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Wstęp

Podstawowymi funkcjami jakie pełni gospodarka rolna jest: 

• produkcja żywności i pasz, wytwarzanie surowców dla wielu 
gałęzi przemysłu przetwórczego i energetyki – co określane 
jest jako funkcja ekonomiczna,

• zapewnia społeczeństwu miejsca pracy – co określane jest jako 
funkcja społeczna, 

• kształtuje i przekształca krajobraz naturalny w krajobraz rol-
niczy – co określa się mianem funkcji przestrzennej,

Nie do przecenienia jest wpływ tej gałęzi gospodarki na środowisko 
przyrodnicze, przy czym podkreśla się zarówno znaczenie rolnictwa 
w ochronie środowiska jak i zagrożenia jakie może ono dla środowi-
ska powodować. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na wielora-
kie funkcje pozaprodukcyjne rolnictwa.

W ostatnim czasie z uwagi na globalny kryzys wywołany zarówno 
Pandemią Covid jak i eskalacją działań wojennych związanych z ata-
kiem na Ukrainę, jeszcze wyraźniej zaznacza się znaczenie wszyst-
kich wymienionych funkcji jakie pełni rolnictwo. 

Zadania związane z produkcją żywności i pasz nie tracą w żadnym 
wypadku swojego znaczenia a rolnictwo na odpowiednim poziomie 
zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. 

 Coraz częściej jednak wskazuje się na szybko rosnące znaczenie 
rolnictwa w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i na możli-
wości wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w kierunku 
produkcji nośników energii. Coraz częściej dostrzega się także zna-
czenie funkcji pozaprodukcyjnych rolnictwa, szczególnie w aspekcie 
roli tej dziedziny gospodarki w ochronie i kształtowaniu środowiska 
przyrodniczego. 
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Niniejsza broszura ma na celu zwrócenie uwagi na pozażywnościowe 
wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia rolniczego.

Najczęściej wykorzystywanymi surowcami i produktami nieżywno-
ściowymi jakie wytwarzamy w rolnictwie są:

1. Surowce i produkty rolnicze 
dla energetyki.

W gospodarce światowej, ale także w naszym kraju, mamy do czy-
nienia ze stałym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Równocześnie wyczerpują się źródła paliw kopalnych. Stąd zwięk-
szone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, które dodat-
kowo są zdecydowanie bardziej przyjazne dla środowiska jak i ludzi 
w porównaniu z paliwami kopalnymi, które coraz częściej będą za-
stępowane przez odnawialne źródła energii (energia słońca, wiatru, 
wody, biomasy). Źródła odnawialne cechuje niewyczerpalność za-
sobów, przy równoczesnym znikomym oddziaływaniu negatywnym 
na środowisko przyrodnicze oraz to, że są to źródła tanie a niekiedy 
darmowe. Zgodnie przyjętymi w Polsce z założeniami polityki ener-
getycznej do roku 2030, planuje się wsparcie zrównoważonego roz-
woju energetyki odnawialnej (OZE). Efektem tych działań ma być 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W naszych warunkach 
OZE mogą mieć znaczący udział w bilansie energetycznym. Poprawi 
to zaopatrzenie w energię, szczególnie na terenach wiejskich, a rol-
nictwo będzie konsumować przeważającą część pozyskiwanej z OZE 
energii przy udziale rolnictwa.

 Znaczącą pozycję wśród źródeł odnawialnych zajmuje biomasa, 
która ze względu na swoją dostępność jest na trzecim miejscu wśród 
największych naturalnych źródeł energii.

 Biomasa to substancja roślinna i zwierzęca, substancje pochodzą-
ce z przetworzenia surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
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a także ścieki gospodarcze i komunalne oraz gaz 
pozyskiwany z wysypisk komunalnych. Charak-
teryzuję ją to, że jest tania lub darmowa. Do tego 
ważnego źródła energii odnawialnej zalicza się 
również biomasa rolnicza (słoma , siano, drewno 
z plantacji energetycznych czy sadów).

Duże zainteresowanie biomasą wynika z kilku 
przyczyn:

• niskich nakładów na wyprodukowanie z bio-
masy jednostki energii,

• wszechstronnego wykorzystania, np. do bez-
pośredniego spalania lub do produkcji bio-
gazu lub paliw silnikowych takich jak bioeta-
nol czy biodiesel,

• zainteresowanie biomasą krajów wysoko 
rozwiniętych, gdzie występuje nadprodukcja 
żywności,

• tworzenie miejsc pracy przez zapotrzebowa-
nie na siłę roboczą przy produkcji biomasy,

• wpływ korzystny na środowisko w porówna-
niu z konwencjonalnymi źródłami energii, ze 
względu na ograniczenie tlenków azotu (np. 
N2O, NO2, NO3) i zamknięty obieg dwu-
tlenku węgla (CO2), czyli uwalnianie takiej 
ilości CO2 jaką pobrały rośliny z atmosfe-
ry podczas tworzenia materii organicznej 
w procesie fotosyntezy.

