Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61- 659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 61 823 20 81 fax: 61 820 19 71
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 13 fax: 61 848 71 13
e-mail: sekretariat@seria.home.pl
www.seria.home.pl

Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Mirosław Drygas, Maria Fazikova, Elena Horská,
Michał Jerzak, Edmund Kaca, Antonina Kalinichenko, Józef Kania,
Andrzej Kowalski, Stanisław Krasowicz, Jędrzej Krupiński,
Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta
Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak
Sekretarz redakcji i redaktor językowy: Anna Kęszycka
Redaktorzy tematyczni:
Agronomia: Eugeniusz K. Chyłek, Ryszard Jaworski, Stefan Pruszyński
Doradztwo: Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza
Ekonomia: Roman Sass, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki
Problematyka społeczna: Aleksandra Swulińska-Katulska, Sławomir Zawisza
Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki
Wspólna Polityka Rolna: Eugeniusz K. Chyłek, Andrzej P. Wiatrak, Roman Sass

© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
& Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017

Projekt graf., skład komputerowy:
Alicja Zygmanowska
Zlecenie nr 13/2017, nakład 850 egz.

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 2/2017

3

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
KAROLINA BABUCHOWSKA, RENATA MARKS-BIELSKA: Uwarunkowania
transferu wiedzy w sektorze rolniczym w opinii pracowników ośrodków
doradztwa rolniczego ..................................................................................................

5

GRAŻYNA NACHTMAN: Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych
w gospodarstwach rolnych różnych typów rolniczych ......................................

17

ANDRZEJ PARZONKO: Kalkulacje rolnicze jako ważne źródło informacji
ekonomicznych – metodyka ich sporządzania w Polsce i Niemczech .............

33

TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC: Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego
w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej ..............................................

47

MARCIN TOMASZEWSKI: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce ............................................

65

MICHAŁ ROMAN, JOANNA STEFAŃCZYK: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju
gospodarstw ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce .......................

87

EWA MATYJASZCZYK, ADAM DOBRZAŃSKI: Analiza możliwości regulacji
zachwaszczenia w ochronie cukinii w Polsce ........................................................

104

DOMINIKA KACZMAREK, JOLANTA KOWALSKA: Znajomość i zakres
stosowania biologicznych metod ochrony roślin na podstawie badań
ankietowych rolników powiatu kościańskiego w województwie
wielkopolskim ..........................................................................................................

116

DARIUSZ GÓRSKI, AGNIESZKA ULATOWSKA, JACEK PISZCZEK: Efektywność
uprawy odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego
(Heterodera schachtii Schmidt) w warunkach niskiej presji szkodnika .............. 129

4

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 2/2017

TABLE OF CONTENTS
ARTICLES
KAROLINA BABUCHOWSKA, RENATA MARKS-BIELSKA: System VAT under
general principles in agricultural holdings with different types of farming........

5

GRAŻYNA NACHTMAN: Conditions of transfer of knowledge in the agricultural
sector in the opinion of employees of agricultural advisory centers ................

17

ANDRZEJ PARZONKO: Economic calculations for agricultural activities as
an important source of information – methodology of their making
in Poland and Germany .........................................................................................

33

TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC: Problems of development of organic farming
in region with fragmented area structure ............................................................

47

MARCIN TOMASZEWSKI: Influence of the Common Agricultural Policy
on the entrepreneurship development on country areas in Poland ....................

65

MICHAŁ ROMAN, JOANNA STEFAŃCZYK: Spatial differentiation of organic
farms development, including agritourism farms in Poland ...............................

87

EWA MATYJASZCZYK, ADAM DOBRZAŃSKI: The analysis of weed
management in zucchini in Poland ........................................................................

104

DOMINIKA KACZMAREK, JOLANTA KOWALSKA: Influence of an amendment
to a bill about the forming of the agrarian system for the trade in agricultural
properties ..................................................................................................................

116

DARIUSZ GÓRSKI, AGNIESZKA ULATOWSKA, JACEK PISZCZEK:
The effectiveness of cultivation tolerant varieties of sugar beet under low
sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii Schmidt) pressure conditions . 129

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 2/2017

5

KAROLINA BABUCHOWSKA, RENATA MARKS-BIELSKA1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWARUNKOWANIA TRANSFERU WIEDZY W SEKTORZE
ROLNICZYM W OPINII PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW
DORADZTWA ROLNICZEGO
Nadesłany: 19. 01. 2017

