na rynku niemieckim stwierdzono obecnoœæ toksyn z tej grupy w 11 z badanych
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45 próbek, a najwiêksze stê¿enia wykryto w przypadku toksyn DON i ZEA, nie
stwierdzono natomiast obecnoœci toksyny T-2. Zearalenon wystêpuje równie¿ w ku-
kurydzy i ziarniakach zbó¿, takich jak: ry¿, pszenica, jêczmieñ i sorgo. Dodatkowo
toksynê tê wykryto w produktach zbo¿owych, takich jak m¹ka, s³ód oraz piwo [34].
Natomiast w badaniach Schollenberger i in. [30] dotycz¹cych wystêpowania toksyn
Fusarium w olejach jadalnych sprzedawanych na rynku niemieckim stwierdzono
obecnoœæ toksyn T-2, HT-2, DON, DAS, ZEA w 23 z 110 próbek.

Z uwagi na fakt, ¿e zanieczyszczenie produktów nieprzetworzonych, pó³pro-
duktów oraz wyrobów gotowych ma równie¿ istotny wp³yw na rozwój gospodarczy
i ekonomiczny krajów bêd¹cych g³ównymi producentami produktów nara¿onych na
zanieczyszczenie mikotoksynami opracowano szereg metod powoduj¹cych zmniej-
szenie ich stê¿enia. Zabiegi te okreœlane s¹ nieraz jako detoksykacja. Polegaj¹ one na
usuniêciu, zniszczeniu lub zredukowaniu toksycznego dzia³ania mikotoksyn. Naj-
czêœciej dzia³ania takie podejmuje siê wobec roœlin zbo¿owych po zbiorze. Metody te
dzieli siê na chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne. Celem tych dzia³añ jest zmiana
budowy chemicznej toksyn, gdy¿ to ona w³aœnie warunkuje poziom toksycznoœci
cz¹steczki. Opracowywane s¹ równie¿ metody maj¹ce na celu redukcjê toksycznoœci
mikotoksyn, które ju¿ przedosta³y siê do organizmu. Jednym z aktualnych kierunków
badañ jest próba znalezienia substancji (witaminy, bia³ka, enzymy, t³uszcze, antyutle-
niacze), które dodane do potencjalnie ska¿onych produktów spo¿ywczych wp³ywa³y-
by na zmniejszenie ich toksycznoœci. Dodane substancje wi¹za³yby siê z cz¹stecz-
kami mikotoksyn, redukuj¹c w ten sposób ich przyswajalnoœæ biologiczn¹. Prak-
tyczne zastosowanie tych metod z uwagi na ekonomiczny aspekt jest nieop³acalne [6,
21]. Niemniej jednak zastosowanie niektórych procesów, takich jak ekstruzja, powo-
duje redukcjê o 83% zawartoœci ZEAw produktach zbo¿owych (p³atki kukurydziane)
[34]. Równie¿ proces sma¿enia powoduje obni¿enie poziomu zanieczyszczenia
deoksyniwalenolem. Badania Samar i in. [28] wykaza³y obni¿enie zawartoœci tej
mikotoksyny w zakresie od 20 do 66%.

Podsumowanie

Z przedstawionego przegl¹du piœmiennictwa wynika, ¿e problem zanieczysz-
czenia ró¿nych œrodków spo¿ywczych mikotoksynami jest bardzo istotny w aspekcie
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci. Mikotoksyny mog¹ wywo³ywaæ u ludzi i zwierz¹t efekty
toksycznoœci o charakterze ostrym, podostrym lub przewlek³ym, wykazuj¹ równie¿
dzia³anie kancerogenne i teratogenne. Chocia¿ ostre efekty s¹ obserwowane wyj¹tko-
wo rzadko, to d³ugotrwa³e nara¿enie nawet na dzia³anie ich niskiego stê¿enia mo¿e
powodowaæ choroby przewlek³e, np. nowotwory [5, 8, 22, 32]. Z tego wzglêdu
istnieje koniecznoœæ monitorowania wystêpowania tych zwi¹zków w paszach oraz
artyku³ach spo¿ywczych.
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Summary

The aim of this study was to present some information about food contamination
by the mycotoxins. Mycotoxins are toxic secondary metabolites of fungi and are pol-
lutant of the food and raw materials used for its production. Mycotoxins exhibited in
human and animal organisms could lead to severe intoxication and have mutagenic,
carcinogenic, teratogenic and estrogenic properties. Presence of the mycotoxins in
food products harmfully affects the human health. There are about four hundred
known aflatoxins, but most dangerous considering their harmful effects are aflatoxins,
ochratoxin A, patulin and Fusarium mycotoxins. Limits of the mycotoxin presence
have been strictly regulated by food laws. Although the acute toxicities are observed
very seldom, the long lasting endanger of low mycotoxin concentration could lead to
the chronic disease. For this reason it is necessary to monitor the presence of this com-
pound in feeding stuffs and food products.
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Wstêp

Okres przygotowawczy i licz¹cy 4 lata okres funkcjonowania Polski w struktu-
rach UE, to czas wielkich przemian spo³ecznych i gospodarczych. Wyznacznikiem
tych ostatnich jest rozwój oraz wdra¿anie innowacji technicznych i technologicznych
we wszystkich dzia³ach gospodarki narodowej. Dotyczy to tak¿e naszego krajowego
rolnictwa, które po latach zastojów wprowadza do procesów produkcyjnych nowo-
czesne, wysokoprodukcyjne i wydajne œrodki oraz przedmioty pracy. A przecie¿
rolnictwo uwa¿ane jest za zachowawcz¹ dziedzinê gospodarki i zazwyczaj do rolnict-
wa przemiany cywilizacyjne oraz najnowsze osi¹gniêcia nauki i techniki docieraj¹
znacznie póŸniej, ni¿ do innych obszarów ¿ycia gospodarczego [3].

Pomimo tak istotnych zmian rolnictwo polskie stanowi dzia³ gospodarki, który
nadal odbiega od europejskich standardów. Przede wszystkim cechuje je niska
efektywnoœæ gospodarowania. Powszechnie wiadomo, ¿e w rolnictwie zale¿y ona od
w³aœciwych proporcji miêdzy ziemi¹, kapita³em i prac¹. Tylko przy odpowiednio
wysokich zasobach ziemi i kapita³u przypadaj¹cych na jednostkê pracy zapewniona
zostanie wydajnoœæ pracy, wystarczaj¹ca do uzyskania zadowalaj¹cego dochodu.
Niestety, obserwowana od kilku lat zmiana wyposa¿enia technicznego nie powoduje
istotnego zmniejszenia roli czynników pierwotnych, tj. pracy i ziemi, w wiêkszoœci
naszych gospodarstw. A takie zmiany powszechnie uznawane s¹ za wyznacznik
prawid³owego rozwoju rolnictwa [27]. Odzwierciedleniem tego jest niska wydajnoœæ
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ziemi i bardzo niska wydajnoœæ pracy. O ile jeszcze sama wydajnoœæ ziemi jest tylko
o po³owê ni¿sza od osi¹ganej w rozwiniêtych rolniczo krajach UE, to wydajnoœæ pracy
jest czterokrotnie ni¿sza od przeciêtnej wydajnoœci w ca³ej gospodarce narodowej i a¿
piêciokrotnie ni¿sza od produktywnoœci pracy rolnika zachodnioeuropejskiego. Ju¿
na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e dalszy rozwój rolnictwa mo¿liwy bêdzie
tylko wówczas, gdy systematycznie rosn¹æ bêdzie wydajnoœæ pracy w ka¿dym
systemie produkcji rolniczej: konwencjonalnym, zrównowa¿onym i ekologicznym.
Znalezienie rozwi¹zañ tego problemu jest mo¿liwe poprzez diagnozê przyczyn
niskiej wydajnoœci pracy, obejmuj¹c¹:
� analizê struktury agrarnej i zatrudnienia,
� analizê zasobów ziemi i czynników decyduj¹cych o jej produkcyjnoœci,
� analizê wyposa¿enia technicznego i stosowanych technologii produkcji.

Tylko na podstawie tak kompleksowej analizy mo¿liwe bêdzie wskazanie czyn-
ników determinuj¹cym rozwój rolnictwa, a przez to wzrost wydajnoœci pracy w rol-
nictwie polskim.

Zasoby ziemi i pracy w rolnictwie

Wed³ug danych statystycznych w rolnictwie naszym pracuje ponad 16% ogó³u
zatrudnionych, którzy dostarczaj¹ nieca³e 3% PKB [28]. Dlatego za czynnik spraw-
czy niekorzystnych wyników ekonomicznych uznaje siê zbyt du¿e zasoby pracy
w rolnictwie. W opinii wielu ekonomistów utrzymywanie du¿ego zatrudnienia w rol-
nictwie jest jednym z podstawowych czynników ograniczaj¹cych wydajnoœæ tego
sektora. Jednoczeœnie jest tak¿e czynnikiem sprawczym rozdrobnionej struktury
obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych, co utrudnia zwiêkszanie wydaj-
noœci pracy [16]. W tym zakresie rolnictwo polskie nie przesz³o jeszcze istotnych
przeobra¿eñ. Struktura agrarna nadal pozostaje niekorzystna, a w zdominowanym
przez si³ê robocz¹ sektorze na 100 ha UR przypada œrednio ponad 20 osób, wobec
oko³o piêciu osób w krajach zachodnioeuropejskich [12].

W 2007 r. w Polsce by³o 1804 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych o po-
wierzchni u¿ytków rolnych przekraczaj¹cej 1 ha [28]. W ci¹gu 5 lat odnotowano
spadek ich liczby o 7,6%. Dla porównania, w tym okresie liczba gospodarstw ogó³em
zmniejszy³a siê a¿ o 12,1% (z 2933 tys. do 2579 tys.). Ze wzglêdu na to, ¿e najwiêksza
dynamika zmian obejmowa³a gospodarstwa o powierzchni do 1 ha UR, nie odnoto-
wano wyraŸnego wzrostu œredniej powierzchni gospodarstwa indywidualnego w kra-
ju. O ile bowiem w 2002 r. wynosi³a ona 7,4 ha, to w 2007 r. tylko o 5,4% wiêcej, tj.
7,8 ha. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w tym okresie o 25,7% wzros³a liczba gospo-
darstw najwiêkszych, o powierzchni powy¿ej 50 ha UR (z 17,1 tys. do 21,5 tys.).

Przedstawione zmiany czêœciowo potwierdzaj¹ prognozy, opublikowane przez
IBMER na pocz¹tku tego 100-lecia [26]. Zak³adano w nich, ¿e do roku 2020
powierzchnia UR zmniejszy siê przynajmniej o oko³o 3,1 mln ha. W ten sposób
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uzyskanie 55–60% wzrostu produkcji rolniczej wymusi podwojenie plonów oraz
obsady i produktywnoœci zwierz¹t w rozwojowych gospodarstwach rolniczych.
Dzia³ania te doprowadzi³yby do zrównania wydajnoœci ziemi w Polsce i w rozwi-
niêtych rolniczo krajach UE. Jednak dla osi¹gniêcia zak³adanego celu konieczne jest
stosowanie odpowiedniej agrotechniki, która pozwoli na racjonalne wykorzystanie
potencja³u rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wed³ug badañ JUNG, w Polsce wyko-
rzystanie tego potencja³u jest niskie. Decyduje o tym wysoki, przekraczaj¹cy 30%,
udzia³ gleb lekkich, charakteryzuj¹cych siê du¿ym zakwaszeniem, wysok¹ podat-
noœci¹ na erozjê i ma³¹ pojemnoœci¹ wodn¹, ograniczaj¹c¹ dobór roœlin i ich plonowa-
nie. Ponadto nale¿y tak¿e uwzglêdniæ zaniedbania w zakresie agrotechniki, które
dodatkowo obni¿aj¹ produkcyjnoœæ gleby [20]. Badania agrotechniczne JUNG wyka-
za³y, ¿e oko³o 60% gleb w naszym kraju ma odczyn kwaœny lub bardzo kwaœny,
a gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobnoœci w fosfor i potas stanowi¹ 40–50% area³u.
Takie wskaŸniki s¹ charakterystyczne dla gospodarki rabunkowej, gdzie pobór
sk³adników pokarmowych z plonami roœlin uprawnych jest wiêkszy od iloœci tych
sk³adników wnoszonych w nawozach mineralnych i organicznych [9]. W odniesieniu
do samego nawo¿enia mineralnego uzasadnione kontrowersje wzbudza nie iloœæ,
a struktura zu¿ycia podstawowych sk³adników mineralnych. Pod zbiory 2007 r.
zu¿yto w ca³ym rolnictwie ponad 120 kg NPK, w przeliczeniu na 1 ha UR. Dodatko-
wo zastosowano obornik, którego równowartoœæ stanowi³o ok. 45 kg NPK. Dla
ca³ego nawo¿enia organicznego by³o to blisko 100 kg NPK na 1 ha UR, co znacz¹co
poprawi³o bilans sk³adników pokarmowych. Jednak przy niskiej efektywnoœci nawo-
¿enia mineralnego i niekorzystnej strukturze NPK, w której udzia³ N jest wy¿szy od
sumy PK, plonowanie roœlin jest bardzo niskie i w znacznym stopniu uzale¿nione od
warunków œrodowiskowych. Miêdzy innymi dlatego w Polsce uzyskuje siê prze-
ciêtnie tylko 3 t ziarna z 1 ha, przy bardzo du¿ym zró¿nicowaniu zbiorów zbó¿
i innych ziemiop³odów w kolejnych latach [9].

