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W dniach 23—26 sierpnia 1988 r. obradowała w Krakowie XVII re- 
gionalna europejska konferencja FAO. Zgromadziła ona ministrów lub 
ich przedstawicieli 29 krajów europejskich oraz obserwatorów i człon- 

ków FAO z Australii, Kanady i USA oraz zaproszonych nieczłonków: 
NRD, Białorusi, Ukrainy, ZSRR, Watykanu jak również reprezentantów 

agencji ONZ i szeregu organizacji nierządowych. 

Obradom przewodniczył minister dr hab. Stanisław Zięba, a współ- 
przewodniczącymi byli: A. Saintraint (Belgia), R. Uronen (Finlandia), M. 

Papageorgian (Grecja) oraz H. Dogan (Turcja). W obradach brał udział 

również dyrektor generalny FAO E. Souma. 

Przedmiotem obrad były dwa przygotowane uprzednio przez centralę 
FAO raporty: 
— Rolnictwo europejskie: Podstawy polityki i założenia do 2000 r. (ERC/ 

/88/INF/4) oraz | 
— [Integracja aspektów ochrony środowiska w polityce rolniczej, leśnej 

i rybackiej Europy (ERC/88/3). 
Nie widzimy możliwości w ograniczonym miejscem artykule odtwo- 

rzyć w pełni ciekawych materiałów oraz dyskusji. Pragniemy jednak udo- 

stępnić czytelnikom ważniejsze sformułowania dotyczące problemów pro- 

dukcji rolniczej oraz środowiska rolniczego, które mają istotniejsze zna- 

czenie dla polskiego czytelnika. 

Rolnictwo europejskie — Podstawy polityki i założenia do 2000 r. 

Studium obejmowało 33 kraje członkowskie FAO regionu europej- 
skiego oraz Kanadę, USA oraz ZSRR i rozważało podstawowe zagadnie- 

nia produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Rosnące obawy co do skuteczności dotychczasowych polityk rolnych 

i opinie o potrzebie ich zmian określają kierunki i stwarzają podstawy 

reform polityk gospodarczych poszczególnych krajów.
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Obejmują one: 

a) osiągnięcie większej liberalizacji handlu rolnego, 
b) umożliwienie sygnałom rynkowym wywierania wpływu na stopnio- 

wą skoncentrowaną redukcję subsydiów rolniczych. 

Kraje europejskie charakteryzuje duże zróżnicowanie rolnictwa, stop- 
nia jego rozwoju, systemów ekonomiczno-socjalnych oraz doświadczeń 
w politykach rolnych. Jakkolwiek wszystkie kraje mają podobne cele 
polityki rolnej (np. bezpieczeństwo żywnościowe, stabilne ceny żywności, 
wspomaganie dochodów rolniczych), to w praktyce występują duże róż- 
nice. Niektóre kraje zadowalają się oceną rolniczych zasobów i produk- 
cji dokonywaną przez rynek, podczas gdy inne nie uznają takiej oceny, 
uważając, że rynek nie spełnia należycie wymogów bezpieczeństwa żyw- 
nościowego, zachowania tradycji życia wsi, równomiernego rozwoju re- 
gionalnego, ochrony i walorów środowiska, etc. 

Zwiększenie powiązań rolnictwa z gospodarką narodową oznacza, że 
na realizację wielu tradycyjnych celów polityki rolnej wywierają obec- 
nie wpływ, bardziej niż w przeszłości, zdarzenia i polityka zewnętrzna, 

jak na przykład te, które wpływają na podaż pieniądza, stopę procento- 

wą i kursy walutowe. 

Każdy kraj ma swoje cechy specyficzne, jednocześnie wiele podo- 

bieństw między poszczególnymi krajami daje podstawę do następującego 

pogrupowania krajów: 

1. Кга]е gospodarki planowej charakteryzują się socja- 

listycznym typem gospodarki i tradycyjnie przywiązują duże znaczenie 

do samowystarczalności żywnościowej oraz do utrzymania „niskich” cen 

żywności, jakkolwiek ten ostatni wymóg jest ostatnio łagodzony w wielu 

krajach. Cechą charakterystyczną części z tych krajów jest to, że dostęp- 

ność żywności, zwłaszcza mięsa, decyduje o ocenie sytuacji ekonomicznej 

kraju w odczuciu społecznym. Kraje te także nie są jednorodne z punktu 

widzenia rolnictwa z dwu powodów: 1) organizacja tego sektora jest bar- 

dzo zróżnicowana, od dominacji gospodarstw prywatnych do dominacji 

własności spółdzielczej i państwowej oraz 2) doświadczeń polityki od zau- 

fania do centralnego planowania, do prawie pełnej swobody decyzji pro- 

dukcyjnych i rynkowych. 
2. Kraje Północno-Zachodniej Europy i Amery- 

ki Północnej, w których u korzeni przyspieszenia zmian polityki 

rolnej leży stały, szybki wzrost wydajności i produkcji rolnictwa. 

I ta grupa krajów jest także daleka od jednorodności. Główne różnice 

występują między tymi krajami (jak na przykład USA), które chcą wi- 
dzieć rolnictwo jako jedną z form przemysłu, a tymi krajami — jak 

Szwajcaria, które uważają, że waga jaką społeczeństwo przywiązuje do 

wartości rolnictwa, uzasadnia niektóre odchylenia od klasycznych roz-
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wiązań rynku. Mimo różnic, to co wspólnie wyróżnia większość tych kra- 
jów, to relatywnie niewielka waga ekonomiczna rolnictwa w gospodarce 
narodowej. Kraje uprzemysłowione stać bowiem na cele polityki rolnej 
nie mające ekonomicznego charakteru. 

3. Kraje Europy Południowej, w których cele polityki rol- 
nej odzwierciedlają niższy poziom dochodu i wyższą wagę rolnictwa w ich 
gospodarkach narodowych, a także różnice ekologiczne i w strukturze 
produkcji rolnej. Kraje te zainteresowane są tanim importem zbóż i pro- 
duktów zwierzęcych oraz wysokimi cenami na owoce cytrusowe, warzy- 
wa, wino, tytoń. 

Waga sytuacji rolnictwa i ogólnego stanu gospodarki poszczególnych 
krajów istotnie się zmniejszyła w miarę formowania się Wspólnej Poli- 
tyki Rolnej EWG. Różna waga rolnictwa w poszczególnych krajach po- 
woduje jednak: że kształtowanie i wprowadzanie wspólnej polityki rol- 
nej obfituje w trudności. Rezultatem wspólnej polityki rolnej jest to, że 
stopień protekcjonizmu i poziom produkcji są wyższe niż były. Szcze- 
gólne znaczenie ma: podtrzymywanie dochodów i zmniejszenie różnic re- 
gionalnych w rozwoju i w dochodach. Dzieje się to w czasie, kiedy moż- 
liwości zwiększania dochodów rolnych przez wzrost produkcji są coraz 
bardziej ograniczone, kiedy coraz ostrzejsze są ograniczenia budżetowe 
i kiedy warunki zewnętrzne coraz mniej sprzyjają subsydiowaniu eks- 
portu i zastępowaniu importu. 

