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N i e n a s y c o n e k wa s y t ł u s z c z o w e –
r o d z a j e , w y s t ę p o wa n i e o r a z i c h
znaczenie dla zdrowia człowieka

Un s at u r at e d fat t y a c i d s – t y p e s , o c c u r e n c e a n d t h e i r
s i g n i f i c a n c e f o r h u m a n h e a lt h

streszczenie

Nienasycone

kwasy tłuszczowe
(NKT) pod względem budowy chemicznej
charakteryzują się występowaniem podwójnego wiązania pomiędzy poszczególnymi
atomami węgla. Rozróżniamy kwasy: jednonienasycone (z jednym podwójnym wiązaniem)
oraz wielonienasycone (z wieloma podwójnymi
wiązaniami). Położenie wiązania podwójnego
w łańcuchu węglowym wyznacza tzw. serie
(rodziny) kwasów tłuszczowych i klasyfikujemy je jako kwasy tłuszczowe: omega 3, omega 6, omega 7 i omega 9. Głównym źródłem
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych są:
olej rzepakowy, oliwa z oliwek, awokado czy
migdały. Natomiast wielonienasycone kwasy
tłuszczowe występują, między innymi: w oleju
lnianym, słonecznikowym, sojowym, w rybach
morskich oraz orzechach włoskich. Nienasycone kwasy tłuszczowe odgrywają niezwykle
ważną rolę w utrzymywaniu organizmu w dobrej kondycji. Do ich licznych prozdrowotnych
właściwości możemy zaliczyć: zapobieganie
nadciśnieniu tętniczemu, podnoszenie nies-

woistej odporności organizmu, spowalnianie
procesu starzenia się komórek oraz ochrona
przed działaniem wolnych rodników. Poprzez
hamowanie procesu agregacji płytek krwi,
zapobiegają one powstawaniu skrzepów naczyniowych, obniżają ponadto stężenie trójglicerydów i frakcji LDL cholesterolu. NKT
odgrywają istotną funkcję w procesach przemiany materii, uczestniczą w budowie błon mitochondrialnych i mikrosomów, biorą także
udział w syntezie eikozanoidów oraz wpływają
na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu
nerwowego. Warunkiem prozdrowotnego
działania nienasyconych kwasów tłuszczowych
jest jednak ich odpowiednia proporcja w codziennej diecie. Najczęściej, dostarczamy znacznie więcej kwasów klasy omega 6 niż omega
3, co jest zjawiskiem niepożądanym. Kwasy
omega 6, w wyniku przemian metabolicznych
wytwarzają bowiem związki o charakterze zapalnym, podczas gdy kwasy omega 3, o charakterze przeciwzapalnym. Zbyt duże ilości
kwasów omega 6 w diecie mogą prowadzić
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abstract

Unsaturated

4

fatty acids (SFAS)
due to their chemical structure are characterized by a presence of double bonds between the
carbon atoms. We distinguish: monounsaturated fatty acids (with one double bond) and polyunsaturated fatty acids (with multiplied double
bonds). The position of double binding in the
carbon chain defines so-called “series” (families)
of fatty acids and we classify them as omega3, omega-6, omega-7 and omega-9. The main
sources of monounsaturated fatty acids are:
rapeseed oil, olive oil, avocados and almonds.
On the other hand, polyunsaturated fatty acids
are found, among others, in linseed oil, sunflower oil, soybean oil, marine fish and walnuts.
Unsaturated fatty acids play a very important
role in maintaining the body in good condition.
Their numerous health-promoting properties
include: preventing of arterial hypertension, elevating non-specific immune system, slowing
down the aging process of cells and protecting
against the effects of free radicals. By inhibiting
the platelet aggregation process, they prevent
the formation of blood clots, furthermore they
reduce the concentration of triglycerides and
LDL cholesterol levels. SFAS play an important role in metabolic processes, participate in
the construction of mitochondrial membranes
and microsomes, they are also involved in the
synthesis of eicosanoids and affect the proper
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wprowadzenie

Racjonalne

żywienie człowieka
polega na dostarczaniu do organizmu wszystkich substancji, które zaspokoją zapotrzebowanie ustroju na energię oraz będą stanowić
budulec do prawidłowego rozwoju oraz zachowania zdrowia. Jednym z najlepszych źródeł
energii w pożywieniu człowieka są tłuszcze
(ŁUKASIAK-MARCINIAK, 2011). Tłuszcze
są źródłem kwasów tłuszczowych oraz witamin
rozpuszczalnych w lipidach: A, D, E i K. Związki
te uczestniczą w budowie błon komórkowych,
odpowiadają za syntezę hormonów tkankowych, do których możemy zaliczyć prostacykliny
i prostoglandyny. Kwasy tłuszczowe mają także
istotne znaczenie w transporcie cholesterolu
oraz uczestniczą w jego szlakach metabolicznych. Możemy podzielić je na: nasycone (SFA –
Saturated Fatty Acisds) – zawierają pojedyncze
wiązania między atomami węgla w cząsteczce,
jednonienasycone (MUFA – Monounsaturated
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Słowa

development and functioning of the nervous
system. However, the condition for the healthpromoting effects of unsaturated fatty acids is
their appropriate proportion in the daily diet.
Most often, we deliver much more omega-6
fatty acids than omega-3, which is an undesirable phenomenon. As a result of metabolic
changes, omega-6 acids produce inflammatory
compounds, while omega-3 acids produce antiinflammatory compounds. Excess of omega-6
acids in the diet can lead to negative effects,
such as weakening of the immune system, inflammations and even depression. Therefore,
it is important to provide all types of unsaturated fats, in appropriate, balanced proportions.
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do negatywnych efektów, tj. osłabienia układu
odpornościowego, powstawania stanów zapalnych, a nawet występowania depresji. Istotne
jest zatem dostarczanie wszystkich rodzajów nienasyconych kwasów tłuszczowych, w
odpowiednich, zrównoważonych proporcjach.
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Fatty Acids) – mają jedno podwójne wiązanie
oraz wielonienascone (PUFA – Polyunsaturated Fatty Acids) – zawierają dwa lub więcej
podwójnych wiązań (ZIEMLAŃSKI, 1997).
U polienowych (wielonienasyconych) kwasów
tłuszczowych w cząsteczce mamy wiele podwójnych wiązań i w zależności od położenia
pierwszego z nich (licząc od grupy metylowej),
dzielimy je na dwie grupy: omega 3 oraz omega
6. Kwasy te stanowią grupę niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT),
których organizm człowieka nie jest w stanie
syntetyzować de novo i w konsekwencji muszą
być one dostarczane do ustroju z pobranym pokarmem (MATERAC I IN., 2013). Następną
grupą kwasów tłuszczowych są jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które dzielimy na dwie
rodziny: omega 7 oraz omega 9 (CIEŚLICKAKOPŁON I FILIPIAK, 2009; PASZCZYK,
2016). Do kwasów rodziny omega 3 należą:
kwas α-linolenowy, kwas eikozapentaenowy
oraz kwas dokozaheksaenowy (KOLANOWSKI, 2007). Kwasy omega 6 to: kwas linolowy,
kwas γ-linolenowy oraz kwas arachidonowy.
Do kwasów omega 7 zaliczamy: kwas oleopalmitynowy i kwas wakcenowy (CICHOSZ
I CZECZOT, 2007). Kwasami należącymi do
rodziny omega 9 są: kwas oleinowy, kwas erukowy oraz kwas nerwonowy (BAŁASIŃSKA
I
IN.,
2010;
PASZCZYK,
2016).
Celem niniejszej pracy jest ogólna charakterystyka nienasyconych kwasów
tłuszczowych i przedstawienie ich prozdrowotnego wpływu na organizm człowieka.