W przedstawionych wczeœniej prognozach IBMER za³o¿ono, ¿e wzrost produkcji
obejmowa³by tylko czêœæ gospodarstw, nazywanych umownie rozwojowymi [26,
27]. Wed³ug cytowanych autorów, liczba potencjalnie rozwojowych gospodarstw
rodzinnych i wielkoobszarowych powinna utrzymywaæ siê na poziomie 550–600 tys.
O ile jednak pod koniec ubieg³ego wieku gospodarstwa te zajmowa³y 44% UR
(œrednio po 13,5 ha UR), daj¹c oko³o 60% produkcji towarowej, to w 2020 r. powinny
zajmowaæ 75% UR (œrednio po 21,3 ha UR), daj¹c a¿ 90% rolniczej produkcji
towarowej. W konsekwencji produkcja rolnicza powinna byæ prowadzona na zmniej-
szonej przynajmniej o 15–20% powierzchni UR, przy zmniejszonej o 2/3 liczbie
gospodarstw i zmniejszonym o ponad 60% zatrudnieniu bezpoœrednim. Dzisiaj te
prognozy nale¿y skorygowaæ, nie tylko w odniesieniu do poziomu plonów, ale tak¿e
w odniesieniu do zatrudnienia bezpoœredniego i œredniej wielkoœci gospodarstwa.
Dotychczasowe przes³anki wskazuj¹, ¿e spadek zatrudnienia bêdzie wynosi³ oko³o
40%, co znacz¹co utrudni procesy scaleniowe. Takie wnioskowanie potwierdzaj¹
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zmiany liczby gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ rolnicz¹. Dopiero od 2005 r.
zahamowana zosta³a tendencja wzrostu liczby gospodarstw prowadz¹cych tak¹ dzia-
³alnoœæ. Jeszcze w latach 2002–2005 ich liczba wzros³a o ponad 10%, w tym gospo-
darstw indywidualnych o powierzchni powy¿ej 1 ha o blisko 8% [28]. G³ównym
czynnikiem wzrostu aktywnoœci produkcyjnej by³y dop³aty bezpoœrednie. Niew¹tpli-
wie przyczyni³y siê one do ograniczenia zmian struktury agrarnej, a niska dynamika
zmian tego podstawowego czynnika produkcji nie mog³a zaowocowaæ wysokim
wzrostem wydajnoœci pracy, pomimo istotnego wzrostu wyposa¿enia technicznego.

Wyposa¿enie techniczne rolnictwa

Wymiernym wskaŸnikiem wzrostu wyposa¿enia jest zmiana liczby ci¹gników
znajduj¹cych siê w gospodarstwach rolnych. Wed³ug danych GUS, w 2007 r. we
wszystkich gospodarstwach indywidualnych o powierzchni powy¿ej 1 ha UR by³o
1466,7 tys. szt. ci¹gników, tj. o 8,2% wiêcej ni¿ w 2005 r. [28]. Œrednio na 100 takich
gospodarstw przypada³y 84 ci¹gniki, przy 79 ci¹gnikach dwa lata wczeœniej. W tym
okresie najwy¿sze wskaŸniki wzrostu odnotowano w gospodarstwach najmniejszych,
o powierzchni do 2 ha UR (o 13,3%) oraz w gospodarstwach najwiêkszych, o po-
wierzchni powy¿ej 50 ha UR (o 14,6%). W wartoœciach bezwzglêdnych by³o to
odpowiednio 13,4 i 2,9 tys. szt. Liczby te wyraŸne wskazuj¹ na wysoki wzrost
wyposa¿enia gospodarstw mniejszych, w których wykorzystanie ci¹gników bêdzie
ograniczone, a w konsekwencji niska bêdzie substytucja pracy ¿ywej prac¹ uprzed-
miotowion¹. Za pozytywne nale¿y uznaæ zmiany wyposa¿enia w ci¹gniki wy¿szych
klas uci¹gu i z napêdem na 4 ko³a. W ci¹gu ostatnich dwóch lat liczba ci¹gników
o mocy 60–100 kW wzros³a o 17,3%, a ci¹gników o mocy 100 kW i wy¿szej o 21,8%.
Skutkowa³o to wzrostem œredniej mocy ci¹gnika z 38,9 do 39,8 kW, co w przeliczeniu
na 1 ha UR daje 3,8 kW [13]. Zatem ju¿ obecnie jest to wartoœæ wy¿sza od progno-
zowanej przez IBMER [27]. Dlatego opieraj¹c siê na tych prognozach nale¿y oczeki-
waæ stopniowego spadku liczby ci¹gników rolniczych i maszyn samobie¿nych oraz
wiêkszoœci nowoczesnych maszyn rolniczych przeznaczonych do produkcji roœlin-
nej. Efektywnoœæ pracy tej zmniejszaj¹cej siê liczby maszyn bêdzie wzrastaæ. G³ów-
nymi czynnikami wzrostu tej efektywnoœci bêd¹ wzrost wydajnoœci eksploatacyjnych
oraz wzrost wykorzystania rocznego.

Konsekwencj¹ wprowadzania nowoczesnych maszyn powinna byæ redukcja
wyposa¿enia w maszyny stare i moralnie zu¿yte. Niestety, ci¹gle zbyt wysoka liczba
gospodarstw ma³ych sprawia, ¿e sprzêt ten nadal pozostaje w rolnictwie. Zjawisko to
pog³êbia, wspomniany wczeœniej wzrost wyposa¿enia w ci¹gniki gospodarstw mniej-
szych. W rezultacie niska jest stopa odnawiania parku ci¹gnikowego, która w Polsce
wynosi³a 0,55, podczas gdy w rozwiniêtych rolniczo krajach UE mieœci siê przedziale
od 2 do 3 [15]. Przy braku spadku liczby maszyn, ograniczone jest wykorzystanie
maszyn w us³ugach, a roczne wykorzystanie parku maszynowego pozostaje ci¹gle
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bardzo niskie. Na tej podstawie za uzasadnion¹ nale¿y uznaæ ocenê, wg której
wystêpuj¹ce w polskim rolnictwie relacje miêdzy ziemi¹ a kapita³em s¹ dostateczne,
natomiast relacje miêdzy prac¹ a kapita³em oraz prac¹ a ziemi¹ niedostateczne [24].
Jednak w naszych warunkach nie zasoby œrodków technicznych, a ich stan techniczny
i wykorzystanie decyduj¹ o niedostatecznych relacjach miêdzy prac¹ i kapita³em,
a w konsekwencji o niskiej wydajnoœci pracy.

Technologia i technika w produkcji rolniczej

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w produkcji roœlinnej uprawa roli jest jednym z naj-
bardziej energoch³onnych i najmniej wydajnych procesów, obecnie d¹¿y siê do
ograniczenia intensywnoœci uprawy roli w sposób uwzglêdniaj¹cy w³aœciwoœci bio-
tyczne i fizyczne gleby oraz wymagania roœlin. Przede wszystkim ogranicza siê liczbê
i intensywnoœæ zabiegów uprawowych i przechodzi od uprawy klasycznej, poprzez
ró¿nego rodzaju uproszczenia, uprawê kombinowan¹ i uprawê konserwuj¹c¹ do
siewu bezpoœredniego. G³ównymi celami stosowania upraw uproszczonych jest jak
najwiêksze zatrzymanie wody w glebie oraz mo¿liwoœæ pracy na du¿ych powierz-
chniach w krótkim czasie, przy maksymalnej oszczêdnoœci robocizny, energii i kosz-
tów. Jednak mo¿liwoœci stosowania metod bezorkowych uzale¿nione s¹ od rodzaju,
¿yznoœci i kultury gleby. Taka uprawa udaje siê przede wszystkim na glebach
ciê¿kich, a tych w Polsce jest stosunkowo najmniej. Na ten typ uprawy reakcja
ró¿nych gatunków roœlin jest zró¿nicowana, dlatego od rolnika wymagany jest
wy¿szy poziom wiedzy rolniczej i wysokie umiejêtnoœci zarz¹dzania produkcj¹
roœlinn¹, co te¿ nie nale¿y do mocnych stron naszego rolnictwa. Dotychczasowe
badania europejskie i krajowe wykaza³y tak¿e, ¿e do siewu bezpoœredniego dosto-
sowane musz¹ byæ wszystkie œrodki zwalczania chwastów i chorób oraz p³odozmian
i nawo¿enie. Wymaga to 4–5 lat przystosowania œrodowiska glebowego do takiego
sposobu uprawy gleby i poci¹ga za sob¹ wysokie wydatki na obrotowe œrodki
produkcji [14]. W rezultacie, w naszym systemie uprawy roli powinno siê d¹¿yæ
przede wszystkim do ograniczenia liczby orek, zastêpuj¹c je innymi, bardziej wydaj-
nymi zabiegami uprawowymi. Wydaje siê, ¿e najkorzystniejsza jest technologia
mieszana, ³¹cz¹ca uprawê tradycyjn¹ z upraw¹ minimum oraz uprawa konserwuj¹ca
z siewem w mulcz. Ta ostatnia korzystnie i w sposób d³ugotrwa³y (2–3 lata) oddzia³uje
na œrodowisko glebowe. Znacz¹co wy¿sza jest w niej tak¿e wydajnoœæ pracy, a koszty
produkcji mo¿na ograniczyæ nawet o 19% [21, 22].

W procesach technologicznych produkcji roœlinnej ograniczenie nak³adów pracy
¿ywej i uprzedmiotowionej jest mo¿liwe w rezultacie zwiêkszenia wydajnoœci ma-
szyn. Natomiast ograniczenie nak³adów materia³owych oraz ograniczenie uszkodzeñ
i strat zbieranego plonu w rezultacie zwiêkszenia precyzji i dok³adnoœci pracy
elementów roboczych maszyn rolniczych. Wszystkie te zmiany wp³ywaj¹ na wzrost
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efektywnoœci mechanizacji oraz na wzrost wydajnoœci pracy, gdy¿ ograniczaj¹ liczbê
koniecznych do przeprowadzenia zabiegów, czyni¹c je skuteczniejszymi.

Wzrost wydajnoœci maszyn rolniczych mo¿na osi¹gn¹æ poprzez zwiêkszenie
szerokoœci i prêdkoœci roboczej, a w przypadku œrodków transportowych przez wzrost
pojemnoœci i ³adownoœci. Przyk³adem takich zmian s¹ konstrukcje nowoczesnych
maszyn do nawo¿enia organicznego i mineralnego, których ³adownoœæ dochodzi do
20–30 t. Ponadto w roztrz¹saczach stosuje siê adaptery szerokopasmowe, które mog¹
rozrzucaæ obornik na szerokoœæ 24 m i wiêksz¹. Przy tak szerokim rozrzucie, dla
zapewnienia odpowiedniej dok³adnoœci rozmieszczenia nawozu, konieczne jest sto-
sowanie obornika w pe³ni przefermentowanego, a jeszcze lepiej – kompostowanego.
W wozach asenizacyjnych, równie¿ o du¿ej noœnoœci jak roztrz¹sacze, stosowane s¹
urz¹dzenia do aplikacji doglebowej lub rozlewacze szerokoœci przekraczaj¹cej 20 m,
wyposa¿one w przewody gumowe sprowadzaj¹ce gnojowicê na poziom pola [7, 18].

W technologiach nawo¿enia mineralnego podstawowe znaczenia dla wzrostu
wydajnoœci pracy ma wzrost efektywnoœci wykorzystania tych nawozów mineral-
nych. Obecnie mo¿liwy jest nawet 30% wzrost efektywnego wykorzystania nawozów
mineralnych, m.in. poprzez zwiêkszenie precyzji ich stosowania doglebowego i do-
listnego. Nadal podstawow¹ form¹ nawo¿enia pozostaje wysiew sta³ych nawozów
mineralnych, którego realizacja w odniesieniu do 1 ha poch³ania oko³o 15 kWh
energii i 1 rbh pracy ludzkiej. Nak³ady te mo¿na ograniczyæ nawet o 25%, g³ównie
przez zastosowanie udoskonaleñ techniki i technologii ich aplikacji [17].

Poza nawo¿eniem, uzyskanie wysokiego jakoœciowo i wyrównanego plonu wy-
maga równomiernego rozmieszczenia nasion i sadzeniaków. Wysokie wymagania
agrotechniczne spe³nia tylko precyzyjny siew maszynowy, który powszechnie stoso-
wany jest ju¿ przy siewie nasion kukurydzy i buraków oraz niektórych warzyw.
Najbardziej rozpowszechniony dzisiaj sposób wysiewu zbó¿, tj. siew rzêdowy,
w Europie jest zastêpowany siewem rzutowym. Czêsto do realizacji tego zabiegu
wykorzystuje siê siewniki pneumatyczne, które maj¹ znacznie wiêksze szerokoœci
robocze ni¿ siewniki mechaniczne. W systemach uprawy uproszczonej, siewniki
takie wyposa¿one s¹ w redlice obrotowe, umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie siewu przy
prêdkoœciach roboczych wynosz¹cych nawet 12÷15 km · h–1. Podstawow¹ wad¹
u¿ytkowania siewników pneumatycznych z redlicami obrotowymi jest koniecznoœæ
stosowania ci¹gników wy¿szych klas uci¹gu. Jednak rekompensuje j¹ mo¿liwoœæ
wykorzystania dozowników do równoczesnego wysiewu nasion i nawozów granulo-
wanych oraz ³atwoœæ ³¹czenia siewnika z ró¿nymi narzêdziami i maszynami uprawo-
wymi. W ten sposób ograniczone zostaj¹ jednostkowe nak³ady energetyczne, a wy-
dajnoœæ pracy wyraŸnie wzrasta.

Szczególnie wysoka precyzja jest wymagana w stosunku do maszyn wykorzys-
tywanych w zabiegach ochronnych do stosowania œrodków chemicznych. Poniewa¿
skutecznoœæ zabiegów ochronnych zale¿y zarówno od dawki œrodka chemicznego,
jak i w³aœciwego terminu wykonania zabiegu, nowoczesne konstrukcje opryskiwaczy
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z pomocniczym strumieniem powietrza umo¿liwiaj¹ wykonanie zabiegu przy prêd-
koœciach wiatru dochodz¹cych nawet do 8 m · s–1, przy jednoczeœnie zmniejszonej
dawce œrodków chemicznych o 20–30%. W celu ograniczenia iloœci stosowanych
œrodków chemicznych, a tym samym w celu zmniejszenia zagro¿eñ dla œrodowiska
i zmniejszenia kosztów produkcji, w nowoczesnych opryskiwaczach stosowane s¹
systemy elektroniczne identyfikacji zagro¿eñ. Pozwalaj¹ one na aplikowanie herbicy-
dów tylko na tych czêœciach pól, na których zagêszczenie chwastów i innych agrofa-
gów jest tak du¿e, ¿e uzasadnia obawê zmniejszenia plonów [2]. Innym sposobem
zwiêkszenia efektywnoœci pielêgnacji i ochrony roœlin, a tym samym zwiêkszania
wydajnoœci pracy jest nabudowanie na pielniku opryskiwacza pasowego. Do podsta-
wowych korzyœci takiego agregatownia nale¿y zaliczyæ m.in. zmniejszenie zu¿ycia
œrodków ochrony roœlin nawet o 60% i wzrost skutecznoœci zabiegu [17].