W Europie — jako całości — postępować będzie stałe słabnięcie przy- 
rostu popytu na żywność pochodzenia rolniczego z około 1,3% w latach 
1970—1985 do około 0,9% średnio rocznie w okresie do 2000 r. Częściowy 
spadek spowoduje obniżenie się tempa przyrostu naturalnego, a częścio- 
wo ograniczany przyrost konsumpcji żywności. Coroczne zapotrzebowanie 

na żywność będzie rosło o ponad 2%6 w niektórych krajach śródziemno- 

morskich, natomiast prawie zerowy będzie przyrost popytu w niektórych 

krajach Europy Zachodniej. Podobnie duży jak w krajach południowej 

Europy może być przyrost konsumpcji żywności w krajach gospodarki pla- 
nowej, zwłaszcza mięsa i owoców. Zapotrzebowanie na pasze będzie także 

słabło, z powodu wolniejszego rozwoju produkcji zwierzęcej, stałego po- 

stępu w produkcyjności zwierząt, możliwego powiększenia się udziału tra- 

wy i pasz objętościowych w spasaniu. Tak więc ogólny popyt wewnętrzny 

w rejonie Europy na produkty rolne może się zwiększać w tempie nie 

przekraczającym 1% rocznie, co oznacza dalsze zmniejszenie tego tempa 
z 2,6% w latach sześćdziesiątych oraz 1,3% w ostatnich piętnastu latach. 

Dla krajów zachodnich, zwłaszcza dla Północnej Ameryki i Wspólno- 

ty Europejskiej, szybki wzrost eksportu żywności w latach siedemdzie- 
siątych do krajów rozwijających się i gospodarki planowej był sposobem 

na utrzymanie tempa wzrostu produkcji rolnej powyżej poziomu, który
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określały potrzeby krajowe. Możliwości te zaczęły się kurczyć od począt- 

ku lat osiemdziesiątych. Tendencja ta utrzyma się. Przypuszcza się, że 

kraje gospodarki planowej będą wzmacniać dążenie do zwiększenia sa- 

mowystarczalności żywnościowej. Tempo przyrostu popytu będzie nadal 

bardzo wysokie, jakkolwiek niższe niż w przeszłości, ze względu na osiąg- | 

nięty już poziom konsumpcji w części krajów socjalistycznych oraz z uwa- 

gi na politykę ograniczenia subsydiów do żywności. Reformy gospodarcze 

dokonywane obecnie mogą wywołać szybszy wzrost produkcji niż w prze- 

szłości, zwłaszcza w ZSRR. 

W regionie jako całości, średnie roczne tempo wzrostu produkcji rol- 

nej powinno wynosić około 1%. Pewne przyspieszenie tempa wzrostu wy- 
stąpi w krajach gospodarki planowej, podczas, gdy niezbędne jest jego 

obniżenie w krajach zachodnich, poniżej wieloletniego trendu. Jesteśmy 

świadkami istotnego obniżenia tempa wzrostu produkcji w krajach Eu- 

ropy Zachodniej i Ameryki Północnej do około 1,1% (1980: 1987), w po- 

równaniu z 2,1% w latach 1970 : 1980. 

W ostatnich latach, wyraźnie widoczna jest troska o obniżenie tempa 

wzrostu produkcji. Odczuwa się potrzebę minimalizacji jej społeczno-eko- 

nomicznych kosztów. Koszt polityki rolnej dla podatników i konsumen- 

tów szacuje się w ostatnich latach na około 80 mld ECU rocznie, łącznie 

we Wspólnocie Europejskiej i w USA. Tylko część tej sumy trafia do 

rolników, większość jest czystą stratą dla gospodarki. 

Prognoza rozwoju rolnictwa i popytu na żywność wskazuje, że coraz 

powszechńiejsza jest świadomość, że długookresowa kondycja rolnictwa 

zależy od tego, czy uda się znaleźć równowagę między popytem a podażą 

żywności. Zmniejszenie podaży produktów rolnych do rozmiarów deter- 

minowanych przez rynek, będzie jednym z głównych celów polityki wielu 

krajów, w przeciwieństwie do polityki krajów gospodarki planowej. Ob- 

niżanie tempa wzrostu produkcji' może się odbywać dwoma sposobami: 

albo poprzez zwolnienie tempa modernizacji czynników produkcji, albo 

przez ogólne obniżenie nakładów. | 

Powszechnie wiadomo, że głównym sposobem przywracania równowa- 

gi pomiędzy produkcją a popytem jest obniżanie cen rolnych. Obniżanie 

produkcji, drogą obniżania cen ma to do siebie, że trudno jest przewi- 

dzieć skalę reakcji rolników i że reakcja ta jest opóźniona w czasie. 

Z tych względów nieuniknione staje się uzupełnianie polityki obniżania 

cen rolnych, polityką limitowania skupu i ograniczania zużycia środków 

produkcji. 

Wiele krajów Europy będzie jednak nadal rozwijało rolnictwo. Jest 

to powodowane dążeniem do samowystarczalności żywnościowej i do po- 

lepszenia warunków ogólnego rozwoju gospodarczego. Znajdujemy się
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więc w trudnej sytuacji, pogodzenia dążenia jednych krajów do zwiek- 

szenia produkcji z koniecznością obniżania tempa wzrostu w innych. 

Możliwy jest konflikt między dążeniem do zwiększenia produkcji przez 

wzrost wydajności a wymogami ochrony środowiska. Wzrost wydajności 
rolnictwa dzięki zastosowaniu nowych technologii i lepszemu zarządza- 

niu jest zasadniczym źródłem trudności kontrolowania produkcji, utrzy- 

mywania równowagi na rynku. Wzrost efektywności gospodarowania, 

drogą postępu technologicznego jest jedynie właściwym sposobem wzro- 

stu produktywności zasobów przyrodniczych. Wysoka efektywność inwes- 

towania w badania i w rozwój technologii utrzyma się w przyszłości. Ale 

w kalkulacji efektywności trzeba uwzględniać priorytety społeczne, które 

oprócz tradycyjnych-ekonomicznych mają „nową” postać, na przykład 

w preferowaniu żywności wysokoprzetworzonej, w etycznych aspektach 

ingerencji w proces biologiczny, w trosce o ochronę środowiska. 

Potrzeba przekszałcenia rolnictwa w mniej wrażliwe na warunki zew- 

nętrzne i nie wymagające wspierania subsydiami, zwiększyła zaintere- 

sowanie problemami przemian struktury agrarnej, jako drogi tworzenia 

zdrowych gospodarstw. Przedsięwzięcia te są różnorodne i obejmują: 

scalanie gruntów, planowanie przestrzenne zabezpieczające przed nierol- 

niczym wykorzystaniem ziemi, tworzenia rad rozwoju regionalnego itp. 