Zaakceptowany do druku: 06. 04. 2017

1. Wstęp
Rozwój współczesnej gospodarki w coraz mniejszym stopniu zależy od czynników materialnych, natomiast coraz bardziej uzależniony jest od potencjału intelektualnego i wiedzy. Podgląd ten wynika z przekonania, że wiedza jest dobrem
niekonkurencyjnym, ponieważ wraz z użytkowaniem jej zasób się nie zmniejsza.
Wiedza jest specyficznym czynnikiem. Z jednej strony posiada cechy dobra publicznego, co stwarza możliwość nieograniczonego jej wykorzystania i kopiowania. Z drugiej strony – jest także uznawana za dobro prywatne. Dzieje się tak,
gdyż wymaga nakładów na rozwój, a jej twórcy mogą osiągać korzyści wynikające
z rynkowej wartości wiedzy. Najczęściej w takiej sytuacji wiedza jest chroniona
prawem poprzez patenty, prawa autorskie itp. [Weresa 2004].
Umiejętne operowanie zasobem wiedzy jest podstawą prawidłowego funkcjonowania gospodarki i determinuje jej rozwój. Przyjmuje się, że ważnymi elementami gospodarki opartej na wiedzy są zaawansowane technologie oraz branże
zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników [Kukliński 2001]. Takie
podejście marginalizuje znaczenie tych dziedzin gospodarki, które wykorzystują
klasyczne czynniki produkcji, a do takich zalicza się szeroko pojmowany agrobiznes oraz rolnictwo [Kozera 2012]. Ważne jest natomiast, aby wiedza rozprze1 Wkład pracy: Karolina Babuchowska 50%, Renata Marks-Bielska 50%.
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strzeniała się we wszystkich możliwych kierunkach i docierała również do sektora
rolnego.
W zależności od charakteru przekazywanej wiedzy, różne są sposoby jej transferu. Kania i współautorzy [2011] podają za Dixon [2000], że wyróżnić można
pięć rodzajów transferu wiedzy: seryjny, intuicyjny, naśladowczy, strategiczny
oraz ekspercki. Wymienione rodzaje transferu wiedzy uwzględniają jej charakter, sposób przekazywania, powtarzalność okoliczności, w jakich wiedza staje się
potrzebna oraz stopień podobieństwa zadań, przy realizacji których jest ona niezbędna.
Aby rolnictwo stało się jednym z elementów gospodarki opartej na wiedzy,
z jednej strony konieczne jest przyjęcie przez rolników odpowiedniej postawy,
wynikającej ze świadomości korzyści, jakie potencjalnie może przynieść pozyskanie i wykorzystanie wiedzy. Kreowanie postawy otwartości na nową wiedzę
umożliwia intencjonalne oddziaływanie edukacyjne, w tym również doradcze.
Rolnicy pozostają często nieświadomi, jakie korzyści daje im stałe poszerzanie
posiadanej wiedzy w procesie kształcenia i samokształcenia. Może to wynikać ze
specyfiki zawodu rolnika, w którym niezwykle ważne jest własne, gromadzone
latami doświadczenie2, związane z pracą w gospodarstwie. Wiedza zdobywana
w ten sposób ma charakter niesformalizowany, jest silnie zindywidualizowana,
wynika z intuicji i własnych przekonań.
Zmiany, jakie dokonują się w otoczeniu gospodarstw rolnych sprawiają, że rolnictwo przeobraża się w sektor wiedzochłonny. Istnieje więc obawa, że rolnik bez
wykształcenia, o niskich umiejętnościach, nienadążający za postępem technicznym zostanie wyeliminowany z rynku [Klepacki 2005].
W związku z tym ważne jest istnienie i efektywne funkcjonowanie systemu
wiedzy rolniczej. System taki można zdefiniować jako sieć jednostek oraz ich powiązań i interakcji, zaangażowanych w tworzenie, gromadzenie, selekcję, przetwarzanie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy oraz informacji, pomagających podejmować racjonalne decyzje, rozwiązywać problemy i wdrażać innowacje w rolnictwie [Kania i in. 2011].
Jednostkami, które wspierają adaptację rolników do zmieniającego się otoczenia i pośredniczą w transferze wiedzy rolniczej są w Polsce jednostki doradztwa
rolniczego. Zaangażowanie doradztwa w przekazywanie rolnikom wiedzy Czubak i Sadowski [2010] uzasadniają faktem, że poziom wykształcenia na obszarach
wiejskich jest, w świetle danych statystycznych, niższy niż w miastach. Ponadto, zmiany następujące w otoczeniu gospodarstw rolnych, obejmujące zwłaszcza
zmiany w przepisach związanych z realizacją wspólnej polityki rolnej, powodują
2 Doświadczenie to ogół wiadomości i umiejętności zdobytych na podstawie obserwacji i własnych przeżyć.
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konieczność aktualizowania posiadanej wiedzy. Aby doradztwo mogło skutecznie
uczestniczyć w transferze wiedzy od nauk rolniczych do praktyki, niezbędne jest
zapewnienie doradcom stałego dostępu do efektywnej wiedzy i rozwiązań innowacyjnych [Sikorska-Wolak i in. 2014]

2. Cel i metody badawcze
Celem rozważań podjętych w opracowaniu było scharakteryzowanie procesu transferu wiedzy rolniczej, z uwzględnieniem czynników, które go wspierają, jak i towarzyszących temu procesowi ograniczeń. Wiodącym źródłem informacji wykorzystanym w opracowaniu były dane pierwotne zgromadzone metodą ankietową.
Badaniami objęto pracowników ośrodków doradztwa rolniczego z trzech województw: podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dobór do badań
jednostek publicznych był celowy. Z badań innych autorów [Kołodziejczyk 2009,
Miś 2008] wynika, że państwowe ośrodki doradztwa rolniczego są bardzo dobrze
rozpoznawalne i obdarzone zaufaniem przez społeczność rolniczą. Dzieje się tak,
ze względu na ich długoletnie tradycje. Ponadto są one rozmieszczone w każdym
województwie, a zasięg ich działalności obejmuje praktycznie każdą gminę wiejską.
O wyborze zasięgu terytorialnego badań zdecydował fakt, że wszystkie trzy województwa charakteryzuje wysoki udział rolnictwa w gospodarce regionu.
Badania przeprowadzono w II kwartale 2016 r. Narzędziem wykorzystanym do
realizacji badań był kwestionariusz ankiety, który w formie elektronicznej został
rozesłany do pracowników ODR-ów. Łącznie otrzymano zwrot 269 prawidłowo
wypełnionych kwestionariuszy, które poddano analizie statystycznej.
Odnosząc liczbę ankiet otrzymanych w danym województwie do liczby funkcjonujących na jego terenie indywidualnych gospodarstw rolnych stwierdzono, że
największa liczba gospodarstw w przeliczeniu na jedną ankietę wystąpiła w woj.
podkarpackim i było to 2140. W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim wyniosła ona odpowiednio 888 i 3533. Ze struktury uzyskanych odpowiedzi
wynikało natomiast, że liczba gospodarstw rolnych objętych pomocą przypadająca na jednego doradcę wyniosła średnio w woj. podkarpackim 309, w woj. warmińsko-mazurskim było to 146, a w podlaskim – 67.

3. System doradztwa rolniczego
Proces transferu wiedzy rolniczej odbywa się w ramach złożonego systemu, który
skoncentrowany jest na realizacji celów publicznych i wdrażaniu mechanizmów sty3 Do obliczenia wskaźnika wykorzystano dane GUS pochodzące z Rocznika Statystycznego
Rolnictwa 2015.
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mulujących wprowadzanie nowych technologii i innowacji na obszarach wiejskich
[Kania 2011]. System ten tworzą zarówno jednostki faktycznie kreujące wiedzę
(jednostki badawcze, naukowcy), jak i podmioty przekazujące wiedzę bezpośrednio
do rolników w oparciu o pomoc edukacyjną, w tym doradczą [Kania 2014].
Ważnym elementem systemu wiedzy rolniczej są jednostki doradcze, w tym
ośrodki doradztwa rolniczego, które mają zapewnić komunikację i transfer wiedzy do gospodarstw rolnych. W związku z tym ich funkcjonowanie jest popularne
w wielu krajach Unii Europejskiej. Jednak każdy kraj członkowski UE prowadzi
w tym zakresie własną politykę, uwzględniającą istniejące potrzeby oraz aktualne
trendy [Król 2013]. W Polsce, podobnie jak w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Grecji, rozpowszechniony jest system doradztwa państwowego (publicznego). Podkreślić należy, że w naszym kraju publiczne jednostki doradztwa rolniczego mają ponad 100-letnią tradycję [Staniszewski 2014]. Ich funkcjonowanie
w obecnym kształcie reguluje ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego. Z treści ustawy wynika, że jednostkami doradztwa rolniczego są Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których terytorialny zasięg działania
obejmuje obszar województwa właściwego ze względu na siedzibę tego ośrodka
(Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507). Zadaniem priorytetowym publicznych jednostek doradczych jest przygotowanie rolników do samodzielnego rozwiązywania
posiadanych problemów, a także niesienie pomocy w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów, wdrażania programów UE, wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i metod produkcji, a także wsparcie innych
mieszkańców wsi [Drygas 2012].
W Polsce obok publicznych działają również prywatne instytucje doradcze
świadczące usługi dla rolników. W opinii Czubaka i Sadowskiego [2010] prywatne jednostki doradcze świadczą usługi głównie w celach komercyjnych, a to co
w głównej mierze odróżnia je od jednostek publicznych to nierealizowanie zadań
związanych z edukacją rolników. Ponadto, prywatne usługi doradcze finansowane
są wyłącznie przez rolnika.
Aby system doradztwa rolniczego funkcjonował prawidłowo ważne jest zapewnienie jednolitego standardu usług. Z tego względu, zdaniem Chyłka [2012]
usługi doradcze powinny być realizowane w oparciu o ujednoliconą metodykę
i prowadzić do osiągnięcia podobnych jakościowo rezultatów.
W opinii Orłowskiej [2013] producent rolny, aby sprostać konkurencji na rynku powinien nieustannie pogłębiać wiedzę technologiczną z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jednak jak wynika z przeprowadzonych badań rolnicy z różną
częstotliwością korzystają z usług doradczych (tabela 1). Najczęściej odbywa się
to z bliżej nieokreśloną częstotliwością, taką odpowiedź wskazywało aż 45,16%
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doradców z województwa podkarpackiego, 36,44% – z warmińsko-mazurskiego
i 23,60% – z podlaskiego. Stosunkowo wysoki odsetek respondentów wskazywał
także, że usługa taka jest świadczona raz w miesiącu.
Tabela 1
Częstotliwość korzystania z usług doradczych (% odpowiedzi)
Raz w
miesiącu