Wspó³czesne technologie zbioru roœlin s¹ ukierunkowane na minimalizacjê strat
plonu. Mo¿na to osi¹gn¹æ m.in. poprzez wykonywanie zbioru we w³aœciwych agro-
technicznie okresach, których d³ugoœæ jest uwarunkowana przyrodniczo i klima-
tycznie. Poniewa¿ najczêœciej okresy zbioru s¹ bardzo krótkie, czas wykonania
zbiegu jest istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym wysokoœæ plonu [10]. Przed³u¿enie
okresu zbioru skutkuje nie tylko obni¿eniem jakoœci plonu, ale tak¿e wzrostem strat
sk³adników pokarmowych. Dotyczy to wszystkich czêœci roœlin, tj.: pêdów nad-
ziemnych i podziemnych oraz nasion i owoców. Dlatego jednym z g³ównych czynni-
ków decyduj¹cych o jakoœci i efektywnoœci produkcji roœlinnej, a przez to o wydaj-
noœci pracy w rolnictwie, jest wysoka wydajnoœæ maszyn stosowanych w procesach
zbioru p³odów rolnych oraz ich odpowiedni stan iloœciowy i jakoœciowy.

W procesach technologicznych zbioru roœlin pastewnych obserwuje siê d¹¿enie
do zwiêkszenia szerokoœci i prêdkoœci roboczej wykorzystywanych zestawów ma-
szynowych oraz do ³¹czenia maszyn w zestawy wieloczynnoœciowe. Przyk³adem tych
ostatnich jest coraz powszechniejsze ³¹czenie koszenia z jednoczesnym zgniataniem
lub spulchnianiem pokosu. Powszechnie zauwa¿aln¹ tendencj¹ w procesach zbioru
roœlin pastewnych s¹ zmiany technologiczne, zwi¹zane z odchodzeniem od konser-
wacji roœlin w postaci siana na rzecz konserwacji w postaci kiszonki i sianokiszonki.
Te ostatnie charakteryzuj¹ siê ponad 5-krotnie ni¿szymi stratami plonu i wiêksz¹
wydajnoœci¹ procesów. Wprowadzenie takich technologii nie jest mo¿liwe bez wyko-
rzystania nowoczesnych œrodków technicznych. Z jednej strony wp³ywaj¹ one na
zmniejszenie wysi³ku fizycznego cz³owieka oraz na wzrost wydajnoœci pracy ludz-
kiej, ale z drugiej powoduj¹ wzrost kosztów produkcji. Dlatego w gospodarstwach
mniejszych do zbioru roœlin pastewnych powinny byæ stosowane maszyny ci¹gni-
kowe, których jakoœæ pracy nie odbiega od maszyn samobie¿nych [23]. W takich
gospodarstwach bêd¹ one u¿ytkowane bez wiêkszych strat czasu, co w odniesieniu do
maszyn samobie¿nych pracuj¹cych na ma³ych area³ach jest podstawowym czyn-
nikiem ograniczaj¹cym wydajnoœæ pracy.
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Z uwagi na bardzo du¿y udzia³ w strukturze zasiewów, szczególne znaczenie
w naszym krajowym rolnictwie odgrywaj¹ zbo¿a. Poniewa¿ technologia ich zbioru
jest zdominowana przez jednoetapowy zbiór kombajnowy, podstawowy wp³yw na
efektywnoœæ mechanizacji maj¹ ponoszone nak³ady i straty plonu. Przyczyn¹
wiêkszoœci strat ziarna jest niedotrzymanie terminów zbioru i niew³aœciwy stan
plantacji [4]. Ograniczenie nak³adów oraz dotrzymanie krótkich terminów zbioru
i zwiêkszenie dynamiki ¿niw jest mo¿liwe w rezultacie zastosowania nowoczesnych
kombajnów, charakteryzuj¹cych siê wysok¹ przepustowoœci¹. Jednak w ci¹gu ostat-
niego dziesiêciolecia XX wieku, Polska mia³a bardzo niskie wartoœci wskaŸnika
liczby kupowanych nowych kombajnów zbo¿owych w przeliczeniu na 1000 kombaj-
nów u¿ytkowanych w rolnictwie. Mieœci³y siê one w przedziale od 3,1 do 11,8,
podczas gdy analogiczne wartoœci za ten sam okres dla Niemiec wynosi³y od 17,3 do
25,3, a dla Francji od 12,4 do 26,5. Wzrost liczby kombajnów zbo¿owych, jaki mia³
w tym czasie miejsce w rolnictwie polskim, zosta³ osi¹gniêty w wyniku importu
maszyn u¿ywanych, przy jednoczesnym wyd³u¿aniu okresu trwania posiadanych
maszyn. Doprowadzi³o to do zwiêkszenia dystansu w technologii zbioru, jaki dzieli
nas od przoduj¹cych krajów œwiata [15]. Przy wysokiej awaryjnoœci tego sprzêtu,
wydatnie ograniczona zosta³a tak¿e wydajnoœæ pracy.

Problematyka wzrostu wydajnoœci pracy oraz ograniczenia nak³adów pracy ¿y-
wej i uprzedmiotowionej w znacznym stopniu dotycz¹ maszyn stosowanych w tech-
nologiach zbioru roœlin okopowych. W naszym kraju ci¹gle dominuje zbiór ziem-
niaków z wykorzystaniem maszyn ci¹gnikowych jedno lub dwurzêdowych. Podsta-
wowym ograniczeniem dla stosowania innowacji technicznych i technologicznych
pozostaje ma³a powierzchnia plantacji [1]. Przyk³adowo w Niemczech oko³o 80%
buraków cukrowych zbieranych jest przez wysokowydajne, 6-rzêdowe, samobie¿ne
kopaczki zbiornikowe. Warunkiem niskich kosztów zbioru jest zapewnienie wyko-
rzystania tych maszyn na powierzchni oko³o 500 ha rocznie. Na mniejszych planta-
cjach alternatywê stanowi¹ przyczepiane, 2- lub 3-rzêdowe kopaczki zbieraj¹ce
korzenie. Przy takich zestawach, zbiór w³asnymi maszynami jest op³acalny ju¿ na
plantacji o powierzchni 20–30 ha. Dla naszego krajowego rolnictwa s¹ to nadal area³y
zbyt du¿e, co skutkuje zwiêkszonym udzia³em pracy ludzkiej i ograniczeniem wy-
dajnoœci pracy.

Jeszcze pod koniec ubieg³ego wieku, w opinii naukowców za najbardziej za-
cofany dzia³ rolnictwa w Polsce uchodzi³a produkcja zwierzêca [11]. Jednak i tutaj
obserwujemy stopniowy wzrost wyposa¿enia technicznego w maszyny i urz¹dzenia
specjalistyczne. Modernizacjê tego dzia³u wymusi³y przede wszystkim unormowania
prawne, dotycz¹ce jakoœci produkcji i dobrostanu inwentarza. Dlatego nale¿y wnios-
kowaæ, ¿e w krajowym rolnictwie indywidualnym g³ównym czynnikiem sprawczym
zmian wyposa¿enia technicznego w produkcji zwierzêcej nie jest d¹¿enie do zwiêk-
szenia wydajnoœci, a d¹¿enie do poprawy jakoœci produkcji i ograniczenia niekorzyst-
nego oddzia³ywania tego dzia³u produkcyjnego na œrodowisko naturalne. Najbardziej
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widoczne zmiany obserwowane s¹ w chowie byd³a, w tym g³ównie w procesach doju
i sch³adzania mleka. Tradycyjne ju¿ dojarki konwiowe i przewodowe zastêpuj¹
ró¿nego rodzaju dojarnie, przystosowane wydajnoœci¹ do liczebnoœci stada krów.
Z kolei wyraŸny wzrost wydajnoœci w halach udojowych uzyskuje siê w wyniku
zastosowanie nowoczesnych robotów udojowych. Ich eksploatacja na coraz szersz¹
skalê zalicza siê bezsprzecznie do najwa¿niejszych przyk³adów dynamicznego po-
stêpu, jaki od lat towarzyszy doskonaleniu technizacji w produkcji zwierzêcej [6].

Podsumowanie

W coraz wiêkszym stopniu rozwój gospodarczy, a w efekcie wzrost wydajnoœci
pracy uzale¿nione s¹ od innowacji technicznych i technologicznych wdra¿anych do
procesów produkcyjnych. W Polsce, przy stosunkowo wysokim poziomie inwestycji,
osi¹gniêcie wysokiej wydajnoœci pracy jest podstawowym czynnikiem determinu-
j¹cym rozwój rolnictwa w nadchodz¹cej przysz³oœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
efektywnoœæ i wydajnoœæ ca³ego systemu produkcyjnego zale¿y od uzbrojenia tech-
nicznego wszystkich jego ogniw. Przyk³adowo w chowie byd³a bêdzie to przygoto-
wanie i zadawanie pasz, usuwanie odchodów, regulacja warunków klimatycznych
oraz transport i odbiór mleka [5]. Analogicznie w produkcji roœlinnej odpowiedniego
uzbrojenia wymagaj¹ nie tylko zabiegi realizowane w polu, ale tak¿e system magazy-
nowania i przechowywania p³odów rolnych, gdzie straty s¹ ci¹gle jeszcze wysokie,
a w konsekwencji to one decyduj¹ równie¿ o niskiej wydajnoœci pracy cz³owieka.
Dlatego do podstawowych czynników determinuj¹cych wzrost wydajnoœci pracy
w naszym rolnictwie nale¿y zaliczyæ:
� ograniczenie liczby zatrudnionych w rolnictwie do planowanych 11–12%;
� szybszy wzrost œredniego area³u u¿ytków rolnych w gospodarstwie do ponad 10 ha

u¿ytków rolnych, a w przedsiêbiorstwach rolniczych do ponad 30 ha;
� racjonalizacjê nak³adów surowcowych, w tym g³ównie w zakresie stosowania

nawozów mineralnych i œrodków ochrony roœlin;
� zwiêkszenie zu¿ycia kwalifikowanego materia³u siewnego i sadzeniaków;
� wprowadzanie nowoczesnych technologii produkcji rolniczej uwzglêdniaj¹cych

warunki œrodowiskowe naszego kraju;
� wprowadzenie do rolnictwa nowoczesnych, bardziej wydajnych maszyn rolni-

czych, przy jednoczesnej redukcji liczby maszyn starych i moralnie ju¿ zu¿ytych.

W tym wykazie maszyny rolnicze zosta³y umieszczone na ostatnim miejscu, gdy¿
w procesie rozwoju rolnictwa podstawowym zadaniem mechanizacji jest zastêpo-
wanie (substytucja) pracy ¿ywej prac¹ uprzedmiotowion¹ œrodków technicznych. Ich
wprowadzenie umo¿liwia prowadzenie produkcji zgodnie z zaleceniami postêpu
naukowo-technicznego, przy jednoczeœnie du¿ym nacisku na dzia³ania proekolo-
giczne [8]. Aby ta produkcja by³a efektywna, w pierwszej kolejnoœci musz¹ byæ
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wprowadzone zmiany w zakresie stosowania œrodków biologicznych i chemicznych,
tj. tych, które w sposób bezpoœredni oddzia³uj¹ na wzrost plonowania roœlin i wzrost
produkcyjnoœci zwierz¹t hodowlanych. Œrodki techniczne poprzez odpowiedni¹ i osz-
czêdn¹ ich aplikacjê przyczyniaj¹ siê do oszczêdnoœci surowców i wzrostu jakoœci
uzyskiwanych produktów, a poprzez substytucjê pracy ¿ywej prac¹ uprzedmioto-
wion¹ do wzrostu wydajnoœci pracy [19]. W konsekwencji doprowadzi to do poprawy
op³acalnoœci i zwiêkszenia efektywnoœci postêpu, nawet przy utrzymaniu jednostko-
wych cen zbytu produkcji rolniczej na niezmienionym poziomie. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e wspó³czesne maszyny rolnicze to konstrukcje z³o¿one, w wiêkszoœci
wyposa¿one w komputery pok³adowe steruj¹ce prac¹ ich elementów roboczych.
Racjonalna eksploatacja takich maszyn wymaga od u¿ytkownika znacznego zasobu
wiedzy. Przy jej braku, ta z³o¿onoœæ i nowoczesnoœæ konstrukcji wzbudza w rolniku
brak akceptacji dla wprowadzanych zmian lub prowadzi do niezgodnego z zale-
ceniami i normami u¿ytkowania [25]. Dlatego ograniczaj¹c zatrudnienie w rolnict-
wie, nale¿y zadbaæ o jakoœæ zasobów pracy, jakimi w przysz³oœci ma dysponowaæ
rolnictwo. W tym celu konieczne jest nie tylko prowadzenie badañ nad nowymi
technikami i technologiami produkcji rolniczej, ale przede wszystkim ich upo-
wszechnianie wœród praktyki rolniczej. Szczególnie w dobie postêpu informatycz-
nego, który umo¿liwia wprowadzenia do produkcji rolniczej procesów in¿ynierskich,
tj. procesów powtarzalnych, bazuj¹cych na bardzo du¿ej zbiorowoœci danych.
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Soil productivity and technical infrastructure
and their influence

on work efficiency in agriculture

Key words: productivity, engineering, technology, work, efficiency

Summary

The further development of agriculture in Poland is conditioned by increasing of
work efficiency in every agricultural production system: conventional, sustainable
and ecological one. Basic causes of low efficiency include low soil productivity, high
employment and improper choice of the machine park. These factors cause technologi-
cal underdevelopment. This concerns mostly the technical means, the stock of which
should be considered high. However, their unsatisfactory technical conditions and low
utilization make the relation between work and the capital insufficient and the work ef-
ficiency – low.
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Wprowadzenie

W Unii Europejskiej od szeregu lat prowadzona jest polityka strukturalna. Od
2007 roku Ÿród³ami finansowania tej polityki s¹ fundusze strukturalne, tj. Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Spo³eczny oraz Fundusz
Spójnoœci, a tak¿e kredyty pochodz¹ce z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Celem polityki strukturalnej jest ograniczenie dysproporcji w poziomie rozwoju
regionów w krajach Wspólnoty oraz zmniejszenie zacofania najsilniej upoœledzonych
obszarów, w tym równie¿ wiejskich. Polityka ta by³a wielokrotnie modyfikowana.
St¹d w perspektywie finansowej na lata 1994–1999 ten podstawowy cel zosta³ uzu-
pe³niony o dwa dodatkowe cele, tj. ograniczenie bezrobocia i zwiêkszenie konkuren-
cyjnoœci regionów. W VI raporcie Komisji Europejskiej konkurencyjnoœæ zosta³a
okreœlona jako zdolnoœæ regionów do utrzymania relatywnie wysokiego poziomu do-
chodów i zatrudnienia w warunkach otwartej konkurencji miêdzynarodowej [13].