Coraz większą wagę przywiązywać się będzie do poprawy struktury wie- 

ku ludności rolniczej, jej odmłodzenia, do wzmagania skłonności wcześ- 

niejszego przekazywania gospodarstw oraz do rozwoju zajęć nierolniczych. 

Trendy są podobne na Wschodzie i na Zachodzie. Kraje gospodarki plano- 

wej mogą się wykazać sukcesami w rozwijaniu pozarolniczej produkcji 

(CSRS i Węgry). Jednocześnie trzeba zauważyć, że przeciętna wielkość 

gospodarstw uspołecznionych w tych krajach jest zbyt duża, z punktu 

widzenia efektywnego zarządzania. 

Samowystarczalność żywnościowa będzie najprawdopodobniej jednym 

z najważniejszych celów polityk rolnych w przyszłości. Ważnym proble- 

mem w krajach gospodarki planowej jest niezadowalające pokrycie po- 

trzeb ludności w zakresie różnorodności i jakości żywności, stopnia jej 

przetworzenia i opakowań. Niezmiennym celem polityki żywnościowej 

wszystkich krajów pozostaje poprawa jakości i bezpieczeństwa żywności 

dla zdrowia. Rozpiętość spraw jest tu duża: od sposobów poprawy mode- 

lu spożycia, z punktu widzenia zdrowia (tłuszcze zwierzęce, sól, cukier) 

przez zapewnienie higieny żywności, aż do kierowania popytu na żyw- 

ność produkowaną, bez użycia pestycydów, konserwantów, hormonów. 

Żywność stanowi 2/3 ogólnege zużycia produktów rolnych, przeliczo- 

nego na produkty podstawowe, 1/3 produkcji przeznaczona jest na pasze. 

Występuje stały i coraz szybszy spadek tempa przyrostu spożycia żyw- 

ności. Tempo przyrostu spożycia zmniejszało się z 1,5% rocznie w latach
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sześćdzesiątych, do 0,8% w latach siedemdziesiątych, do 0,5% w pierw- 
szej połowie lat osiemdziesiątych. Wydatki na żywność zmieniają się 
w tempie odmiennym niż spożycie. Wiąże się to z pogłębianiem się prze- 
twórstwa, z rosnącym udziałem kosztów transportu i marż. Szacunki wy- 
konane w USA wskazują, że w 1985 r. udział wartości produkcji rolni- 
czej w cenie detalicznej żywności stanowił nie więcej niż 30% (10% w pro- 
duktach zbożowych, 45% w wartości mięsa) przed dziesięciu laty odpo- 
wiednie odsetki wynosiły 40 [19 i 57]. Przy upowszechnianiu spożywania 
posiłków poza domem (restauracja, stołówki pracownicze, bary szybkiej 
obsługi), rozpiętość ta będzie się powiększała. 

Nastąpiły istotne zmiany w strukturze spożywanej żywności. Zwięk- 

szyło się spożycie produktów zwierzęcych, owoców i warzyw, a zmniej- 

szyło produktów podstawowych, takich jak zboże i ziemniaki. Handel 

żywnością sprzyja wyrównywaniu różnic powodowanych warunkami eko- 
logicznymi, ale jego wpływ zależy od sytuacji płatniczej krajów i od ich 

polityki importowo-eksportowej. Rośnie spożycie produktów zwierzęcych 

w większości krajów południowych. Podobne procesy zachodzą w ZSRR 

w oparciu o zwiększony import zbóż paszowych. Innym przykładem zmian 

w strukturze wyżywienia jest zmniejszenie się konsumpcji cukru w kra- 
jach zamożnych, zastępowanego słodami niskokalorycznymi. Ewolucja 
spożycia żywności jest odbiciem polityki cen na artykuły spożycia. W wie- 
lu krajach Europy Zachodniej krajowe ceny żywności utrzymywane były 
na znacznie wyższym poziomie niż mogły by być bez ograniczeń impor- 
towych. W krajach gospodarki planowej zasady polityki cen były odwrot- 
ne i utrzymywane do niedawna na niskim poziomie oraz były stabilne. 
Np. w NRD do każdych 100 marek wydawanych w 1985 r. na żywność, 
państwo dopłacało 78 marek. W ZSRR subsydia do produktów zwierzę- 
cych są jeszcze wyższe. Znaczy to, że konsumenci płacą bezpośrednio 
tylko część ogólnej ceny nabycia, a resztę płacą pośrednio, w postaci 
podatków i wyższych cen innych produktów. Niezależnie od silnego na- 
cisku na zmniejszenie subsydiów, taką politykę charakteryzuje duża trwa- 
łość, bo subsydia są integralną częścią systemu ekonomicznego krajów 
gospodarki planowej. W przypadku jej zmiany konsumenci natychmiast 
tracą dużo, zanim lepsze wykorzystanie zasobów wywołane zmianą cen, 
zacznie przynosić owoce wszystkim. 

Jak zaznaczono, większość produkcji rolnej nie spożywanej bezpo- 

średnio, stanowią pasze. Zużycie zbóż na cele paszowe stanowi około 63%. 
Jest to lustrzanym odbiciem zwiększania spożycia produktów zwierzę- 
cych w diecie. W latach sześćdziesiątych paszowe zużycie zbóż rosło wy- 
wołując postęp w ich produkcji. Na spasanie przeznaczono 83% przyrostu 
produkcji zbóż. Ten trend załamał się w latach siedemdziesiątych (na
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spasanie przeznaczono tylko 45% przyrostu). W pierwszej połowie lat 
osiemdziesiątych nastąpił dalszy spadek zużycia zbóż na cele paszowe. 
Spowodowało to dobrze znany problem nadprodukcji zbóż i kumulacji 

zapasów. Zużycie śruty nasion oleistych na cele paszowe rosło szybciej 
niż zbóż. Wyjątkiem jest tu ZSRR, gdzie zużycie tych pasz na jednostkę 
produkcji zwierzęcej pozostaje bardzo niskie. Niski udział koncentratów 
białkowych w dawce paszowej jest powodem nieefektywnego wykorzy- 
stania zbóż. Podstawowym czynnikiem powodującym wzrost zapotrzebo- 

wania na pasze wysokobiałkowe, jest wzrost produkcji trzody i drobiu, 

w porównaniu z produkcją bydła. Wiele wskazuje, że postęp techniczny 

może zwiększyć w przyszłości produkcyjność pasz nie więcej niż 2% rocz- 
nie w produkcji drobiu, 0,6%0 w produkcji trzody i tylko 0,2%0 w produkcji 

wołowiny i mleka. Osiągnięcie wyższej efektywności zużycia zbóż paszo- 

wych i pasz białkowych w krajach gospodarki planowej wymaga konty- 

nuacji wysiłków w zakresie rozszerzenia alternatywnych źródeł pasz (traw 
objętościowych), włączając w to zaopatrzenie w białko z innych źródeł 

niż produkcja roślin oleistych. 
Konkludując, kraje zachodnie pokazały możliwości zwiększenia pro- 