Raz na
kwartał

Raz na pół
roku

Raz w roku

Trudno stwierdzić, porady
udzielane są nieregularnie

Podkarpackie

30,65

12,90

6,45

4,84

45,16

Podlaskie

34,83

29,21

4,49

7,87

23,60

Warmińsko-mazurskie

38,14

18,64

3,39

3,39

36,44

Wyszczególnienie

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

Ośrodki doradztwa rolniczego i ich pracownicy są tylko jednym z wielu źródeł
wiedzy rolniczej. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych
(IT) i powszechny dostęp do środków masowego przekazu sprawiły, że rolnicy
w swojej pracy wykorzystują je także do zdobywania informacji. W opinii uczestniczących w badaniu ankietowym doradców rolnicy chętnie przyswajają wiedzę
przekazywaną w telewizji. To medium, jako źródło wiedzy rolniczej, wskazało aż
79,18% badanych. Na kolejnym miejscu znalazł się Internet (76,95% wskazań),
przy czym było to źródło wymieniane najczęściej przez doradców z województwa
warmińsko-mazurskiego, a najrzadziej – z województwa lubelskiego.
Inne niż ODR-y źródła wiedzy rolniczej

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

Rysunek 1
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Jak wynika z danych zestawionych na rysunku 1 mass media nie wyeliminowały kontaktów interpersonalnych, dzięki którym rolnicy poszerzają swoją wiedzę,
choć mogą one tracić na znaczeniu. Ponad 58% badanych doradców wskazało
wśród źródeł wiedzy rolniczej Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 24,16% – prywatne instytucje, 23,79% – urzędy gmin, a prawie 22% – izby
rolnicze. Oznacza to, że rolnicy cenią sobie możliwość spotkania z ekspertami,
którzy posiadają odpowiednią wiedzę i mogą pomóc w rozwiązaniu określonych
problemów. Innym ważnym źródłem wiedzy rolniczej są, zdaniem badanych doradców, także kontakty z sąsiadami lub znajomymi, które pozwalają wymieniać
spostrzeżenia oraz dzielić się doświadczeniami.

4. Czynniki wspierające i ograniczenia w procesie transferu wiedzy do
rolników
Efektywność funkcjonowania instytucji doradczych może być oceniana na
podstawie potencjalnych korzyści, które są wynikiem współpracy gospodarstw
rolnych z ośrodkami doradztwa rolniczego (rysunek 2). Korzyści te mogą być
uwarunkowane z kolei z jednej strony poziomem wiedzy samego doradcy,
z drugiej – zapleczem technicznym. Może się jednak okazać, że aktywność samych doradców nie wystarczy do rozwiązania problemów. Aby osiągnąć zamierzony cel niezbędne jest bowiem zaangażowanie i współpraca obu stron.
Rysunek 2
Korzyści wynikające ze współpracy gospodarstw rolnych
z instytucjami doradczymi

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.
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Jak wynika z przeprowadzonych badań doradcy wśród korzyści, jakie wynikają
ze współpracy gospodarstw rolnych z instytucjami doradczymi najczęściej wymieniali dostęp do lepszych źródeł informacji (87,3% wskazań). Ponad połowa (52,04%)
respondentów wyraziła opinię, że taka współpraca prowadzi do optymalizacji
technologicznych możliwości specjalizacji. Nieco mniejszy odsetek osób (48,33%)
wskazał, że maksymalizowane są także korzyści wynikające z wprowadzania nowych
rozwiązań. Najrzadziej (19,70%) wymieniono korzyści o charakterze finansowym,
związane z minimalizacją kosztów realizowanych transakcji.
Współpraca doradców z producentami rolnymi, ale także innymi podmiotami
z terenów wiejskich, ma na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów. W związku
z tym każdy zgłaszany problem wymaga indywidualnego podejścia i różnorodnych działań. Sprawny przebieg procesu doradczego może być zakłócany licznymi barierami i w rezultacie przyczyniać się do braku satysfakcji ze strony odbiorców usług doradczych, bądź też obniżać skuteczność podejmowanych działań.
Zdaniem ankietowanych czynnikami w największym stopniu ograniczającymi
usługi doradcze są niewystarczające środki finansowe na dokształcanie oraz na
organizowanie szkoleń lub konferencji. Te odpowiedzi wskazało odpowiednio
52,04 i 48,33% badanych. Ograniczenia finansowe sprawiają, że doradcy rolni
mają trudności z aktualizowaniem swojej wiedzy, a jest to niezbędne w sytuacji
permanentnie zmieniającego się otoczenia. Kłopotem jest również zorganizowanie dostatecznej liczby spotkań, podczas których można byłoby udostępnić
informacje i podzielić się doświadczeniem i wiedzą z zainteresowanymi. Pod
względem liczby wskazań na kolejnym miejscu wśród ograniczeń towarzyszących świadczeniu usług doradczych znalazło się słabe wyposażenie techniczne
stanowisk pracy (42,75% odpowiedzi), co również uwarunkowane jest ilością
środków finansowych będących w dyspozycji ośrodków doradztwa rolniczego.
Może to dowodzić, że publiczne ośrodki doradztwa rolniczego są w Polsce niedoinwestowane.
Pogląd ten potwierdzają badania innych autorów [m.in. Nowaka i Dąbrowskiego 2013], z których także wynika, że środki finansowe ODR-ów, szczególnie
na doskonalenie zawodowe doradców, są ograniczone i muszą być wypracowywane w ramach działalności komercyjnej. Brak wystarczających funduszy nie pozwala na właściwe wyposażenie techniczne stanowisk pracy i zmniejsza możliwości konkurowania publicznego doradztwa z przedstawicielami firm prywatnych.
Kolejna grupa ograniczeń, która była zdecydowanie rzadziej wskazywana
przez respondentów, dotyczy współpracy ośrodków doradztwa rolniczego z innymi instytucjami. W świetle wyników przeprowadzonych badań stwierdzono,
że ponad 27% doradców trudności w świadczeniu usług upatrywało w ograniczonym dostępie do wyników badań naukowych. Nieco ponad ¼ respondentów
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stwierdziła słabe powiązania z uczelniami wyższymi, 24,54% – słabe powiązania
z systemem edukacji rolnej, a 15,24% – z innymi instytucjami rolniczymi.
Czynniki ograniczające świadczenie usług doradczych