W latach 80. przeprowadzone zosta³y badania dotycz¹ce regionalnych aspektów
konkurencyjnoœci. Na podstawie opublikowanych wyników tych badañ mo¿na stwier-
dziæ, ¿e wystêpuje wiele czynników, które determinuj¹ konkurencyjnoœæ regionów,
a w zwi¹zku z tym i mo¿liwoœci ich rozwoju gospodarczego oraz tworzenia nowych
miejsc pracy. Na podniesienie konkurencyjnoœci regionów istotny wp³yw wywiera
racjonalna polityka makroekonomiczna powi¹zana œciœle z prowadzon¹ polityk¹
strukturaln¹.

Ponadto konkurencyjnoœæ regionów zale¿y od takich czynników jak: stan rozwo-
ju infrastruktury, jakoœæ œrodowiska naturalnego, dostêpnoœæ wykwalifikowanej si³y
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roboczej, poziom rozwoju instytucji edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych [1,
7, 17]. Niezale¿nie od tego coraz istotniejszym wyznacznikiem konkurencyjnoœci
regionów jest równie¿ ich potencja³ innowacyjny1.

Celem artyku³u jest przedstawienie czynników wp³ywaj¹cych na konkuren-
cyjnoœæ regionów w Unii Europejskiej.

Infrastruktura

W Traktacie o UE (art. 16) stwierdza siê, ¿e dostêp do us³ug œwiadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym ma zasadnicze znaczenie dla osi¹gniêcia gospo-
darczej, spo³ecznej i terytorialnej spójnoœci. W UE do podstawowych elementów
infrastruktury zalicza siê: transport (powietrzny, drogowy, kolejowy, morski, miejski,
œródl¹dowy transport wodny oraz transport multimodalny), telekomunikacjê, energiê,
ochronê œrodowiska i zdrowie [9].

Je¿eli chodzi o infrastrukturê transportow¹ to jest ona, jak wspomniano, nie tylko
istotnym czynnikiem konkurencyjnoœci regionalnej, lecz tak¿e Ÿród³em komparatyw-
nej przewagi dla przedsiêbiorstw zlokalizowanych na terenach o rozwiniêtej infra-
strukturze. W przeprowadzonych badaniach dotycz¹cych opinii przedsiêbiorców
dotycz¹cej infrastruktury transportowej stwierdza siê, ¿e po³¹czenia miêdzynaro-
dowe z g³ównymi centrami gospodarczymi s¹ jednym z najwa¿niejszych kryteriów
uwzglêdnianych przy wyborze miejsca lokalizacji inwestycji [10]. Maj¹ one zarazem
kluczowe znaczenie dla poprawy atrakcyjnoœci lokalizacji inwestycji. Niezale¿nie od
tego inwestycje infrastrukturalne wp³ywaj¹ w sposób bezpoœredni na poziom PKB
zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej. Ponadto inwestycje dotycz¹ce po³¹czeñ
transgranicznych przyczyniaj¹ siê do wzrostu eksportu towarów i us³ug do pozo-
sta³ych obszarów UE [6].

W krajach UE wystêpuj¹ znaczne ró¿nice w zakresie wyposa¿enia w infra-
strukturê transportow¹. Szczególnie du¿e ró¿nice w zakresie gêstoœci autostrad
wystêpuj¹ pomiêdzy „starymi” i nowymi krajami UE (tab. 1). W tych ostatnich
krajach, za wyj¹tkiem Cypru i S³owenii, wskaŸnik gêstoœci autostrad kszta³towa³ siê
znacznie poni¿ej œredniej dla UE-27. Wœród nowych krajów najni¿szy poziom tego
wskaŸnika wystêpowa³ w 2005 roku na Litwie, Malcie, w Rumunii i w Polsce.
W przypadku natomiast „starych” krajów UE, dziêki znacznym inwestycjom zrealizo-
wanym w ostatnich latach w Hiszpanii i Portugalii, gêstoœæ sieci autostrad kszta³tuje
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1 Pod pojêciem innowacji rozumie siê wprowadzenie do produkcji i na rynek nowych lub
istotnie ulepszonych wyrobów (innowacje produktowe), zastosowanie nowych metod wy-
twarzania (innowacje procesowe), wdro¿enie nowatorskich rozwi¹zañ organizacyjnych i re-
alizacjê dzia³añ o charakterze marketingowym, przy czym produkty te i procesy musz¹ byæ
nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzaj¹cego je przedsiêbiorstwa [8].
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siê w tych krajach powy¿ej œredniej unijnej. Pomimo potrojenia w latach 1990–2004
d³ugoœci autostrad w Grecji i szeœciokrotnego ich przyrostu w Irlandii w obu tych
krajach omawiany wskaŸnik, podobne jak w nowych krajach, by³ znacznie ni¿szy od
œredniej unijnej (tab. 1).

Odmienna sytuacja pomiêdzy „starymi” a nowymi krajami Unii, ani¿eli w przy-
padku dróg, wystêpuje w zakresie linii kolejowych. We wszystkich nowych krajach
gêstoœæ sieci kolejowej jest znacznie wy¿sza, ani¿eli w „starych” krajach. Manka-
mentem jest jednak to, ¿e istotna czêœæ sieci w nowych krajach sk³ada siê z linii jedno-
torowych i nie jest zelektryfikowana. Ponadto w wielu z tych krajów wystêpuj¹
znaczne ograniczenia prêdkoœci kursowania poci¹gów, spowodowane z³ym stanem
torów kolejowych.

W przypadku podró¿y lotniczych stwierdziæ mo¿na, ¿e w UE liczba pasa¿erów
wzrasta z roku na rok. Wielkoœæ ruchu lotniczego jest najwy¿sza w Wielkiej Brytanii,
co wynika z dominuj¹cej w Unii, pozycji lotniska Heathrow. Drugie, po Wielkiej
Brytanii, miejsce ze wzglêdu na skalê turystyki zajmuje Hiszpania. Kraj ten przyjmu-
je rocznie 30 mln pasa¿erów, w tym g³ównie, udaj¹cych siê do Palma de Mallorca
i Malagi [6].

W krajach Unii dynamicznie rozwija siê tak¿e transport morski, w tym g³ównie
w wyniku wzrostu ruchu kontenerowego oraz rozwoju po³¹czeñ intermodalnych.
W latach 2000–2003 szczególnie du¿y wzrost ruchu towarowego (rzêdu od 30 do
60%) wyst¹pi³ w portach nowych krajów cz³onkowskich, tj. w Gdañsku, Rydze,
Tallinie i Konstancy. Transport rzeczny odgrywa w krajach UE, z wyj¹tkiem Niemiec
i Holandii, niewielk¹ rolê.

W sumie w przewozach towarów dominuj¹c¹ rolê w krajach UE odgrywa
transport drogowy. Za jego poœrednictwem przewozi siê oko³o 44% ca³kowitej masy
transportowanych towarów. Udzia³ kolei w przewozach kszta³tuje siê œrednio w UE
na poziomie oko³o 10%. Tylko w krajach ba³tyckich i na S³owacji udzia³ kolei
w przewozach wynosi ponad 30% [10].

Je¿eli chodzi o telekomunikacjê to w krajach UE dynamicznie roœnie dostêp do
sieci o wysokiej wydajnoœci. W 2006 roku do sieci tej pod³¹czone by³o w Unii oko³o
16% ludnoœci w porównaniu do 11,4% w 2005 roku. Wzrost ten spowodowany by³
w g³ównej mierze zaostrzaj¹c¹ siê konkurencj¹ oraz efektywn¹ regulacj¹ rynku.
W dalszym ci¹gu istnieje jednak pod tym wzglêdem znaczna luka miêdzy gorzej
wyposa¿onymi w sieci krajami Wspólnoty (tj. Grecj¹, Hiszpani¹, Irlandi¹ i Portugali¹)
i nowymi krajami cz³onkowskimi a pozosta³ymi krajami UE2. Wœród tych ostatnich
krajów najwiêkszy odsetek mieszkañców korzysta z internetu w S³owenii, na £otwie,
w S³owacji i na Cyprze (tab. 1). Niezale¿nie od tego, w ramach poszczególnych
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2 Przyk³adowo w Danii z Internetu korzysta dwa, a w Szwecji i Holandii nawet trzy razy
wiêkszy odsetek mieszkañców, ani¿eli w Polsce (tab. 1).



krajów cz³onkowskich, znaczne ró¿nice w wyposa¿eniu w sieci wystêpuj¹ miêdzy
obszarami wiejskimi i miejskimi, w tym szczególnie w nowych pañstwach cz³onkow-
skich. Dlatego w celu przyspieszenia rozwoju us³ug telekomunikacyjnych w wielu
krajach UE podjêto dzia³ania, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym,
wspierania budowy sieci szerokopasmowych. Jako przyk³ad pos³u¿yæ mog¹ Grecja,
Hiszpania, Irlandia, Francja, W³ochy i Szwecja. Przyk³adowo rz¹d tego ostatniego
kraju ustanowi³ specjalny fundusz na finansowanie sieci szerokopasmowych na
terenach wiejskich [10].

Obok transportu wa¿nym elementem infrastruktury jest równie¿ energia. Wynika
to st¹d, ¿e dostêpnoœæ bezpiecznych dostaw energii jest nieodzowna zarówno dla
jakoœci ¿ycia, jak i rozwoju gospodarczego kraju. St¹d przyjmuje siê, ¿e rozwój sieci
energetycznych nale¿y ³¹czyæ z ustanowieniem sieci narodowych, jak równie¿ z bar-
dziej otwartym konkurencyjnym rynkiem. W latach 1990–2004 w krajach UE-27
koñcowe zu¿ycie energii wzros³o, w zwi¹zku z rozwojem sektora transportu o 5%.
Udzia³ tego sektora w ca³kowitym zu¿yciu energii wynosi³ 1/3 [10].

Jako element infrastruktury traktuje siê w UE, jak wspomniano, ochronê œrodo-
wiska. Miêdzy poszczególnymi krajami cz³onkowskimi, a w ramach krajów, miêdzy
regionami wystêpuj¹ obecnie istotne ró¿nice w zakresie ochrony œrodowiska natural-
nego, problemów zwi¹zanych z zagro¿eniem œrodowiska oraz zasobów lokalnych
umo¿liwiaj¹cych ich wyeliminowanie. To zró¿nicowanie jest szczególnie znaczne
pomiêdzy „starymi” krajami UE a wieloma nowymi pañstwami cz³onkowskimi.

Wœród czynników wp³ywaj¹cych na stan œrodowiska naturalnego wymieniæ nale¿y
przede wszystkim dostêpnoœæ i jakoœæ wody, zagospodarowanie odpadów oraz zanie-
czyszczenie powietrza. W przypadku pierwszego z tych czynników, tj. dostêpnoœci
i jakoœci wody to w UE istnieje pod tym wzglêdem du¿e zró¿nicowanie miêdzy
pó³nocnymi a po³udniowymi obszarami, jak równie¿ wschodnimi i zachodnimi.
W wiêkszoœci regionów Unii ca³kowity pobór wody obni¿y³ siê. Nadal jednak nadmier-
ny pobór wody ma miejsce na takich obszarach jak wybrze¿e i wyspy Morza Œródziem-
nego. Szacuje siê, ¿e w takich krajach jak Cypr, Malta, Hiszpania i W³ochy pobór wody
przekracza o 30% poziom ca³kowitych, dostêpnych zasobów [10]. Z kolei wiêkszoœæ
krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej ma problemy z sieci¹ wodoci¹gow¹, które
powoduj¹ wysokie straty wody i pogarszanie siê jej jakoœci. Niemal we wszystkich
nowych krajach zasoby wody s¹ ska¿one w zwi¹zku z prowadzon¹ w okresie gospo-
darki nakazawo-rozdzielczej dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹ i roln¹ (np. przez fermy
przemys³owe). Brak jest tam równie¿ dostatecznych mo¿liwoœci oczyszczania wody.
Wed³ug dostêpnych danych tylko nieco ponad 50% ludnoœci zamieszkuj¹cej nowe kraje
cz³onkowskie by³o pod³¹czone do sieci miejskiej, odprowadzania i utylizacji œcieków.
Nastêpne 11% ludnoœci by³o pod³¹czone do sieci kanalizacyjnych bez mo¿liwoœci
odprowadzania i utylizacji œcieków. Dla porównania warto, jak s¹dzê, podaæ, ¿e œrednia
dla „starych” krajów UE wynosi oko³o 80% [10].

Czynnikiem negatywnie wp³ywaj¹cym na stan œrodowiska w krajach UE s¹, jak
wspomniano, gromadzone odpady. Dotyczy to szczególnie regionów, w których
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stopieñ ich recyklingu jest niski. W wiêkszoœci krajów cz³onkowskich ca³kowita
masa odpadów roœnie z roku na rok. Warto, jak s¹dzê, podkreœliæ, ¿e w nowych
krajach cz³onkowskich, w przeciwieñstwie do „starych” krajów UE, wzrostowi PKB
nie towarzyszy zwiêkszona iloœæ wytwarzanych odpadów. Szczególnie du¿y odsetek
odpadów generuj¹ w krajach Unii przemys³ i rolnictwo, na miasta zaœ przypada od
2000 roku 15% ca³kowitej masy odpadów, tj. oko³o 518 kg w przeliczeniu na
1 mieszkañca [10].