dukcji rolnej w odpowiedzi na potrzeby rynku. Osiągnęły one wzrost pro- 
dukcji przy niewielkim powiększeniu powierzchni uprawy i przy spadku 
zatrudnienia. Uzbrojenie techniczne rolnictwa wzrosło, a dokonywało 

się to przez substytucję ziemi i pracy. Jednocześnie nastąpił spory przy- 

rost plonów, co było wynikiem zastosowania osiągnięć badań naukowych 

i usprawnień w kierowaniu produkcją. Jednakże kryterium wzrostu pro- 

dukcji nie jest wykładnikiem sukcesu rozwoju, bez uwzględnienia zwią- 

zanych z tym kosztów. Niektóre sukcesy wzrostu produkcji osiągnięto 

płacąc zbyt wysoką cenę, na przykład wzrost produkcji buraków cukro- 

wych. 
W krajach gospodarki planowej, jako całości, produkcja rolna nie po- 

krywała potrzeb, a ich samowystarczalność żywnościowa zmniejszyła 

się. Dotyczyło to przede wszystkim ZSRR, mimo że niektóre kraje 

Europy Wschodniej odnotowały postęp w powiększaniu produkcji. Dla- 

tego, nie można mówić o niedostatecznym wzroście produkcji jako takim, 

ale raczej o błędach wywołujących bardzo szybki wzrost spożycia krajo- 

wego. 
Kształtuje się pogląd, że za wiele inwestowano w rolnictwo, w po- 

równaniu z osiągniętymi wynikami, nawet jeśli wziąć pod uwagę trud- 

niejsze warunki ekologiczne w ZSRR, w porównaniu z innymi krajami. 

W tym czasie narastały przede wszystkim negatywne skutki braku bodź- 

ców ekonomicznych rozwijania produkcji oraz braku minimalnej swobo- 

dy w podejmowaniu decyzji gospodarczych. W rezultacie powiększała się 

liczba deficytowych gospodarstw spółdzielczych i państwowych oraz ros-
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Tabela 

Tempo wzrostu w */,.w latach 1961—86 

Spożycie Produkcja 
(zużycie ogółem) (globalna) 

ZSRR 2,4 1,9 

Europa Wschodnia 1,9 2,0 

Europa Zachodnia 1,4 1,9 

Ameryka Północna 1,4 | 2,0 

Przyrosty produkcji rolnej w ZSRR. były jednak z upływem czasu coraz niższe. 

1961—65 : 1966—70 +210% 
1966—70 : 1971—75 -+-13% 
1971—75 : 1976—80 + 90% 
1976—80 : 1981—85 + 5% 

ło ich zadłużenie. Niedocenianie inwestycji w otoczeniu rolnictwa (w 

transporcie, przetwórstwie, gospodarce magazynowej, w przemyśle środ- 

ków produkcji) powodowało wielkie straty wyprodukowanej już żyw- 

ności. Problemy te nie są nierozłącznie związane z socjalistycznym ty- 

pem rolnictwa. Innę kraje Europy Wschodniej (ap. Węgry, CS5RS) wy- 

kazały, że stosowanie w większym zakresie bodźców ekonomicznych oraz 

rozszerzanie autonomii w zarządzaniu, może zapewniać rozwój produkcji 

w systemie gospodarstw zespołowych, zwłaszcza jeśli kooperują one z pry- 

watnymi działkami. 

Głównym czynnikiem, który przez dekady zmieniał produkcję rolną, 

był nieprzerwany dopływ rolniczych innowacji technicznych. Usprawnie- 

nia technologiczne są wynikiem badań rozwijanych zarówno ze środków 

publicznych, jak i przez prywatne firmy rolnicze i rolniczo-przemysłowe. 

Zaangażowanie się rządów europejskich w badania rolnicze zwiększyło 

się szczególnie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a wydatki 

państwowe na ten cel zwiększyły się z około 1,5 mld dolarów USA w 1959 

roku, do około 4,3 mld w 1980 roku. W proporcji do produkcji kraje Eu- 

ropy Południowej, Wschodniej i ZSRR wydają mniej, niż pozostałe kraje 

regionu, ale zatrudnienie w sferze badań jest tu podobne, jak w krajach 

Europy Północnej. | 

Ocena wydatków publicznych na badania naukowe wskazuje, że efek- 

tywność tych nakładów jest bardzo wysoka: a mimo to system badań 

rolniczych jest niedoinwestowany. Ponieważ koszty badań rosną szyb- 
ciej niż ceny ogółem, efektywne kierowanie badaniami nabiera znacze- 

nia. Niektóre rządy rozszerzają w tym celu system konkurencyjnych za- 

mówień kontraktowych lub fundacji, ale to nie wystarcza. Konieczne są
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dalsze poszukiwania sposobów zwiększania efektywności badań. W kra- 

jach gospodarki planowej badania powinny koncentrować się na spra- 

wach efektywności i wydajności nakładów i zasobów, nowych metodach 
zarządzania i nad wydajnymi technologiami. W szczególności spodziewać 

się trzeba rozwoju badań w zakresie biotechnologii i mikroelektroniki. 

Uwzględniając stabilny charakter popytu na żywność, głównym celem ba- 

dań staje się obniżenie kosztów produkcji. Jednakże większość spodzie- 

wanych innowacji technicznych, możliwych do powszechnego zastosowa- 

nia w najbliższych kilkunastu latach, dotyczy znanych technologii. ! 0- 

nieważ badania biologiczne miały na celu wytworzenie wartościowszych 

i lepszych produktów, na nich koncentrowały się wydatki publiczne pod- 

czas, gdy sektor prywatny przewodził innym badaniom, np. w zakresie 
produkcji nawozów i nawożenia, mechanizacji prac etc. 

Ponieważ badania rolnicze są długookresowe, to właściwy wybór prio- 

rytetów badań w danym okresie, może przynieść niespodziewane wyniki. 

Jest kilka problemów, które wymagają pilnego zainteresowania, na przy- 

kład opracowania niskonakładowych technologii uprawy i chowu zwie- 

rząt, które by także korzystnie wpływały na środowisko. 

Coraz większe jest znaczenie nauczania rolniczego i doskonalenia wie- 

dzy rolników, w miarę jak kierowanie gospodarstwami staje się coraz bar- 
dziej złożone. W wielu krajach poziom wykształcenia rolników jest niż- 

szy niż ludności nierolniczej, co oznacza potrzebę nasilenia pracy oświa- 

towej ze starszym pokoleniem rolników. Szczególnie istotną rolę w upo- 

wszechnianiu postępu roliczego odegrały służby doradztwa rolniczego. 

Badania w zakresie efektywności nakładów na upowszechnianie postępu 

wskazują na pozytywny wpływ programów doradztwa na produkcyjność 

gospodarstw, a efektywność nakładów na doradztwo jest większa niż in- 

nych nakładów inwestycyjnych. 
Sprawy badań rolniczych i rozwoju technologii będą coraz częściej 

przedmiotem troski polityki rolnej. Najważniejszą funkcją instytucji pu- 

blicznych i władz pozostaje inspirowanie rozległych badań rolniczych 

i programów rozwojowych. Przedmiotem stałej troski i ocen muszą być 

sprawy etyczne badań, zdrowia ludzi i bezpiecznej żywności, podobnie 

jak i zagadnienia wpływu praktyki rolniczej na wygląd środowiska natu- 

ralnego i środowiska tworzonego przez człowieka oraz na warunki życia 

społeczności rolniczej. . 

