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1.

WSTĘP

W 1992 roku podczas „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro
uchwalono dokument, w którym pojawiła się oficjalna definicja
bioróżnorodności. Według Konwencji różnorodność biologiczna
to „zmienność żywych organizmów zamieszkujących wszystkie
środowiska oraz zmienność systemów ekologicznych, których
częścią są te organizmy, przy czym tak ujęta zmienność obejmuje różnorodność wewnątrzgatunkową, międzygatunkową i różnorodność ekosystemów”. Mówiąc prościej – bioróżnorodność
to zróżnicowanie wszystkich organizmów żywych na Ziemi.
W samym tylko rolnictwie na bioróżnorodność składa się nie
tylko rozmaitość odmian roślin uprawnych, ale także bogactwo
towarzyszącej uprawom flory i fauny, takiej jak choćby owady
pożyteczne (zapylające). Warto wiedzieć, że ta różnorodność życia ma wartość zarówno przyrodniczą, jak i ekonomiczną, jest
zasobem niezbędnym do produkcji żywności, która ma dobrą
jakość i przystępną cenę. W rolnictwie zrównoważonym bioróżnorodność wspiera się i „buduje”, tak samo jak żyzność gleb
oraz stabilność finansową gospodarstwa.
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2. Kraina miodem płynąca – OWADY pożyteczne i zapylające

2.

2.1.

Kraina miodem płynąca
– owady pożyteczne
i zapylające
Bioróżnorodność i rolnictwo działają niejako w sprzężeniu zwrotnym. Przyjazne dla owadów użytki rolne, obfitujące
w pokarm i zapewniające miejsce schronienia, wpływają na
zwiększoną produkcję żywności i odwrotnie. Im większa produkcja rolnicza, tym mniejsza intensyfikacja rolnictwa, a w związku
z tym – zwiększająca się różnorodność na polach, która zwabia owady zapylające, należące do grupy owadów pożytecznych.
Owady pożyteczne to zespół gatunków, których działalność przynosi człowiekowi korzyści. Należą do nich owady zapylające (zapylacze) oraz wrogowie naturalni szkodników.

Owady zapylające

Zapylacze to przede wszystkim pszczoły, bez których większość gatunków roślin nie mogłaby wydać nasion, toteż w głównej mierze to właśnie oni przyczyniają się do produkcji roślinnej.

Prawie 80% wszystkich
występujących na naszej planecie
gatunków roślin do prawidłowego
wydania nasion potrzebuje
obecności pszczół!
W Polsce około 60 gatunków roślin uprawnych pozytywnie
reaguje na odwiedzanie przez owady zapylające. Wśród nich
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jest znaczna grupa roślin w pewnym stopniu samopylnych, dla
których obecność zapylaczy nie jest obligatoryjna, jednak przynosi wiele korzyści. Należą do nich: rzepak, rzepik, gorczyca,
mak, len, łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, peluszka i soja.
Drugą grupę roślin stanowią takie, których plon jest uzależniony wyłącznie, lub prawie wyłącznie, od owadów. Należą do nich
m.in.: gryka, słonecznik, lucerna, drzewa owocowe, owoce jagodowe czy warzywa uprawiane na nasiona. Ponadto wiele gatunków drzew i krzewów ogrodowych oraz roślin ozdobnych, a także
ponad 60 gatunków uprawnych roślin leczniczych, jest owadopylna. Zapewnienie pełnego zapylania przez pszczoły powoduje
wzrost plonu w porównaniu do plonu przeciętnego w następującej wysokości: roślin sadowniczych i jagodowych o 30–60%, koniczyny czerwonej o 50–80%, lucerny o 65%, gorczycy o 60%,
słonecznika i rzepaku do 30%, lnu oraz dyniowatych o 20–25%.
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PSZCZOŁA MIODNA

PSZCZOŁY
DZIKO ŻYJĄCE

TRZMIELE
Bombus

INNE OWADY
ZAPYLAJĄCE

Najbardziej znanym gatunkiem zapylającym jest powszechnie
hodowana pszczoła miodna. Związana z gospodarką człowieka
od tysiącleci dostarczała miodu, wosku, propolisu i pyłku, a jej
jad wykorzystywano w lecznictwie. Dziś, obok produkcji wymienionych substancji, to zapylanie roślin, zarówno dziko rosnących,
jak i uprawnych, przynosi najwięcej korzyści gospodarce człowieka. Jest to również jedyny gatunek, którego liczebność można
łatwo regulować poprzez przewożenie pasiek. W praktyce pasieki przewozi się w pobliże kwitnących sadów, roślin jagodowych,
rzepaku czy innych gatunków obficie nektarujących.

Pszczoły to liczna nadrodzina owadów, spośród których w Polsce występuje ponad 450 gatunków. Wszystkie inne niż pszczoła
miodna są określane mianem dziko żyjących. Wiele z nich nie tworzy rodzin, ale żyje samotnie. Pojedyncze samice zakładają gniazda, w których rozwija się kolejne pokolenie bez opieki starszych
osobników. Występują tu gatunki zapylające wiele roślin, w tym
uprawnych, a także te, które w toku ewolucji przystosowały się
do zapylania tylko jednego gatunku rośliny. Pszczoły te charakteryzuje duża różnorodność rozmiarów i barw, a niektóre gatunki
samotnicze hoduje się i wykorzystuje do zapylania sadów i upraw
pod osłonami. Najlepszym przykładem jest tu murarka ogrodowa.

Wśród licznych gatunków pszczół trzmiele są dobrze znane
i darzone powszechną sympatią. Te duże i pięknie ubarwione
owady są doskonałymi zapylaczami wielu gatunków roślin. Często spotykane w ogrodach, sadach czy w kwitnących uprawach
rolniczych licznie odwiedzają także kwitnące chwasty. W Polsce
występuje około 30 gatunków trzmieli, z których najbardziej znanymi przedstawicielami są trzmiel ziemny oraz trzmiel kamiennik.

Choć wyspecjalizowanymi zapylaczami są właściwie tylko
pszczoły, to wiele innych gatunków owadów również może w różnym stopniu przyczyniać się do zapylania kwiatów, odwiedzając
je w poszukiwaniu pokarmu. Na uprawach kwitnących licznie
występują różne gatunki muchówek, w tym opisane wcześniej
bzygowate, motyle, a także wiele innych gatunków owadów odżywiających się nektarem i pyłkiem kwiatowym.

Apis mellifera
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2.2.