Je¿eli zaœ chodzi o utylizacjê odpadów komunalnych to w Unii-27 g³ówn¹ metod¹
pozostaj¹ wysypiska, w tym szczególnie w nowych krajach cz³onkowskich, oraz
spalanie. To ostatnie jest szczególnie szkodliwe dla œrodowiska, poniewa¿ powoduje
emisjê gazów cieplarnianych. Na przestrzeni ostatnich lat w starych krajach Unii
systematycznie zwiêksza siê skala spalania po³¹czonego z odzyskiem energii, w tym
szczególnie w takich krajach jak Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Szwecja
oraz W³ochy. W ostatnich latach wzros³a tak¿e, praktycznie we wszystkich krajach
Unii, skala recyklingu. Wœród krajów UE-27 najwiêkszy postêp w tym zakresie
nast¹pi³ w Niemczech, Estonii, Hiszpanii, na £otwie, we W³oszech, w Polsce
i w Wielkiej Brytanii [3]. W zwi¹zku z tym w krajach UE nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania
maj¹ce na celu rozwój bardziej zrównowa¿onych systemów gospodarki odpadami, tj.
odejœcia od silnego uzale¿nienia tej gospodarki od wysypisk na rzecz szerszego
wykorzystania recyklingu.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e zanieczyszczenie œrodowiska naturalnego wywiera nega-
tywny wp³yw na jakoœæ ¿ycia w poszczególnych regionach UE. Szacuje siê, ¿e
z powodu z³ej jakoœci powietrza œrednia d³ugoœæ ¿ycia obywatela UE skróci³a siê
o ponad 8 miesiêcy. Znacznie gorsza pod tym wzglêdem sytuacja wystêpuje w bar-
dziej zanieczyszczonych regionach (tj. takich jak kraje Beneluksu, pó³nocne W³ochy
i znaczna czêœæ Europy Wschodniej), gdzie czas ten wynosi ponad rok. Stwierdza siê
tak¿e, ¿e zanieczyszczenie powietrza, w tym szczególnie o³owiem, obni¿a poziom
inteligencji u dzieci [5]. Wprawdzie g³ówne Ÿród³a zanieczyszczenia powietrza
ró¿ni¹ siê w poszczególnych regionach to wszêdzie obejmuj¹ one Ÿród³a pocz¹wszy
od przemys³u, elektrowni po ogrzewanie gospodarstw domowych i rolnictwo. Na
pogorszenie stanu œrodowiska w poszczególnych regionach UE wywiera negatywny
wp³yw równie¿ transport i to nie tylko drogowy, ale tak¿e morski. Szacuje siê, ¿e
w zwi¹zku z dynamicznym rozwojem tego ostatniego, wykorzystuj¹cego olej napê-
dowy o wysokiej zawartoœci siarki, emisje z tego Ÿród³a osi¹gn¹ do 2020 roku poziom
równy emisjom ze wszystkich Ÿróde³ naziemnych [10].

Kolejny element, obok wymienionych wy¿ej, zaliczany w UE do infrastruktury
stanowi opieka zdrowotna. Wydatki publiczne na opiekê zdrowotn¹ s¹ zró¿nicowane
w poszczególnych krajach UE. W 2005 roku relatywnie najwy¿sze by³y one w Niem-
czech, Francji, Austrii, Szwecji i Irlandii (tab. 1). Dostêp do opieki zdrowotnej jest,
jak wynika z badañ, wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o atrakcyjnoœci regionu
zarówno jako miejsca zamieszkania, jak i do inwestowania. Z prowadzonych w kra-
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jach UE badañ dotycz¹cych dostêpu do opieki zdrowotnej wynika szereg inte-
resuj¹cych wniosków. Pomiêdzy poszczególnymi krajami wystêpuj¹ du¿e ró¿nice
w tym zakresie. I tak najwy¿szym poziomem dostêpnoœci do opieki zdrowotnej
charakteryzuj¹ siê w Unii-27 Belgia, Holandia, Francja, Niemcy i W³ochy. Wynika to
czêsto z du¿ej gêstoœci zaludnienia. W krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej
wystêpuje œredni poziom dostêpnoœci do tej opieki. Najni¿szym poziomem dostêp-
noœci do us³ug medycznych charakteryzuj¹ siê Dania, Grecja, Irlandia, Finlandia
i Szwecja. W tych dwóch ostatnich krajach, ze wzglêdu na nierównomierne rozmiesz-
czenie ludnoœci, poziom ten jest wy¿szy na po³udniu, ani¿eli na pó³nocy kraju.
Przyjmuj¹c natomiast jako kryterium dostêpu do opieki zdrowotnej liczbê ³ó¿ek,
w przeliczeniu na 1 mieszkañca, stwierdziæ mo¿na, ¿e w UE najkorzystniejsza pod
tym wzglêdem sytuacja wystêpuje w Finlandii i Irlandii. Niski poziom tego wskaŸ-
nika wystêpuje natomiast w Danii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii [10]. Bior¹c pod
uwagê postêpuj¹cy w UE proces starzenia siê spo³eczeñstwa zapotrzebowanie na
us³ugi medyczne bêdzie ros³o. Mo¿e to spowodowaæ, w wymienionych wy¿ej kra-
jach, problemy z zaspokojeniem rosn¹cego popytu na te us³ugi.

Rozwój czynnika ludzkiego

Konkurencyjnoœæ gospodarki unijnej, w tym równie¿ poszczególnych jej regio-
nów zale¿y, jak wspomniano, nie tylko od poziomu rozwoju infrastruktury, lecz tak¿e
i to w coraz wiêkszym stopniu, od zasobów wiedzy i umiejêtnoœci si³y roboczej. St¹d
wykszta³cenie, jako podstawa tzw. kapita³u ludzkiego, uwa¿a siê za istotny czynnik
rozwoju gospodarczego3. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma system eduka-
cyjny. W zwi¹zku z tym w Strategii Lizboñskiej zak³ada siê podnoszenie poziomu
edukacji osób w wieku produkcyjnym oraz spowodowanie, aby powszechne sta³o siê
kszta³cenie przez ca³e ¿ycie [16]. Cel ten jest wa¿ny zarówno dla poszczególnych re-
gionów, jak równie¿ dla UE jako ca³oœci. Zrównowa¿ony rozwój gospodarczy, który
wp³ywa na osi¹ganie wy¿szych stóp wzrostu w gospodarce UE, zale¿y od konku-
rencyjnoœci ka¿dego regionu oraz, co za tym idzie, od jego zasobów ludzkich [12].

W UE wystêpuj¹ znaczne dysproporcje w poziomie wykszta³cenia miêdzy kra-
jami, a w ramach poszczególnych krajów, miêdzy regionami. Dotyczy to zarówno
liczby osób z co najmniej œrednim wykszta³ceniem, tj. tych którzy ukoñczyli progra-
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wartoœci. W w¹skim znaczeniu kapita³ ludzki uto¿samiany bywa zazwyczaj z poziomem
wykszta³cenia danej jednostki [4].



my kszta³cenia trwaj¹ce minimum trzy lata po ukoñczeniu szko³y podstawowej, oraz
tych z wy¿szym wykszta³ceniem. W obecnej dobie szczególnie wa¿na jest wzglêdna
liczba tych drugich. Dokonuj¹cy siê bowiem pod wp³ywem procesów globalizacji
rozwój telekomunikacji, informatyki itp. zale¿y od umiejêtnoœci i wiedzy absolwen-
tów uczelni oraz ich zdolnoœci absorbowania nowej wiedzy i uczenia siê nowych
umiejêtnoœci. Z dostêpnych danych wynika, ¿e liczba ta jest zró¿nicowana w poszcze-
gólnych krajach UE, jak i ró¿nych regionach w ramach poszczególnych krajów.
Stanowi to w niektórych regionach istotne ograniczenie w zakresie utrzymywania
rozwoju gospodarczego oraz przyci¹gania inwestycji [10].

Bior¹c pod uwagê ca³y obszar UE mo¿na stwierdziæ, ¿e w 2005 roku ponad 22%
osób w wieku 24–64 posiada³o wykszta³cenie wy¿sze (tab. 1). Dla porównania warto,
jak s¹dzê podaæ, ¿e odsetek ten w Stanach Zjednoczonych by³ znacznie wy¿szy
i wynosi³ 39%. Wykszta³ceniem œrednim legitymowa³o siê w Unii 46% osób, a 31%
pozostawa³o bez ¿adnych kwalifikacji powy¿ej kszta³cenia podstawowego. Odsetek
osób z wykszta³ceniem wy¿szym jest znacznie wy¿szy wœród m³odych pokoleñ,
ani¿eli wœród osób starszych. I tak w 2005 roku w obrêbie Unii oko³o 28% osób
w wieku 25–34 lata posiada³o dyplom ukoñczenia wy¿szej uczelni lub jego ekwiwalent.
Odsetek ten by³ niemal dwukrotnie wy¿szy od poziomu analogicznego wskaŸnika dla
osób w wieku 55–64 lata [10].

Przyjmuj¹c jako kryterium p³eæ osób posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie mo¿na
stwierdziæ, ¿e wœród osób w wieku 25–64 odsetek kobiet posiadaj¹cych wykszta³ce-
nie wy¿sze by³ nieco ni¿szy, ani¿eli mê¿czyzn (odpowiednio 22% i 22,6%). Z kolei
wœród osób w wieku 55–64 odsetek kobiet z wykszta³ceniem wy¿szym by³ o ponad
6 punktów procentowych ni¿szy, ani¿eli mê¿czyzn. Odmienna sytuacja wystêpowa³a
w grupie osób w wieku 25–34 lata. W tej ostatniej grupie a¿ 30% kobiet posiada³o wy-
kszta³cenie wy¿sze, podczas gdy mê¿czyzn tylko oko³o 25%. Wynika st¹d, ¿e
w krajach UE liczba kobiet, które ukoñczy³y wy¿sze uczelnie roœnie w szybszym
tempie, ani¿eli liczba mê¿czyzn z wy¿szym wykszta³ceniem.

Wysokie zró¿nicowanie pod tym wzglêdem wystêpuje nie tylko w obrêbie UE,
lecz tak¿e na obszarze poszczególnych krajów cz³onkowskich. Praktycznie we wszyst-
kich regionach UE, z wyj¹tkiem Niemiec, odsetek kobiet z wykszta³ceniem wy¿szym
w wieku 25–34 by³ wy¿szy ani¿eli mê¿czyzn. W wielu regionach Unii odsetek kobiet
w tej grupie by³ nawet dwukrotnie wy¿szy od liczby mê¿czyzn. Sytuacja taka
wystêpowa³a w S³owenii, Estonii, na £otwie i w Bu³garii oraz prawie wszystkich
regionach Portugalii.

Z dostêpnych danych statystycznych wynika, ¿e w 2005 roku w poszczególnych
krajach UE-27 odsetek osób w wieku 25–64 lata posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze
waha³ siê od 35% w Finlandii, nieco poni¿ej 34% w Estonii i 33% w Danii do 13%
w Republice Czeskiej i Portugalii, 12% we W³oszech i na Malcie oraz zaledwie 11%
w Rumunii. W Polsce odsetek ten wynosi³ 16,8% (tab. 1). Jako pozytywny nale¿y
odnotowaæ fakt, ¿e w ci¹gu ostatnich trzydziestu lat w takich krajach jak Grecja,
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Hiszpania, Irlandia i W³ochy liczba osób, które nie posiadaj¹ ¿adnego wykszta³cenia
ponad wykszta³cenie podstawowe zmniejszy³a siê o po³owê. W przypadku natomiast
Malty i Portugalii proces ten przebiega³ znacznie wolniej. St¹d w krajach tych odsetek
osób posiadaj¹cych podstawowe wykszta³cenie by³ niemal trzykrotnie wy¿szy od
œredniej unijnej [10].

W przypadku zaœ nowych krajów cz³onkowskich odsetek osób z wykszta³ceniem
co najmniej œrednim kszta³towa³ siê (z wyj¹tkiem Cypru i Malty) na poziomie
wy¿szym od œredniej unijnej. Przyk³adowo przy œredniej dla UE wynosz¹cej w 2005
roku 71% odsetek ten w Republice Czeskiej wynosi³ 90% i by³ tylko niewiele wy¿szy
ni¿ w trzech krajach ba³tyckich, w Polsce i na S³owacji. Jednak w wiêkszoœci
przypadków by³o to spowodowane du¿¹ liczb¹ w tych krajach osób z wykszta³ceniem
œrednim w stosunku do, wynosz¹cej poni¿ej œredniej unijnej, liczby osób z wy-
kszta³ceniem wy¿szym. Wynika to st¹d, ¿e z wyj¹tkiem trzech krajów ba³tyckich,
w pozosta³ych nowych krajach, stosunkowo niewielka liczba m³odych ludzi, po uzys-
kaniu wykszta³cenia œredniego, kontynuuje kszta³cenie na wy¿szych uczelniach [10].

Na obszarze UE znaczne ró¿nice w poziomie wykszta³cenia, w tym szczególnie
wy¿szego, wystêpowa³y w 2005 roku tak¿e pomiêdzy regionami i by³y one wiêksze
ani¿eli w Stanach Zjednoczonych. Przyk³adowo w tym ostatnim kraju na 50 stanów
w 18 stanach odsetek osób z wy¿szym wykszta³ceniem wyniós³ 30%, podczas gdy
w UE tylko w trzech z 268 regionów NUTS 2. Z przeprowadzonych w UE badañ
wynika, ¿e w poszczególnych regionach wystêpuje zale¿noœæ miêdzy wzglêdn¹
liczb¹ absolwentów wy¿szych uczelni a wysokoœci¹ PKB na 1 mieszkañca. W re-
gionach opóŸnionych odsetek osób z wy¿szym wykszta³ceniem jest zwykle mniejszy
ani¿eli w pozosta³ych regionach. W 2005 roku w tych pierwszych regionach odsetek
osób z wy¿szym wykszta³ceniem w wieku lat 25–64 wynosi³ œrednio 14%. W pozo-
sta³ych regionach wskaŸnik ten kszta³towa³ siê œrednio na poziomie nieco ponad 25%
i by³ o ponad 10 punktów procentowych wy¿szy od odsetka osób z wykszta³ceniem
wy¿szym w regionach opóŸnionych. Wyj¹tek w tym wzglêdzie stanowi³y landy
wschodnie, w których odsetek osób z wy¿szym wykszta³ceniem by³ wiêkszy ani¿eli
w landach zachodnich [9]. W nowych krajach cz³onkowskich ró¿nice w zakresie
poziomu wykszta³cenia miêdzy regionami bogatymi i biednymi by³y znacznie wiêk-
sze, zw³aszcza miêdzy stolicami a reszt¹ kraju, ani¿eli w UE-15. Przyk³adowo
w Republice Czeskiej, na Wêgrzech, S³owacji i w Rumunii odsetek absolwentów
uczelni wy¿szych, w regionach w obrêbie, których znajduj¹ siê stolice, by³ ponad dwa
razy wy¿szy ni¿ w pozosta³ych. W Republice Czeskiej i na Wêgrzech w tych
pierwszych wynosi³ oko³o 27%, a w pozosta³ych odpowiednio 11% i 13% [10].

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom wykszta³cenia ludnoœci w krajach
cz³onkowskich oraz w poszczególnych regionach s¹ wydatki publiczne przeznaczone
na edukacjê. W 2005 roku w UE-27 relatywnie najwiêcej œrodków na ten cel
przeznaczaj¹ Dania (8,5% PKB), Szwecja (7,4% PKB), Finlandia (6,5% PKB) i Cypr
(6,3% PKB). Wœród nowych krajów cz³onkowskich Polskê, pod wzglêdem wydat-
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ków na edukacjê, wyprzedzaj¹ jedynie Cypr (6,3% PKB), S³owenia (6,0% PKB)
i Wêgry (5,5% PKB). Niezale¿nie od tego w Polsce wydatki na edukacjê by³y, jak
wynika z tabeli 1, relatywnie wy¿sze ani¿eli w niektórych „starych” krajach UE.
Sytuacjê tê nale¿y oceniæ pozytywnie. Powszechnie wiadomo bowiem, ¿e kraje, które
wiêcej inwestuj¹ w kapita³ ludzki szybciej nadrabiaj¹ lukê technologiczn¹ dziel¹c¹ je
od krajów najbardziej zaawansowanych technologicznie i osi¹gaj¹ wy¿szy wzrost
gospodarczy [12].