Rozwój rolnictwa i działów nierolniczych zwiększył presję produkcji 

na podstawowe zasoby naturalne, a z upływem czasu zwiększa troskę 

o to, czy w przyszłości wystarczy takich zasobów jak ziemia, woda i ener- 

gia, dla produkcji rolnej. Jednocześnie rośnie krytyczna ocena wpływu 

intensywnego rolnictwa na zasoby środowiska. Coraz większą uwagę 

przywiązywać trzeba do zanieczyszczania gleby i wód gruntowych przez 
4 

6 — Postępy Nauk Rolnicz. 1—2/90
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nawozy sztuczne i ścieki gnojowicy, zniekszałcenia krajobrazu przez in- 

tensywne użytkowanie gruntów, destrukcyjnego wpływu tego na życie 

dzikich roślin i zwierząt, porzucania ziem marginalnych i innych. 

W krajach gęsto zaludnionych jednym z głównych problemów jest 

ochrona powierzchni gruntów rolnych i naturalnej żyzności gleby. Ros- 

nące zapotrzebowanie na ziemię przez innych użytkowników, zwłaszcza 

budownictwo mieszkaniowe i komunalne, budowę dróg, a także zagospo- 

darowanie rekreacyjne i zalesienia ziem marginalnych prowadzi do sta- 

łego ubytku ziemi rolniczej. 

Intensyfikacja produkcji rolnej wywiera niekorzystny wpływ na śro- 

dowisko. Pojawiły się poważne problemy związane ze wzrostem związ- 

ków azotowych na wodach gruntowych, zanikiem życia biologicznego ' 

w wodach powierzchniowych, z zagospodarowaniem gnojowicy z dużych 

ferm. W wielu krajach erozja ziemi i związane z tym opuszczanie tere- 

nów, stają się głównymi problemami ochrony środowiska. Uważa się, że 

jednym ze sposobów ograniczenia zanieczyszczeń jest powrót do mniej 

intensywnego rolnictwa, przez ograniczenie wielkofermowej produkcji 

zwierzęcej, zmniejszenie zużycia środków chemicznych i stopnia inten- 

sywności wykorzystania ziemi. Przedsięwzięcia te muszą być uzupełnione 

przedsięwzięciami zapewniającymi precyzyjniejsze wykorzystanie środ- 

. ków produkcji i zagospodarowanie odchodów, które muszą występować 

nawet przy niskonakładowym gospodarowaniu. Nabiera też znaczenia lo- 

kalne skażenie środowiska przez elektrownie i zakłady chemiczne. Kie- 

rowanie wpływem pozytywnym i negatywnym rolnictwa na środowisko 

urasta w przyszłości do jednej z najistotniejszych spraw. Dlatego, konie- 

czne są zintegrowane przedsięwzięcia w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, 

ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu rolniczego. 

Integracja ochrony środowiska z rolnictwem 

Wpływ rozwoju rolnictwa na środowisko przyrodnicze 

W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzenie do praktyki rolniczej in- 

tensywnych form gospodarowania spowodowało naruszenie równowagi 

ekologicznej w krajobrazie ukształtowanym w minionych wiekach. Wy- 

nikiem tego jest wzrost zainteresowania sprawą ochrony środowiska, wi- 

dzianej także od strony rolnictwa. Należy podkreślić, że stosowane do- 

tychczas formy ochrony środowiska są mało efektywne, ponieważ nie są 

zintegrowane z działalnością produkcyjną różnych gałęzi gospodarki na- 

rodowej. Obserwuje się óbecnie zwrot w tej dziedzinie, co prowadzi do 

konieczności zintegrowania działań dotyczących ochrony środowiska z po- 

lityką rolną.
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Opracowanie wykonane przez Światową Komisję d/s Środowiska 
i Rozwoju, zwane Raportem Brundtlanda, wskazuje na konieczność pil- 

nego działania w celu zapewnienia takiego gospodarczego rozwoju, który 

umożliwia zachowanie środowiska we właściwym stanie. W raporcie tym 
wyraźnie zostało podkreślone, że sama produkcja nie może być celem 

działania. Konieczne jest uwzględnienie utrzymania właściwej harmonii 

między człowiekiem a naturą. Zintegrowanie ochrony środowiska z dzia- 

łalnością- rolniczą, staje się sprawą pierwszej wagi. 

W ostatnich 40 latach obserwuje się nieustanne odchodzenie od ma- 

łych gospodarstw, o różnorakiej produkcji rolnej, w kierunku „rolnictwa 
przemysłowego”, opartego o duże, wyspecjalizowane iarmy. Jak dotych- 
czas efekty tych gospodarstw mierzone są wyłącznie w aspekcie zysku. 

Obecnie zwraca się uwagę na potrzebę rewizji takiego podejścia pod ką- 

tem właściwie rozumianej, szeroko pojętej ekonomiki a także potrzeby 

ochrony środowiska. Intensyfikacja rolnictwa często powoduje zmniej- 

szenie, pogorszenie jakości lub utratę wielu walorów środowiska przy- 

rodniczego. Różnorodność biologiczna, typowa dla naturalnego środowis- 

ka, stanowi cenne rezerwy rolnictwą. Ich zbyt daleko posuniete narusza- 

nie ma negatywny wpływ na procesy ekologiczne, od których często rol- 

nictwo jest uzależnione. Zmniejszenie bogatej różnorodności gatunkowej, 

występującej w przyrodzie, ogranicza możliwości ulepszania gatunków 

roślin i zwierząt będących obiektem zainteresowania rolnictwa. Z inten- 

syfikacją rolnictwa wiąże się też ujednolicenie i powiększenie powierzch- 

ni pól co powoduje zanikanie żywopłodów, zadrzewień, małych lasków 

i łączek, a także oczek wodnych i bagienek. Odbija się to na zubożeniu 

składu gatunkowego środowiska, a także zmniejszaniu się jego retencji 

wodnej. Jeszcze dalej idące skutki w przekształcaniu środowiska ma za- 
miana na pola uprawne powierzchni leśnych lub zabagnionych względnie 

naturalnych łąk. Wiąże się to zwykle z całkowitą eliminacją pewnych 

ekosystemów, a także ze zmianami warunków hydrologicznych. Daleko 

idące skutki w środowisku ma melioracja mokradeł, chociaż często jest 

ona podstawą intensyfikacji produkcji rolnej. 

Zmiany w krajobrazie rolniczym powodowane jego adaptacją do in- 
tensywnej produkcji są nasilane różnymi zabiegami uprawowymi, szcze- 

gólnie stosowaniem pestycydów. 