Wielonienasycone
kwasy tłuszczowe
rodziny omega 3
Głównym
przedstawicielem

kwasów z rodziny omega 3 jest kwas alfalinolenowy (ALA). Jest on określany jako
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niezbędny, gdyż organizm ludzki nie potrafi
go syntetyzować i musi być on dostarczany
z pokarmem. Podstawowym źródłem kwasu
α-linolenowego w diecie są różnego rodzaju
oleje roślinne – lniany, rzepakowy, sojowy oraz
inne tłuszcze pochodzenia roślinnego uzyskiwane w wyniku przeestryfikowania, między innymi, tzw. miękkie margaryny (DYBKOWSKA, 2015). Kolejnymi kwasami należącymi do
tej klasy są kwas dokozaheksaenowy (DHA)
oraz kwas eikozapentaenowy (EPA), które
powstają w wyniku elongacji oraz desaturacji (wprowadzenia dodatkowych wiązań podwójnych) łańcucha węglowodorowego kwasu alfa-linolenowego (BARTNIKOWSKA
I OBIEDZIŃSKI, 1997; KOLANOWSKI,
2013; WAŁEJKO I WITKOWSKI, 2016). Te
dwa kwasy są co prawda syntetyzowane w organizmie człowieka, lecz ich endogenne wytwarzanie wynosi tylko około 8% ich zapotrzebowania. Z powodu niskiej konwersji oraz wielu
biologicznych funkcji kwasu alfa-linolowego,
dokozaheksaenowego i eikozapentaenowego
niezwykle ważnym elementem prawidłowej diety jest dostarczanie tych kwasów w odpowiednich ilościach (KOPEĆ, 2016). Kolejnym niezwykle cennym źródłem kwasów tłuszczowych
omega 3 są ryby, zawierające duże ilości
tłuszczu, do których możemy zaliczyć: łososia,
śledzia czy makrelę (NOWICKA, 2005).
W organizmie człowieka szczególne
znaczenie odgrywają dwa wielonienasycone
kwasy tłuszczowe omega 3: kwas dokozaheksaenowy (DHA) oraz kwas eikozapentaenowy
(EPA). DHA wykrywa się głównie w siatkówce
oka, korze mózgu, śledzionie, erytrocytach i w
nasieniu, a jego zawartość w organizmie stanowi
1,3-5% wszystkich kwasów tłuszczowych (ARTERBURN I IN., 2006). EPA znajduje się
głównie w mięśniach, wątrobie, śledzionie
i erytrocytach oraz stanowi 0,5-2,8% kwasów
tłuszczowych organizmu (KEW I IN., 2004).
Kwas EPA i DHA są prekursorami autakoidów,
czyli hormonów miejscowych o działaniu
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leukotreiny LTB-5 w leukocytach, które są
słabym induktorem zapaleń i reakcji alergicznych (ACHREMOWICZ I SZARYSWORST, 2005; KOLANOWSKI, 2007).
Ponadto, kwas eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy przeciwdziałają pierwotnej i wtórnej
chorobie niedokrwiennej serca (MACKIEWICZ I IN., 2009; DUDA I IN., 2010). Kwas
eikozapentaenowy, odgrywa niezwykle istotną
rolę w przekazywaniu informacji między
komórkami mózgowymi (WALCZEWSKA
I IN., 2011; WILCZYŃSKA, 2012). Badania
epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że
u osób cierpiących na depresję dostarczających
do swego organizmu oprócz antydepresantów,
także kwasów z grupy omega 3 zaobserwowano
znaczne zmniejszenie skutków tej choroby
(KRAWCZYK I ROBAKOWSKI, 2007).
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z
tej klasy wykazują także działanie przeciwnowotworowe. Liczne badania prowadzone na
zwierzętach laboratoryjnych wykazują, że kwasy
tłuszczowe omega 3 hamują proces tworzenia przerzutów w chorobach nowotworowych (SOMMER I IN., 2000; ZAJDEL I IN.,
2010, ZALEGA I WĘGIEREK-SZOSTAK,
2013). Kwas dokozaheksaenowy przyczynia
się do apoptozy komórek nowotworowych
okrężnicy oraz redukuje wzrost komórek rakowych gruczołu sutkowego. Natomiast EPA
i DHA wpływają na stężenie prostaglandyny
E2 w komórkach nowotworowych płuca,
która odpowiedzialna jest za postęp procesu
nowotworowego oraz tworzenie przerzutów.
Kwasy z klasy omega 3 wykazują także toksyczne działanie na komórki nowotworowe oraz
hamują ich proliferację (ZAJDEL I IN., 2010).
Kwasy te są również integralnym elementem
strukturalnym neuronów budujących siatkówkę
oka, w tym plamkę żółtą. W związku z tym niedobory tych kwasów w diecie mogą wpływać
na powstawanie zwyrodnienia plamki żółtej
(KOWALSKI I IN., 2008). Niektóre choroby
metaboliczne, wiążą się z przestrzeganiem rygo-
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przeciwzapalnym, a ich obecność w miejscu
objętym stanem zapalnym, stwierdza się już po
1 godzinie. W tym wczesnym okresie reakcji
zapalnej obserwuje się dwa szczyty wzrostu ich
stężenia – pierwszy związany jest z napływem
tych kwasów do miejsca zapalenia z krwi,
łącznie z transportującą je albuminą. Drugi
szczyt stężeń przypada w momencie uwolnienia kwasu dokozaheksaenowego i eikozopentaenowego z fosfolipidów błon komórkowych
w wyniku działania aktywowanej fosfolipazy
A2 (FILIPCZYK I WYSTRYCHOWSKI,
2011). Kwasy DHA i EPA wpływają na spadek
ciśnienia tętniczego u osób cierpiących na
nadciśnienie tętnicze. Ostatnie wyniki badań
wykazują, że kwasy omega 3 mogą wykazywać
działanie przeciwarytmiczne (DUDA, 2012).
Naukowcy
wskazują
także
na
przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe działanie tych kwasów. Ich
dostarczanie do organizmu zmniejsza produkcję
cytokin prozapalnych (w tym czynnika martwicy nowotworu TNF-α oraz interleukin: IL1, IL-6, IL-8) (BAGGA I IN., 2003).
Zapobiegają one także ekspresji cząsteczek adhezyjnych to jest: VCAM-1, ICAM-1 i selektyny E na powierzchni komórek śródbłonka
oraz ograniczają stężenie białka zapalnego –
CRP we krwi (MATERAC I IN., 2013). Kwas
eikozapentaenowy (EPA) wpływa głównie na
układ sercowo-naczyniowy poprzez syntezę
eikozanoidów trienowych. Miejscem powstawania prostacykliny (PGI-3) jest śródbłonek
naczyń, jej działanie polega na rozszerzeniu
światła naczynia, obniżeniu ciśnienia krwi oraz
nie dopuszcza ona do agregacji płytek krwi
( JACH-KORNACEWICZ I PRZYBYCIEŃ,
2009). Miejscem powstawania tromboksanu
A3 (TXA3) są trombocyty. Tromboksan A3
opowiada za agregację płytek krwi, a także za
skurcz mięśni gładkich, w ścianie naczyń
krwionośnych, co objawia się zwężeniem
światła naczynia. Ponad to pod wpływem
lipooksygenazy (LOX) z kwasu EPA powstają
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rystycznej diety, co sprzyja niedoborom kwasów
omega 3. Osoby chorujące na fenyloketonurię,
które ograniczają białko w swojej diecie unikają
także spożywania ryb, które są jednym z najlepszych źródeł kwasu DHA. Przez to zauważalne
są u nich zaburzenia rozwoju psychoruchowego i intelektualnego ( JAŃCZYK I SOCHA,
2012). Ostanie badania wskazują, że mniejsze
spożycie kwasów tłuszczowych z rodziny omega
3 może wpływać na osłabienie funkcji poznawczych związanych z wiekiem oraz z otępieniem
spowodowanym na przykład chorobą Alzheimera (CIOK, 2008). Wiele doniesień wskazuje,
że zwiększone spożycie DHA przeciwdziała
zapadalności na chorobę Alzheimera oraz
przeciwdziała demencji (QUINN I IN., 2010).
Liczne badania donoszą, że kwas dokozaheksaenowy obniża wytwarzanie oraz akumulację
β-amyloidu, czyli substancji odpowiedzialnej
za rozwój tego schorzenia (COLE I IN., 2009).
Spożywanie produktów bogatych w kwasy
z klasy omega 3 zmniejsza także sztywność
poranną stawów oraz liczbę tkliwych stawów w
badaniach fizykalnych. Wykazano, że dostarczanie przynajmniej 3 g dawki EPA i DHA zmniejsza produkcję leukotrienów B4 uwalnianych
z granulocytów obojętnochłonnych oraz ilość
interleukiny 1 uwalnianej z monocytów. Obie
te substancje uważane są za prekursory stanów
zapalnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (KREMMER, 2000). Uznano
zatem, że kwasy tłuszczowe omega 3 dostarczane w odpowiednich ilościach chociaż nie
są w stanie zastąpić standardowego leczenia,
mogą w znaczącym stopniu wspomóc przebieg terapii (DOMAGAŁA, 2014). Kwasy
tej grupy wykazują także wiele innych prozdrowotnych działań. Są odpowiedzialne
między innymi za redukcję stężenia frakcji
triacylogliceroli w osoczu krwi poprzez hamowanie ich syntezy w ścianie jelita i w wątrobie.
Wiele badań prowadzonych przez Mackiewicz i współpracowników (2009) wykazało
działanie przeciwzakrzepowe kwasów omega
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3. Wynika to z przedłużenia czasu krwawienia oraz zmniejszenia podatności płytek krwi
do zlepiania. Liczne badania wskazują, że kwas
eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy redukuje ciśnienie tętnicze, występujące u osób
z nadciśnieniem tętniczym. Kwasy te także
przeciwdziałają zaburzeniom rytmu serca
(SOMINKA I KOZŁOWSKI, 2008). Dzięki
modyfikacji syntezy eikozanoidów, redukcji
poziomu cholesterolu oraz hamowaniu procesu
adhezji płytek krwi kwasy omega 3 działają
przeciwmiażdżycowo
(STOŁYHWO-SZPAJER I IN., 2001; JAŃCZYK I SOCHA,
2012;
KOMPANOWSKA-JEZIERSKA
I IN., 2014). Wykazują ponadto działanie
przeciwzapalne i przeciwalergiczne polegające
na hamowaniu nadmiernej odpowiedzi immunologicznej, a także nasileniu przebiegu
procesów zapalanych w chorobach wirusowych i bakteryjnych (ŁUKASIUK-MARCINIAK, 2011). Wykazano także, że kwasy omega
3 przeciwdziałają rozwojowi cukrzycy typu II,
zwiększając wrażliwość tkanek na insulinę. Kwas
alfa- linolenowy, EPA i DHA wykazują także
korzystny wpływ na skórę i przeciwdziałają
powstawaniu chorób skórnych, jak chociażby
atopowe zapalenie skóry (HORROBIN,
2000; BOJAROWICZ I WOŹNIAK, 2008;
ZIELIŃSKA I NOWAK, 2014). Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 są również
prekursorami niedawno odkrytych SPM
(specialized pro resolving mediators), aktywnych cząsteczek, które są odpowiedzialne za
wygaszanie/rezolucję procesu zapalnego. EPA
i DHA wpływają także na funkcjonowanie
mitochondriów i produkcję ATP (DUDA,
2010). Kwas dokozaheksaenowy jest ważnym
składnikiem błon synaptycznych i fotoreceptorów siatkówki (WALCZEWSKA, 2011).
Odpowiedzialny jest także za prawidłowy przebieg procesów neurogenezy i synaptogenezy.
Odgrywa kluczową rolę w rozwoju mózgu i siatkówki oka zarówno w okresie życia płodowego
jak i we wczesnych etapach życia noworodka
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Wielonienasycone
kwasy tłuszczowe
rodziny omega 6
Wielonienasycone