Potencja³ innowacyjny regionów

Wœród czynników kszta³tuj¹cych poziom konkurencyjnoœci regionów istotn¹ rolê
spe³nia ich potencja³ innowacyjny. Potencja³ ten obejmuje, zarówno œrodki przezna-
czone na badania i rozwój (B+R), jak i efektywnoœæ z jak¹ s¹ one wykorzystywane.

Z najnowszych danych wynika, ¿e w UE-27 wydatki na badania i rozwój
wynosi³y œrednio 1,8% PKB, czyli mniej ni¿ w Stanach Zjednoczonych (2,67%)
i Japonii (3,2%). Ró¿nice w zakresie tych wydatków miêdzy krajami cz³onkowskimi
i regionami Unii, jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, s¹ bardzo du¿e. Wœród
268 regionów Unii tylko w 27 wydatki te przekroczy³y cel barceloñski, wynosz¹cy
3% PKB, a w ponad 100 regionach by³y one ni¿sze ni¿ 1% [9]. Z danych zawartych
w tabeli 1 wynika tak¿e, ¿e wystêpuje zale¿noœæ pomiêdzy poziomem wydatków na
B+R, a poziomem PKB. W 2005 roku relatywnie wysoki udzia³ w PKB wydatków na
badania i rozwój wystêpowa³ w: Szwecji, Finlandii, Danii, Niemczech i Austrii
(tab. 1). Regiony maj¹ce niskie wydatki na badania i rozwój znajdowa³y siê g³ównie
w nowych krajach cz³onkowskich, a ponadto w Grecji i Portugalii. Zalicza³y siê do
nich tak¿e wschodnie landy Niemiec, Korsyka we Francji, Bolzano we W³oszech oraz
wyspy Baleary w Hiszpanii. Podobna prawid³owoœæ wystêpuje w Unii w zakresie
wydatków na B+R w sektorze prywatnym. I tak: w regionach, w których PKB na
1 mieszkañca by³ relatywnie wysoki wystêpowa³ zazwyczaj wysoki udzia³ w PKB
wydatków ponoszonych przez przedsiêbiorstwa na B+R [10].

Je¿eli chodzi o przestrzenne rozmieszczenie sfery B+R to w Unii wystêpuje
wysoki poziom jej koncentracji w przoduj¹cych regionach miejskich. Wynika to st¹d,
¿e obecnie 75% inwestycji na B+R koncentruje siê zaledwie na 14% terytorium Unii
czyli w tzw. piêciok¹cie, którego wierzcho³ki tworz¹: Londyn, Hamburg, Mona-
chium, Mediolan i Pary¿ [9]. Niezale¿nie od tego znacz¹ce ró¿nice utrzymuj¹ siê
pomiêdzy „starymi” i nowymi krajami cz³onkowskimi UE tak¿e w kapitale ludzkim
zatrudnionym w sferze B+R. Przyjmuje siê, ¿e kapita³ ten stanowi podstawowy
czynnik stymuluj¹cy innowacyjnoœæ oraz wysokoœæ i efektywnoœæ inwestycji pono-
szonych w sektorze B+R, które odpowiadaj¹ za generowanie postêpu technicznego
[4]. Przyk³adowo w takich „starych” krajach Unii jak Finlandia, Szwecja, Dania
i Luksemburg udzia³ pracowników zatrudnionych w sferze badañ w ogólnym zatrud-
nieniu w gospodarce by³ najwy¿szy i wynosi³ w 2002 roku odpowiednio 3,11%,

102 D. Czykier-Wierzba



2,49%, 2,29%, 2,20%. Z nowych krajów Unii najni¿szy udzia³ zatrudnionych w sferze
B+R wystêpowa³ w Rumunii (0,43%), Bu³garii (0,61%), na Cyprze (0,64%) i na
Malcie (0,65%) [11].

Jako wskaŸnik poziomu innowacyjnoœci traktuje siê w UE wzglêdn¹ liczbê osób
rzeczywiœcie zatrudnionych w sektorach zaawansowanych technologii. Jest ona
w Unii zró¿nicowana równie¿ w skali regionów. W 2005 roku liczba ta w stosunku do
ca³kowitej liczby zatrudnionych w tego rodzaju sektorach by³a najwy¿sza w regio-
nach niemieckich, które stanowi³y 11 z 12 przoduj¹cych w tym wzglêdzie regionów.
Zaliczaj¹ siê do nich Sztutgart i Kahrlsruhe oraz s¹siednie regiony w Badenii-Wirtem-
bergii. Generalnie rzecz bior¹c liczba zatrudnionych w UE w sektorach zaawanso-
wanych technologii jest najmniejsza w regionach o niskim poziomie PKB na 1
mieszkañca [10].

O poziomie innowacyjnoœci i jej zró¿nicowaniu w poszczególnych krajach oraz
regionach mo¿e œwiadczyæ równie¿ udzia³ produkcji wytwarzanej w sektorach za-
awansowanych technologii (tj. hi-tech) w produkcji przemys³owej ogó³em. Z krajów
UE-15 najwy¿szy udzia³ sektorów wysokich technologii w produkcji przemys³owej
ogó³em wystêpuje w Finlandii, gdzie wynosi 25%. Wœród nowych krajów cz³on-
kowskich najszybciej rozwija siê produkcja wyrobów zaliczanych do wysokich
technologii na Wêgrzech. Kraj ten posiada oko³o 20-procentowy, a wiêc zbli¿ony do
Finlandii, udzia³ produkcji tych wyrobów w produkcji przemys³owej. Wed³ug sza-
cunków udzia³ ten w Polsce jest a¿ czterokrotnie ni¿szy, ani¿eli na Wêgrzech [18].

Z kolei jako wskaŸnik efektywnoœci innowacyjnej przyjmuje siê liczbê zg³oszo-
nych do Europejskiego Urzêdu Patentowego wniosków patentowych na 1 mln
mieszkañców. Z dostêpnych danych wynika, ¿e w 2002 roku, przy œredniej dla UE-25
wynosz¹cej 135 wniosków na 1 mln mieszkañców, najwiêcej wniosków patentowych
zg³osi³y takie kraje „starej” Unii jak Finlandia (306,6), Niemcy (297,4), Szwecja
(290,4) i Holandia (244,3). W przypadku nowych krajów cz³onkowskich wskaŸnik
ten by³ znacznie ni¿szy od œredniej dla Unii i kszta³towa³ siê od 19 zg³oszonych
wniosków patentowych na Wêgrzech do 4,7 w Polsce i 2,8 na Litwie [11].

Na wystêpowanie miêdzy krajami i regionami UE znacznych dysproporcji
w obszarze innowacji wskazuje tak¿e opracowywany przez Komisjê Europejsk¹
syntetyczny wskaŸnik regionalnej efektywnoœci innowacyjnej (SWREI). Do jego
obliczenia przyjêto 25 ró¿nych wskaŸników ujêtych w piêciu szerokich grupach, tj.
m.in. takich jak zasoby ludzkie w nauce i technologii, wydatki publiczne na B+R,
wydatki przedsiêbiorstw na B+R, zatrudnienie w sektorze zaawansowanych techno-
logii, zatrudnienie w us³ugach sektora zaawansowanych technologii, liczba zg³oszo-
nych wniosków patentowych na 1 mln mieszkañców. WskaŸnik ten jest wiêc wypad-
kow¹ 25 miar i mo¿e przyjmowaæ wartoœci od zera (najgorszy) do 1 (najlepszy) [14].
Po uwzglêdnieniu poziomu tego wskaŸnika kraje cz³onkowskie UE-27 zosta³y zakla-
syfikowane do czterech g³ównych grup. W UE-27 najbardziej innowacyjnym krajem
jest obecnie Szwecja, gdzie SWREI wynosi 0,73. Obok Szwecji w pierwszej grupie
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znalaz³y siê tak¿e Finlandia (SWREI 0,64), Dania (SWREI 0,61), Niemcy (SWREI
0,59) i Wielka Brytania (SWREI 0,57). Drug¹ grupê, okreœlon¹ mianem „naœla-
dowców” innowacji, tworz¹ kraje, w których poziom tego wskaŸnika zbli¿a siê do
œredniej unijnej, wynosz¹cej 0,45. Do tej grupy eksperci zaliczyli takie kraje jak
Austria, Belgia, Francja, Holandia, Irlandia i Luksemburg. Trzeci¹ grupê reprezentuj¹
kraje, w których poziom tego wskaŸnika kszta³tuje siê poni¿ej œredniej unijnej, ale
zbli¿a siê do niej. S¹ to: Grecja, Portugalia, S³owenia, Wêgry, Republika Czeska,
Litwa, £otwa, Cypr oraz Malta [10, 14]. Polska, ze wskaŸnikiem 0,24, zosta³a
sklasyfikowana w grupie czwartej okreœlanej mianem „krajów doganiaj¹cych”. Po-
nadto do grupy tej zosta³y zaliczone z nowych krajów cz³onkowskich Unii: Bu³garia,
Estonia, S³owacja i Rumunia, a ze „starych” krajów Hiszpania. Podkreœliæ nale¿y, ¿e
w Polsce wskaŸnik REI jest wprawdzie obecnie niski, ale systematycznie roœnie.
Je¿eli obecna tendencja wzrostu tego wskaŸnika zostanie utrzymana to zdaniem
Komisji œredni¹ unijn¹ osi¹gniemy za 20 lat [14].

Tak daleka pozycja Polski w rankingu krajów innowacyjnych wynika w du¿ej
mierze z ograniczeñ charakteryzuj¹cych rozwój polskich przedsiêbiorstw. Warto, jak
s¹dzê, podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœci wdra¿ania innowacji determinowane s¹ przez
posiadane zasoby ludzkie, materialne, finansowe i informacyjne [2]. Wed³ug GUS-u
do najczêœciej wskazywanych przez przedsiêbiorstwa barier wdra¿ania innowacji
nale¿¹: brak w³asnych œrodków finansowych, wysokie koszty realizacji innowacji
oraz drogie kredyty. O wiele mniejsze znaczenie w tym wzglêdzie maj¹ natomiast
takie czynniki jak: ryzyko, brak informacji czy niski popyt klientów na nowe produkty
[8]. Z przytoczonych wy¿ej danych wynika, ¿e w UE-27 najwy¿szy potencja³ innowa-
cyjny posiadaj¹ kraje nordyckie i przewy¿szaj¹ pod wzglêdem tego potencja³u Stany
Zjednoczone i Japoniê. Je¿eli zaœ chodzi o nowe kraje cz³onkowskie to w obszarze
innowacji wiele z nich, w tym i Polskê dzieli ogromny dystans, nie tylko w stosunku
do krajów nordyckich, ale tak¿e w stosunku do pozosta³ych krajów piêtnastki.

Podsumowanie

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e w UE wystêpuj¹ znaczne dysproporcje
miêdzy krajami i regionami w zakresie poziomu rozwoju infrastruktury, czynnika
ludzkiego oraz potencja³u innowacyjnego, które wywieraj¹ niekorzystny wp³yw na
ich konkurencyjnoœæ. W zwi¹zku z tym Komisja Europejska uzna³a, ¿e wystêpowanie
tak powa¿nych ró¿nic w tym zakresie mo¿e w przysz³oœci utrudniaæ kontynuacjê
procesów integracyjnych.

Dlatego w bud¿ecie na lata 2007–2013 przyjêto, ¿e 30% wydatków, tj. 347,4 mld
euro, zostanie przeznaczonych na finansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoœci programów wspieraj¹cych konkurencyjnoœæ regionów. Wœród realizowa-
nych w latach 2007–2013 w ramach programów dzia³añ najwiêcej œrodków wyko-
rzysta siê na nastêpuj¹ce cztery grupy [9]:
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� Badania i innowacyjnoœæ – przeznaczy siê kwotê oko³o 83 mld euro, tj. oko³o 24%
ogó³u œrodków przeznaczonych na politykê strukturaln¹. Œrodki te zostan¹ wyko-
rzystane na rozwój oœrodków naukowo-badawczych i ich infrastrukturê (15,6 mld
euro), transfer technologii i innowacyjnoœc w przedsiêbiorstwach (26,5 mld euro)
oraz na tworzenie i rozpowszechnienie technologii informacyjnych (15 mld euro).
Warto podkreœliæ, ¿e znaczne œrodki na programy innowacyjne przyznano krajom
charakteryzuj¹cym siê niskim poziomem innowacyjnoœci, tj. Grecji, Hiszpanii,
Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, S³owacji i Wêgrom.

� Zasoby ludzkie – przeznaczy siê kwotê 76 mld euro (22%). Œrodki te zostan¹
wykorzystane na programy w dziedzinie edukacji, szkoleñ, zatrudnienia i integra-
cji spo³ecznej, modernizacjê i reformê systemów kszta³cenia i szkolenia oraz
rozwój infrastruktury (szko³y, szpitale, instytucje opieki nad dzieæmi itp.).

� Transport – œrodki, w wysokoœci 78 mld euro, zostan¹ przeznaczone na zwiêk-
szenie dostêpnoœci regionów, wsparcie sieci transeuropejskich oraz inwestycje
w przyjazne œrodowisku, us³ugi transportowe, zw³aszcza na terenach miejskich.

� Ochrona œrodowiska i zapobieganie ryzyku – ze œrodków w wysokoœci 51 mld
euro zostan¹ sfinansowane inwestycje dotycz¹ce infrastruktury zaopatrzenia
w wodê pitn¹ i oczyszczania œcieków, usuwania zanieczyszczeñ gruntów po³o¿o-
nych na terenach poprzemys³owych oraz ochronê przed ryzykiem w zakresie
ochrony œrodowiska.
Wsparcie udzielane w latach 2007–2013 z funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójnoœci w ramach polityki strukturalnej krajom cz³onkowskim i regionom, w tym
szczególnie opóŸnionym w rozwoju, powinno doprowadziæ do poprawy stanu rozwo-
ju infrastruktury, jakoœci czynnika ludzkiego oraz wzrostu potencja³u innowacyjnego.
W konsekwencji nast¹pi nie tylko wzrost konkurencyjnoœci poszczególnych krajów
cz³onkowskich UE oraz regionów, lecz tak¿e zwiêkszy siê ich atrakcyjnoœæ dla
inwestorów krajowych i zagranicznych.
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Factors influencing the competitiveness
of regions in the European Union

Key words: European Union, member states, regions, competitiveness, inno-
vations

Summary

It has been presumed that the main factors affecting competitiveness of regions in
the European Union comprise: the infrastructure development level, the quality of nat-
ural environment, availability of adequately qualified labourforce as well as the
innovational potential of the regions.