Rysunek 3

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

Procesowi sprawnego transferu wiedzy, obok ograniczeń związanych ze świadczeniem usług doradczych, mogą towarzyszyć bariery utrudniające bezpośrednią współpracę ośrodków doradczych z gospodarstwami rolnymi. Największym
problemem w tym obszarze jest zdaniem ankietowanych nadmierna biurokracja.
Taką odpowiedź wskazała ponad połowa (56,13%) respondentów.
Stosunkowo wielu uczestniczących w badaniu doradców rolnych było zdania,
że także brak zachęt, które skłoniłyby rolników do skorzystania w ich usług, jest
przeszkodą w dobrej współpracy z gospodarstwami. Nieco ponad ¼ badanych
uważała z kolei, że barierą współpracy jest oferta nieodpowiadająca potrzebom
gospodarstwa, a niewiele mniej – 24,16% – że przyczyna tkwi w zbyt wysokich
kosztach oferowanych usług.
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Rysunek 4
Bariery współpracy publicznych instytucji doradczych z rolnikam

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych, n=269.

5. Wnioski
Doradztwo rolnicze ma duży wpływ na aktywizację społeczno-ekonomiczną terenów wiejskich oraz rozwój rolnictwa. Jednostki doradcze pełnią szczególnie ważną rolę w procesie upowszechniania wiedzy, informacji, a także innowacji do gospodarstw rolnych, ponieważ sprawiają, że rozwiązania tworzone przez jednostki
naukowe są wdrażane do praktyki rolniczej. Wśród największych korzyści wynikających ze współpracy ośrodków doradztwa rolniczego i gospodarstw rolnych
wymienia się przede wszystkim dostęp do najlepszych i najbardziej aktualnych
źródeł informacji. To z kolei może się przekładać na optymalizację procesów produkcji oraz maksymalizację korzyści wynikających z wdrażania w gospodarstwie
nowych rozwiązań.
Pozytywne rezultaty współpracy ODR i gospodarstw rolnych będą niewątpliwie wpływały na dobrą ocenę publicznych jednostek doradczych i wzrost jakości
świadczonych przez nie usług. Wzrost ten, jak wynika z badań, może jednak zostać ograniczony niewystarczającą ilością środków finansowych przeznaczonych
na działalność publicznego doradztwa rolniczego. Może to ograniczać możliwości
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dokształcania doradców, organizowania szkoleń i spotkań dla rolników, jak również wyposażanie stanowisk pracy. Problem ten rozwiązałoby zapewne wprowadzenie wyłącznie odpłatnych usług doradczych, można się jednak spodziewać,
że ograniczyłoby to ich dostępność i pośrednio zahamowało transfer wiedzy do
gospodarstw rolnych. W obecnym kształcie, w opinii aż 56,13% doradców, największą barierą we współpracy z rolnikami jest nadmierna biurokracja.
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UWARUNKOWANIA TRANSFERU WIEDZY W SEKTORZE ROLNICZYM W OPINII
PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: ośrodki doradztwa rolniczego, wiedza, transfer wiedzy, gospodarstwa
rolne
STRESZCZENIE

Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarstw rolnych wynikające np. ze zmian
w przepisach związanych z realizacją wspólnej polityki rolnej, powodują konieczność aktualizowania wiedzy posiadanej przez rolników. Misję tę realizują w naszym kraju m.in.
jednostki doradztwa rolniczego. Celem opracowania było scharakteryzowanie procesu
transferu wiedzy rolniczej, z uwzględnieniem czynników zarówno wspierających go, jak
i ograniczeń. Aby zrealizować cel posłużono się wynikami własnych badań ankietowych,
przeprowadzonych wśród 269 pracownikami państwowych ośrodków doradztwa rolniczego z trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Państwowe jednostki doradcze dostarczają rolnikom i innym podmiotom funkcjonującym
na terenach wiejskich najbardziej aktualne informacje. Dzięki temu mogą być wdrażane nowe rozwiązania, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów realizacji inwestycji i pozyskania kapitału. Aby proces doradczy mógł przebiegać jeszcze sprawniej należy
ograniczyć towarzyszące mu bariery. W tej kategorii najczęściej wymieniane są nadmierna biurokracja oraz brak odpowiednich zachęt do korzystania z tego rodzaju usług.
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KAROLINA BABUCHOWSKA, RENATA MARKS-BIELSKA
CONDITIONS OF TRANSFER OF KNOWLEDGE IN THE AGRICULTURAL
SECTOR IN THE OPINION OF EMPLOYEES OF AGRICULTURAL ADVISORY CENTERS

Keywords: agricultural advisory centers, knowledge, transfer of knowledge, farms
SUM M A RY