kwasy
tłuszczowe omega 6 powinny stanowić w
diecie człowieka od 2 do 8% jej wartości energetycznej (CICHOSZ I CZECZOT, 2007).
Macierzystym kwasem rodziny omega 6 jest
kwas linolowy, którego podstawowym źródłem
są oleje: słonecznikowy, sojowy, rzepakowy oraz
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olej z wiesiołka. Kwas linolowy (LA) wykazuje
szerokie działanie prozdrowotne na organizm
człowieka.Jego korzystne właściwości,to między
innymi: zapobieganie rozwojowi miażdżycy,
przeciwdziałanie powstawaniu nowotworów,
a także redukcja masy ciała (BAŁASIŃSKA
I IN., 2010). Wiele badań przeprowadzonych
na zwierzętach laboratoryjnych wykazało, że
kwas LA hamuje proliferację komórek nowotworowych oraz zapobiega pojawianiu się
przerzutów. Silne działanie antynowotworowe
i przeciwmiażdżycowe kwasu linolowego wynika z faktu, że wykazuje on wysoką
aktywność antyoksydacyjną. Dzięki temu
skutecznie zapobiega powstawaniu wolnych
rodników oraz zmniejsza utlenianie lipidów
(DOBROWOLSKA, 2011). Ponadto kwas
ten korzystnie wpływa na redukcję masy ciała.
Wynika to z jego zdolności do redukcji tkanki
tłuszczowej oraz regulacji przemian lipidów w
organizmie (MATERAC I IN., 2013). Kwas
linolowy hamuje także odkładanie się tłuszczu
oraz zwiększa jego wykorzystanie energetyczne
(BIAŁEK I TOKARZ, 2009). Badania Bojarowicz wykazują, że moduluje on odporność
organizmu, poprzez zwiększenie produkcji
limfocytów, a także zapobiega rozwojowi takich
chorób jak cukrzyca i osteoporoza. Kwas LA jest
wbudowywany w ceramidy, będące swoistym
uszczelniaczem skóry, wykazuje działanie
ochronne przed nadmierną utratą wody z organizmu (BOJAROWICZ I WOŹNIAK, 2008).
Kwas gamma-linolenowy (GLA), w organizmie ssaków powstaje z kwasu linolowego
przy udziale enzymu ∆6-desaturazy. Znajduje
się on w dużych ilościach w olejach: z nasion
ogórecznika, czarnej porzeczki oraz wiesiołka.
Artykułami spożywczymi bogatymi w ten
kwas są także: jaja, mięso, ryby oraz mleko
(STOŁYHWO-SZPAJER I IN., 2001;
KARŁOWICZ-BODALSKA I BODALSKI, 2007). Wyniki badań Białek i Rutkowskiej
dowodzą, iż spożywanie oleju z nasion wiesiołka
jest pomocne w walce z nowotworami. Kwas
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(MIROWSKI I JACHNIS, 2016). Zapotrzebowanie na ten kluczowy składnik dla płodu jest
zaspokajane dzięki transportowi z krwioobiegu
matki. Niedobory kwasu dokozaheksaenowego
w tkankach płodu przekładają się na małe rozmiary ciała oraz mogą być przyczyną przedwczesnego porodu (MIROWSKI I JACHNIS,
2016). Niska zawartość kwasów tłuszczowych
z rodziny omega 3 u ciężarnych kobiet może
wpływać na występowanie depresji poporodowej
(HARTON, 2013). Badania prowadzone przez
Shen’a i współpracowników wskazują, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 wpływają
korzystnie na tkankę kostną, świadczy o tym
redukcja tlenku azotu w kościach, wzrost poziomu w osoczu krwi IGF-1 oraz aktywności fosfatazy zasadowej przy jednoczesnym obniżeniu
wydalania z moczem markerów resorpcji kości
- pirydynoliny i wapnia. W związku z tym
dieta, w której dostarcza się kwasów omega 3
może osłabiać intensywność zmian zanikowych tkanki kostnej (SHEN I IN., 2003; WATKINS I IN., 2003; POULSEN I IN., 2007;
GRABOŚ I GAWŁOWSKA, 2011). Niskie
stężenie kwasów omega 3, a zwłaszcza kwasu
dokozaheksaenowego skutkuje osłabieniem
neuroprzekaźnictwa
serotoninergicznego.
Badania wskazują,że niskie poziomy EPA i DHA
w błonach erytrocytów mogą predysponować
do podjęcia próby samobójczej (HUAN
I IN., 2004; McNAMARA I IN., 2006).
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Nienasycone kwasy tłuszczowe – rodzaje, występowanie
oraz ich znaczenie dla zdrowia człowieka

gamma-linolenowy jest odpowiedzialny za
produkcję prostaglandyn – PGE i PGF, które
odgrywają kluczowe znaczenie w kształtowaniu
homeostazy człowieka oraz mają znaczący
wpływ na kondycję i funkcje skóry (BIAŁEK
I RUTKOWSKA, 2015). U człowieka pierwszym sygnałem niedoborów NNKT są zaburzenia właściwości skóry. Niedobory GLA w
diecie powodują, że skóra staje się sucha i traci
elastyczność, co znacznie wpływa na tworzenie
się zmarszczek, paznokcie natomiast wykazują
się większą łamliwością. Zaburzenia w funkcji
skóry i jej metabolizmie skutkują powstawaniem
egzem bądź atopowego zapalenia skóry. Dzięki
wzmacnianiu bariery ochronnej skóry, kwas γlinolenowy przeciwdziała przed wnikaniem do
niej: bakterii, toksyn, grzybów oraz alergenów
(ZAGRODZKI I STAREK, 2012). GLA jest
prekursorem eikozanoidów, które wykazują
działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Badania Zielińskiej i Nowak dowodzą,
że eikozanoidy syntetyzowane z kwasu γ-linolenowego wykazują działanie naczyniowo-relaksacyjne oraz przeciwagregacyjne (ZIELIŃSKA
I NOWAK, 2014). Kwas ten jest także fizjologicznym składnikiem błony komórkowej
i mitochondrialnej. Wpływa on na prawidłowy
przekaz wewnątrz-zewnątrzkomórkowy, w
tym przekaz bodźców w sieci neuronalnej w
mózgu (BIAŁEK I RUTKOWSKA, 2015)
Kwas arachidonowy (AA) występuje między
innymi w: jajach, schabie, wątrobie czy
łososiu. Jest odpowiedzialny za wytwarzanie leukotrienów, czyli substancji odpowiedzialnych za gojenie ran i skaleczeń. Z kwasu arachidonowego syntetyzowane są także
prostaglandyny odpowiadające za kurczliwość
naczyń krwionośnych i krzepliwość krwi.
Kwas arachidonowy jest budulcem dla fosfolipidów błon komórkowych neuronów mózgu
i fotoreceptorów siatkówki oka. Jest niezbędny
dla prawidłowego rozwoju mózgu dziecka od
trzeciego trymestru ciąży, kiedy to mózg płodu
przechodzi etap intensywnego wzrostu (DYB-
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KOWSKA, 2015). Kwas AA stosowany jest
w mleku modyfikowanym dla wcześniaków i
niemowląt karmionych pokarmem sztucznym,
gdyż odpowiada za prawidłowy rozwój funkcji
poznawczych, ostrość widzenia oraz prawidłowe
tempo wzrostu dziecka (MATERAC I IN.,
2013). Przy udziale cyklooksygenazy (COX) z
kwasu arachidonowego powstają eikozanoidy
dienowe, do których możemy zaliczyć: PGI2
(prostacyklinę I2), PGE2 (prostaglandynę E2)
oraz TXA2 (tromboksan A2) (ACHREMOWICZ I SZARY-SWORST, 2005). Miejscem powstawania prostacykliny I2 (PGI2)
jest śródbłonek naczyń, wpływa ona na rozszerzenie światła naczyń krwionośnych wskutek rozkurczu ich mięśni gładkich, a także
wykazuje działanie antyagregacyjnie. Z kolei
prostaglandyna E2 (PGE2) ma działanie silnie prozapalne i immunosupresyjne. Tromboksan A2 (TXA2) powstaje natomiast w
trombocytach i jest silnym czynnikiem proagregacyjnym, a także wpływa na zwężenie
światła naczyń krwionośnych, czego efektem
jest krótkotrwałe zwiększenie ciśnienia krwi.
Tromboksan A2 oddziałuje także na komórki naczyń, zwłaszcza wieńcowych, nasilając
ich
skurcz
(KOLANOWSKI,
2007).

Jednonienasycone
kwasy
tłuszczowe rodziny
omega 7
Kwasy klasy omega 7 stanowią

grupę mało znanych kwasów tłuszczowych.
Do rodziny tych kwasów tłuszczowych zaliczamy: kwas wakcenowy oraz oleopalmitynowy.
Źródłem kwasu wakcenowego jest
przede wszystkim nabiał, a najwięcej możemy
go znaleźć w: mleku, maśle oraz tłuszczu
wołowym. Kwas ten, po wbudowaniu do fosfolipidów błon komórkowych korzystnie wpływa
na ich płynność i selektywną przepuszczalność
(ŻEGARSKA, 2005). Kwas wakcenowy
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Jednonienasycone
kwasy
tłuszczowe rodziny
omega 9
Przedstawicielami tej rodziny