From discussion conducted in the paper it results that substantial disparities exist
among the member states as well as their regions in the level of factors on which their
competitiveness depends. It is believed that the existence of such state at present may
hamper integration processes in this organization in the future.

In order to provide a remedy to this situation there has been a substantial increase
in funding allocated in the EU budget for 2007–2013 for programmes aimed at
reducing these disparities.
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Postawienie problemu

Problem klasyfikacji nauki od d³u¿szego czasu stanowi przedmiot rozwa¿añ
i dyskusji. Chodzi zarówno o same kryteria podzia³u, jak i konkretne propozycje roz-
strzygniêæ [2, 3, 4, 5, 7]. Jest to szczególnie aktualne w sytuacji cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej i realizacji wspólnej polityki naukowej. Wprawdzie w Unii nie
ma jednego kryterium podzia³owego, bowiem wszystkie obowi¹zuj¹ce s¹ dostoso-
wane do konkretnych celów. Inne zatem s¹ kryteria podzia³u ze wzglêdu na finanso-
wanie, inne przy okreœleniu strategii badañ, inne wreszcie przy stopniach naukowych.
Podstawy metodologiczne systemu hierarchicznego nauki zosta³y przedstawione
w innym opracowaniu [6]. Szczególnej analizie poddano tam pojêcia: dziedzina,
dyscyplina nauki oraz specjalnoœæ naukowa. Wszystkie te pojêcia zosta³y semantycz-
nie zdefiniowane w zastosowaniu do hierarchii i struktury nauki. Celem niniejszej
pracy jest przedstawienie miejsca i koncepcji podzia³u nauk rolniczych w strukturze
nauki polskiej. Rozwa¿ania z tego zakresu by³y przedmiotem innego opracowania,
dotycz¹cego w szczególnoœci relacji miêdzy naukami przyrodniczymi a rolniczymi
[6]. Opracowanie niniejsze stanowi próbê przedstawienia koncepcji dostosowanej do
kryterium promocji na stopnie naukowe i tytu³ naukowy.

Nauki rolnicze w obowi¹zuj¹cej klasyfikacji

W aktualnie istniej¹cej klasyfikacji nauki polskiej za najwa¿niejsz¹ kategoriê
przyjmuje siê dziedzinê nauki, w której wyodrêbnia siê dyscypliny naukowe. Obecny
podzia³ wyró¿nia 17 dziedzin naukowych oraz cztery dziedziny sztuk [10]. Ka¿da
dziedzina nauki, z wyj¹tkiem nauk farmaceutycznych, teologicznych, weterynaryj-
nych i wojskowych jest podzielona na dyscypliny naukowe. Iloœæ dyscyplin jest
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ró¿na, zale¿nie od dziedziny nauki, pocz¹wszy od dwóch, np. nauki leœne czy
matematyczne, a¿ do 20. w przypadku nauk technicznych. Najbardziej interesuj¹ce
nas nauki rolnicze posiadaj¹ siedem dyscyplin. Z naukami rolniczymi najbli¿ej
spokrewnione s¹ nauki leœne i weterynaryjne, tworz¹c wspólne oddzia³y w strukturze
PAN. Te trzy dziedziny zaœ wraz z naukami biologicznymi tworz¹ sekcjê Biolo-
giczno-Rolnicz¹ w strukturze Centralnej Komisji. Analizuj¹c od strony semantycznej
istotê i strukturê nauk rolniczych trzeba przyznaæ, ¿e nie tworz¹ one jednolitej grupy,
ale stanowi¹ zwi¹zek wielu ró¿norodnych dyscyplin naukowych wspó³dzia³aj¹cych
w obszarze produkcji i przetwórstwa ¿ywnoœci, surowców przemys³owych i ener-
getycznych, a tak¿e ca³ej szeroko rozumianej infrastruktury rolnictwa i obszarów
wiejskich. Wychodz¹c od klasyfikacji europejskiej nauki OECD, proponowanej
tak¿e w innych koncepcjach [1], wynikaj¹cych z kryterium finansowania, trzeba
przypomnieæ, ¿e uwzglêdnia ona tylko szeœæ nastêpuj¹cych dziedzin nauki:
� nauki humanistyczne,
� nauki spo³eczne,
� nauki przyrodnicze,
� nauki medyczne,
� nauki techniczne,
� nauki rolnicze.

Trzy pierwsze dziedziny s¹ semantycznie stosunkowo jednorodne o zbli¿onym
przedmiocie b¹dŸ metodach badañ. Trzy ostatnie w tym szczególnie nauki rolnicze s¹
interdyscyplinarne, skupione wokó³ okreœlonego celu. Ten zaœ obejmuje szeroki
obszar badawczy i praktycznie uczestnicz¹ w nim wszystkie wymienione dziedziny
nauki. Obrazowo ilustruje to schemat przedstawiony na rys. 1.
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Przedstawiony schemat wyraŸnie wskazuje, ¿e w szerokim obszarze nauk rolni-
czych uczestnicz¹ poza czystymi naukami rolniczymi, leœnymi i weterynaryjnymi
wszystkie pozosta³e dziedziny nauk. Niew¹tpliwie najbli¿szy zwi¹zek istnieje miê-
dzy naukami rolniczymi a przyrodniczymi i to jak s¹dzê odegra³o dominuj¹c¹ rolê
przy przekszta³ceniach akademii rolniczych w uniwersytety przyrodnicze. Trzeba
jednak przypomnieæ, ¿e klasyczne nauki przyrodnicze obejmuj¹: biologiê, chemiê,
fizykê, nauki o ziemi. W klasyfikacji OECD do tej dziedziny zalicza siê tak¿e mate-
matykê, choæ jej zwi¹zek z naukami przyrodniczymi w moim przekonaniu jest co
najmniej w¹tpliwy [8]. Wszystkie wymienione dyscypliny przyrodnicze nie stanowi¹
ani obszaru badawczego, ani te¿ kszta³cenia akademickiego w dotychczasowej
dzia³alnoœci uczelni rolniczych, st¹d przyjête przymiotniki maj¹ raczej charakter
promocyjny w trosce o pozyskanie kandydatów na studia.

Strategiczne znaczenie nauk rolniczych

Trendy przedstawione w poprzednim rozdziale mog¹ wzbudziæ obawy, ¿e na-
stêpuje zmierzch nauk rolniczych i stopniowo zostan¹ one wch³oniête przez inne
dziedziny, przede wszystkim przez nauki przyrodnicze. Pozostaje to w œcis³ym
zwi¹zku z malej¹c¹ rol¹ rolnictwa w wytwarzanym PKB. Uwa¿na jednak analiza
zachodz¹cych przemian w ca³ej gospodarce œwiatowej dowodzi, ¿e w³aœnie rol-
nictwo, wspierane ca³ym kompleksem nauk, rozwija siê dynamicznie, poprawiaj¹c
z roku na rok podstawowe wskaŸniki swojej dynamiki, w tym przede wszystkim
wydajnoœci ziemi i pracy. Jest to konsekwencj¹ oddzia³ywania postêpu nauko-
wo-technicznego na zmiany struktury si³ wytwórczych w procesie produkcji rol-
niczej. Postêp biologiczny i chemiczny oddzia³ywaj¹ na wzrost wskaŸnika wydaj-
noœci ziemi, postêp techniczny zaœ na wydajnoœæ pracy. W konsekwencji spada
bezpoœrednie zatrudnienie w samej produkcji rolniczej, a jeden bezpoœrednio w niej
zatrudniony ¿ywi coraz to wiêcej osób. Zachodz¹ce przemiany powoduj¹ jednak
rosn¹ce zapotrzebowanie energii z zewn¹trz, a to w konsekwencji pogarsza stan
ekologiczny otoczenia rolnictwa. W³aœnie z tych wzglêdów roœnie znaczenie nauk
rolniczych, przed którymi stoj¹ wa¿ne dla ca³ej ludzkoœci problemy badawcze.
Nale¿¹ do nich w szczególnoœci: bilans energetyczny, poprawa stanu ekologicznego,
woda, stê¿enie CO2, a tak¿e warunki zdrowotne ludnoœci wiejskiej. Skomplikowane
problemy wymagaæ bêd¹ wspó³dzia³ania ca³ej gamy nauk, przede wszystkim zaœ
dynamicznego rozwoju nauk rolniczych. Nie ma wiêc mowy o ich malej¹cym
znaczeniu, tym bardziej wobec rosn¹cego kryzysu ¿ywnoœciowego w œwiecie, który
dobitnie potwierdza strategiczn¹ funkcjê sektora produkuj¹cego ¿ywnoœæ, nieza-
le¿nie od jego procentowego udzia³u w wytworzonym PKB.
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Kryteria podzia³u nauk rolniczych

W rozdziale poprzednim przedstawiono funkcje i strategiczne znaczenie kom-
pleksu nauk rolniczych w rozwoju gospodarczym kraju. Wskazano równoczeœnie na
silne powi¹zanie tej dziedziny nauk z innymi dziedzinami, które okreœlaj¹ jej spe-
cyfikê. W przedstawionym uk³adzie tê grupê nauk potraktowano, w œlad za OECD,
jako wspóln¹ dziedzinê, ³¹cz¹c¹ dotychczasowe trzy nauki: rolnicze, leœne i wetery-
naryjne. Taki podzia³ winien zostaæ zachowany przy okreœleniu kryteriów finanso-
wania i strategicznego rozwoju nauki. Inne natomiast spojrzenie na klasyfikacje nauki
mam w odniesieniu do nadawania stopni naukowych i tytu³u naukowego. Szcze-
gó³owe rozwi¹zania w tym zakresie przedstawi³em w oddzielnym opracowaniu [6].
Najogólniej sprowadzaj¹ siê one do zmiany w systemie hierarchicznym nauki [9]
i pominiêciu dziedzin a ustawieniu na najwy¿szym szczeblu dyscyplin naukowych.
O ile grupowanie dyscyplin nauki w dziedzinê ma uzasadnienie przy ustaleniu
polityki finansowej i strategicznej, o tyle jest nieuzasadnione, a nawet szkodliwe przy
nadawaniu stopni i tytu³u naukowego. Dziedzina jest zbyt szeroka, aby ka¿dy otrzy-
muj¹cy stopnieñ czy tytu³ móg³ czuæ siê specjalist¹ w ca³ej jej domenie. Obecnie
zreszt¹ stopnie doktora i doktora habilitowanego nadaje siê w dyscyplinach nauko-
wych w ramach okreœlonych dziedzin, tytu³ naukowy zaœ w ca³ej dziedzinie z pomi-
niêciem dyscypliny [10]. Jest to paradoks, bowiem wraz z rozwojem i pog³êbieniem
nauki i wiedzy nastêpuje jej zawê¿enie, a nie rozszerzenie. Czêsto te¿ dyscypliny
w obrêbie dziedzin s¹ tak odleg³e, ¿e ¿aden specjalista nie mo¿e czuæ siê w pe³ni
kompetentnym, nie mówi¹c o ca³ej dziedzinie. Dla nieprzekonanych przytoczê
jeszcze inny dowód dotycz¹cy uzyskania uprawnieñ naukowych do nawadnia stopni.
Dla przyk³adu wybieram fizjologiê roœlin, bêd¹c¹ specjalnoœci¹ naukow¹ w dwóch
dyscyplinach naukowych: w biologii nale¿¹cej do nauk biologicznych i agronomii
w naukach rolniczych. Dwaj specjaliœci posiadaj¹cy tytu³y naukowe profesorów po
tych samych studiach w zale¿noœci gdzie uzyskali stopnie, czy tytu³ naukowy repre-
zentuj¹ ró¿ne dziedziny, choæ zajmuj¹ siê dok³adnie tym samym. Stosownie do
wymagañ ustawowych nie mog¹ byæ obydwaj wliczeni do wymogów formalnych, bo
reprezentuj¹ ró¿ne dziedziny nauki. Na podstawie przedstawionych przyk³adów,
a tak¿e bogatych doœwiadczeñ z pracy w Centralnej Komisji przedstawiam koncepcje
likwidacji dziedzin nauki, a pozostawienie tylko dyscyplin i w ich obrêbie specjal-
noœci naukowych przy nadawaniu zarówno uprawnieñ dla rad do przeprowadzenia
przewodów, jak i stopni i tytu³u naukowego osobom. Prezentowana koncepcja zosta³a
przedstawiona cz³onkom sekcji Biologiczno-Rolniczej Centralnej Komisji i zosta³a
pozytywnie oceniona. W dyskusji nad jej ocen¹ podkreœlono pozytywne jej strony
zarówno przez podniesienie kompetentnoœci rad naukowych uzyskuj¹cych uprawnie-
nia w konkretnych dyscyplinach, jak i jednoznaczne okreœlenie specjalnoœci osób
uzyskuj¹cych stopnie czy tytu³ naukowy. U³atwi to dobieranie recenzentów przy
ocenie prac oraz obsadê zajêæ dydaktycznych, gdy powrócimy do akademickiej
zasady ³¹cznoœci nauki i dydaktyki w szkole wy¿szej. W tym miejscu chcia³em
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serdecznie podziêkowaæ wszystkim cz³onkom Sekcji Biologiczno-Rolniczej za aktyw-
ny udzia³ w pracach nad now¹ koncepcj¹ podzia³u nauki. Dziêkuje tak¿e dziekanom
i radom wydzia³u, którzy wspó³pracowali z nami, przedstawiaj¹c zarówno ocenê kon-
cepcji, jak i w³asne pomys³y dotycz¹ce podzia³u dyscyplin na konkretne specjalnoœci
naukowe. Szczegó³owe rozwi¹zania zostan¹ przedstawione w nastêpnym rozdziale.