Changes which are following in the farms’ environment, due e.g. from the amendments to provisions associated with the completion of the Common Agricultural Policy,
cause the need to update the knowledge by farmers. The aim of the study was to characterize the process of transfer of agricultural knowledge, including factors both supporting it,
as well as restrictions. To realize the goal were used the results of its own survey, conducted among 269 employees of state-owned agricultural advisory centers of the voivodships:
lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. State entities advice are delivering to farmers
and any other entity functioning in rural areas the most current information. In this way
can be implemented new solutions, whilst minimizing the investment cost and cost of the
capital. For increasing of efficiency of advisory process should be reduced accompanying
barrier. In this category, most often cited are the excessive bureaucracy and the lack of
appropriate incentives for the use of this type of service.
e-mail: Karolina.babuchowska@uwm.edu.pl
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1. Wstęp
W polskim rolnictwie dokonują się systematycznie przemiany gospodarcze. Stymulują je liczne instrumenty finansowe, dostępne zwłaszcza w ramach II filara
Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnych edycjach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). Sprzyja to specjalizacji, koncentracji produkcji, przebudowie
łańcucha dystrybucji. Procesom tym towarzyszy intensyfikacja inwestycji w rolnictwie. To spowodowało, że coraz więcej rolników wybiera rozliczanie VAT na
zasadach ogólnych w związku z możliwością odzyskania podatku naliczonego zapłaconego w zakupach, zwłaszcza inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że
finansowanie wielu działań w rolnictwie z funduszy PROW odbywa się do wartości
netto, a kwotę VAT rolnik zmuszony jest zapłacić z własnych środków.
Przyrost liczby gospodarstw rolnych przechodzących na VAT, zwłaszcza
w związku z dokonywanymi inwestycjami, potwierdzają różne publikacje [Brodzińska 2015, 56-61, Zabielska 2011, 61,70-71]1. Zmiana formy rozliczania VAT
1 Brak jest szczegółowych informacji o liczbie rolników indywidualnych będących czynnymi
podatnikami VAT w Polsce. Z niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów wynika, że liczba podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, którzy wykazali jako podstawowy rodzaj
działalności dział 01 PKD z 2004 r. zatytułowany UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ (wyłączając działalność usługową (grupa
01.4) oraz gospodarkę łowiecką (grupa 01.5) oraz dział 01 PKD z 2007 r. (wyłączając działalność
usługową (grupa 01.6) oraz łowiectwo (grupa 01.7), w roku 2013 wynosiła 53 089, w roku 2014 –
55 691 i w roku 2015 – 63 434 podatników (źródło: hurtownia danych SPR/VAT wg stanu na dzień
22.06.2015 oraz na dzień 16.03.2016 r.).
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z ryczałtowej na zasady ogólne nie zawsze jest jednak zasadna. Podjęcie takiego
kroku wymaga starannej analizy sytuacji produkcyjnej, rynkowej, oceny podaży i popytu, planów inwestycyjnych, kierunku rozwoju gospodarstwa. Przydatne
może być też rozeznanie jak rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych wpłynęło na wyniki ekonomiczne innych gospodarstw. Źródłem takich informacji są
na przykład gospodarstwa Polskiego FADN2.
Celem opracowania jest przedstawienie skutków rozliczania podatku VAT na
zasadach ogólnych przez indywidualne gospodarstwa rolne w latach 2010-2013,
w tym wpływu rozliczania VAT na ich efekty ekonomiczne. Nie jest zatem przedmiotem artykułu ocena, czy korzystniej byłoby być na ryczałcie czy na zasadach
ogólnych. Przewaga salda VAT do zwrotu w przypadku rozliczania ryczałtowego
w porównaniu do zasad ogólnych coraz częściej nie stanowi o pozostawaniu na
statusie rolnika ryczałtowego, bo okoliczności gospodarowania w danym okresie
różnią się z roku na rok, a rolnicy są tego świadomi, zdobywają wiedzę, szkolą się.
Wskazują na to wieloletnie obserwacje rolników w Polskim FADN.

2. Istota podatku VAT
Polskiemu rolnikowi z zasady przypisany jest status rolnika ryczałtowego, a przejście
na zasady ogólne (status czynnego podatnika VAT) jest dobrowolne. Zagadnienie
podatku VAT reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
z późniejszymi zmianami. Status rolnika ryczałtowego uprawnia do zryczałtowanego zwrotu VAT od sprzedawanych produktów rolnych (7% od roku 2011). Prawo
pełnego odliczenia VAT naliczonego zapłaconego w zakupach, ale też obowiązek
odprowadzenia VAT należnego od sprzedaży przysługuje czynnemu podatnikowi
VAT. Dobrowolność przejścia na zasady ogólne wskazuje, że rolnik oczekuje wymiernych korzyści ze zmiany statusu; w tym przypadku zwrotu VAT.
Rozliczenie podatku VAT na korzyść rolnika (zwrot) następuje w przypadku
nadwyżki VAT naliczonego od zakupów nad VAT należnym od sprzedaży, czyli gdy
saldo podatku VAT3 jest ujemne. O stanie salda VAT, przenoszonego na deklarację
rozliczeniową przekazywaną do Urzędu Skarbowego, decyduje wielkość sprzedaży
i zakupów oraz obowiązujące stawki VAT. Obecnie produkty rolne są opodatkowane stawkami niższymi (5% i 8%), a większość środków do produkcji, w tym inwestycyjnych, podstawową stawką (23%4). Sprzyja to rozliczeniu podatku VAT na
2 System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych –

www.fadn.pl
3 Saldo VAT = VAT należny (od sprzedaży) – VAT naliczony (od zakupów).
4 Stawki obowiązujące od roku 2011 (Załącznik nr 3 i 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz. U z 2011 r. nr 177, poz.1054). Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie czasu ich stosowania do końca roku 2017.
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korzyść rolnika. Możliwa jest jednak relacja odwrotna – nadwyżka VAT należnego
z działalności rolniczej i obowiązek płacenia podatku. W takiej sytuacji rolnik ma
możliwość powrotu do statusu ryczałtowca po trzech latach od daty rezygnacji ze
zwolnienia z VAT. Zgodnie z ustawą (Art. 91 ustawy o VAT) na podatniku VAT ciąży wtedy obowiązek korekty VAT; rolnik może być zobowiązany do zwrotu części
VAT naliczonego przy zakupie inwestycji, jeśli jej wartość przekroczyła 15 tys. zł.
Korekty dokonuje się w ciągu 5 lat w przypadku podlegających amortyzacji towarów i usług zaliczonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. maszyny, samochody,
licencje, wzory użytkowe) lub 10 lat w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów. Zatem decyzja o przejściu na zasady ogólne rozliczania
VAT powinna być poprzedzona głębokim namysłem.