kwasów są kwas: oleinowy, nerwonowy oraz
erukowy. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe
z klasy omega 9 to niezwykle cenne składniki,
które powinny być stale uzupełniane w diecie człowieka. Kwasy monoenowe mogą być
wykorzystywane jako źródło energii, przy czym
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nie wywierają one niekorzystnego wpływu na
lipoproteiny i krzepliwość krwi. Powinny być
zatem preferowane w żywieniu, a ich spożycie
może sięgać nawet 20% zapotrzebowania energetycznego. Duże spożycie MUFA jest charakterystyczne dla diety śródziemnomorskiej,
która kojarzona jest z dietą przeciwdziałającą
chorobom układu krążenia (PTASZNIK,
2006; WRONIAK I MASZEWSKA, 2011).
Codzienne spożywanie jednonienasyconych
kwasów tłuszczowych n-9 wiąże się ze wzrostem stężenia frakcji HDL cholesterolu, nie
wpływając przy tym na stężenie frakcji LDL
(RÁDAMES BAZZERA I IN., 2017). Kwasy
n-9 zmniejszają ilość cholesterolu całkowitego,
co jest kluczowym czynnikiem w leczeniu
chorób krążenia i otyłości, a także obniżają
frakcję triacylogliceroli we krwi (DELGADO,
2017). Ich spożywanie zmniejsza wydzielanie
kwasu żołądkowego, co w znacznym stopniu
zmniejsza takie dolegliwości jak: uczucie
zgagi, niestrawność czy pieczenie w żołądku.
Przeciwdziałają one także powstawaniu kamieni żółciowych. Wpływają na prawidłową
pracę serca, chroniąc go przed chorobą
niedokrwienną oraz utrzymują odpowiednie ciśnienie krwi. Kwasy tłuszczowe omega
9 stanowią ważny element budulcowy błon
komórkowych, których integralność decyduje o właściwym funkcjonowaniu komórek
(WOJTANOWSKI, 2013). Mają kluczowe
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
mózgu oraz rdzenia kręgowego, czyli struktur centralnego układu nerwowego. Wykazują
działanie antydepresyjne, gdyż biorą udział w
syntezie serotoniny, znanej powszechnie jako
hormon szczęścia. Po za tym poprawiają stan
skóry, włosów i paznokci, a także pomagają
łagodzić stany zapalne stawów i kręgosłupa.
Wspomagają odporność organizmu, a także
pomagają w walce z otyłością. Najlepszymi
źródłami jednonienasyconych kwasów z klasy
omega 9 są: oliwa z oliwek, różnego rodzaju
oleje, w tym rzepakowy, sezamowy czy soj-
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odpowiedzialny jest za normalizację profilu lipidowego krwi, wpływa na zmniejszenie stężenia
cholesterolu całkowitego, frakcji LDL-cholesterolu i triacylogliceroli, nie zmniejszając
przy tym stężenia HDL cholesterolu. Badania
wielu autorów wykazują, że kwas ten wykazuje
działanie przeciwnowotworowe (CICHOSZ I CZECZOT, 2012; RUTKOWSKA,
2015). Kwas wakcenowy może wpływać na
produkcję eikozanoidów, zmniejsza zmiany miażdżycowe, usprawnia funkcje naczyń
krwionośnych oraz zapobiega agregacji płytek
krwi (PRZYBOJEWSKA I RAFALSKI,
2003). Przeciwdziała także stanom zapalnym
w organizmie oraz redukuje stres oksydacyjny.
Odpowiedzialny jest również za poprawę
wrażliwości organizmu na insulinę (CICHOSZ I CZECZOT, 2011; PASZCZYK, 2016).
Kolejnym kwasem należącym do rodziny kwasów omega 7 jest kwas oleopalmitynowy, który praktycznie nie występuje w
pożywieniu. Do głównych źródeł tego kwasu
należą olej z rokitnika i orzechów makadamia (PIŁAT I ZADERNOWSKI, 2017).
Kwas ten jest bardzo skutecznym antyutleniaczem, redukującym produkcję wolnych rodników w organizmie i przyczyniającym się
do neutralizacji ich nadmiaru. Do jego innych zalet należą: ochrona przed promieniowaniem UV, a także udział w zmiękczaniu
i nawilżaniu skóry (WOJTANOWSKI, 2013).
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oraz ich znaczenie dla zdrowia człowieka

owy, a także orzechy ziemne, migdały, awokado
oraz siemię lniane (DYBKOWSKA, 2015).
Kwas oleinowy był wykorzystywany już
w starożytności do zwalczaniu wielu chorób
skórnych oraz atakujących przewód pokarmowy. Obecnie jego znaczenie dla zdrowia
człowieka jest znacznie szersze. Ma on wpływ
na obniżenie złej frakcji LDL cholesterolu,
pomaga w walce z wysokim ciśnienie tętniczym.
Jest niezwykle skuteczny w walce z chorobami
sercowo-naczyniowymi, zmniejszając ryzyko
zachorowania między innymi na miażdżycę
(RÁDAMES BAZZERA I IN., 2017). Ze
względu na swoje silne działanie antyoksydacyjne, niszczy wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie organizmu.
Kwas oleinowy wspiera system odpornościowy,
wspomaga pamięć i koncentrację oraz jest
pomocny w walce z zaburzeniami pamięci
i chorobą Alzheimera (OWEN I IN., 2000; VISIOLI I GALLI, 2000; AMTUL I IN., 2011).
Kwas ten wykorzystywany jest coraz częściej
w kosmetyce, ma działanie wygładzające
i nawilżające skórę oraz zmiękczające
naskórek.
Odpowiada
za
utrzymanie
prawidłowej wilgotności skóry, przyspiesza
jej regenerację oraz odbudowuje płaszcz lipidowy na jej powierzchni (ZIELIŃSKA,
2004). Źródłami tego kwasu są: oliwa z oliwek, olej rzepakowy, sezam, różnego rodzaju
orzechy: pistacje, makadamia, pekan, nerkowce (RÁDAMES BAZERRA, I IN., 2017).
Kolejnym przedstawicielem kwasów
klasy omega 9 jest kwas nerwonowy. Kwas ten
jak dotąd nie został wystarczająco zbadany. Wiadomo jednak, że jest on głównym składnikiem
cerebrozydów, czyli komórek odpowiedzialnych za budowę osłonki mielinowej włókien
nerwowych (DELGADO I IN., 2017).
Okazuje się, że nie wszystkie nienasycone kwasy tłuszczowe wywierają korzystne działanie dla naszego organizmu.
Do kwasów potencjalnie szkodliwych należy
zaliczyć kwas erukowy. Badania wskazują, że

opowiada on za otłuszczenie serca oraz wątroby
(CHOWDHURY I IN., 2016). Przypuszcza
się, że może być także odpowiedzialny za zahamowanie wzrostu organizmu. Ze względu
na występowanie tego kwasu w oleju rzepakowym i gorczycowym obecnie stosuje się
metody ograniczające jego zawartość w tych
tłuszczach
(PIETRUSZKA-KONDRATOWICZ, 2012; GUGAŁA I IN., 2014).

Podsumowanie

Nienasycone

kwasy tłuszczowe
stanowią niezwykle ważny składnik diety
człowieka. Ich spożywanie zapewnia wiele
korzyści zdrowotnych, do których możemy
zaliczyć, między innymi: obniżenie frakcji LDL
– cholesterolu, zaś podwyższenie jego frakcji
HDL. Kwasy te mają również nieocenioną rolę
w zapobieganiu występowania takich chorób
jak: miażdżyca, otyłość, cukrzyca, depresja
czy też osteoporoza. Wykazują one działanie
antyoksydacyjne i uczestniczą w eliminacji
wolnych rodników, które przyspieszają starzenie
organizmu. Odpowiadają one za produkcję hormonów steroidowych, a także związków takich
jak: prostaglandyny, interleukiny wykazujące
działanie przeciwzapalne, a także eikozanoidów
wspomagających gojenie ran. Badania naukowe
dowodzą, że spożywanie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych wpływa na
poprawę procesów uczenia się i koncentrację.
Są one niezbędne we wczesnym etapie życia
płodowego, gdyż odpowiadają za prawidłowy
rozwój układu nerwowego, a także siatkówki
oka (MRZYGŁÓD, 2007). Nienasycone kwasy
tłuszczowe wykazują także działanie przeciwnowotworowe oraz hamują zdolność do tworzenia przerzutów nowotworowych (ZAJDEL,
2010). NKT wykazują działanie kardioprotekcyjne i zapobiegają powstawaniu nadciśnienia
tętniczego. Istotne jest dostarczanie nienasyconych kwasów tłuszczowych w odpowiednich
proporcjach. Przy czym prawidłowa dawka
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U wa r u n k o wa n i a i p e r s p e k t y w y r o z w o j u
r o l n i c t wa e k o l o g i c z n e g o Lu b e l s z c zyzny na tle danych dotyczących
Polski

C o n d i t i o n s a n d p e r s p e c t i v e s o f t h e o r g a n i c fa r m i n g
d e v e l o p m e n t i n t h e Lu b e l s k i e r e g i o n a g a i n s t t h e
b a c k g r o u n d o f d ata c o n c e r n i n g P o l a n d

streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się

rosnące zainteresowanie produkcją ekologiczną
zarówno ze strony konsumentów jak i producentów. Wpływ na to mają w dużej mierze czynniki, występujące w krajach wysoko
rozwiniętych m.in. niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze, zmniejszenie opłacalności produkcji oraz obawy konsumentów związane z intensywną produkcją
żywności. Kluczową rolę odgrywają programy
wspierające finansowo rolnictwo ekologiczne.
Teoretycznie przepisy obowiązujące w UE oraz
prawo krajowe stwarzają dobre warunki dla tego
systemu produkcji. Jednak ostatnie zmiany w
prawodawstwie oraz spadek liczby gospodarstw
ekologicznych może świadczyć o pewnym spowolnieniu rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Celem pracy jest przybliżenie zasad
funkcjonowania rolnictwa ekologicznego oraz
perspektyw rozwoju tego sposobu gospodarowania w regionie Lubelszczyzny na tle danych
dotyczących Polski. Lubelszczyzna to region
o małej intensywności rolnictwa posiadający
jednocześnie korzystne warunki przyrodnicze do produkcji rolniczej. Słabe zaopatrzenie
w maszyny oraz niższe niż średnio w Polsce
zużycie nawozów oraz duże zasoby pracy
ludzkiej sprzyjają rozwojowi pracochłonnych
metod produkcji, stwarzają jednocześnie dobre
warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Atutem regionu jest też fakt ekstensyfikacji
produkcji zwierzęcej. Tendencja spadkowa zakupu sztucznych pasz i koncentratów sprzyja rozwojowi naturalnego chowu zwierząt opartego
na paszach własnej produkcji. Regionalne uwa-
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Słowa kluczowe: : rolnictwo ekologiczne,
gospodarstwa ekologiczne, surowce zwierzęce,
Lubelszczyzna.

abstract

Recently

a growing interest in
organic production from both consumers
and producers has been observed. The impact
is largely due to factors that occur in highly
developed countries, including: the negative
agriculture influence on the natural environment, the reduction of production profitability and consumers concerning intensive
production of food. The crucial role is played
by programs financially supporting sustainable agriculture. Theoretically, EU regulations
and national law create good conditions for
this production system. However, recent legislative changes and a decrease in number of
ecological farms may indicate a certain slowdown in the development of organic farming.
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Pojęcie