Koncepcja podzia³u nauk rolno-leœnych i weterynaryjnych

Koncepcja dotyczy dotychczasowych trzech dziedzin nauki, tj. rolniczych, leœ-
nych i weterynaryjnych. Pominiête zosta³y nauki biologiczne, które bêd¹ przedmio-
tem rozwa¿añ oddzielnego zespo³u wy³onionego spoœród specjalistów z tej dziedziny
nauki. Opracowuj¹c koncepcjê podzia³u przyjêtych dziedzin na dyscypliny naukowe
uwzglêdniono dwa argumenty najczêœciej wysuwane przez poszczególne oœrodki
naukowe. Argument bardziej racjonalny przemawia za ograniczeniem dotychcza-
sowej liczby dyscyplin, poprzez ³¹cznie dyscyplin przedmiotowo zbli¿onych do
siebie. Argumentem przeciwnym jest aktualna Ustawa „Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym” [11], która rangê uczelni uzale¿nia od iloœci uprawnieñ do nadawania stopni
naukowych doktora. Zgodnie z jej stanowieniem status uniwersytetu przymiotniko-
wego mo¿e uzyskaæ uczelnia maj¹ca co najmniej uprawnienia w szeœciu dyscyplinach
naukowych. Istotne znaczenie ma zapis mówi¹cy o liczbie dyscyplin, a nie samych
uprawnieniach. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e wydzia³y uczelni bêd¹ mieæ po kilka
uprawnieñ, ale w ramach tych samych dyscyplin, przez co nie bêd¹ spe³niaæ wymagañ
ustawowych. Uczelnie rolnicze maj¹ stosunkowo szeroki zakres zarówno nauko-
wo-badawczy, jak i kszta³cenia akademickiego. Obejmuje on w ca³oœci dotychcza-
sowe dziedziny nauk rolniczych, leœnych i weterynaryjnych, a czêœciowo tak¿e nauki
biologiczne, techniczne i ekonomiczne. Przedmiotem rozwa¿añ przy opracowaniu
koncepcji podzia³u na dyscypliny bêd¹ trzy pierwsze wymienione dziedziny. W do-
tychczasowej klasyfikacji nauk rolniczych istnieje siedem dyscyplin, w naukach
leœnych dwie, w naukach weterynaryjnych nie ma podzia³u. Prace zespo³u sz³y
w kierunku ograniczenia liczby dyscyplin, a przez to poszerzenie ich domeny badaw-
czej. Sugerowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania: po³¹czenie agronomii z ogrodnictwem,
zootechniki z rybactwem, in¿ynierii rolniczej z kszta³towaniem œrodowiska i ewentu-
alnie technologii ¿ywnoœci z biotechnologi¹. W naukach leœnych po³¹czenie leœnict-
wa z drzewnictwem. Taki wariant nie znalaz³ jednak poparcia œrodowiska akademic-
kiego, tym bardziej na etapie przekszta³ceñ z akademii rolniczych w uniwersytety.
Ograniczanie liczby dyscyplin znacznie zmniejszy³oby szanse tych przekszta³ceñ.
Szczególnie mocne argumenty, poparte uchwa³ami rad wydzia³ów wysuwali prze-
ciwnicy ³¹czenia rybactwa z zootechnik¹, ogrodnictwa z agronomi¹ oraz leœnictwa
z drzewnictwem. Uznajê te argumenty za przekonuj¹ce, proponujê nastêpuj¹cy
podzia³ na dyscypliny naukowe. W ka¿dej dyscyplinie chodzi oczywiœcie o naukê,
st¹d w samej nazwie zostanie to pominiête.
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W dotychczasowej dziedzinie nauk rolniczych:
1) agronomia,
2) agroin¿ynieria lub in¿ynieria rolnicza,
3) ksz³towanie œrodowiska,
4) ogrodnictwo,
5) rybactwo,
6) technologia ¿ywnoœci i ¿ywienia,
7) zootechnika.

W naukach leœnych:
8) leœnictwo,
9) drzewnictwo.

W naukach weterynaryjnych:
10) weterynaria.

Rozwa¿ano tak¿e wyodrêbnienie nowych dyscyplin, jak np. biotechnologii rol-
no-spo¿ywczej, ekologii, a tak¿e ekonomiki i organizacji rolnictwa. Uznano jednak,
¿e takie dyscypliny zapewne znajd¹ siê w dziedzinach nauk biologicznych i ekono-
micznych. Gdyby jednak nie znalaz³y tam uznania, proponujemy do³¹czyæ je do
wczeœniej wymienionych dyscyplin. Przedstawiona propozycja stanowi pierwszy
etap klasyfikacji nauki. Drugi etap powinien dotyczyæ wyodrêbnienia we wszystkich
dyscyplinach specjalnoœci naukowych. Uznaliœmy za celowe, aby zwróciæ siê do
ca³ego œrodowiska naukowego z gor¹c¹ proœb¹ o przedstawienie propozycji w tym
zakresie. Jest to tym bardziej celowe, ¿e przy nadawaniu stopni naukowych i tytu³u
naukowego powinna byæ podana dyscyplina naukowa i specjalnoœæ naukowa. U³atwi
to w systemie edukacji ustalenie tzw. minimów kadrowych do kszta³cenia na odpo-
wiednim kierunku studiów.
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Summary

Article discussed the range and structure of agricultural sciences and their position
in Polish science. Second part concerns the cancellation of science fields near confer-
ral of the scientific degrees and titles and extending the rank of discipline and the
specialities.
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Recenzje i prezentacje

Prezentacja ksi¹¿ki
„S³ownik Biotechnologii w ¯ywnoœci i Rolnictwie”
(Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture)

A. Zaid, H.G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicholas
FAO, Rome, 2001/2007, ISBN 978-92-5-104693-8 305 ss.

Uwadze specjalistów wszystkich dzia³ów nauk biologicznych, rolniczych, leœ-
nych i weterynaryjnych gor¹co polecam omawiany s³ownik, który ukaza³ siê jako
pozycja 9 w serii wydawniczej „FAO Research and Technology Paper”. O jego
wysokim poziomie merytorycznym oraz du¿ej przydatnoœci praktycznej œwiadczy
fakt, i¿ wydany w 1999 r. pod swym pierwszym tytu³em „Glossary of Biotechnology
and Genetic Engineering” (S³ownik Biotechnologii i In¿ynierii Genetycznej) docze-
ka³ siê trzech wydañ i dodruków w 2001, 2003 oraz w 2007 roku, uzyskuj¹c swój
obecny tytu³ „Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture” (S³ownik Bio-
technologii dla ¯ywnoœci i Rolnictwa) oraz podtytu³ „A Revised and Augumented
Edition of the Glossary of Biotechnology and Genetic Engineering”.

Autorami s³ownika s¹: dr. Abdelouahhab Zaid – g³ówny doradca techniczny FAO,
prof. Harrison G. Hughes ze Stanowego Uniwersytetu w Colorado (USA), prof.
Enrico Porceddu z Uniwersytetu w Tusia (W³ochy) oraz prof. Frank Nicholas
z Uniwersytetu w Sydney (Australia), który zredagowa³ terminologiê dotycz¹c¹
biotechnologii zwierz¹t. Przy przygotowaniu s³ownika do druku uczestniczyli tak¿e:
Maria Zimmermann oraz Andrea Sosnino z Departamentu Trwa³ego Rozwoju FAO.
Celowo doœæ szczegó³owo wymieniam sk³ad autorów i redaktorów, gdy¿ bardzo
korzystnie wp³ynê³o to na charakter s³ownika. Nie jest on bowiem adresowany tylko
do hermetycznego œrodowiska naukowego, ale tak¿e do polityków, parlamentarzys-
tów i dzia³aczy gospodarczych, czyli osób odpowiedzialnych za politykê naukow¹
i gospodarcz¹.
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Zagadnienia biotechnologii roœlin i zwierz¹t – a szczególnie problematyka gene-
tycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO) – ma du¿y wymiar polityczny, gospo-
darczo-handlowy, spo³eczny, a nawet ideologiczny. Z powy¿szych wzglêdów po-
prawna i klarowna terminologia biotechnologiczna – jak to podkreœlono we „Wstêpie”
– jest niezmiernie wa¿na, gdy¿ ró¿nice w interpretacji lub rozumieniu niektórych
terminów mog¹ byæ przyczyn¹ zrywania umów i kontraktów, a nawet wprowadzania
blokad gospodarczych. Z powy¿szych wzglêdów wydanie tego s³ownika przez FAO –
Organizacjê Rolnictwa i Wy¿ywienia Narodów Zjednoczonych – ma du¿y wydŸwiêk
naukowy, gospodarczy, a nawet polityczny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e FAO daje „impri-
matur” co sprawia, ¿e s³ownik ma wiêkszy ciê¿ar gatunkowy ni¿ w przypadku, gdyby
go wyda³o wydawnictwo naukowe lub komercyjne.

W „Przedmowie” (s. III–IV) do obecnego wydania/dodruku z 2007 roku autorzy
podkreœlaj¹ przyczyny koniecznych zmian, uzupe³nieñ i poszerzenia zakresu wczeœ-
niejszych wydañ s³ownika z uwagi na pojawianie siê nowych terminów naukowych
oraz technologicznych zwi¹zanych z biotechnologi¹. Jest to bowiem dziedzina nowa
i szybko rozwijaj¹ca siê, a FAO ma œwiadomoœæ, ¿e pierwsze wydanie s³ownika mia³o
braki i zawiera³o nieœcis³oœci, a nawet b³êdy. Jednak¿e wydania „S³ownika” w 1999,
2003 i 2007 roku wywo³a³y ogromne i bardzo pozytywne zainteresowanie szerokich
krêgów naukowych potwierdzone licznymi listami, internetowymi kontaktami oraz
apelami krajów cz³onkowskich, aby FAO przygotowa³o ró¿ne wersje jêzykowe
s³ownika.

W „S³owie Wstêpnym” (s. V–VI) podkreœlono, ¿e termin „biotechnologia”
obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnieñ naukowych, praktycznych i gospodar-
czych. Zgodnie z Konwencj¹ Biologicznej Ró¿norodnoœci (CBD) biotechnologia to
„…wszelkie technologiczne zastosowania oparte na wykorzystaniu biologicznych
uk³adów, ¿ywych organizmów oraz ich czêœci, aby produkowaæ lub modyfikowaæ
produkty lub procesy do okreœlonych zastosowañ”.

W opinii FAO na rynku wydawniczym jest wiele wydawnictw, których przed-
miotem jest terminologia w okreœlonych dyscyplinach naukowych, jednak ¿adna
z tych pozycji nie obejmuje ca³oœciowo tematyki i terminów zwi¹zanych z zakresem
dzia³ania FAO. Omawiany s³ownik ma wiêc na celu w sposób zwarty, pe³ny i jasny
przedstawiæ wykaz terminów, wyra¿eñ i skrótów, które s¹ szeroko wykorzystywane
i stosowane w biotechnologii sensu lato, jak równie¿ w „in¿ynierii genetycznej”,
artyku³ach gazetowych, telewizji i audycjach radiowych.

Autorzy mocno podkreœlaj¹, ¿e s³ownik dotycz¹cy in¿ynierii genetycznej i „deli-
katnej problematyki” genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO) wydany
przez FAO bêdzie tak¿e bardzo przydatny przy negocjacjach gospodarczo-handlo-
wych, które niekiedy grozi³y fiaskiem z uwagi na jêzykowe ró¿nice w t³umaczeniu
i interpretacji terminów z zakresu biotechnologii przemys³owej i ró¿nych dzia³ów
in¿ynierii genetycznej.
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Struktura s³ownika jest nastêpuj¹ca: 1) „Wstêp” (s. iii–iv), 2) „S³owo Wstêpne”
(s. v–vi), 3) „Podziêkowanie”´(s. vii–viii), 4) „S³owo do Czytelników i U¿ytkowni-
ków” (s. ix), 5) „Spis Treœci” (s. xi), 5) „Skróty i Symbole” (s. xiii) oraz 6) „Uwagi
o strukturze s³ownika” (s. xv), a tu nawi¹zano do: A) – „Rezolucji 8/83 XXII Sesji
FAO w Rzymie” (5–23. XI. 1983); B) – „Globalnej Strategii Rozwoju Genetycznych
Zasobów Zwierz¹t Gospodarczych”, któr¹ opracowa³ Panel Ekspertów.

W³aœciw¹ czêœæ s³ownika stanowi dzia³ „Glossary of Biotechnology for Food and
Agriculture” (s. 1–301), zawieraj¹cy blisko 3000 hase³ encyklopedycznych (termi-
nów i definicji) o zró¿nicowanej objêtoœci – od pojedynczych s³ów i skrótów do
kilkunasto zdaniowych definicji.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e s³ownik adresowany jest do szerokich krêgów specjalistów
nauk biologicznych, medycznych, rolniczych, leœnych i weterynaryjnych. Jest oczy-
wiste, ¿e najliczniejsze s¹ tu terminy biologiczne, genetyczne, biotechnologiczne
i medyczne. S¹ jednak tak¿e wysoce specjalistyczne terminy takie jak: 1) „Hardy-Wein-
berg equilibrium” – czyli czêstoœæ wystêpowania genotypów w locus przy losowym
zap³odnieniu; 2) „Baculovirus expression victor” (BEV) – czyli metoda in vitro opar-
ta na wykorzystaniu hodowli tkanek owadów oraz izolowanych z owadów bakulowi-
rusów do produkcji rekombinowanych bia³ek eukariotycznych organizmów.

S³ownik koñcz¹ cztery tabelaryczne aneksy: Aneks I – „Prefiksy dla systemu
dziesiêtnego, wielokrotnego i sub-wielokrotnego jednostek miar w uk³adzie SI”
(s. 302). Aneks 2 – „Alfabet grecki” (s. 303). Aneks 3 – „Kodony i skróty nazw
aminokwasów (s. 304). Aneks 4 – „Jednoliterowe i trzyliterowe kody nazw amino-
kwasów” (s. 305).

Powy¿sza charakterystyka powinna zachêciæ szerokie krêgi polskich specja-
listów do korzystania i zapoznania siê z t¹ bardzo cenn¹ i wysoce przydatn¹ pozycj¹
bibliograficzn¹. By³oby te¿ bardzo celowe uzyskanie od FAO zgody na t³umaczenie
i wydanie polskiej wersji jêzykowej s³ownika, gdy¿ upowszechni³oby to problema-
tykê biotechnologii i in¿ynierii genetycznej w krêgach nauczycieli akademickich
i studentów szkó³ wy¿szych, pracowników instytutów badawczo-rozwojowych, a tak¿e
nauczycieli i uczniów szkó³ œrednich.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e prezentowany s³ownik „Glossary of Biotechnology and
Agriculture” jest dostêpny w wersji elektronicznej na stronie internetowej
«www.fao.org/biotech/index.asp», a FAO oczekuje komentarzy, sugestii i uwag od
jego u¿ytkowników.

Jerzy J. Lipa
Instytut Ochrony Roœlin PIB w Poznaniu
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