• zróżnicowany w zależności od potrzeb pro-
dukt końcowy (np. biogaz, energia cieplna, 
energia elektryczna) w różnych formach 
(stała, ciekła, gazowa).

Globalne zasoby biomasy obecnie stanowią źró-
dło ok. 44 tys. PJ (Petajuli czyli 1015 Jula -przypis 
autora) energii w ciągu roku, co przekłada się na 
10% energii zużywanej na świecie [Tytko 2011]. 

Znaczący udział w produkcji biomasy mają ro-
śliny uprawne. Poza produktem ubocznym z upra-
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wy zbożowych, jakim jest słoma i odpadami biomasy z przetwórstwa 
rolno spożywczego oraz chowu zwierząt na cele energetyczne, zakła-
da się uprawy roślin cechujących się szybkim przyrostem biomasy.

 W naszych warunkach klimatycznych zazwyczaj do celów ener-
getycznych możemy wykorzystać takie gatunki jak: wierzba ener-
getyczna (Salix viminalis), topola biała (Populus allba), topola 
czarna (Populus nigra), miskant olbrzymi (Miscanthus gigan-
teus), ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). 
Pod uprawy energetyczne należy wykorzystywać gleby słabsze. Na 
glebach wysokiej jakości powinny być wykorzystywane do produkcji 
żywności. 

Natomiast uprawy energetyczne powinny być zakładane, gdy 
warunki uprawy tych roślin są uzasadnione. Nie powinno się ich 
zakładać na glebach o małej ilości opadów atmosferycznych, gdy 
roczna suma opadów wynosi poniżej 550 mm. Również na obsza-
rach chronionych oraz na obszarach górskich powyżej wysokości 
350 m n.p.m. a także na spadkach powyżej 12% nie powinno się 
zakładać takich upraw i na trwałych użytkach zielonych o wysokiej 
bioróżnorodności. Wierzba energetyczna i topola nie może być także 
uprawiana terenach zmeliorowanych (ich korzenie wrastają w dreny, 
niszczą sie drenarską oraz szybko zarastają rowy melioracyjne).

Na plantacje energetyczne odpowiednie są gleby następujących 
kompleksów rolniczej przydatności gleb:

• żytniego dobrego (5), klasa IVa i IVb,
• żytniego słabego (6), klasa IVb i V,

6
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• zbożowo-pastewnego mocnego (8), klasa III, IVa, IVb,
• zbożowo-pastewnego słabego (9), klasa IVb i V
• użytków zielonych średnich (2z), klasa III i IV,
• użytków zielonych słabych (3z), klasa V, VI

Jednak najlepiej najpierw do celów upraw energetycznych zago-
spodarowywać te słabsze gleby.

Przykład plonowania mniej znanej rośliny energetycznej, jaką jest 
miskant olbrzymi.

Tabela. 1. Plon miskanta olbrzymiego (t/ha s.m.) na różnych 
glebach

Gleba Rok 
2005

Rok 
2006

Rok 
2007

Rok 
2008

Średnio

Kompleks 2 19,2 15,6 15,8 21,0 17,9

Kompleks 4 20,7 16,7 21,0 16,0 18,9

Średnio 20,0 16,2 18,4 18,4 x

Źródło: (J. Kuś 2009) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach
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2. Surowce i produkty otrzymywane 
z roślin włóknistych 

Rośliny te wyróżniają się dużą zawartością, włókien i łatwością ich 
izolacji i właściwościami użytkowymi. Rośliny włókniste dzielone są 
ze względu na miejsce występowania włókien (cała roślina lub okre-
ślone organy) oraz przeznaczenie pozyskiwanego z nich surowca. Ro-
śliny włóknodajne dostarczać mogą włókien przędnych służących do 
wyrobu tkanin i jest to najbardziej ceniony surowiec włókienniczy. 
Czasem rośliny włókniste utożsamiane są tylko z dostarczającymi 
włókien nadających się do przędzenia i tkania. Do roślin włóknistych 
w szerszym ujęciu zalicza się także rośliny dostarczające surowca 
plecionkarskiego, wyściółkowego, służącego do podwiązywania i pa-
pierniczo-celulozowego. 

Najważniejsze rośliny włókniste, którymi jest 
zainteresowane rolnictwo:

 

Konopie włókniste są rośliną o stosunkowo szerokim zastosowa-
niu. Włókna konopne mają zastosowanie w produkcji tekstyliów. 
Konopie wykorzystuje się też jako biomasę i tym samym jest cen-
nym źródłem energii. Rośliny te, są także przydatne do produkcji 
bioetanolu drugiej generacji, który może być dodatkiem do pa-
liw płynnych. Biokompozyty lniano-konopne są coraz szerzej 
wykorzystywane w budownictwie, a także w transporcie jako 
elementy konstrukcyjne różnych urządzeń. W farmacji coraz 
szerzej wykorzystuje się opatrunki lniano-konopne do leczenia scho-
rzeń dermatologicznych. Konopie znajdują często zastosowanie tak-
że w fitoremediacji (czyli metodzie służącej do oczyszczania gleb 
z wykorzystaniem roślin naczyniowych), zwłaszcza do rekultywacji 
zdegradowanych gleb poprzemysłowych. 