Wstęp

rolnictwo ekologiczne
funkcjonuje w Polsce od lat 80-tych XX wieku.
Intencją tego rolnictwa jest gospodarowanie w
zgodzie z natura, bez używania syntetycznych
nawozów i środków ochrony roślin (KIEDROWSKI, 2016). Produkty ekologiczne stają
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The aim of the work is to present the principles of organic farming functioning and prospects for its development in the Lublin region
on the background of data referring to Poland.
Lublin region is characterised by low intensity agriculture with favourable natural conditions for agricultural production. Poor supply
of machinery is conducive to the development
of labour-intensive production methods, which
are characteristic for organic farming. The advantage of the region is also intensification of
animal production. Also, the downward tendency of artificial feeds and concentrates purchasing conducive the development of natural
animal rearing based on farming fodders. The
regional conditions of the Lublin countryside
and agriculture, such as the fragmentation of
farms and the small intensification of production, make it possible to meet the requirements
of ecological farms. Agricultural land is characterized by a very low use of synthetic mineral
fertilizers and chemical plant protection products, so they are more suitable to be changed
into organic than into intensively used areas.
The organic agriculture is not just the
one of business trends, it is one sustainable development factor, which is a new model of socio-economic development. Organic farming
fulfils a dual social function: on the one hand,
it supplies goods to a specific market driven
by the demand for organic products and, on
the other hand, acts in the public interest because it contributes to environmental protection, animal welfare and rural development.
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runkowania lubelskich wsi i rolnictwa, takie
jak rozdrobnienie gospodarstw oraz niewielka
intensyfikacji produkcji, pozwalają spełniać
gospodarstwom ekologicznym odpowiednie
wymagania. Użytki rolne charakteryzują się
bardzo niskim zużyciem syntetycznych nawozów mineralnych i chemicznych środków
ochrony roślin, są więc lepiej przystosowane
do zmiany ich statusu na użytki ekologiczne niż na grunty użytkowane intensywnie.
Rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym z trendów w biznesie, jest jednym
z czynników zrównoważonego rozwoju, który
jest nowym wzorcem rozwoju społeczno-gospodarczego. Rolnictwo ekologiczne spełnia
podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek
kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem
w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.
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się coraz bardziej popularne na polskim rynku.
Wzrasta zainteresowanie nimi zarówno ze strony konsumentów jak i producentów. Taki
stan jest skutkiem czynników występujących
w krajach wysoko rozwiniętych m.in. negatywny wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze, spadek opłacalności produkcji wskutek
nadprodukcji konwencjonalnych artykułów
żywnościowych, wątpliwości konsumentów
związane z intensywną produkcją żywności.
Istotną rolę odgrywają programy, których
celem jest finansowe wsparcie rolnictwa ekologicznego, oraz jego popularyzacja. Prawo krajowe i przepisy Unii Europejskiej umożliwiają
szybki rozwój tego systemu produkcji.
Skutkiem działań promujących rolnictwo ekologiczne jest wzrost świadomości
konsumentów na temat produktów ekologicznych oraz korzyści z nim związanych. Rolnictwo ekologiczne pozytywnie wpływa na
środowisko przyrodnicze, przeciwdziała degradacji gleb, zwiększa bioróżnorodność oraz walory krajobrazowe. W efekcie wraz ze wzrostem
świadomości konsumentów część z nich wprowadza zasadnicze zmiany w swoim dotychczasowym życiu, zwracając uwagę na żywność pochodzenia ekologicznego (ZALEJSKI, 2012).
Ponadto w Polsce istnieje szereg czynników
sprzyjających rozwojowi rolnictwa m.in.: konsolidacja prawa krajowego z unijnym w zakresie
funkcjonowania rolnictwa ekologicznego, duża
liczba organizacji i stowarzyszeń wspierających
rozwój i promocję tego systemu produkcji, duży
udział obszarów chronionych. (STUCZYŃSKI
I IN., 2004), wykorzystanie tradycyjnych technik w produkcji, niski poziom zanieczyszczenia środowiska (BABICZ I IN., 2014).
Rolnictwo
ekologiczne
stanowi
alternatywę dla konwencjonalnych metod
produkcji żywności, zwłaszcza na terenach
wschodnich naszego kraju gdzie istnieją dogodne
warunki dla wytwarzania produktów ekologicznych. Polska mimo korzystnych warunków w
porównaniu z innymi członkami Unii Europe-
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jskiej jest nadal rynkiem początkującym wśród
produktów ekologicznych (RENIUSZEK,
2016). Celem pracy jest przybliżenie reguł rolnictwa ekologicznego oraz perspektyw rozwoju
tego sposobu gospodarowania w województwie
lubelskim na tle danych dotyczących Polski.

Regulacje prawne
rolnictwa ekologicznego
Rozporządzenie Rady nr 834/2007

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych zawiera szczegółowe informacje dotyczące
produkcji ekologicznej, obowiązujących norm,
dokładnych celów rolnictwa ekologicznego,
zasad znakowania produktów pochodzących z
ekologicznych gospodarstw, jak również zasad
kontroli w tym systemie produkcji. Według art.
5 tego Rozporządzenia „Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym
najkorzystniejsze dla środowiska praktyki,
wysoki stopień różnorodności biologicznej,
ochronę zasobów naturalnych, stosowanie
wysokich standardów dotyczących dobrostanu
zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą
wymaganiom
niektórych
konsumentów
preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu
substancji naturalnych i naturalnych procesów”.
W ekologicznej produkcji nie wykorzystuje się organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Dodatkowo, w celu zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa konsumentom,
żywność ekologiczna jest monitorowana i
kontrolowana na każdym etapie produkcji,
specjalnie etykietowana oraz musi posiadać
odpowiedni certyfikat wydany przez niezależne
instytucje certyfikujące, co stanowi gwarancję
pochodzenie produktów z ekologicznego systemu produkcji. Gospodarstwa ekologiczne
podlegają kontroli w zakresie przestrzegania
wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
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Tab. 1. Rejestr jednostek certyfikujących w Polsce (MRiRW 2016 - 2017; stan na
24.04.2017 r.).

Numer identyfikacyjny nadany w
upoważnieniu jednostce certyfikującej

20

Nazwa upoważnionej jednostki certyfikującej

		

PL-EKO-01			

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

		

PL-EKO-02			

PNG Sp. z o.o.

		

PL-EKO-03			

Cobico Sp. z o.o.

		

PL-EKO-04			

Bioekspert Sp. z o.o.

		

PL-EKO-05			

BioCert Małopolska Sp. z o.o.

		

PL-EKO-06			

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

		

PL-EKO-07			

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.

		

PL-EKO-08			

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

		

PL-EKO-09			

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

		

PL-EKO-10			

SGS Polska Sp. z o.o.

		

PL-EKO-11			

DQS Polska Sp. z o.o.

Nr 3(17)/2017 Nauki Przyrodnicze

3 (17)/2017
3 (17)/2017 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

wowaniu nadzoru nad produkcja pasz), Inspekcja Handlowa (współpracuje z IJHAR-S
w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego ekologicznych produktów rolnych),
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (współpracuje z IJHAR-S przy
sprawowaniu nadzoru w zakresie wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion
do celów uprawy). Zadaniem tych instytucji
jest zapewnienie gwarancji konsumentowi,
że produkty spożywcze oraz pasze znajdujące
się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
rolnictwa ekologicznego i są wolne od
zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości
środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano syntetycznych nawozów mineralnych i organizmów
zmodyfikowanych genetycznie (MRIRW,
2016). W tabeli 1 zestawiono jednostki
certyfikujące rolnictwo ekologiczne w Polsce.
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w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych, rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września
2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady
wdrażania rozp. 834/2007 oraz przepisami
krajowymi, tu Ustawą o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009 r. Ponadto rolnictwo
ekologiczne może uzyskać wsparcie finansowe
z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wystarczy złożyć
przez rolnika odpowiedni wniosek wraz z
wymaganą dokumentacją (GIJHARS, 2015).
Kontrolą i certyfikacją rolnictwa ekologicznego zajmują się odpowiednio Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który upoważnia
jednostki certyfikujące do podejmowania
kontroli i wydawania certyfikatów, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych (sprawuje kontrolę nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad
produkcją ekologiczną), Inspekcja Wetery-
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Rolnictwo ekologiczne stosuje metody
wytwarzania żywności zgodne z naturą. Kontrola na każdym etapie produkcji aż do punktu
sprzedaży pozwala uzyskać produkty bezpieczne dla konsumentów, o wysokiej wartości
odżywczej.Według prawodawstwa na produkcie
ekologicznym musi być umieszczony odpowiedni znak graficzny, adres producenta, a także dane
jednostki certyfikującej (ŁUKASIŃSKI,  2008;
KIELJAN,  2011). Ceny produktów ekologicznych są wyższe niż produkowanych konwencjonalnie. Taki stan wynika m.in.: z mniejszych
plonów uzyskiwanych w gospodarstwach ekologicznych, większego ryzyka produkcji oraz
konieczności większych nakładów pracy na
produkcję ekologiczną, co przekłada się na
cenę produktu finalnego (MROCZEK, 2015).

Zarys rolnictwa
ekologicznego w Polsce
W momencie powstawania

artykułu dane odnośnie rolnictwa ekologicznego z roku 2016 nie były jeszcze dostępne.
Według danych Ministerstwa Rozwoju Wsi
i Rolnictwa w latach od 2004 do 2013 liczba
gospodarstw ekologicznych w Polsce z 949
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wzrosła
do
27093,
w
kolejnych
dwóch latach rejestruje się spadek liczby gospodarstw tego typu (Rys. 1).
Obecny udział ekologicznych użytków
rolnych w całkowitej powierzchni upraw rolnych w Polsce wynosi 3,4% jest to średnia
zbliżona do krajów Unii Europejskiej. Średnia
wielkość gospodarstwa ekologicznego w latach
2010-2013 wahała się od 20,71 ha do 25,19 ha.
( JOŃCZYK, 2014; MRIRW, 2016). Natomiast jeśli chodzi o średnie wielkości gospodarstw
w poszczególnych województwach, są one
niezwykle zróżnicowane wahają się od 10,01
ha w województwie małopolskim do 42,59 ha
w województwie wielkopolskim, przy czym
mniejsze gospodarstwa znajdują się w Polsce
południowo - wschodniej, największe natomiast
w północnej i północno-zachodniej części kraju.
W mniejszych gospodarstwach ekologicznych, większy udział mają uprawy warzyw,
owoców, ziemniaków jadalnych, czyli produktów, za które uzyskiwane są wyższe ceny w
porównaniu do cen produktów konwencjonalnych. Prawie połowa gospodarstw ekologicznych w Polsce ma powierzchnię do 10 ha UR,
a 70% do 20 ha UR. Największą powierzchnię
w Polsce zajmują ekologiczne plantacje drzew