Wrogowie naturalni
szkodników
Wrogowie naturalni szkodników, drapieżcy i pasożyty, ograniczają liczebność niechcianych insektów.

BIEDRONKOWATE
Coccinellidae

Dorosłe osobniki (chrząszcze) i larwy żywią się mszycami
oraz innymi drobnymi owadami. Występowanie biedronek jest
związane głównie z obecnością mszyc, można je zatem spotkać
praktycznie we wszystkich uprawach. Jedna biedronka zjada
dziennie 250 mszyc, podczas gdy larwa w okresie swojego rozwoju (około 30 dni) niszczy nawet do 2000 mszyc. Do najliczniej
występujących w Polsce należą: biedronka siedmiokropka, biedronka dwukropka i biedronka wrzeciążka.
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BIEGACZOWATE
Carabidae

Jest to jedna z najliczniejszych grup chrząszczy, reprezentowana w Polsce przez ponad 500 gatunków. Zarówno chrząszcze, jak
i larwy polują na inne owady, a niekiedy również na małe ślimaki.
Te pożyteczne owady występują we wszystkich typach środowisk
rolniczych. Biegacze są silne, ruchliwe, przeważnie duże i bardzo
żarłoczne, dzięki czemu przyczyniają się do znacznego ograniczania liczebności wielu gatunków szkodników. Najczęściej spotykanymi gatunkami są biegacz granulowany oraz szykoń czarny.

KUSAKOWATE
Staphylinidae

Kusakowate to liczna grupa chrząszczy, wśród których wiele
gatunków to owady drapieżne. Polują głównie w nocy, a larwy
rozwijają się w glebie. Choć często są niewidoczne, licznie występują w uprawach. Ponieważ żerują na wielu gatunkach owadów,
są ważnym elementem ograniczającym liczbę szkodników.

OMOMIŁKOWATE
Cantharidae

Chrząszcze o wielkości 1–1,5 cm są zwykle ubarwione na
czarno i pomarańczowo. Najczęściej można je spotkać na roślinach, często na kwiatach. Larwy natomiast są ciemno ubarwione, a ich rozwój odbywa się w glebie. Polują na inne owady
i drobne ślimaki. Omomiłkowate licznie występują we wszystkich
uprawach i są ruchliwe, dzięki czemu znacząco przyczyniają się
do ograniczania liczebności wielu gatunków szkodników. Najliczniej występują omomiłek szary i omomiłek żółty.

BZYGOWATE
Syrphidae

W tej grupie dobrze znane są muchówki. Na czarnym odwłoku posiadają poprzeczne, żółte, pomarańczowe lub białe paski.
Takie ubarwienie upodabnia je do os. Wiele gatunków zawisa
w powietrzu przy kwitnących roślinach. Bzygowate żywią się
nektarem i pyłkiem kwiatowym, w ten sposób uczestnicząc
w zapylaniu roślin. Larwy natomiast są drapieżnikami i żywią się
przede wszystkim mszycami, ale również innymi drobnymi owadami. Najczęściej obserwowanymi owadami z tej grupy są bzyg
prążkowany oraz bzyg pospolity.
BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety

PRYSZCZARKOWATE
Cecidomyiidae

Są niewielkie, mają do 5 mm długości, a ich odnóża są około
dwukrotnie dłuższe od ciała. Wyglądem mogą przypominać małe
komary. Wśród pryszczarkowatych występują również gatunki
drapieżne, których larwy zjadają mszyce. Najbardziej znanym
przedstawicielem jest pryszczarek mszycojad występujący na
terenie całego kraju. Larwy drapieżnych pryszczarków występują we wszystkich uprawach polowych. Można je spotkać także
w uprawach pod osłonami, gdzie często są introdukowane.

ZŁOTOOKI
Chrysopidae

Przedstawicieli złotooków występuje w naszym kraju zaledwie
około 20 gatunków. Dorosłe owady o długości ciała od około
1 cm do 1,5 cm z charakterystycznymi, dużymi oczami odżywiają się prawie wyłącznie nektarem kwiatowym i spadzią mszyc.
Uzbrojone w duże cęgi larwy są drapieżne i żywią się głównie
mszycami i przędziorkami. Mogą atakować także inne gatunki oraz
odżywiać się jajami owadów. Najczęściej spotykany jest złotook
pospolity. Złotooki można licznie spotkać praktycznie we wszystkich uprawach, gdzie są ważnymi wrogami naturalnymi mszyc.
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PLUSKWIAKI
RÓŻNOSKRZYDŁE
Heteroptera

Liczna i bardzo zróżnicowana grupa owadów, z których wywodzi się wiele gatunków drapieżnych. Posiadają narząd gębowy
kłująco-ssący, tzw. kłujkę, którą wbijają w ciało ofiary, wpuszczając jednocześnie paraliżującą ślinę. Gatunki drapieżne należą
przede wszystkim do czterech następujących rodzin: tasznikowatych, dziubałkowatych, zażardkowatych oraz tarczówkowatych. Występują licznie niemal we wszystkich uprawach, a ich
typowym przedstawicielem jest dziubałek gajowy.

2.3.

Inne organizmy
pożyteczne

MSZYCARZOWATE
Aphididae

Liczna grupa pasożytniczych błonkówek o niewielkich rozmiarach, zwykle około 2 mm. Samice składają jaja do różnych gatunków mszyc, a rozwijające się larwy doprowadzają do śmierci
zaatakowanych osobników. Martwe mszyce przybierają charakterystyczną postać tzw. mumii z wygryzionym otworkiem, przez który wydostał się pasożyt. Wiele gatunków znalazło już praktyczne
zastosowanie w biologicznym zwalczaniu mszyc.

W środowisku rolniczym obok owadów pożytecznych występuje także duża grupa innych organizmów ograniczających liczebność szkodników. Należy tu wymienić:

• pająki,
• drapieżne roztocza,
• pasożytnicze nicienie,
• drobnoustroje chorobotwórcze
dla szkodników.

KRUSZYNKOWATE
Trichogrammatidae

Ich wielkość często nie przekracza 1 mm. Samice w ciągu
swojego życia składają nawet do 300 jaj do jaj szkodników,
a wylęgłe larwy są ich pasożytami. Występują naturalnie, ale ich
duża wrażliwość ogranicza populację. Mała liczebność nie wystarcza, by kontrolować liczebność szkodników. Jednakże opracowano specjalne metody hodowli tych owadów i stosuje się je
w biologicznym zwalczaniu szkodników.
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2.4.

3.