Odmiany konopi włóknistych: Białobrzeskie, Beniko, Henola, Ra-
jan, Tygra i Wojko. Są to rośliny jednopienne, typowo włókniste, 
zawierają mniej niż 0,2 proc. substancji psychoaktywnych.
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Len w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku uprawiany był 
na powierzchni 130 tys. ha. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku 
nastąpiło załamanie produkcji. Obecnie trwa proces jej odbudowy, 
a powierzchnia upraw lnu w Polsce wynosi około 7000 ha Wykorzy-
stanie tej rośliny. Len włóknisty należy uprawiać w rejonach, gdzie 
roczna ilość opadów wynosi, co najmniej 600- 650 mm, a w okre-
sie wegetacji 110-150 mm.

3. Produkty lecznicze roślinne

Wśród grupy produktów nieżywnościowych pochodzących z upraw 
rolniczych znajduje się cały szereg produktów pozyskiwanych w celu 
zastosowania w medycynie , farmacji a także weterynarii. Produk-
ty lecznicze roślinne stosowane w medycynie i farmacji, a niekiedy 
w weterynarii podlegają pod przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 
roku Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381)

Ustawa ta szczegółowo reguluje co można uznać za takie produkty 
oraz sposoby postepowania z takimi produktami. Zgodnie z przepi-
sami wymienionej ustawy produktem leczniczym roślinnym – 
jest produkt leczniczy zawierający jako składniki czynne jedną lub 
więcej substancji roślinnych albo jeden lub więcej przetworów ro-
ślinnych albo jedną lub więcej substancji roślinnych w połączeniu 
z jednym lub więcej przetworem roślinnym, przy czym:

• substancją roślinną – są wszystkie, głównie całe, podzie-
lone na części lub pocięte rośliny, części roślin, glony, grzyby, 
porosty nieprzetworzone, zazwyczaj ususzone lub świeże; nie-
które wydzieliny, które nie zostały poddane określonemu pro-
cesowi, mogą być uznane za substancje roślinne; substancje 
roślinne są szczegółowo definiowane przez użytą część rośliny 
i nazwę botaniczną,

• przetworem roślinnym – jest przetwór otrzymany przez 
poddanie substancji roślinnych procesom takim jak: eks-
trakcja, destylacja, wyciskanie, frakcjonowanie, oczyszczanie, 
zagęszczanie i fermentacja; przetworami są w szczególności 
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rozdrobnione lub sproszkowane substancje roślinne, nalewki, 
wyciągi, olejki i wyciśnięte soki;

Tradycyjne produkty lecznicze roślinne są to produkty leczni-
cze roślinne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. mają wskazania właściwe wyłącznie dla tradycyjnego produk-
tu leczniczego roślinnego z uwagi na ich skład i przeznaczenie, 
mogą być stosowane bez nadzoru lekarza w celach leczniczych, 
diagnostycznych lub monitorowania terapii oraz spełniają kry-
teria produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza.

2. są przeznaczone do stosowania wyłącznie w określonej mocy 
i sposobie dawkowania.

3. są przeznaczone wyłącznie do stosowania doustnego, ze-
wnętrznego lub inhalacji.

4. pozostawały w tradycyjnym stosowaniu w okresie, o któ-
rym mowa w ust. 5 pkt 6 wymienionej wyżej ustawy Prawo  
farmaceutyczne.

5. posiadają wystarczające dane dotyczące tradycyjnego ich za-
stosowania, wszczególności bezpieczeństwa stosowania zgod-
nie ze sposobem, o którym mowa w pkt 2, a ich wystarczające 
działanie farmakologiczne i skuteczność są stwierdzone na pod-
stawie długotrwałego stosowania i doświadczenia w lecznictwie.

Tradycyjne produkty lecznicze roślinne podlegają uproszczonej 
procedurze dopuszczenia do obrotu. Zainteresowanie się produkcją 
wspomnianych tu produktów leczniczych roślinnych, a także trady-
cyjnych produktów leczniczych wymaga szczegółowego i wnikliwego 
zapoznania się z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zawar-
tymi nie tylko w ustawie Prawo farmaceutyczne, ale także z przepisa-
mi wykonawczymi (rozporządzeniami do tej ustawy). 

       Zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat uprawy roślin na 
cele pozażywnościowe może jednak jedna z  szans na poprawę do-
chodowości niewielkich gospodarstw z jakimi mamy często do czy-
nienia na terenie naszego województwa. Warto zatem poszukiwać 
także nowych możliwości rozwoju gospodarstw.
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