Rys. 1. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce.
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owoców i warzyw – 31,4%, innych artykułów
rolno-spożywczych (m.in. przypraw, napojów, kakao, czekolady, wyrobów cukierniczych,
dań gotowych oraz innych przetworzonych
produktów) – 27,9%. Udział przetwórstwa
przemiału zbóż wyniósł – 23,8%. Zdecydowanie mniejszy był udział pozostałych
branż: przetwórstwo kawy i herbaty – 6,3%,
przetwórstwo mięsa – 7%, przetwórstwo mleka
i wyrobu serów – 3,6%, oraz produkcja cukru
– 1,6%. (GIJHARS, 2015). Wraz z rozwojem
rolnictwa ekologicznego i szerokim asortymentem produktów ekologicznych wzrasta liczba przetwórni. Od wejścia do Unii Europejskiej tj. od 2004 do 2015 r. liczba przetwórni w
Polsce wzrosła prawie dziesięciokrotnie (Rys. 3)
z 55 do 484 (MRIRW, 2016). Niestety struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach
ekologicznych nie idzie w parze z produkcją
towarową. Wolumen ekologicznej produkcji
towarowej w Polsce jest stosunkowo mały, gdyż
w gospodarstwach ekologicznych do tej pory
(do zmiany przepisów odnośnie spełnienia
kryteriów do dopłat) znaczną część gruntów
zajmowały np. rośliny pastewne (trwałe użytki
zielone oraz pastewne na gruntach ornych) nie
przeznaczone na pasze dla zwierząt (STAL-
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i krzewów owocowych do produkcji owoców
strefy umiarkowanej (jabłonie, grusze, śliwy,
czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, morele, maliny,
porzeczki), co czyni nasz kraj liderem na tle
innych krajów UE. Polskie plantacje jabłoni
stanowią prawie 50% powierzchni ekologicznych plantacji jabłoni na świecie. Polska
należy do 10 krajów na świecie o największej
powierzchni ekologicznej uprawy warzyw. Największy udział w powierzchni upraw rolnych w 2014r. miały rośliny na paszę,
które zajmowały 35,8%. Na drugim miejscu
znajdowały się łąki i pastwiska (31,5% użytków
rolnych), a dalej zboża (16,9%). Pozostałe grupy
upraw zajmowały łącznie 15,8% użytków rolnych. W 2014 r. 80,7% wszystkich producentów rolnych prowadziło gospodarstwa
zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną,
a 19,3% z nich to gospodarstwa prowadzące
zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą.
Procent gospodarstw, które zajmowały
się jednocześnie produkcją ekologiczną i
konwencjonalną, wyniósł 39,4%. Na rys. 2
przedstawiono udział poszczególnych branż
w przetwórstwie ekologicznym w roku 2014.
W 2014 r. w przetwórstwie ekologicznym największy udział miało przetwórstwo

(GIJHARS).
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Rys. 2. Udział branż w przetwórstwie ekologicznym w 2014 roku
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ENGA I KUŚ, 2007). W strukturze zasiewów
gospodarstw ekologicznych wyraźnie mniejszy
jest udział zbóż, ziemniaków oraz warzyw, nie
idzie to w parze z wysoką pozycją zajmowaną
przez województwo pod względem powierzchni gospodarstw ekologicznych i tym samym
nie przekłada się na poszerzenie rynku. Obsada
zwierząt jest średnio ponad 2-krotnie mniejsza
niż w całym rolnictwie, szczególnie niekorzystna
sytuacja występuje w większych gospodarstwach (powyżej 50 ha) (KUŚ I JOŃCZYK, 2013).
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ich liczbę w roku 2015 zilustrowano rys. 4.

Rolnictwo ekologiczne
w województwie lubelskim
Na podstawie danych pozyskanych

z Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych Głównego IJHARS także
w województwie lubelskim obserwuje się wzrost zainteresowania produkcją ekologiczną.
W roku 2004 nadzorem były objęte 393 gospodarstwa o łącznej powierzchni 5 705 ha
użytków rolnych, natomiast w roku 2014 liczba ta wzrosła do 2037, co klasyfikuje region
na 5 miejscu pod względem ilość gospodarstw
ekologicznych. W samym regionie obserwuje się zróżnicowanie liczby gospodarstw
ekologicznych w poszczególnych powiatach,

Rys. 4. Liczba podmiotów w poszczególnych pow-

iatach w woj. lubelskim podlegających certyfikacji
(już certyfikowane lub będące w okresie przestawienia) rolnictwa ekologicznego (IJHARS).

Rys. 3. Liczba przetwórni ekologicznych w Polsce.
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twa ekologicznego. Tu jako główny czynnik
należy wymienić uwarunkowania przyrodnicze, zasoby pracy ludzkiej, rozdrobnienie gospodarstw o niewielkiej intensyfikacji produkcji, stosujących własne nawozy i produkty
paszowe, co doskonale wpisuje się w wymóg
dotyczący samowystarczalności czynników
produkcyjnych w uprawie roślin i chowie
zwierząt (STUCZYŃSKI I IN., 2004). Gminy z największą liczbą gospodarstw ekologicznych charakteryzują się niższymi wartościami
wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, mniejszą wydajnością, produkcji rolniczej oraz ponad 50% udziałem powierzchni obszarów prawnie chronionych (KUŚ
I JOŃCZYK, 2007). Wiele użytków rolnych
charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem
nawozów sztucznych i chemicznych środków
ochrony roślin, są one zatem lepiej przystosowane do przestawienia na gospodarowanie
ekologiczne niż użytki użytkowane intensywnie. Na terenie Lubelszczyzny występują
również gospodarstwa niestosujące chemicznych środków produkcji, co jest ich dodatkową
zaletą w aspekcie rolnictwa ekologicznego.
Rolnictwo ekologiczne, przy braku stosowania
środków chemicznych stwarza konieczność
większych nakładów pracy oraz zwiększa
pracochłonność wytwarzania. Efektem pracy
w rolnictwie ekologicznym może być więc zatrudnienie większej liczby osób, a tym samym
wzrost dochodów i ograniczenie bezrobocia.
Lubelszczyzna to region o małej intensyfikacji rolnictwa mierzonej zużyciem
przemysłowych środków produkcji. Słabe
zaopatrzenie w maszyny sprzyja rozwojowi pracochłonnych metod produkcji, a takie
właśnie charakteryzują rolnictwo ekologiczne. Kolejną „pozytywną” cechą   regionu
jest fakt ekstensyfikacji produkcji zwierzęcej,
która wyraża się spadkiem obsady zwierząt,
oraz spadkiem zakupu syntetycznych środków
wspomagających przyrost masy zwierząt.
Tendencja ta sprzyja rozwojowi naturalnego
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Lubelszczyzna jest głównym producentem ekologicznych owoców i warzyw. Z
powierzchni 5,4 tys. ha zebrano ok. 11,2 ton
owoców co stanowi 23% krajowych zbiorów,
a warzywa ekologiczne stanowiły 16,6% krajowych zbiorów. Skupia się tutaj ponad jedna
trzecia krajowego przetwórstwa ekologicznych
owoców i warzyw. Dodatkowo Lubelszczyzna zajmuje drugie miejsce pod względem
przemiału zbóż – 29,4% przemiału krajowego.
Mniejszy udział w regionie zajmuje ekologiczna produkcja zwierzęca -27,4% gospodarstw.
Ekologiczna produkcja zwierzęca w
naszym regionie ma stosunkowo mniejszy
udział, jedynie 27,4%, czyli 451 gospodarstw
ekologicznych spośród 1643 zajmuje się
hodowlą zwierząt połączoną z ekologiczną
produkcją roślinną. Wśród zwierząt gospodarskich pod względem ilościowym w lubelskich gospodarstwach ekologicznych najczęściej
utrzymywany jest drób, następnie bydło oraz
trzoda chlewna a w najmniejszej ilości owce
oraz kozy (IJHARS). W dostępnych statystykach wyszczególnione są także inne gatunki
zwierząt jak: konie, jelenie, jelenie sika, daniele,
a także pszczoły i strusie, jednak w żadnym z
badanych gospodarstw na Lubelszczyźnie nie
wykazano obecności tych gatunków. Największą
popularnością wśród rolników cieszy się
hodowla drobiu, w tym największy udział ma
utrzymywanie niosek ekologicznych. Stosunkowo mniej występuje hodowców utrzymujących
brojlery kurze. Dodatkowo w regionie Lubelszczyzny wykazano zerową sprzedaż mięsa,
oznacza to, że mięso wykorzystywane jest na
samo zaopatrzenie, bądź sprzedawane jest
bezpośrednio z gospodarstw, dlatego też nie
widnieje w dokumentacji IJHARS (BABICZ
I IN., 2014; GIJHARS, 2015). Na rycinie 5
przedstawiono ilość zwierząt gospodarskich
w sztukach utrzymywaną w lubelskich ekologicznych gospodarstwach w roku 2015.
Na Lubelszczyźnie istnieją naturalne
uwarunkowania sprzyjające rozwojowi rolnic-
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Rys. 5. Zwierzęta gospodarskie (w szt. fiz.) utrzymywane w gospodarstwach ekologicznych woj. Lubelskim w 2015r. (IJHARS).