Najbardziej widocznym efektem tych zmian jest zanikanie, często 
bezpowrotne wielu gatunków roślin. W krajach intensywnego rolnictwa 

straty te są rzędu 55—85% ilości początkowej. Działania podjęte przez 

FAO na konferencji w 1983 r. zmierzają do stymulowania ochrony ге- 
zerw gatunkowych przez uwypuklenie ich wartości a także badanie, gro- 
madzenie i zachowywanie dla przyszłych prac badawczych lub hodowla- 

nych.
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Bardzo duże straty w środowisku powoduje erozja gleb, szczególnie 
nasilona w strefach posusznych, powiązana często z zagospodarowywa- 

niem nowym obszarów. | 
Światowa Karta Glebowa przyjęta na konferencji FAO w 1981 r. wzy- 

wa rządy, międzynarodowe organizacje oraz właścicieli gruntów do ich 

użytkowania mającego na celu korzyści długofalowe a nie doraźne. 

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego powodowane 
intensyfikacją rolnictwa 

Zagrożenia Ча środowiska powodowane przez rolnictwo są różne, 

z tym że na plan pierwszy wysuwa się sprawę pestycydów. W kilku 

ostatnich dekadach lat gwałtownie wzrosło ich stosowanie, zarówno co do 

ilości jak też częstości powtarzania zabiegów. Zanotować należy wpro- 

wadzenie w wielu krajach zakazu stosowania niektórych z nich, szcze- 

gólnie niebezpiecznych dla zdrowia. Nadal jednak występuje problem 

akumulacji pozostałości pestycydów w glebie, wodach powierzchniowych 

i gruntowych, w roślinach w tym także uprawnych oraz w organizmach 

żywych łącznie ze zwierzętami hodowlanymi. 
W 1985 r. FAO zaakceptowało międzynarodowy kodeks w zakresie 

stosowania pestycydów, stanowiący podstawę właściwego ich użytkowa- 

nia. Wydano także zalecenia odnośnie ich pakowania, przechowywania, 

oznakowania, rejestracji i dystrybucji. 

Podobnie jak w przypadku pestycydów obserwuje się gwałtowny 

wzrost stosowania nawozów mineralnych, w tym szczególnie azotowych, 

mających najbardziej ewidentny wpływ na środowisko. W krajach Eu- 

ropy zachodniej roczne dawki nawozów azotowych wynoszą już 175—558 

kg/ha (przy dawkach NPK 356—783 kg/ha). 

Inne zagadnienie to wzrost w pewnych rejonach ilości produkowanego 

obornika. Wiąże się to z koncentracją hodowli oraz tworzeniem dużych 

ferm inwentarzowych, szczególnie wyraźnie zaznaczonym w Europie 

Wschodniej. Obecnie w Holandii i NRD w wielu fermach produkuje się 
znacznie więcej obornika niż możliwe jest jego bezpieczne dla środowis- 

ka zużycie jako nawozu na przyległych terenach. Istotnym zagrożeniem, 

szczególnie dla wód powierzchniowych i gruntowych jest gnojowica oraz 

odcieki z kiszonek. Zanieczyszczenia te powodują degradację walorów 

zdrowotnych i rekreacyjnych środowiska. Zagrożeniem dla zdrowia lu- 

dzi są także dodatki do pasz w formie antybiotyków lub hormonów. Po- 

ważny problem zdrowotny to ńadmierna ilość azotanów w wodach grun- 

towych stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę do picia. W wielu kra- 

jach Europy zawartość ta zbliża się, a nawet przekracza: 50 mg/l, usta-
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lone jako dopuszczalne maksimum w wodzie do picia. Powodowana wy- 

soką zawartością azotanów i fosforu eutrofizacja wód w jeziorach, rze- 

kach a także przy wybrzeżach morskich, związana w dużym stopniu z in- 

tensyfikacją rolnictwa, degraduje ekosystemy wodne o wysokich walo- 

rach gospodarczych i turystycznych. Według badań przeprowadzonych 
w USA udział rolnictwa w zanieczyszczeniu wód śródlądowych wynosił 

w przypadku chemicznego zapotrzebowania tlenu — 173%, zawiesiny 

w wodzie — 99%, fosforu — 83%, zawartości bakterii — 98%. 

Intensyfikacja rolnictwa powoduje także w pewnych przypadkach ob- 

niżenie zdolności produkcyjnej gleb. Związane to jest ze zmniejszaniem 

się w nich zawartości próchnicy, zagęszczeniem masy glebowej, koncen- 

tracją różnych związków chemicznych, ubożeniem mikroflory i mikro- 

fauny, zasoleniem, alkalizacją a także erozją oraz występowaniem wa- 

runków redukcyjnych przy nadmiernym uwilgotnieniu powodowanym 

nawodnieniem. 

Wpływ na rolnictwo rozwoju urbanizacji i przemysłu 

Rozwój urbanizacji i przemysłu oddziaływuje na warunki klimatycz- 

ne a także zaznacza się w formie gromadzenia odpadów i zanieczyszczeń 

oraz zmianami w użytkowaniu gruntów. W naszych warunkach klimaty- 

cznych na plan pierwszy wysuwa się wzrost koncentracji dwutlenku wę- 

gla w powietrzu i związane z tym skutki określane jako „efekt szklarnio- 
wy”, polegający na zwiększonej akumulacji w atmosferze ciepła promie- 

niowania słonecznego. Do tego dochodzi spadek zawartości ozonu w gór- 

nej warstwie atmosfery, powodujący zwiekszone przenikanie do powierz- 

chni ziemi promieni ultrafioletowych. Wpływ tych zjawisk na ewentualne 

zmiany w rolnictwie nie jest jeszcze znany. 

Bardzo ewidentne są zmiany określane jako zakwaszenie atmosfery, 

wywoływane wzrostem w niej ilości SO, i NOx, powodujac kwaśne desz- 

cze. Skutki zaznaczają się bezpośrednio w formie uszkodzeń roślin lub 

pośrednio przez zakwaszenie gleby i wody. Zakwaszenie to obniża żyz- 

ność gleb w wyniku ługowania składników odżywczych, zmniejszania 

rozkładu masy organicznej oraz wzrostu mobilności jonów toksycznych. 

Zagrożenia tym zjawiskiem dla rolnictwa i leśnictwa są wyraźnie wi- 

doczne, aczkolwiek dotychczas nie zostały skwantyfikowane i wykazują 

tendencje wzrostowe. Z dotychczasowych badań wynika, że straty w pro- 

dukcji roślinnej z tego tytułu ponosi rolnictwo, są rzędu 5%. Nie są zna- 

ne sposoby pełnej likwidacji negatywnych efektów zakwaszenia atmo- 

sfery. Wapnowanie gleby usuwa je tylko częściowo. 