Korzyści ekonomiczne
i ekologiczne
Działalność owadów pożytecznych i zapylających to szereg korzyści zarówno ekologicznych, jak też ekonomicznych. Nietrudno
jest zauważyć występowanie szkodników roślin uprawnych. Ich
liczba i znaczenie ekonomiczne zmieniają się niemal każdego
roku, choćby ze względu na pogodę. Duże znaczenie dla ich
liczebności ma obecność wrogów naturalnych szkodników. Na
wszystkich gatunkach roślin uprawianych przez człowieka występuje około 100 tysięcy gatunków owadów, lecz tylko około 5%
z nich to szkodniki. Liczebność pozostałych jest w dużej mierze
ograniczana przez wrogów naturalnych – pasożyty i drapieżców.
Jest to najlepszy dowód na pożyteczne funkcje, jakie spełniają te
gatunki w produkcji roślinnej.
Zapylanie roślin przez owady wpływa korzystnie nie tylko na
cechy ilościowe, ale również jakościowe plonu. Przykładowo,
plon malin czy truskawek uprawianych bez dostępu owadów zapylających jest plonem przemysłowym, a nie deserowym.
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Bogactwo żywej ziemi
– organizmy glebowe
Zasoby Ziemi nie są nieograniczone, dlatego wyprodukowanie
żywności dla wzrastającej liczby ludzi na świecie wymagać będzie nie tyle zwiększenia powierzchni pod uprawy, co umiejętnego wykorzystania obszarów już istniejących. Racjonalne wykorzystanie gleb i zachowanie ich żyzności zależy od zrozumienia, jakie
zadania spełniają w nich zespoły drobnoustrojów. Niedocenienie
ich wartości prowadzi często do podejmowania błędnych decyzji
mających poważne konsekwencje ekonomiczne i środowiskowe.

Nawet najlepsze zabiegi
agrotechniczne i ochrona
chemiczna nie przyniosą
oczekiwanych rezultatów,
jeżeli rośliny będą odizolowane
od owadów zapylających.

Kiedy w 2050 roku populacja
ludzi na świecie przekroczy
9,6 miliarda, będziemy wiedzieć,
czy przez ubiegłe lata dobrze
gospodarowaliśmy glebą.

Owady pożyteczne odgrywają niezwykłą rolę w gospodarce
człowieka i produkcji żywności. Warto dostrzec ich miejsce w środowisku rolniczym, gdzie współtworzą bogactwo całego świata
ożywionego. W świecie tym istnieją silne wewnętrzne powiązania,
które przyczyniają się do zachowania dynamicznej równowagi w liczebności poszczególnych gatunków. Chroniąc bioróżnorodność,
w tym owady pożyteczne, chronimy jednocześnie plon, środowisko naturalne i zwiększamy swoje zyski.

Już teraz rolnicy uprawiający rośliny na żywność muszą radzić
sobie nie tylko ze zmianami klimatu i anomaliami pogodowymi,
ale także z konkurencją o powierzchnię ze strony upraw roślin
energetycznych, paszowych czy włóknodajnych.
BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety
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3.1.

Nawet gleby pozornie jałowe, np. pustynne, są zasiedlone
przez liczne mikroorganizmy. Mikroorganizmy glebowe tworzą
związki próchniczne oraz rozkładają materię organiczną, dzięki
czemu składniki pokarmowe z resztek pożniwnych stają się dostępne dla roślin. Również nawozy mineralne, szczególnie azotowe, środki ochrony roślin i składniki mineralne gleb ulegają
przemianom pod wpływem mikroorganizmów.

Budowa gleby

Gleba tworzy się na powierzchni skorupy ziemskiej.
To złożony układ powstały ze zwietrzałych skał i materii organicznej. Tworzą ją i przekształcają: warunki klimatyczne, czas,
czynniki chemiczne i fizyczne, a także żywe organizmy, w tym
drobnoustroje oraz, ostatnimi czasy, ludzie. Jako użytkownicy
gleby często traktujemy ją wyłącznie jako przejściowy magazyn
wody i składników pokarmowych dla roślin. Z tego względu istotne wydaje nam się jedynie nawadnianie i nawożenie gleby, przy
czym nie doceniamy znaczenia bytujących w niej mikroorganizmów. Łatwo zauważamy jedynie obecność drobnoustrojów chorobotwórczych, a rolę pozostałych mikroorganizmów glebowych
w kształtowaniu żyzności gleb niesłusznie ignorujemy.
Próchnicę tworzy bioróżnorodność. Decydującą rolę w żyzności gleb uprawnych odgrywa tzw. poziom organiczny z dobrze
wykształconą próchnicą właściwą. W glebach naturalnych substancje próchniczne są wyjątkowo trwałe – półokres rozpadu
kwasów huminowych szacowany jest na kilkadziesiąt do kilkuset lat, a bitumin nawet na kilka tysięcy lat. Próchnica glebowa odpowiedzialna jest za strukturę gruzełkowatą gleb, która
zapewnia odpowiednie stosunki powietrzno-wodne. Odgrywa
to istotną rolę w utrzymaniu składników pokarmowych w glebie,

16

gdyż ogranicza ich wymywanie do wód gruntowych. Zapewnia
też lepsze magazynowanie wilgoci i hamuje proces niszczenia
powierzchni przez wiatr i wodę.

Szacuje się, że ponad 90%
przemian zachodzących
w glebie wywoływanych jest
przez drobnoustroje.

3.2.

Żyzność gleb

Aktywność poszczególnych grup drobnoustrojów w glebie zależy od jakości i ilości wprowadzonych składników organicznych
i mineralnych oraz zabiegów agrotechnicznych.

W glebach uprawnych próchnica
ulega szybszej biodegradacji.
To efekt intensywnego nawożenia
mineralnego i organicznego,
a także uprawy mechanicznej
powodującej silne napowietrzanie.
Główną rolę w tworzeniu próchnicy odgrywają zróżnicowane
organizmy glebowe w materii organicznej. Organizmy zasiedlające gleby to mikroorganizmy – archeony, bakterie, grzybopławki,
grzyby, glony – i zwierzęta – pierścienice, roztocza, skoczogonki,
nicienie i larwy owadów. Mikroorganizmy są w glebach dominującym składnikiem biomasy organizmów glebowych (może ona stanowić od 1% do 10% całej masy organicznej gleb). Są też głównym czynnikiem odpowiedzialnym za zachowanie żyzności gleb.

BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety
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Ograniczanie dopływu materii organicznej do gleb powoduje
spadek udziału grzybów współtworzących próchnicę, szczególnie w glebach zakwaszonych i jednostronnie nawożonych azotem. W takich warunkach dominującą rolę przejmują grupy grzybów degradujące związki próchniczne. Istotną rolę w glebach
odgrywają resztki pożniwne, które mogą stanowić „pokarm” dla
grzybów. Wśród organizmów żyjących w glebie wyróżnić można:

3.3.

Organizmy glebowe
– blisko i daleko
od korzeni

grzyby i organizmy
grzybopodobne

Gleba z dala od korzeni roślin zasiedlona jest przez mikroorganizmy, które wykazują okresową aktywność. Przejawia się ona
wtedy, gdy do gleby wprowadzane są resztki roślinne i nawozy azotowe (w formie amonowej). Stąd ograniczanie nawożenia
obornikiem i usuwanie resztek pożniwnych (słomy) uniemożliwia
rozmnażanie się wielu grup drobnoustrojów glebowych biorących
udział w powstawaniu próchnicy.

Struktura organizmów glebowych
~ 5 t/ha

W pobliżu korzeni roślin, czyli w tzw. rizosferze, mikroorganizmy są bardzo aktywne i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu
warunków rozwoju roślin. Nie tylko ułatwiają roślinom pobieranie
składników mineralnych, ale także chronią je przed patogenami. Drobnoustroje są w stanie „rozpoznawać” swoich roślinnych
żywicieli, dlatego każdy gatunek roślin ma inny zespół mikroorganizmów zasiedlający jego tkanki. Z tego powodu uproszczone
zmianowanie zubaża znacznie różnorodność mikroorganizmów
w glebie. Niezależnie od miejsca bytowania organizmów glebowych możemy usystematyzować je następująco:

~ 4,5 t/ha

21.5%
~ 350 kg/ha

Grzyby
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Bakterie i archeony

Makrofauna

~ 100 kg/ha

Glony

~ 100 kg/ha

– to przede wszystkim grzyby strzępkowe i organizmy grzybopodobne. To one w głównej mierze odpowiadają za rozkład
resztek roślinnych i ich transformację w związki próchniczne.
Jednak w glebach wytworzonych z piasków, o małej zawartości substancji organicznej, ich udział jest niewielki;

grzyby mikoryzowe
– odpowiadają za powszechną, choć niedocenianą w rolnictwie, symbiozę roślin naczyniowych z grzybami. Dotyczy
ona prawie wszystkich gatunków uprawnych, z wyjątkiem
roślin kapustnych i komosowatych. Rośliny zaopatrywane są
przez strzępki grzyba w związki mineralne, głównie fosforowe, azotowe i magnezu, oraz w mikroelementy takie jak cynk
i miedź. Po sezonie wegetacyjnym w glebie pozostają jedynie
formy spoczynkowe grzybów, czyli spory. Intensywne nawożenie azotowe, zakwaszenie i degradacja próchnicy ograniczają żywotność spor i powodują mniejsze zasiedlanie roślin
w kolejnych latach;

bakterie i archeony
– uczestniczą w przemianach związków azotowych w glebie. W glebach z niewielką ilością próchnicy przy braku nawożenia organicznego przyspieszają procesy zakwaszenia
i nitryfikacji (przemiany jonów amonowych do azotanowych).
Dlatego lepsze jest nawożenie obornikiem i resztkami pożniwnymi przy jednoczesnym nawożeniu słomy węglanami
wapniowo-magnezowymi (zamiast azotem). Wzmaga to wiązanie wolnego azotu i ogranicza nitryfikację. To ważna zależność, ponieważ azotany, istotny składnik nawozowy, nie są
wiązane w glebie i zostają wymywane w jej głąb. Co więcej,
w glebach kwaśnych przy jednocześnie zaburzonych stosunkach powietrzno-wodnych, zlewnych, o zniszczonej strukturze, powstaje siarkowodór. Ten toksyczny związek uszkadza
korzenie roślin, ograniczając pobieranie składników pokarmowych i zwiększając ich podatność na patogeny systemu
korzeniowego z rodzaju Fusarium i Rhizoctonia;

glony
– w uprawnych glebach ornych z reguły nie stanowią istotnego elementu. Ich intensywny wzrost najczęściej obserwujemy na podłożach inertnych (np. wełna mineralna, keramzyt),
w uprawach pod osłonami, intensywnie nawadnianych. Często tworzą na nich biofilm porastający powierzchnię substratów oraz zasiedlają roztwory w uprawach hydroponicznych;

Mezo- i mikrofauna
BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety
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zwierzęta glebowe
– które ze względu na rozmiary dzielimy na:
• mikrofaunę (nicienie, roztocza, pierwotniaki bytujące
kosztem żywej i martwej biomasy roślinnej oraz żywych mikroorganizmów. W glebach uprawnych udział tej grupy nie
przekracza 1–2% biomasy organizmów glebowych, podczas
gdy w glebach leśnych i na naturalnych łąkach ich udział
może wzrosnąć nawet do 10%),

• makrofaunę (dżdżownice, ślimaki, myszy, krety, pareczniki, pseudoskorpiony). Wykonują pracę mechaniczną – szatkują i rozdrabniają materię organiczną pochodzenia roślinnego,
zwierzęcego i z nawozów organicznych. Mieszają składniki
gleby i wpływają na jej natlenienie. Ta grupa jest szczególnie wrażliwa na wszelkie zabiegi agrotechniczne. W miarę
wzrostu częstości zabiegów mechanicznych obserwujemy jej
bardzo wyraźny regres, nawet poniżej 0,1% biomasy organizmów glebowych. Tymczasem w glebach leśnych i na naturalnych łąkach udział tej grupy może wynosić nawet 15%).