3. Materiał badawczy i metoda
Materiał badawczy stanowił panel 1888 gospodarstw prowadzących rachunkowość
w systemie Polski FADN, podzielonych na typy rolnicze. Dla realizacji wyznaczonego
celu uwzględniono zasoby gospodarstw, salda podatku VAT, dochody i stan reprodukcji majątku. Wartości poszczególnych parametrów są średnimi arytmetycznymi
ze zbioru, prezentowanymi w postaci wyników standardowych, zgodnie z metodyką
FADN obowiązującą dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie
odzwierciedlają więc sytuacji pojedynczych gospodarstw, gdyż FADN umożliwia
prezentację wyników średnich dla grupy liczącej co najmniej 15 gospodarstw.
Ze względu na to, że artykuł dotyczy wpływu podatku VAT na wyniki ekonomiczne konieczne jest zdefiniowanie pojęcia dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR). W FADN jest to podstawowa kategoria dochodowa; stanowi nadwyżkę ekonomiczną, która pozostaje po odjęciu od wartości produkcji
kosztów ogółem i dodaniu salda dopłat i podatków do działalności operacyjnej
oraz salda dopłat i podatków do działalności inwestycyjnej. W tychże saldach zawierają się z kolei salda podatku VAT z działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
Do rozliczenia z Urzędem Skarbowym są zobowiązani tylko rolnicy rozliczający
VAT na zasadach ogólnych (czynni podatnicy VAT). W związku z tym w wynikach standardowych są dwa sposoby ujęcia VAT w rachunku wyników gospodarstw uczestniczących w Polskim FADN. W przypadku czynnych podatników
VAT dochód jest wyliczany na podstawie wartości netto przychodów i kosztów.
Kwoty wartości dodanej (VAT należny) od przychodów (sprzedaży) i zakupów
(VAT naliczony) stanowią o saldzie podatku VAT, które do DzRGR nie jest włączane. Saldo VAT w gospodarstwach rozliczających się na zasadach ogólnych jest
natomiast ujęte w przepływach pieniężnych i bilansie gospodarstwa.
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Tę zasadę – DzRGR w gospodarstwach rolników czynnych podatników VAT nie
zawiera VAT – należy zaakcentować. Zdarzają się bowiem mylne interpretacje roli
salda VAT w DzRGR, to znaczy przekonanie, że jest ono składnikiem dochodu
rolników czynnych podatników VAT [Kondraszuk, 2016, 102].
W przypadku rolników ryczałtowych dochód jest wyliczany na podstawie
wartości brutto przychodów i kosztów. W tym celu wartość salda VAT z działalności operacyjnej i inwestycyjnej jest tu włączona do rachunku dochodu. Jest to
konieczne, gdyż dane z wszystkich gospodarstw w systemie FADN są zbierane
w wartości netto, zgodnie z metodyką obowiązującą w całej Unii Europejskiej.
Przychody i koszty w gospodarstwach rolników ryczałtowych są naliczane również w wartości netto i poprzez dodanie salda podatku VAT rachunek dochodu
jest doprowadzany do prawdziwej postaci, czyli do wartości brutto.

4. Wyniki
W badaniu uczestniczyło w każdym roku 1888 tych samych gospodarstw. W poszczególnych latach nieco odmiennie kształtował się skład danego typu rolniczego, co spowodowane było migracją gospodarstw między typami (tabela 1).
W próbie FADN najliczniej reprezentowane były gospodarstwa w typach: uprawy
polowe, mieszane i krowy mleczne. Wynika to ze struktury próby Polskiego FADN,
w której dominują takie właśnie podmioty5. Najmniej było gospodarstw w typie
uprawy trwałe i zwierzęta trawożerne. Niektóre typy rolnicze wyróżniały się pod
względem potencjału produkcyjnego. Typ zwierzęta ziarnożerne charakteryzowała
około 2-3-krotnie wyższa wielkość ekonomiczna w porównaniu do pozostałych.
W latach 2010-2013 tylko w gospodarstwach z uprawami polowymi wielkość
ekonomiczna pozostała na podobnym poziomie, w pozostałych rosła. Wyróżnikiem gospodarstw ogrodniczych były bardzo wysokie nakłady pracy, wynoszące
średnio około 91 do 100 AWU6 na 100 ha użytków rolnych (UR) – tabela 1. Również zasoby aktywów ogółem przekroczyły tu wielokrotnie zasoby w pozostałych
typach i wynosiły średnio od 238 619 do 272 816 zł/ha UR.

5 Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Monika Bocian, Beata Malanowska. Warszawa 2015.
6 Nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego wyrażone w osobach
pełnozatrudnionych AWU (ang. Annual Work Unit). Do roku 2010 jednostce AWU odpowiadało 2200 godzin pracy; od 2011 roku jest to równowartość 2120 godzin.
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Tabela 1
Potencjał produkcyjny badanych gospodarstw
Lata

2010

2011

2012

2013

Typy rolnicze

Liczba
gospodarstw

Wielkość
ekonomiczna
euro

Użytki rolne
ha

AWU
na 100 ha
UR

103,4

2,14

24 998

Uprawy polowe

512

80 433

Uprawy ogrodnicze

Aktywa
ogółem
zł/ha UR

102

91 953

5,4

100,33

272 816

Uprawy trwałe

65

49 257

26,0

15,38

67 566

Krowy mleczne

471

69 836

46,4

4,74

40 922

Zwierzęta trawożerne

43

49 687

53,5

3,61

24 540

Zwierzęta ziarnożerne

201

154 166

49,3

4,53

46 686

Mieszane

494

70 777

54,8

3,87

34 585

Uprawy polowe

536

80 724

104,3

2,18

26 258

Uprawy ogrodnicze

100

94 484

6,3

90,75

238 619

Uprawy trwałe

65

50 653

26,2

17,11

70 332

Krowy mleczne

473

72 950

47,1

4,79

43 457

Zwierzęta trawożerne

45

59 171

61,7

3,30

26 071

Zwierzęta ziarnożerne

178

160 650

50,6

4,56

49 230

Mieszane

491

71 629

55,2

3,95

36 093

Uprawy polowe

548

80 154

105,3

2,15

27 455

Uprawy ogrodnicze

100

104 630

6,2

92,48

252 438

Uprawy trwałe

64

54 093

28,0

15,52

69 903

Krowy mleczne

468

75 646

48,8

4,63

44 536

Zwierzęta trawożerne

50

54 909

57,1

3,49

28 499

Zwierzęta ziarnożerne

187

164 137

53,2

4,41

49 509

Mieszane

471

71 644

57,2

3,76

36 327

Uprawy polowe

562

80 490

105,1

2,12

29 083

Uprawy ogrodnicze

102

108 216

6,3

92,70

268 169

Uprawy trwałe

63

53 309

27,9

16,59

70 220

Krowy mleczne

468

77 999

50,2

4,59

45 491

Zwierzęta trawożerne

50

66 397

71,1

2,96

28 708

Zwierzęta ziarnożerne

187

168 807

53,1

4,45

49 489

Mieszane

456

74 038

58,1

3,77

37 671

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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2013

2012

2011

2010

Lata

Tabela 2
Koszty zużycia pośredniego, produkcja i jej struktura oraz udział
sprzedaży badanych gospodarstw
Typy rolnicze

Udział w produkcji ogółem %
Zużycie Produkcja
żywca żywca
pośrednie ogółem produkcji mleka
jaj* wieprzo- wołozł
zł
roślinnej* krowiego*
wego** wego**