Istotne zagrożenie stanowią także zanieczySzczenia emitowane do at- 

mosfery przez przemysł i motoryzację.
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Oczyszczanie ścieków nie tylko komunalnych lecz także i z gospo- 
darstw jest coraz powszechniejszą praktyką. Rodzi to nowy problem 

związany ze wzrostem ilości osadów ściekowych. Około 1/3 tych osadów 

jest zużywana jako nawóz. Powoduje to w pewnych przypadkach zanie- 

czyszczenie gleby, w pierwszym rzędzie syntetycznymi związkami orga- 

nicznymi oraz ciężkimi metalami. Ujawniło się to już w niektórych kra- 
jach tworząc zagrożenie dla roślin uprawnych oraz wypasanych zwierząt 

i stwarzając nowe problemy ekologiczne i zdrowotne. Obecnie najwięk- 

sze zagrożenie powoduje kadm. Rozważa się sposoby kontroli stosowania 

osadów ściekowych w rolnictwie. 

Działania integrujące ochronę środowiska z rolnictwem 

Kształtuje się, na tle rozwoju obecnej sytuacji, świadomość o koniecz- 

nosści stymulowania różnych działań zmierzających do zmniejszenia ujem- 

nych skutków oddziaływania rolnictwa na środowisko i rozwijania tych 

jego form, które mają wpływ dodatni. W świadomości tej na plan pierw- 

szy wysuwa się potrzeba prowadzenia właściwej polityki środowiskowej 

w resortach gospodarczych. Sedno sprawy tkwi w tym, że konieczne jest 
podejście w polityce np. rolnej do środowiska w sposób uwzględniający 

jego wielorakie funkcje i znaczenie w gospodarce narodowej. Zagadnie- 

nie to zaczyna być już w ten sposób rozumiane i traktowane w gospo- 

darce leśnej. Konieczne jest podobne podejście w gospodarce rolnej. Mię- 

dzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) podniosła już w 1980 r. 

sprawę właściwego użytkowania odnawialnych naturalnych zasobów, 

wśród których występują także zasoby stanowiące podstawę działalności 

rolnictwa. Zostało to określone jako Świadoma Strategia Ochrony Zaso- 

bów. Strategia ta opiera się o trzy zasadnicze założenia: 

— utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych i systemów, o któ- 

re opiera się życie, 

— zachowanie różnorodności genetycznej, 

— odpowiednie użytkowanie gatunków i ekosystemów. 

W Raporcie Brundtlanda podano szereg ogólnych zaleceń odnośnie 

sposobu prowadzenia rolnictwa uwzględniającego problematykę ochrony 

środowiska. Wśród proponowanych zmian na plan pierwszy wysuwa się 

zmniejszenie intensywności produkcji. Podstawą działania musi być na- 

silona integracja poczynań gospodarczych i w zakresie ochrony środo- 

wiska. Fowinno to być realizowane przez: 

— zmiany instytucjonalne, 
-— rewizję polityki planowanie i wykonywania, 

-— dostosowania się do mechanizmów ekonomicznych,
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— inne ukierunkowanie postępu technicznego, 

— zastosowanie środków o charakterze regulującym. 
Reorientacja polityki rolnej powinna uwzględniać szereg istotnych 

uwarunkowań. 

W większości krajów polityka rolna ma na celu zagwarantowanie 

właściwego dochodu i standardu życia ludności rolniczej oraz uwzględ- 

nienie samowystarczalności w produkcji żywności. Powoduje to stały 

nacisk na wzrost produkcji rolnej i stanowi główne źródło negatywnego 

wpływu rolnictwa na środowisko. Dostrzegane to jest przez rządy i są 

próby wprowadzenia do polityki rolnej elementów osłabiających ten ne- 

gatywny wpływ intensyfikacji produkcji na środowisko. Próby te zwykle 

jednak nie dają pożądanych efektów z wielu względów, w tym takich jak 

rozwiązywanie spraw doraźnych, nie uwzględnienie specyfiki lokalnych 

warunków, istnienie tradycyjnych struktur organizacyjnych protegują- 

cych produkcję kosztem środowiska. Obserwuje się jednak pewne zmia- 

ny, szczególnie po roku 1980, związane z tym, że rzecznicy ochrony śro- 

dowiska w większym stopniu niż dotychczas zaczęli widzieć sprawę 

zagrożenia nie tylko w aspekcie potrzeb życia człowieka lecz także utrzy- 

mania walorów środowiska przyrodniczego. Zaczęto kwestionować punkt 

widzenia rolników oceniających krajobraz rolniczy jako miejsce ich pra- 

cy i źródło dochodów a nie obszar rekreacji. Rozpoczęto działania zmie- 

rzające do zintegrowania tych dwóch sposobów widzenia obszarów rol- 

niczych. - TE Ч 

Możliwości integracji opierają się na działaniach instytucjonalnych 

i środkach jakie stawiane są im do dyspozycji. Poczynione zostały pew- 

ne próby, z których doświadczenia powinny być właściwie wykorzystane. 

W zakresie zmian instytucjonalnych zasadnicza rola przypada współ- 

pracy ministerstw rolnictwa i ochrony środowiska. Zwykle ministerstwo 

ochrony środowiska, działające oddzielnie, nie jest w stanie realizować 

integracji ochrony z produkcją rolną. Stąd często tworzone są wydziały 

ochrony środowiska w ramach ministerstwa rolnictwa, z tym że efekt ich 

działalności jest w ścisłym związku z zakresem posiadanej autonomii. 

Trzeci sposób podejścia to niezależny urząd publiczny odpowiadający za 

sprawę łączenia problemów ochrony i rolnictwa, obdarzony dużymi upra- 

wnieniami, który lokalnie rozpatruje i godzi interesy stron, uwzględnia- 

jąc także interes społeczny. 

W zakresie polityki planowania i realizacji obserwuje się zmiany po- 

dejścia w pierwszym rzędzie w planach przestrzennego zagospodarowa- 

nia kraju. Rozszerza się w nich zakres działań związanych z ochroną 

środowiska wydzielając (obok rezerwatów czy parków narodowych) ob- 

szary szczególnie wrażliwe na zmiany środowiska, np. zlewnie o okreś- 

lonym aspekcie w gospodarce wodnej lub strefy określonego rodzaju pro-
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dukcji rolnej. W Wielkiej Brytanii została wydana w 1986 roku ustawa, 
wyróżniająca na terenie kraju 9 stref według zasad prowadzenia gospo- 
darki rolnej. Dotyczą one takich spraw jak zakres melioracji, wielkość 
areałów upraw rolnych, intensywność obsady inwentarzem, okresy sprzę- 
tu łąk, wielkości i okresy odnośnie użycia nawozów, pestycydów i her- 
bicydów. Zobowiązuje ona farmerów do zachowywania określonych ele- 
mentów krajobrazu (zadrzewienia, rowy itp.). Wszystkie te ograniczenia 
są rekompensowane finansowo. 

Szczególną uwagę zwraca się na ochronę czystości wód w wydzielo- 
nych zlewniach. Realizuje się to przez ograniczenia inwentarza i jego 
korcentracji w gospodarstwach typu przemysłowego chowu, właściwą lo- 
kalizację ferm w stosunku do sieci hydrograficznej, ustaleń odnośnie cza- 
su i sposobu przechowywania obornika lub gnojowicy. Wprowadza się 
strefy buforowe wzdłuż cieków zatrzymujące spływy biogenów. 