Jednym z nawracających problemów jest utrata żyzności przez
gleby. Rozwijające się rolnictwo oddziela produkcję zwierzęcą od
roślinnej, co powoduje rzadsze stosowanie nawozów organicznych zapewniających zwrot materii organicznej oraz makro- i mikroelementów do gleb. Intensyfikuje się uprawa gleby i nawożenie mineralne, upraszcza zmianowanie, a biomasa (np. słoma)
jako odnawialne źródło energii jest wywożona w celu spalania.
Zubaża to różnorodność organizmów glebowych i ogranicza procesy próchnicotwórcze. Co więcej, wywożenie biomasy sprawia,
że drobnoustroje glebowe zamiast wykorzystywać świeżą materię organiczną, zaczynają rozkładać właśnie próchnicę. W tym
momencie tworzy się błędne koło – ubytek próchnicy glebowej
powoduje konieczność zwiększenia nawożenia mineralnego, co
przyspiesza procesy mineralizacji próchnicy i stopniową utratę
żyzności. Główne przyczyny spadku żyzności gleb uprawnych to:
• uproszczenia zmianowania,
• intensywne nawożenie mineralne przy ograniczeniu stosowania nawozów organicznych,
• zaniedbanie wapnowania,
• uprawa płużna,
• erozja wodna i wietrzna,
• spływy powierzchniowe,
• zasolenie,
• zlewności i zaskorupianie gleb.
Zjawiska te wprawdzie w znacznym stopniu kompensowane
są intensyfikacją nawożenia, nawadnianiem, uprawą nowych odmian i stosowaniem środków ochrony roślin, jednak ich zdolność
łagodzenia negatywnych zjawisk jest ograniczona.
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3.4.

Źródła zagrożeń
i ich skutki
Spadek żyzności gleb
wywołany ubytkiem próchnicy
generuje dodatkowe koszty
stosowania coraz większych
dawek nawozów mineralnych.
Zmniejszenie zasobów próchnicy w glebach o 1% skutkuje drastycznym spadkiem retencji wody (nawet o 30%!), a oprócz tego
szybszym zakwaszaniem gleb oraz zwiększonym wymywaniem
składników nawozowych sięgającym nawet 40% wprowadzonych nawozów mineralnych, głównie azotowych. Zmniejszenie
bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, które korzystają z resztek pożniwnych różnych roślin, np. w uproszczonych
systemach zmianowań, ogranicza naturalne procesy eliminacji
drobnoustrojów chorobotwórczych dla roślin. Rośnie też ryzyko
pojawiania się form odpornych na środki ochrony roślin i w rezultacie konieczne są większe nakłady finansowe na ich zwalczanie.
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3.5.

Ochrona
bioróżnorodności
glebowej
W Polsce obserwujemy postępujące zakwaszenie gleb. Około
60% gleb uprawnych wymaga wapnowania, a prawie 20% gleb
wykazuje niedobory magnezu oraz szeregu mikroelementów
(m.in. boru, cynku, manganu i miedzi). We współczesnym rolnictwie
obserwujemy tendencję do ograniczania negatywnych zjawisk związanych z dotychczasowymi technologiami upraw gleb. Aby utrzymać
różnorodność biologiczną i zachować żyzność gleb należy:
• zastosować uprawy bezpłużne (szczególnie na glebach
lekkich) w celu ograniczenia procesów degradacji próchnicy glebowej,
• zastosować precyzyjne i zrównoważone nawożenie pod
zapotrzebowanie roślin,
• wprowadzić do upraw odmiany odporne na zasolenie
oraz suszę,
•w
 prowadzić do upraw odmiany odporne na choroby i szkodniki w celu ograniczenia stosowania środków ochrony roślin.

Zachowanie bioróżnorodności
organizmów glebowych zwiększa
produkcyjność gleb.
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W celu zachowania bioróżnorodności biologicznej wśród organizmów glebowych należy przede wszystkim ograniczyć w uprawie gleb orkę, szczególnie na glebach lekkich, a także zachować
całą masę resztek pożniwnych jako substratów do produkcji
próchnicy, mieszając je z glebą w sytuacji braku obornika.
Dobrą praktyką jest stosowanie węglanowych nawozów wapniowo-magnezowych do nawożenia słomy zamiast używania
nawozów azotowych. Zabieg ten stymuluje procesy syntezy
próchnicy. Jeśli z pewnych przyczyn nie jest to możliwe, wówczas nawożenie nawozami azotowymi powinno być dzielone na
3–4 dawki. W celu zwiększenia bioróżnorodności możemy posłużyć się zarejestrowanymi biologicznymi środkami ochrony roślin.

Zachowaniu bioróżnorodności gatunków uprawianych roślin
oraz intensyfikacji procesów próchnicotwórczych sprzyja uprawa
poplonów i międzyplonów. W tym przypadku szczególnie wartościowe są mieszanki traw lub żyta z roślinami bobowatymi (łubin, peluszka, wyka). Rośliny te, dzięki symbiozie z bakteriami
brodawkowymi, zwiększają zawartość azotu w glebie. Cennym
gatunkiem jest facelia błękitna, gdyż bardzo szybko rośnie i wytwarza znaczne ilości biomasy. Rzodkiew oleista oraz gorczyca
mają natomiast oddziaływanie fitosanitarne. Uprawa międzyplonów po wcześnie schodzących plonach głównych zabezpiecza
glebę przed erozją wodną i wietrzną, a także ogranicza rozwój
chwastów. Dodatkowo wprowadza do gleby znaczne ilości masy
organicznej roślin gatunków nieuprawianych w plonie głównym.

BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety

Oprócz uprawy poplonów i międzyplonów warto nawozić gleby
makro- i mikroskładnikami pod zapotrzebowanie roślin na podstawie tzw. analizy gleb. Analizy składu gleby pod kątem zawartości przyswajalnych makroskładników (azotu, fosforu, potasu
i magnezu) powinny być wykonywane corocznie przed siewem
kolejnych roślin. W przypadku upraw jarych najlepiej wykonać
je wiosną przed siewem. Dla upraw ozimych – jesienią przed
siewem, a jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy je przeprowadzić wiosną przed ruszeniem wegetacji. Analizy poziomu
mikroelementów (cynku, manganu, miedzi, boru) oraz zawartości węgla organicznego trzeba wykonywać co 3–4 lata. Znając
zawartość składników makro- i mikroskładników pokarmowych,
możemy zwiększyć efektywność plonotwórczą nawożenia przy
jednoczesnym ograniczeniu kosztów.
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4.

Woda źródłem
wszelkiego życia
– organizmy wodne
Bez czystej, zdrowej wody, stanowiącej podstawę egzystencji,
nie ma rolnictwa i produkcji żywności. Rzeki i jeziora, zasilane
m.in. przez wody spływające z pól, są podstawowym źródłem
wody pitnej oraz siedliskiem bogatej flory i fauny. Środowisko
wodne śródpolnych stawów i rowów melioracyjnych oraz strumieni, rzek i jezior w otoczeniu pól uprawnych to złożony, tętniący
życiem ekosystem.