chowu zwierząt opartego na paszach własnej
produkcji, co jest niezwykle ważne w rolnictwie ekologicznym (SZYMONA, 2006).
Jednak pomimo dobrych przesłanek do
rozwoju gospodarstw ekologicznych istnieją
pewne bariery w rozwoju tego sektora.Wymienić
tu można niedostateczny rozwój przetwórstwa
ekologicznego, brak powiązań rynkowych producenci – przetwórstwo, ale także ograniczenia
na poziomie prawodawstwa tj. brak stabilnych
przepisów, a także częsta zmiana wymagań
dotyczących dopłat i zbyt rozbudowany system
kontroli. Powodzenie produkcji zależy także od
jej rentowności i konkurencyjności w odniesieniu do rolnictwa konwencjonalnego (BABICZ
I IN., 2014). Pomimo wyraźnej specjalizacji
rolników w wybranych gałęziach produkcji
rolnictwo w regionie Lubelszczyzny nadal ma
charakter ekstensywny. Postęp technologiczny
ogranicza wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie, natomiast niewielka liczba alternatywnych źródeł dochodu oraz niskie kwalifikacje
znacznej części osób pracujących w rolnictwie
wpływają na wysoką pracochłonność produkcji

i niskie dochody ludności rolniczej. Taka sytuacja obszarów wiejskich skłania właścicieli gospodarstw do szukania innych źródeł dochodu,
jednym z takich źródeł może być działalność
agroturystyczna.Tego typu działalność przynosi
korzyści zarówno ekonomiczne jak i pozaekonomiczne, rolnikom jak i całym społecznościom
lokalnym (ZAWADKA, 2010). Agroturystyka jest pojęciem szerokim, ponieważ oprócz
zwykłego wypoczynku obejmuje szereg innych
usług odróżniającą ją od pozostałych form turystyki. Agroturystyka może stać się dodatkowym wsparciem i wpływać na dywersyfikację
dochodów w gospodarstwach ekologicznych, ale
wymaga umiejętnego zaangażowania kapitału,
atrakcyjnej lokalizacji i szerokiej oferty. Do
prawidłowego jej rozwoju niezbędne są czynniki regionalne takie jak: czyste środowisko,
niska urbanizacja oraz gęstość zaludnienia,
ograniczona intensywność produkcji leśnej i
rolnej, urozmaicony krajobraz i rzeźba terenu,
wysoka lesistość lub stan jezior (DRZEWIECKI, 1995). Możliwe jest zatem zwiększenie
dochodów gospodarstwa poprzez połączeni
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Obecnie

daje się zauważyć, że
konsumenci coraz częściej sięgają po produkty pochodzące z ekologicznych gospodarstw. Ekologia nie jest już tylko jednym z
trendów w biznesie, jest jednym z czynników
zrównoważonego rozwoju, który jest nowym
wzorcem rozwoju społeczno-gospodarczego w
ostatnich dziesięcioleciach.Zapewnia on wysoką
jakość życia obywateli poprzez połączenie
w sobie celów gospodarczych – ekonomicznych, społecznych oraz odpowiedzialności
za środowisko przyrodnicze. Ostatnie badania zachowań konsumenckich wykazały, że
obecnie klienci kupujący żywność ekologiczną
kierują się walorami zdrowotnymi produktów, oraz lepszym wpływem na środowisko
przyrodnicze w momencie ich wytwarzania
(NOWOGRÓDZKA, 2012). Ważny dla konsumentów jest również fakt, że w rolnictwie ekologicznym są ścisłe kryteria dla produkowanych
surowców, przestrzegane na podstawie unijnych i krajowych aktów prawnych. Dotychczas popyt na żywność ekologiczną w Polsce
ogranicza m.in. cena produktów, zbyt wysoka
zdaniem konsumentów, w porównaniu do ceny
surowców konwencjonalnych, oraz niewielka
różnorodność asortymentu w poszczególnych
miejscach sprzedaży (STANIAK, 2014; NOWOGRÓDZKA, 2012). Wraz z rozwojem
gospodarstw ekologicznych na przestrzeni ostatnich lat rośnie jednak wiedza konsumentów
na temat ekologicznej żywności. Tereny Lubelszczyzny stanowią dogodne miejsce dla upraw
ekologicznych, bogactwo regionu pozwala na
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Podsumowanie

rozwój różnorodnych kierunków produkcji
rolniczej. Rolnictwo ekologiczne, z uwagi na
większą pracochłonność produkcji, stwarza
szansę na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia w regionie. Wykorzystując dogodne
warunki przyrodnicze na Lubelszczyźnie skupia się 1/3 krajowej produkcji ekologicznych
owoców i warzyw. Duża liczba rozdrobnionych
gospodarstw oraz niski poziom mechanizacji
pozwala na przekształcenie tradycyjnych gospodarstw rolnych na gospodarstwa ekologiczne.
Elementem kształtującym rozwój rolnictwa
ekologicznego było powstanie w 1989 r. Stowarzyszenia EKOLAND, zrzeszającego rolników
przekształcających swoje gospodarstwa na ekologiczne. Dalszy rozwój tego kierunku rolnictwa był skutkiem dopłat finansowych z budżetu
państwa oraz Unii Europejskiej. W przyszłości
rozwój rolnictwa ekologicznego na terenie
Lubelszczyzny uzależniony jest od warunków
przyrodniczych oraz wysokości dofinansowania z UE i budżetu państwa, które pozwolą
na zwiększenie produkcji, przekształcenie i
modernizację gospodarstw. Lubelszczyzna to
obszar, który charakteryzują znaczne perspektywy rozwoju w zakresie rolnictwa ekologicznego (SIEDLECKA, 2015). Istnienie specjalnych instytucji, które monitorują i kontrolują
ekologiczną produkcję stanowi gwarant
bezpieczeństwa. Odpowiednie znakowanie
produktów sprawia, że konsument może bez
problemu dokonać wyboru produktu, gdyż ostateczne zdanie należy zawsze do niego. Należy
zatem spodziewać się dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie Lubelszczyzny.
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działalności ekologicznej z agroturystyką,
edukację ekologiczną konsumentów, tym samym umożliwienie im zapoznanie się z procesem produkcji żywności ekologicznej, jak również
dokonanie zakupu takich produktów, oferowanych gościom w gospodarstwach w formie
wyżywienia (MARCINKIEWICZ, 2013).
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A p l i k a c j a d o g l e b o wa o d pa d ó w
oraz wpływ na właściwości
fizykochemiczne gleb

Wa s t e a p p l i c at i o n t o s o i l a n d t h e i m pa c t o n t h e
p h y s i c o c h e m i c a l p r o p e rt i e s o f s o i l

streszczenie

Gleby

lekkie, które zajmują
ponad połowę powierzchni użytków rolnych
w Polsce, charakteryzują się nieodpowiednimi
właściwościami fizycznymi, chemicznymi i fizykochemicznymi. Racjonalne użytkowanie
gleb słabej jakości powinno obejmować
działania mające na celu przebudowę ich
właściwości, a szczególnie właściwości wodnych. Do poprawy właściwości gleb lekkich
można wykorzystać materiały zwiększające
zdolności sorpcyjne tych gleb, np. biowęgiel,
osady ściekowe czy odpadową wełnę mineralną
z upraw pod osłonami. Jednocześnie duże ilości
tych odpadów zwracają uwagę na potrzeby
podjęcia działań zmierzających do ich zagospodarowania w procesie użyźniania gleb słabej
jakości. W pracy przedstawiono charakterystykę
biowęgla, osadów ściekowych oraz odpadowej wełny mineralnej  z upraw pod osłonami
oraz ich wpływ na właściwości gleb lekkich.   

Słowa kluczowe: biowęgiel,osady ściekowe,
wełna mineralna, gleby lekkie, właściwości fizyczne gleb.

abstract

Light soils, which appear to take

more than half of the Polish agricultural area,
are characterized by insufficient physical, chemical and physicochemical properties. The rational exploitation of poor quality soils should include action which aim at the reconstruction of
their properties, especially the water ones. To
improve the properties of light soils, the materials which increase the ability of sorption of
these soils, such as biochar, sewage sludge or
waste mineral wool after crops cultivated under
cover, can be used. Additionally, a great amount
of waste draws attention to the need of taking
actions for using the waste in the fertilization
process of poor quality soil. This study presents
the characteristics of biochar, sewage sludge and
waste mineral wool after cultivated under cover
and their effect on the properties of light soils.

Key words: biochar, sewage sludge, mineral

wool mats, light soils, the physical properties
of soils.
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Charakterystyka
biowęgla
Odpadową biomasę można poddać

pirolizie, czyli rozkładowi cząsteczek związku
chemicznego pod wpływem podwyższonej
temperatury bez obecności tlenu lub innego
czynnika utleniającego (GUL I IN., 2015). W
skali przemysłowej celem procesu pirolizy jest
przetwarzanie surowców do użytecznych form
energii. Pozostałość po tym procesie (czyli
biowęgiel) może być wykorzystana w rolnictwie
do poprawienia właściwości gleby, w produkcji nawozów organicznych. Charakteryzuje się
bardzo dobrymi właściwościami sorpcyjnymi. Biowęgiel jest też odporny na działanie
środków chemicznych i rozkład biochemiczny.
Dodany do gleby może być wykorzystany do
ochrony i oczyszczania wybranych elementów
środowiska, umożliwiając między innymi
pochłanianie dwutlenku węgla w glebie i w
konsekwencji zmniejszenie jego emisji do atmosfery (CONTE ,  2014). Badania wykazały
również, że konwersja biomasy uzyskanej
z obszarów skażonych metalami ciężkimi
na biowęgiel jest dobrym rozwiązaniem. W
doświadczeniach z biowęglami pochodzącymi
z biomasy uzyskanej z obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi nie odnotowano
podwyższonego stężenia żadnego potencjalnie toksycznego pierwiastka w tym metali
ciężkich. Ulatniają się one podczas produkcji biowęgla, zwłaszcza w czasie trwania pro-
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Polsce gleby lekkie stanowią
większą część powierzchni kraju, co wynika z
przyczyn naturalnych i antropogenicznych. Te
obszary, w zależności od swoich właściwości,
charakteryzują się niską zawartością substancji
organicznej, słabą i bardzo słabą odpornością na
procesy degradacji chemicznej oraz silnym zakwaszeniem (PRANAGAL, 2009). Przyczynia
się to do coraz niższej efektywności produkcyjnej oraz negatywnie wpływa na środowisko
naturalne (LAL, 2008). Właściwości gleb lekkich można poprawić stosując doglebowo odpady o odpowiednich cechach (AJAYI I IN.,
2016). W środowisku przyrodniczym gleba
spełnia wielorakie funkcje, w tym głównie
działanie filtrujące i buforujące, chroniące
ekosystemy przed oddziaływaniem substancji
niepożądanych. Jako stały element krajobrazu, jest głównym ośrodkiem akumulacji
wielu zanieczyszczeń, spełnia jednocześnie
funkcję specyficznego filtra ochronnego przed
ich oddziaływaniem na wody, a także organizmy roślinne (BARAN I IN. 2014). Gleba
ze względu na swoją funkcję filtrującą oraz
magazynującą może być dobrym miejscem
do deponowania odpadów i produktów ich
przetworzenia (PRANAGAL, 2011). Aktualne
regulacje prawne w Parlamencie Europejskim,
które bezpośrednio obowiązują w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (DYREKTYWA RADY WE, 2009) nakazują systematycznie zwiększać ilość zagospodarowanych odpadów. Z uwagi na funkcje gleby podejmuje się
próby poprawy jakości gleb uprawnych przez
wykorzystanie różnych materiałów odpadowych. W Polsce są to najczęściej: osady ściekowe,
kompost wytwarzany z odpadów komunalnych,
węgiel brunatny, czy też odpadowa wełna mineralna (BARAN I IN., 2008; KRZYWY I IN.,
2002; MACIEJEWSKA I KWIATKOWSKA, 2007; PALUSZEK,  2009). Pomimo potencjalnych korzyści jakie niesie wzbogacenie