Odnośnie mechanizmów ekonomicznych stymulujących integrację rol- 
nictwa z ochroną środowiska podejmowane są różne działania w dopa- 
sowaniu do warunków danego kraju. Myślą przewodnią tych działań jest 
uruchomienie bodźców ekonomicznych sprzyjających rozwijaniu takich 
form gospodarowania w środowisku rolniczym, które gwarantując rolni- 
kom odpowiedni zysk za ich pracę nie stymulują zabiegów mających ne- 
getywny wpływ na rolnictwo. Najczęściej osiąga się to przez dopłaty nie 
do cen lecz do zysku z gospodarstw. Wprowadza się zarówno rekompen- 
saty za ograniczenie gospodarki zagrażającej środowisku jak też kary za 
ewidentne szkody, szczególnie związane z jego zanieczyszczeniem. 

Potrzebna jest reorientacja w zakresie postępu technicznego i badań 

naukowych ukierunkowana na przejście od rolnictwa nastawionego na 
intensywną produkcję do rolnictwa integrującego sposoby produkcji 
z utrzymaniem odpowiedniego stanu elementów środowiska przyrodni- 
czego. Konieczne są w tym względzie badania naukowe np. w zakresie 
nowych odmian roślin uprawnych mających mniejsze wymagania w od- 
niesieniu do wysokości nawożenia czy chemicznej ochrony, jak też prace 
wdrożeniowe ukierunkowane na zmianę sposobów widzenia celu gospo- 
darki rolnej, którym nie może być już tylko produkcja żywności. 

Istotne jest także rozszerzanie wprowadzania środków spełniających 
rolę regulatorów w zamierzonej integracji. Dotyczy to takich działań jak 
organizowanie właściwego monitoringu, umożliwiającego określanie sta- 
nu zagrożenia, lub ustalenie i ujednolicenie norm oraz metod badań w za- 
kresie chemizacji rolnictwa. | 

Szczególnie istotne są działania regulujące stosowanie pestycydów. 
Z zasługujących na uwagę należy wymienić przepisy obowiązujące w USA, 
mówiące, że zastosowanie pestycydów może być wykonywane wyłącznie 
przez operatorów specjalnie przeszkolonych, z odpowiednimi uprawnie- |
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niami. Konieczne jest również wprowadzenie przestrzegania zarówno 
norm, odnośnie dopuszczalnych zawartości pozostałości po pestycydach 
w środkach żywności jak też okresów karencji. 

Działania regulujące o podobnym charakterze muszą być rozszerzone 
w odniesieniu do hormonów czy innych środków pobudzających wzrost 
zwierząt. Ma to już miejsce w praktyce wielu krajów i powinno być 
rozwijane także w sensie ujednolicenia sposobów postępowania. 

Materiały nadesłano do Redakcji w grudniu 1988 r. 

  

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE I LEŚNE 

POLECA KSIAŻKE 

BIOLOGIA 

CLAUDE A. VILLE 

NAKŁAD 50000 EGZ. STRON 1007 WARSZAWA 1990 R. 

Nowe wydanie dziewiąte według siódmego wydania amerykańskiego zos- 

tało poprawione i zmienione. Ten wyjątkowo cenny podręcznik biologii prze- 

znaczony dla absolwentów szkół średnich, studentów kierunków biologii a tak- 

że nauczycieli biologii w szkołach średnich jest do nabycia we wszystkich 

księgarniach a także w punkcie sprzedaży książek i czasopism w Państwowym 

Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym. 

Całość dzieła składa się z ośmiu części. I tak na wstępie podano infor- 

macje o roli i znaczeniu biologii i nauk biologicznych oraz prawa rządzące 

żywymi organizmami, teorię komórkową i teorię ewolucji oraz teorię genową. 

Część pierwsza, to rozdział, w którym Autor zrewidował zagadnienie zwią- 

zane z budową komórki, wielu procesów życiowych. 

W części drugiej omówiono świat roślin od wirusów, grzybów po pierwsze 

rośliny lądowe do roślin nasiennych. Te ostatnie potraktowano szerzej w roz- 

dziale jedenastym i dwunastym podając podstawowe właściwości, budowę 

i czynności życiowe. 

Część trzecia — to świat zwierząt od najprostszych do ssaków a dalej 

część czwarta zawiera budowę i czynności życiowe zwierąt. 

W czwartym rozdziale Autor omawia krew, jej budowę, krążenie a nas- 

tępnie układ oddechowy, trawienny, wydalniczy. Część tę kończy rozdział 22, 

w którym podano budowę i rolę skóry, szkielet i mięśnie szkieletowe, mięsień 

sercowy i mięśnie gładkie.    



  

W części piątej, w bardzo przystępnej i prostej formie podano działanie 
w organizmach dwóch układów, które pracują w ścisłym ze sobą powiąza- 
niu — układ nerwowy i dokrewny. Cenne zdjęcia i rysunki obrazują działanie 
układu nerwowego i jego współdziałanie z układem dokrewnym czego rezul- 
tatem jest zachowanie i utrzymanie stałych warunków wewnętrznych. 

W szóstej części omówiono procesy rozrodcze podając sposoby rozmnaża- 
nia oraz budowę układu rozrodczego u człowieka i rozmnażanie. W końcowej 
szóstej części podano rozmnażanie płciowe zwierząt niższych. 

W siódmej części zawarto dane na temat dziedziczności i ewolucji. Podano 
najnowsze osiągnięcia genetyczne. Omówiono strukturę i funkcję genów oraz 
prawa rządzące genetyką. Część tę kończy historia rozwoju ewolucji — Dar- 
win, Lamarck, oraz świadectwa ewolucji w poszczególnych erach. 

Ostatnia ósma część to ekologia. Tu omówiono czynniki decydujące o ży- 
ciu istot żywych — zwierząt i roślin, o ich z sobą ścisłym powiązaniu. Autor 
podkreśla właściwie rozumianą ochronę środowiska. Prawdziwa ochrona &го- 
dowiska, która jest związana z całkowitym wykorzystaniem wiedzy ekologicz- 
nej dla gospodarowania ekosystemem tak, aby była zachowana równowaga 
między zbiorami a odnową. Tu dużą rolę do spełnienia ma rolnictwo, leśnic- 
two i gospodarka rybna. Część tę kończy ekologia człowieka. 

Uzupełnieniem publikacji jest dodatek, w którym podano pojęcia fizyczne 
i chemiczne oraz dodatek, który zawiera klasyfikację istot żywych. 

Każda część publikacji składa się z rozdziałów, których jest 39. Na uwagę 
zasługują pytania znajdujące się na końcu każdego rozdziału, które stanowią 
zebranie najważniejszych myśli zawartych w omawianej części. Wiele rysun- 
ków, fotografii i wykresów ułatwia przyswojenie materiału i stanowi o wa- 
lorach publikacji. Cenne piśmiennictwo zagraniczne uzupełnia publikację. 

   