Średnio 33% wody
wykorzystywanej na potrzeby
gospodarki przeznaczane jest
do celów rolniczych,
a w niektórych rejonach,
na przykład w województwie
lubelskim, jest to nawet 45%.
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Ekosystem wodny obfituje w organizmy roślinne i zwierzęce
– glony, fitoplankton (sinice, zielenice, okrzemki), zooplankton
(pierwotniaki, skorupiaki, wrotki), stawonogi (owady, pajęczaki, skorupiaki) i kręgowce (ryby, płazy, gady). Woda stanowi
jednocześnie miejsce żerowania licznych gatunków ptaków
i ssaków. Oto korzyści płynące z obecności pożytecznych organizmów w środowisku wodnym:

ROZWIELITKI
(DAFNIE)
rozwielitki (dafnie) świetnie filtrują wodę, ponieważ odżywiają
się glonami i bakteriami, skutecznie kontrolując ich rozwój;

OWADY
SKORUPIAKI
niektóre owady (larwy widelnic, chruściki, pluskwiaki i chrząszcze wodne) oraz skorupiaki (kiełże, ośliczki) zjadają szczątki martwych roślin, zwierząt i ich odchody. Same zaś są doskonałym
pokarmem dla ryb, żab i ptaków. Ich utrata na skutek działania
środków ochrony roślin powoduje wzrost zanieczyszczenia biologicznego zbiorników wodnych i ich mętnienie, co z kolei może
prowadzić do spowolnienia rozkładu środków i wzrostu ich stężenia w wodzie;

BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety

4.1.

Organizmy żyjące
w środowisku
wodnym
RYBY
ŻABY
ryby, żaby i ptaki oraz niektóre owady i skorupiaki zjadające
larwy są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodliwymi
muchówkami;

PTAKI
OWADY
ptaki, owady zapylające czy ważki zjadające mszyce i przędziorki mają swój udział w ochronie roślin, gdyż prowadzą życie
nierozerwalnie związane z wodą.

Niektóre organizmy wodne
to tzw. bioindykatory,
wskaźniki czystości wód
(np. dafnia lub pstrąg).
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Przekroczenie granicy stężenia krytycznego dla życia tych organizmów hamuje proces biodegradacji i osłabia naturalne mechanizmy samooczyszczania ekosystemów. Aby zachować naturalną
bioróżnorodność, utrzymać równowagę i pozwolić naturze na samooczyszczanie i kontrolowanie liczby niepożądanych organizmów,
należy chronić organizmy wrażliwe przed środkami ochrony roślin.

4.2.

Biodegradacja

Chemiczna ochrona roślin wiąże się z emisją do środowiska
substancji, które bezpośrednio lub poprzez glebę mogą trafiać
do wód powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenie wód
środkami ochrony roślin wykazuje szkodliwy wpływ na organizmy
żyjące w wodzie. Ponadto skażenie wody powoduje zachwianie
równowagi biologicznej z powodu ograniczenia rozwoju gatunków
bardziej wrażliwych.

Zanieczyszczenie wód może
prowadzić do wzrostu liczby
owadów z rzędu muchówek,
a wśród nich szczególnie
uciążliwych dla człowieka
komarów lub meszek.

Wbrew powszechnym opiniom, naturalne filtrowanie wody
przesiąkającej przez glebę nie chroni wód podziemnych przed
zanieczyszczeniami chemicznymi. Brak światła, niska temperatura, mała zawartość tlenu i ubogie życie biologiczne w warstwach

wód podziemnych powodują, że rozkład związków chemicznych
jest w nich bardzo powolny. Substancje, które z wodą spływają do
rzek, trwają w nich zwykle około dwóch tygodni, lecz jeśli trafią
do podziemnego zbiornika, pozostają tam przez tysiące lat.

Mieszkańcy Europy korzystający
ze studni głębinowych piją dzisiaj
wodę, która spadła w postaci
deszczu w ostatnim okresie
lodowcowym.

Obecność środków ochrony roślin w środowisku wodnym jest
szczególnie niebezpieczna, gdyż woda to ogniwo łączące wszystkie
żyjące organizmy. Wiele trwałych, trudno rozpuszczalnych w wodzie
substancji może kumulować się w organizmach żywych, docierając
na szczyt łańcucha pokarmowego – do drapieżników i człowieka.
Z tego powodu matka natura obdarzyła wody zdolnością do samooczyszczania się, co określamy mianem biodegradacji. Proces ten
odbywa się za sprawą mikroorganizmów wodnych, które rozkładają
obecne w wodzie związki organiczne (w tym środki ochrony roślin).

Biodegradacja ma miejsce tylko
wtedy, gdy stężenie środków
ochrony roślin w wodzie jest
na tyle małe, że nie blokuje
aktywności mikroorganizmów.

Duże rozcieńczenie środków ochrony roślin w wodzie, szczególnie tych trwałych, nie eliminuje ich negatywnego oddziaływania
na ekosystem. Nawet jeśli stężenie substancji jest zbyt niskie, aby
bezpośrednio zaszkodzić organizmom żywym, nie oznacza to końca problemu. Jest to raczej jego początek.
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4.3.

Źródła
zanieczyszczeń
wód

zanieczyszczeń miejscowych najczęściej wymienianymi są:
• transport stężonych i rozcieńczonych środków,
• przechowywanie i przeładunek,
• sporządzanie cieczy użytkowej,
• napełnianie opryskiwaczy,
• mycie sprzętu ochrony roślin,
• zagospodarowanie ciekłych pozostałości po zabiegach,
• składowanie opróżnionych opakowań.

Rolnictwo potrzebuje coraz więcej wody, lecz jednocześnie intensyfikacja produkcji oraz stosowanie środków ochrony roślin
czy nawozów przyczynia się do obniżenia jej jakości i ograniczenia
zasobów. Stężenia środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych w rejonach intensywnego rolnictwa mają tendencję wzrostową. W ten sposób dochodzi do skażenia środowiska wodnego,
które może mieć charakter miejscowy lub obszarowy.

Zanieczyszczenia obszarowe stanowią drugie co do ważności,
choć trudniejsze do opanowania, źródło zanieczyszczenia wód. Do
tej grupy należy spływ powierzchniowy. Ryzyko spływu powierzchniowego powstaje już w przypadku ledwo zauważalnego nachylenia wynoszącego 2%. Ryzyko spływu jest szczególnie duże na
glebach trudno przyjmujących wodę opadową, tzn. słabo nasiąkliwych, zasklepionych, bez okrywy roślinnej i z płytko występującą
warstwą nieprzepuszczalną. Jest ono również większe na polach
o ukształtowaniu sprzyjającym tworzeniu się skupionych strumieni
wody po obfitym deszczu, tzw. dolinek spływu.

