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Są to produkty uboczne jak słoma i inne naturalne pozostałości pochodzące z 

produkcji roślinnej jak, tzw. resztki pożniwne, łodygi, liście, korzenie, lub 

biomasa z cięcia sadów, krzewów lub z czyszczenia upraw leśnych.

Zbędną biomasę z upraw rolniczych należy wykorzystywać „rolniczo” na 

miejscu w gospodarstwie, głównie przez przyoranie, natomiast biomasę 

drzewną wykorzystuje się do spalania w kotłach grzewczych.



W gospodarstwie rolnym, podczas produkcji roślinnej zbieramy czasami plony, z 

których znaczna część lub cały zbiór nie spełnia wymagań jakościowych; nie nadają 

się do sprzedaży na cele spożywcze dla ludzi, ani jako pasza dla zwierząt, gdyż w 

czasie przechowywania plonów były niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Nieprzydatna biomasa dłuższy czas spryzmowana i zawilgocona, szybko fermentuje, 

wpływając niekorzystnie na otoczenie (glebę, wody podziemne i powietrze). Zanim to 

nastąpi, taką biomasę należy jak najszybciej rozdrobnić, rozrzucić równomiernie i 

natychmiast przyorać (rolnicze wykorzystanie) na własnym polu z dala od terenów 

zabudowanych. Ładowanie, transport i rozrzucanie takiej biomasy powinny 

przebiegać w warunkach najmniej uciążliwych dla otoczenia (chłodno, pochmurnie, 

wiatr od strony budynków mieszkalnych). 

Zagospodarowanie zbędnej biomasy roślinnej poprzez kompostowanie w każdym 

gospodarstwie, jest jak najbardziej korzystne dla gleby i środowiska naturalnego. W 

wielkoobszarowych technologiach uprawy roślin, wprowadzanie monokultur, nawozy 

mineralne oraz opryski chemicznymi środkami ochrony roślin, powodują zagrożenia 

obszarowe. Dzieje się tak, na przykład z powodu nieodpowiednich warunków ich 

stosowania, złych terminów, czy nadmiernych stężeń i dawek preparatów (w 

zebranych z pola plonach, w glebie, wodzie, w powietrzu mogą pojawiać się 

pozostałości chemicznych substancji). 

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin, rolnicy co 5 lat są szkoleni, co 3 lata badane są 

też opryskiwacze, w każdym gospodarstwie na bieżąco prowadzi się także ewidencję 

wykonywanych zabiegów.



Podstawową normą ustaloną dla gruntów rolnych jest skoszenie i usunięcie

biomasy z ugorów i upraw trawiastych, przynajmniej 1 raz w roku do 31 lipca.

Problem zagospodarowania nadmiaru tej biomasy dotyczy najczęściej

gospodarstw bez zwierząt. Zebraną biomasę (najczęściej jest to złej jakości

pasza), można przekazać do innych gospodarstw np. na ściółkę dla zwierząt, na

kompost lub do energetycznego wykorzystania (kotły grzewcze).

Należy pamiętać, że istnieje też bezwzględny zakaz wypalania zbędnej 

roślinności na polach i łąkach.



Od dnia 1.07.2017 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Ministra Śro-

dowiska w sprawie „szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybra-

nych frakcji odpadów”. Wprowadzony jednolity, Wspólny System Segregacji 

Odpadów (WSSO), dotyczy wszystkich mieszkańców domów i mieszkań oraz 

obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce.

Nowy system zagospodaro-wania odpadów polega na szczegółowej segregacji 

poszczególnych rodzajów odpadów do oddzielnych worków lub pojemników 

(kontenerów). Posegrego-wane odpady przestają być zwykłymi śmieciami i 

stają się surowcami w procesie recyklingu.

Recykling jest to przetwarzanie odpadów w celu uzyskania nowych 

produktów. 

Celem recyklingu jest też oszczędność energii oraz ochrona surowców, np. drewna 

do produkcji papieru i tektury, czy surowców kopalnych (rudy metali, węgla, ropy 

naftowej). Oszczędzamy przy tym lasy i zasoby wody, w czasie tej produkcji 

zmniejsza się emisja trucizn do powietrza. Do recyklingu nie nadają się np. mokry 

papier, opakowania nadmiernie zanieczyszczone żywnością i oczywiście śmieci 

zmieszane.





Wraz z postępem gospodarczym zwiększa się asortyment i konsumpcja 

produktów i opakowań, a więc i odpadów, w tym odpadów zaliczanych do 

niebezpiecznych.

W wyniku działalności rolniczej powstają odpady niebezpieczne i inne 

nienależące do odpadów komunalnych takie jak:

➢ sznurki i siatki polietylenowe z ogrodzeń, z wiązania balotów słomy i siana

➢ folie kiszonkarskie i z tuneli foliowych, agrowłókniny z okrywania upraw, worki 

po nawozach, w tym zużyte opakowania typu big-bag, zużyte szkło ze 

szklarni

➢ zużyte świetlówki, baterie i akumulatory, pojemniki i skrzynki z tworzyw 

sztucznych

➢ oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe

➢ przeterminowane środki ochrony roślin, farby, rozpuszczalniki

➢ materiały z azbestu (pokrycia z dachów, izolacje, konstrukcje)

➢ wspomniane wcześniej zwierzęta padłe i ubite z konieczności w wyniku 

chorób i profilaktyki weterynaryjnej, w tym tkanka zwierzęca o własnościach 

niebezpiecznych





Niektóre z tych odpadów (niewielkie ilości) mogą być przyjmowane przez Punkty

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie, jako

domowe odpady komunalne, generalnie jednak rolnik musi mieć odrębne umowy

z uprawnionymi do ich odbioru podmiotami po-siadającymi specjalistyczny

transport. Firma specjalistyczna wraz z odpadami zabiera od rolnika Kartę

przekazania odpadu, z nadaniem odpowiedniego kodu odpadu np. zużyte opony

kod 160103.
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