Udział
żywca sprzedaży
drobio- w produkcji
%
wego**

Uprawy polowe

222 372

401 658

96,1

0,2

0,1

2,2

0,5

0,0

89,3

Uprawy ogrodnicze

385 481

730 157

99,8

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

99,2

Uprawy trwałe

99 047

312 697

98,4

0,1

0,0

0,3

0,0

0,0

91,5

Krowy mleczne

175 411

329 295

13,0

73,4

0,0

0,5

12,4

0,0

87,3

Zwierzęta trawożerne

98 100

142 757

25,6

24,4

0,0

1,4

44,0

0,0

81,1

Zwierzęta ziarnożerne

462 499

660 218

22,4

0,1

5,9

62,7

0,5

7,5

90,8

Mieszane

196 417

307 006

53,4

10,0

0,1

28,0

6,2

1,3

79,9

Uprawy polowe

260 062

466 098

95,9

0,2

0,1

2,2

0,6

0,0

91,2

Uprawy ogrodnicze

388 745

697 406

99,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,4

Uprawy trwałe

123 326

354 021

98,7

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

96,4

Krowy mleczne

219 769

413 104

16,6

70,5

0,0

0,4

11,7

0,0

84,3

Zwierzęta trawożerne

140 468

222 150

27,8

29,6

0,0

0,7

38,9

0,2

75,2

Zwierzęta ziarnożerne

620 518

839 062

21,0

0,1

5,1

66,5

0,5

6,5

87,1

Mieszane

236 323

366 770

51,4

9,3

0,0

31,3

5,7

1,2

76,3

Uprawy polowe

298 620

567 819

96,6

0,1

0,1

1,7

0,5

0,0

89,6

Uprawy ogrodnicze

440 657

791 999

99,6

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

98,8

Uprawy trwałe

127 903

367 480

99,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

89,8

Krowy mleczne

255 026

441 177

14,7

71,4

0,0

0,4

12,9

0,0

87,1

Zwierzęta trawożerne

139 941

222 672

24,0

29,8

0,0

1,1

41,3

0,1

77,7

Zwierzęta ziarnożerne

700 907

944 142

22,3

0,1

5,3

65,5

0,5

5,8

90,0

Mieszane

268 076

412 270

52,1

9,7

0,1

29,2

6,9

0,8

78,9

Uprawy polowe

307 152

510 416

96,5

0,1

0,1

1,8

0,5

0,0

98,4

Uprawy ogrodnicze

432 176

826 241

99,4

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

99,0

Uprawy trwałe

144 445

361 501

98,9

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

103,4

Krowy mleczne

268 208

476 864

10,9

76,7

0,0

0,3

11,5

0,0

90,4

Zwierzęta trawożerne

179 913

269 518

26,6

28,9

0,0

0,8

41,3

0,3

85,9

Zwierzęta ziarnożerne

743 197 1 014 747

19,1

0,1

4,9

68,2

0,4

6,7

95,2

Mieszane

280 085

49,3

11,4

0,1

30,6

6,9

0,5

84,6

414 805

* produkty opodatkowane stawką 5% (3% w 2010 r.), ** produkty opodatkowane stawką 8% (7% w 2010 r.)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Z punktu widzenia rozliczeń podatku VAT istotny jest poziom VAT należnego i naliczonego w gospodarstwie rolnym. VAT należny generowany jest przez
wielkość sprzedaży, a nie zrealizowaną produkcję rolną. Natomiast VAT naliczony
wyznaczają zakupy środków do produkcji rolnej, które ujęte są w rachunku kosztów pod postacią kosztów zużycia pośredniego (koszty bezpośrednie plus koszty
ogólnogospodarcze) i kosztów inwestycji.
Sprzedawane produkty rolne są obecnie opodatkowane stawką 5% lub 8%
(w 2010 roku 3% i 7%). Stawka 5-procentowa odnosi się np. do ziarna zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw świeżych, jaj konsumpcyjnych, mleka, a 8-procentowa np. do żywca wieprzowego, wołowego, drobiowego, baraniego, siana, słomy.
Kupowane środki do produkcji jak np. nawozy mineralne, pasze przemysłowe,
usługi rolnicze, weterynaryjne są opodatkowane stawką 8% (w roku 2010 – 7%),
a takie jak np. energia elektryczna, paliwo, ciągniki, maszyny, narzędzia rolnicze,
części zamienne mają przypisaną stawkę 23 % (w roku 2010 – 22%).
Jak wskazują dane tabeli 2 sprzedaż wytwarzanej produkcji w każdym roku
miała największy udział w gospodarstwach ogrodniczych – sięgała prawie 100%.
Z kolei najniższy odsetek sprzedanych produktów na tle wszystkich pozostałych
typów rolniczych odnotowano w gospodarstwach mieszanych i utrzymujących
zwierzęta trawożerne. W latach 2011-2012 sprzedaż wynosiła tu poniżej 80%
wartości produkcji; w pozostałych dwóch latach (2010 i 2013) była też najniższa w porównaniu do innych typów rolniczych. Wyjątkowo w przypadku gospodarstw z uprawami trwałymi w roku 2013 sprzedaż stanowiła 103,4% wartości
produkcji, co wynikało ze sprzedaży zapasów z ubiegłego roku.
Ze względu na rangę stawek VAT w kształtowaniu kwoty VAT należnego, warto zwrócić uwagę na strukturę produkcji w poszczególnych typach rolniczych
uwzględniając wysokość stawek podatkowych VAT (tabela 2). W gospodarstwach
specjalizujących się w produkcji pochodzenia roślinnego (uprawy polowe, ogrodnicze i trwałe), wytwarzane produkty niemal w 100% podlegały stawce 5% (w roku
2010 – stawka 3%). Tą najniższą stawką VAT objęte jest też mleko, jaja konsumpcyjne. Stąd też ponad 70% produkcji w przypadku typu krowy mleczne podlegało
tej stawce. Większość produktów wytworzonych w gospodarstwach mieszanych
to także produkty roślinne i mleko. Tylko w typie zwierzęta ziarnożerne około
71-75% produkcji sprzedawano ze stawką 8% (w 2010 roku 7%). Znalazły się tu
głównie gospodarstwa z tuczem żywca wieprzowego (tabela 2). Około 40-45-procentowy był też udział produkcji opodatkowanej stawką 8% (w 2010-7%) w gospodarstwach z chowem zwierząt trawożernych, ale większy był udział produktów
roślinnych i mleka (około 50%-60%).
Konsekwencją zmiany stawek VAT od roku 2011 jest wyraźna zmiana w poziomie wartości VAT, szczególnie należnego od sprzedaży produkcji rolnej. Z danych
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tabeli 3 można odczytać, że wyjątkowy wzrost VAT należnego nastąpił właśnie
w roku 2011 w porównaniu do roku 2010. Zmiana wynosiła od 71,1% do 100,8%
w przypadku gospodarstw specjalizujących się w wytwarzaniu produktów roślinnych (typy: uprawy polowe i trwałe, oraz ogrodniczy) i od 113,4% do 210,1%
w gospodarstwach wytwarzających głównie produkty zwierzęce (typy: krowy
mleczne, zwierzęta trawo- i ziarnożerne oraz mieszane).
Tabela 3
Zmiana wartości produkcji, kosztów, VAT w analizowanych gospodarstwach
według typów rolniczych
Zmiana w % w latach 2011/2010
Typy rolnicze

Produkcja

Zmiana w % w latach 2013/2011

Koszty
Koszty
VAT
VAT
VAT
VAT
zużycia
Produkcja
zużycia należny
należny
naliczony
naliczony
pośredniego
pośredniego