Skutki spływu powierzchniowego
można zredukować poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne
oraz tworzenie struktur
powstrzymujących przemieszczanie
się wody na polach.

Skażenia miejscowe są podstawowym źródłem zanieczyszczenia wód przez środki ochrony roślin. Ich udział szacowany jest na
60–90% całkowitych zanieczyszczeń pestycydowych w wodach.
Powstają głównie na skutek nieprawidłowego postępowania ze
środkami ochrony roślin, niezgodnego z zapisami etykiety oraz dobrą praktyką rolniczą. Dotyczy to wszystkich etapów prac związanych z chemiczną ochroną upraw. Wielokrotnie powtarzane czynności ze stężonymi preparatami powodują, że nawet niewielkie ich
wycieki prowadzą do kumulacji substancji w glebie. Stąd przesiąkają one do wód podziemnych lub są wymywane do powierzchniowych zbiorników i cieków wodnych. Zanieczyszczenia miejscowe
są łatwe do uniknięcia. Wymaga to dużej rozwagi i staranności
podczas wszelkich prac ze środkami, a także znajomości punktów
krytycznych. Wśród typowych czynników krytycznych powstawania

28

W przypadku zanieczyszczeń miejscowych podstawą jest przestrzeganie zasad dobrej praktyki oraz korzystanie z rozwiązań
technicznych, gwarantujących bezpieczne napełnianie i mycie
opryskiwaczy oraz zagospodarowanie pozostałości po zabiegach.

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami obszarowymi można
skutecznie minimalizować. Środki ochrony roślin przemieszczają
się poza obszar ich stosowania w wyniku znoszenia kropel cieczy
użytkowej przez wiatr, a po zabiegu na skutek spływu powierzchniowego, powodowanego opadami deszczu. W celu ograniczenia
znoszenia zabiegi należy wykonywać w sprzyjających warunkach
pogodowych (słaby wiatr, umiarkowana temperatura i duża wilgotność powietrza); najlepiej przy zastosowaniu precyzyjnej techniki
ochrony i niskoznoszeniowych rozpylaczy.
BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety
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4.4.

4.4.1.

Zapobieganie
zanieczyszczeniu wód
Środki stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego oznaczone są działającym na wyobraźnię, intuicyjnie odczytywanym
piktogramem. Należy je stosować ze szczególną rozwagą. Często
ich użycie łączy się z koniecznością zachowania strefy buforowej
w odniesieniu do cieków i zbiorników wodnych. Opakowania po
tych środkach należy traktować jako odpad niebezpieczny, więc
po gruntownym opłukaniu trzeba je zwrócić sprzedawcy środków.
Stosowne informacje znajdują się na etykietach.
Zaniechania w kwestii ochrony wód mogą skutkować bardzo
niekorzystnymi dla rolników decyzjami politycznymi. Będą one polegały na zaostrzaniu restrykcji związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin lub wręcz wykreślaniu kolejnych substancji
czynnych z listy dopuszczonych do stosowania. Takie ograniczenie
dostępu do środków ochrony roślin może prowadzić do istotnego
zmniejszenia konkurencyjności i tym samym – mniejszej opłacalności produkcji rolniczej. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na wodę
przedmiotem szczególnej troski powinna być dbałość o zachowanie jej jakości z myślą o wszystkich użytkownikach. W jaki sposób
możemy chronić wody przed zanieczyszczeniami, jednocześnie nie
ograniczając produkcji rolniczej?
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Zanieczyszczenia
miejscowe
Zapobieganie miejscowym zanieczyszczeniom wody polega
na postępowaniu ze środkami ochrony roślin w czasie czynności
przed- i pozabiegowych w sposób odpowiedzialny, zgodny z przepisami oraz z dobrą praktyką rolniczą. Podstawowe zasady zapobiegania miejscowym zanieczyszczeniom wody to:
• bezpieczne przewożenie środków ochrony z miejsca zakupu do gospodarstwa oraz transportowanie cieczy użytkowej na pole w szczelnym opryskiwaczu;
• przechowywanie środków ochrony w odległości nie
mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków
wodnych w przeznaczonym do tego zamykanym pomieszczeniu (lub specjalnej szafie) z nieprzepuszczalną
podłogą;
• sporządzanie cieczy użytkowej na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni w odległości nie mniejszej niż
20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych;

BIORÓŻNORODNOŚĆ – bogactwo planety

• wypryskanie uprzednio rozcieńczonych resztek cieczy
użytkowej i zanieczyszczonej wody po opłukaniu instalacji cieczowej opryskiwacza na polu, gdzie zastosowany
był środek ochrony roślin;
• zewnętrzne mycie opryskiwacza na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni umożliwiającej zbieranie
zanieczyszczonej wody w miejscu odległym co najmniej
o 30 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych;
• bezpieczne zagospodarowanie pozostałości płynnych po
napełnianiu i myciu opryskiwacza poprzez neutralizację
z użyciem stanowiska bioremediacyjnego;
• zwrot opłukanych opakowań po środkach ochrony roślin
do miejsca ich zakupu.
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4.4.2.

Bioremediacja jest procesem pozwalającym na neutralizację
pozostałości po ochronie roślin. Rozkład środków ochrony roślin
poprzez mikroorganizmy można zintensyfikować właśnie poprzez
bioremediację, która polega na stymulacji rozwoju najbardziej pożądanych organizmów i kontrolowaniu jego przebiegu w ograniczonej przestrzeni do neutralizacji zanieczyszczeń. Bioremediacja jest
bezpieczną, kompleksową, praktyczną i prawnie dopuszczoną metodą zagospodarowania wody zanieczyszczonej środkami ochrony
roślin, np. po myciu opryskiwacza. Wdrożenie jej w gospodarstwie
w znacznej mierze ogranicza ryzyko zanieczyszczenia wód.