gleb odpadami, należy mieć na uwadze fakt,
że odpady mogą zawierać niebezpieczne substancje wpływające na funkcjonowanie gleby
i istotne dla funkcjonowania roślin lądowych
(DÜRING I GÄTH 2002). Prowadzone są
również badania skutków środowiskowych
spowodowanych wprowadzeniem do gleby odpadów organicznych, mineralnych, a
nawet biowęgli (KUŚMIERZ I OLESZCZUK, 2014; OLESZCZUK I IN., 2014).
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Aplikacja doglebowa odpadów oraz wpływ
na właściwości fizykochemiczne gleb

cesu pirolizy szybkiej w temperaturze 700 °C.
Nie stwierdzono też niekorzystnych skutków
oddziaływania na mikroorganizmy glebowe
(EVANGELOU, 2014). Właściwości biowęgla
pozwalają także na stosowanie go do fitostabilizacji gleb (EDENBORN I IN., 2015; INBAR
I IN., 2015). Dodatkowo biowęgiel może także
znaleźć zastosowanie w stabilizacji osadów
ściekowych oraz w podnoszeniu aktywności
biologicznej gleby w odniesieniu do większości
enzymów (OLESZCZUK I IN., 2014).
W dotychczasowej literaturze istnieją
poglądy, że zmiany fizyczne w glebie oraz
ich istotność zależą od rodzaju gruntu oraz
materiału wejściowego i stopnia uwęglenia
biowęgla. Badania HERATH I IN. (2013)
wykazały, że biowęgiel ze słomy kukurydzianej,
wytworzony w warunkach 550°C i 350°C, poprawia stabilność gleby iłu gliniastego odpowiednio o ponad 17% i 4-16 % w porównaniu do
gleb bez wzbogacenia biowęglem. Autorzy Ci w
gruncie iłowym nie zaobserwowali znaczących
zmian we wskaźnikach stabilności gleby z uwagi
na różnie uwęglone dodatki. W doświadczeniu
z biowęglem powstałym z kukurydzy ABEL I
IN. (2013), wykazali, że gleby piaszczyste miały
tendencję do silniejszego wzrostu pojemności
wodnej niż piaski gliniaste. Szczególnie było to
widoczne w poletkach, w których zawartość dodatku biowęgla wynosiła 5%. W glebie piaszczystej, która została wzbogacona 1% biowęgla,
pojemność wody znacznie się zwiększyła. Do
dokładniejszych interpretacji wpływu zastosowanej ilości biowęgla i zmian jakie zachodzą
w glebach konieczne są kolejne eksperymenty,
które pokazałyby odmiennie zachowanie tego
materiału odpadowego. Barierą jest również
obecna sytuacja, w której regulacje prawne nie
określają jasno statusu biowęgla oraz metod
i dawki nawozowej (MALIŃSKA, 2015).
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Charakterystyka
osadów ściekowych
Odpadem, który powstaje w czasie

codziennego bytowania człowieka, jest komunalny osad ściekowy, powstający w wyniku oczyszczania ścieków. Jego przyrodnicze wykorzystanie jest preferowanym przez
ekspertów kierunkiem zagospodarowania z
racji pochodzenia organicznego (HEIDRICH
I IN., 2010). Osady ściekowe mają zastosowanie jako nawóz, środek do rekultywacji gleb
zdegradowanych i gruntów bezglebowych oraz
do wspomagania utworów bezglebowych podatnych na działanie erozyjne wiatru i wody.
Stosowanie osadów ściekowych ma pozytywny
wpływ na żyzność gleby i jej właściwości fizyczne, takie jak zwiększenie porowatości gleby i
odporność agregatów na rozmywające działanie
wody (PAGLIAI I ANTISARI, 1993), a szlam
jest dobrym źródłem N, P i innych składników
odżywczych (FRANCO I IN. 2010). Dodatkowo odpad z oczyszczalni ścieków korzystnie wpływa na poprawę bilansu substancji
organicznej w glebie (FIJAŁKOWSKI I IN.,
2009). Rolniczemu zagospodarowaniu osadów
ściekowych mogą być poddane osady ściekowe
świeże lub przefermentowane, po poddaniu ich
procesom stabilizacji i higienizacji w postaci
płynnej, mazistej i ziemistej. Chociaż stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie wydaje
się być odpowiednim rozwiązaniem ze względu
na wysoki poziom składników odżywczych i
substancji organicznych, to istnieją poważne
obawy co do szerokiego zastosowania jako
polepszacza glebowego. Wątpliwość powoduje obecność składników potencjalnie toksycznych- metali ciężkich oraz organizmów
chorobotwórczych (NOGUEIRA I IN., 2013a;
NOGUEIRA I IN., 2013b). Ilość organizmów
patogennych obecnych w osadach, dostępność
metali ciężkich można zmniejszyć przez kompostowanie. Proces ten wpływa również korzystnie na ogólne właściwości fizykochemic-
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jednym z podstawowych podłoży wykorzystywanych w uprawach pod osłonami. Stosowana
jest w maksymalnie dwóch cyklach produkcyjnych i staje się odpadem, który jest prawie w
całości gromadzony w miejscu produkcji ogrodniczej (BARAN I IN., 2006). Wełna mineralna
jest podłożem inertnym, lecz nierozkładalnym.
Wzbogacona jest w substancję organiczną
pochodzącą z pozostałości roślin, które były
uprawiane na tych podłożach (BARAN I
IN., 2010). W Polsce przeprowadzono szereg
badań nad zastosowaniem wełny mineralnej
w uprawie roślin pod osłonami, potwierdzając
wysoką przydatność tego materiału do poprawy
jakości gleb (BARAN I IN., 2010; HOFFMANN I IN., 2013). OŚWIĘCIMSKI (2006)
w swoich badaniach wykazał, iż korzenie roślin
w podłożu z odpadowymi matami znajdują optymalne warunki. Dodatkowo plony warzyw
i roślin ozdobnych ulegają poprawie. Znaczenie ma struktura wełny, co warunkuje ilość
pochłanianej wody oraz okres jej zatrzymania. Na kształtowanie właściwości wodnych
wyraźniejszy wpływ miała wełna zintegrowana
w poziomie wierzchnim niż umieszczona na
głębokości 40 cm wkładka o grubości 5 cm.
W porównaniu do gruntu rodzimego, oceniane warianty spowodowały wzrost porowatości
ogólnej gleby (BARAN I IN., 2006). Zawartość
Cu, Pb, Zn, Cd zmniejszała się wraz ze wzrostem dawki wełny mineralnej . Proces ten był
najbardziej widoczny na poletkach, gdzie aplikowano największą ilość wełny mineralnej
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Podsumowanie

Przegląd

aktualnej literatury
pozwala stwierdzić, że doglebowe aplikowanie
odpadów odmiennego pochodzenia wpływa
na zmiany jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych czy biologicznych. Aplikowany
biowęgiel zwiększa urodzajność i pozwala na
wydajniejsze gospodarowanie składnikami pokarmowymi znajdującymi się w glebie. Produkt
uboczny pirolizy poprawia także retencję wody
w glebie. Jednak ze względów ekonomicznych najlepsze efekty przynosi zastosowanie
komunalnego osadu ściekowego, wpływając
na poprawę bilansu substancji organicznej w
glebie, a w efekcie zwiększenie plonu roślin.
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Charakterystyka
mat wełny mineralnej
Maty z wełny mineralnej są obecnie

(2%). Analiza wyników pozwala przypuszczać,
że maty z wełny wykazują wyższą pojemność
sorpcyjną wynikającą z retencji metali ciężkich,
zwłaszcza ołowiu (PRZYGOCKA-CYNA I
IN., 2014). W literaturze znajduje się także pozytywne informacje na temat eksperymentów
z dodatkiem wełny mineralnej, w połączeniu
z osadem ściekowym. Na kształtowanie
właściwości wodnych wyraźniejszy wpływ
ma wełna zintegrowana w poziomie wierzchnim niż umieszczona na głębokości 40 cm
wkładka o grubości 5cm. (MYSZURA I IN.
2015; NOWAK, 2006; BARAN, 2008). Obecnie wełna mineralna jest używana jako nawóz
jedynie w doświadczeniach polowych w celu
ustaleń drogi aplikacji i dawki wełny mineralnej. Wprowadzenie tego odpadu do ziemi
wymaga wcześniejszego uzyskania stosownych
pozwoleń, o które producenci warzyw i kwiatów
nie mogą się starać, gdyż nie spełniają wymogów
prawnych zawartych w rozporządzeniu (DZ.
U. 2016 POZ. 93). Odbiorcą takich odpadów
może stać się jedynie inne przedsiębiorstwo.
Problematyczny jest także tryb postępowania
z odpadem z upraw hydroponicznych z powodu pozostawienia tego odpadu poza ogólną
ewidencją (HOFFMANN I IN. 2014).
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zne osadów ściekowych( JOURAIPHY I
IN., 2005; KHALIL I IN., 2011 ). Badania
nad ustabilizowanymi osadami wykazały, iż
przefermentowane osady ściekowe wpływają
pozytywnie na rozwój roślin zwłaszcza w
glebach lekkich (WOŁOSZYK, 2003).
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Aplikacja doglebowa odpadów oraz wpływ
na właściwości fizykochemiczne gleb

Stosowanie tego odpadu również jest w obecnym momencie uregulowane przez prawo w
sposób klarowny i zrozumiały. Więcej korzyści
przynosi wprowadzenie do gleby wełny mineralnej jednocześnie z osadem ściekowym.
Jednak szeroko pojęte użytkowanie rolnicze odpadowej wełny mineralnej wymaga opracowania strategii utraty statusu odpadu i zmian w ustawodawstwie krajowym.
W obecnej sytuacji ratunkiem dla
gospodarki naszego kraju jest zmiana zapisów regulacji prawnych, w ten sposób
aby umożliwić zastosowanie omawianych
materiałów do poprawy jakości gleb. Wyrazem tego będzie zwiększenie plonowania uprawianych roślin oraz jednoczesne zmniejszenie zalegających mas odpadów biowęgla,
osadów ściekowych oraz wełny mineralnej.
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