Zanieczyszczenia
obszarowe
Zapobieganie obszarowym zanieczyszczeniom wody polega na
zmniejszeniu ilości stosowanych środków ochrony roślin oraz ograniczeniu ich przemieszczania się poza pole, a następnie ich przedostawania się do wód. Zanieczyszczenia obszarowe ograniczymy
poprzez następujące działania:
• zapobieganie spływowi powierzchniowemu,
• zatrzymywanie wody w sztucznie stworzonych stawach,
• z atrzymywanie wody w glebie dzięki poprawie jej struktury,
• zmniejszenie zwięzłości i zwiększenie przesiąkliwości
poprzez:
- zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie,
- uprawę poplonów o głębokim systemie korzeniowym,
- ograniczenie orki lub zastosowanie orki konturowej,
- likwidację zaskorupienia gleby,
- pozostawienie grudkowej struktury powierzchni pola,
- ograniczenie skutków pracy ciężkich maszyn.
• spowolnienie lub rozproszenie spływu wody poprzez:
- pozostawienie resztek żniwnych na polu,
- unikanie tworzenia trwałych kolein po kołach ciągnika,
- stworzenie zadarnionych stref buforowych,
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• odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin, tzn.
wstrzymanie zabiegów:
- przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu,
- na glebę zamarzniętą lub nasyconą wodą,
• zapobieganie znoszeniu poprzez:
- wykonywanie zabiegów w optymalnych lub przynajmniej
sprzyjających warunkach pogodowych, a więc przy prędkości wiatru nie większej niż 2,5 m/s (przepisowy limit wynosi
4 m/s), gdy temperatura powietrza jest dodatnia i nie przekracza 25°C, a jego wilgotność wynosi co najmniej 40%,
- dobór rozpylaczy odpowiednio do warunków pogodowych
(grubokroplistych w warunkach wietrznych i drobnokroplistych przy słabym wietrze) oraz techniki ochrony ukierunkowanej na opryskiwane obiekty (np. rzędy upraw),
- odpowiednia regulacja parametrów pracy opryskiwacza
poprzez jego staranną kalibrację,
- przestrzeganie wyznaczonych i zapisanych w etykiecie
środka ochrony roślin stref buforowych.

Phytobac jest przykładem stanowiska bioremediacyjnego, które
można wykonać we własnym zakresie. Przyspieszony proces biodegradacji substancji chemicznych zachodzi w substracie (złożu
biologicznym) o składzie objętościowym:
• 30% rozdrobnionej słomy (można użyć zrębków drewnianych, rozdrobnionych gałęzi itp.),
• 70% gleby (koniecznie wziętej z pola uprawnego lub sadu).

4.5.

Bioremediacja

Znajduje się on w otwartym zbiorniku (lub kilku połączonych zbiornikach), uniemożliwiającym przedostanie się odcieków na zewnątrz.
Nadmiar cieczy ze stanowiska mycia opryskiwacza lub z substratu
spływa do zbiornika. Stamtąd ciecz ponownie rozprowadzana jest na
powierzchnię złoża. Sukcesywne zwilżanie substratu płynnymi pozostałościami sprawia, że woda szybko odparowuje z jego powierzchni,
a środki ochrony roślin efektywnie rozkładają się w jego profilu.

Stanowisko bioremediacyjne Phytobac
osłona
przed deszczem
zraszanie
dopływ cieczy
z miejsca mycia
opryskiwacza

zawory
zbiornik
na nadmiar cieczy
pompa
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parowanie
szczelny zbiornik
wypełniony substratem
mikroorganizmy
rozkładające
pozostałości
środków ochrony
roślin
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5.

Podsumowanie

Rolnictwo, choć postrzegane jako działalność człowieka „blisko
natury”, „blisko ziemi”, w olbrzymim stopniu zmienia środowisko
naturalne. I rzeczywiście, wewnątrz upraw redukuje się bioróżnorodność – pozbywając się chwastów, szkodników czy grzybów
chorobotwórczych. Prawidłowe używanie środków ochrony roślin
– od sporządzania cieczy roboczej aż do utylizacji opakowań –
ogranicza ich wpływ na środowisko. Pozwala rozwijać się tym
organizmom, które nie szkodzą, a wręcz pomagają uprawom, zapewniając żyzność gleby, właściwe stosunki powietrzno-wodne
i obieg pierwiastków.

Urozmaicona infrastruktura ekologiczna jest wartościowa: zadrzewienia śródpolne, miedze, nieużytki czy niewielkie zbiorniki
wodne są siedliskiem rozmaitości organizmów, która stabilizuje
agrocenozę. Warto pamiętać, że zachowanie różnorodności biologicznej jest warunkiem koniecznym do utrzymania żyzności
gleb i produktywności rolnictwa.

Kraina miodem płynąca – owady pożyteczne i zapylające
Tekst: dr Grzegorz Pruszyński
Redakcja i wstęp: dr Michał Krysiak
Fotografie: dr G. Pruszyński, T. Klejdysz, Bayer,
https://pixabay.com/pl/
Bogactwo żywej ziemi – organizmy glebowe

Ochrona bioróżnorodności
zwróci się w plonie.

Tekst: prof. zw. dr hab. Stanisław J. Pietr
Wstęp i redakcja: dr Michał Krysiak
Fotografie: prof. zw. dr hab. Stanisław J. Pietr, Bayer,
https://pixabay.com/pl/
Woda źródłem wszelkiego życia – organizmy wodne
Tekst: Grzegorz Doruchowski – Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach
Fotografie: https://pixabay.com/pl/
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

By chronić czystość wód, wyeliminuj
skażenia punktowe, z których pochodzą
ponad 2/3 zanieczyszczeń środkami
ochrony roślin.

Rozładunek chemikaliów wykonuj tam,
gdzie rozlany preparat możesz łatwo
zebrać i gdzie nie wsiąknie w podłoże.
Środki ochrony roślin przechowuj
w zamykanym magazynie.

Szafki, półki i podłoga w magazynie
powinny być wykonane z materiałów
nienasiąkliwych, umożliwiających szybkie
usunięcie rozlanej cieczy.

W przechowywaniu i transporcie preparatów miej zawsze dostępny materiał
absorbcyjny (trociny, wermikulit, perlit itp.)
do zebrania ewentualnych wycieków.

Napełnianie i mycie opryskiwacza
wykonuj w wyznaczonym miejscu,
na podłożu izolowanym od gleby.

Opakowania po środkach ochrony roślin
przepłucz 3-krotnie, popłuczyny wlej
do opryskiwacza, opakowanie
przedziuraw i oddaj do punktu zakupu
lub firmy Remondis.

Popłuczyny z mycia opryskiwacza wypryskaj na pole lub skorzystaj z instalacji typu
Phytobac do likwidacji skażonej wody.

Wyłączaj opryskiwacz na uwrociach, w
pobliżu studzienek, kanałów i zbiorników
wodnych, zachowując odpowiednie strefy
buforowe. Nie opryskuj przy wietrze większym niż 4 m/s, by uniknąć znoszenia.

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel. 22 572 36 12

www.agro.bayer.com.pl