Uprawy polowe

116,0

116,9

200,8

137,3

109,5

118,1

118,1

109,3

Uprawy ogrodnicze

95,5

100,8

171,1

110,0

118,5

111,2

114,2

106,7

Uprawy trwałe

113,2

124,5

196,4

126,3

102,1

117,1

109,1

116,6

Krowy mleczne

125,5

125,3

213,4

146,7

115,4

122,0

123,1

119,0

Zwierzęta trawożerne

155,6

143,2

310,1

173,4

121,3

128,1

133,2

130,9

Zwierzęta ziarnożerne

127,1

134,2

291,3

183,3

120,9

119,8

133,1

122,6

Mieszane

119,5

120,3

244,0

146,3

113,1

118,5

123,7

114,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W tym czasie VAT naliczony od zakupów środków produkcji wzrósł od 10,0
do 83,3%. Wzrost poziomu produkcji i kosztów zużycia pośredniego nie przekroczył odpowiednio 55,6% i 43,2%. Zatem zmiana stawek VAT z 3 na 5% i z 7 na
8% w roku 2011 spowodowała z roku na rok duże zmiany w rozliczeniu VAT
w analizowanych gospodarstwach, choć w przypadku typu zwierzęta trawożerne
i ziarnożerne wpływ miał też najwyższy wzrost produkcji na tle pozostałych gospodarstw. W ciągu kolejnych trzech lat (2011-2013), przy stabilnych stawkach
VAT, wzrost poziomu VAT należnego i naliczonego był znacznie łagodniejszy, powiązany ze zmianą wartości produkcji i kosztów (tabela 3).
Zmiana stawek i w konsekwencji poziomu VAT należnego i naliczonego
w roku 2011 istotnie wpłynęła na stan rozliczenia VAT w gospodarstwie rolnym,
a więc na wynik rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym. W roku 2010 we wszystkich typach rolniczych VAT należny z działalności operacyjnej był niższy od VAT
naliczonego (tabela 4). Saldo VAT było więc ujemne, co oznacza VAT do zwrotu.
Podobnie było w latach następnych, ale z każdym rokiem wartość VAT do zwrotu
się zmniejszała.
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Tabela 4
Saldo podatku VAT w badanych gospodarstwach

2010

Lata

Typy rolnicze

2011
2012

VAT z działalności
inwestycyjnej
zł
należny naliczony

Saldo VAT
ogółem
zł*

należny

naliczony

saldo*

Uprawy polowe

11 086

23 865

-12 779

344

28 926

-28 581

-41 361

Uprawy ogrodnicze

saldo*

20 953

60 810

-39 856

224

16 366

-16 143

-55 999

Uprawy trwałe

8 796

14 174

-5 378

195

14 886

-14 691

-20 069

Krowy mleczne

8 869

17 202

-8 333

143

23 204

-23 061

-31 394

Zwierzęta trawożerne

3 690

10 285

-6 595

0

7 310

-7 310

-13 905

Zwierzęta ziarnożerne

19 005

29 673

-10 667

57

31 926

-31 870

-42 537

Mieszane

2013

VAT z działalności
operacyjnej
zł

7 714

15 849

-8 135

22

21 837

-21 814

-29 950

Uprawy polowe

22 262

32 763

-10 501

73

22 767

-22 694

-33 196

Uprawy ogrodnicze

35 861

66 914

-31 052

1 202

14 962

-13 761

-44 813

Uprawy trwałe

17 272

17 908

-636

0

17 393

-17 393

-18 030

Krowy mleczne

18 925

25 229

-6 304

51

20 866

-20 815

-27 119

Zwierzęta trawożerne

11 441

17 835

-6 394

4

12 585

-12 581

-18 975

Zwierzęta ziarnożerne

55 359

54 375

984

34

21 536

-21 502

-20 518

Mieszane

18 823

23 191

-4 368

36

15 229

-15 193

-19 561

Uprawy polowe

26 515

35 278

-8 763

754

27 682

-26 929

-35 692

Uprawy ogrodnicze

39 773

74 846

-35 074

214

27 511

-27 297

-62 371

Uprawy trwałe

17 055

19 064

-2 009

0

18 410

-18 410

-20 419

Krowy mleczne

21 000

28 062

-7 063

115

23 013

-22 897

-29 960

Zwierzęta trawożerne

11 749

16 450

-4 701

0

14 408

-14 408

-19 110

Zwierzęta ziarnożerne

64 173

61 189

2 984

160

22 702

-22 543

-19 558

Mieszane

21 710

24 945

-3 235

120

16 999

-16 879

-20 114

Uprawy polowe

26 295

35 805

-9 510

754

27 682

-26 929

-36 439

Uprawy ogrodnicze

40 951

71 414

-30 463

214

27 511

-27 297

-57 761

Uprawy trwałe

18 841

20 888

-2 047

0

18 410

-18 410

-20 456

Krowy mleczne

23 289

30 012

-6 722

115

23 013

-22 897

-29 619

Zwierzęta trawożerne

15 240

23 354

-8 114

0

14 408

-14 408

-22 523

Zwierzęta ziarnożerne

73 669

66 673

6 996

160

22 702

-22 543

-15 547

Mieszane

23 282

26 493

-3 211

120

16 999

-16 879

-20 090

* Saldo ujemne oznacza kwotę VAT do zwrotu dla rolnika; saldo dodatnie oznacza VAT do zapłacenia Urzędowi
Skarbowemu.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Wyjątkiem były gospodarstwa prowadzące chów zwierząt ziarnożernych,
w których VAT należny od sprzedaży w latach 2011-2013 był wyższy niż VAT naliczony. W rezultacie saldo podatku VAT było dodatnie i roku na rok się zwiększało (odpowiednio 984, 2 984 i 6 996 zł). W tych gospodarstwach jednak podatku
VAT nie zapłacono, gdyż tak jak we wszystkich pozostałych grupach były wysokie
kwoty VAT naliczonego od inwestycji – od 7 310 do 31 926 zł. Kwoty VAT należnego od sprzedaży środków trwałych były na ogół niewielkie, bo też nieczęsto taka sprzedaż się odbywała – tabela 4. W rezultacie saldo VAT od inwestycji
we wszystkich typach gospodarstw było zawsze ujemne. Ostatecznie więc saldo
VAT ogółem było również ujemne. Status rolnika rozliczającego VAT na zasadach
ogólnych zapewnił zatem rolnikom badanych gospodarstw odzyskanie VAT zawartego w cenie inwestycji. Pełnego zwrotu VAT od zakupów inwestycyjnych nie
uzyskali rolnicy w gospodarstwach prowadzących chów zwierząt ziarnożernych
w latach 2011-2013, ze względu na to, że z działalności operacyjnej powstało zobowiązanie z tytułu VAT.
Poziom VAT naliczonego odzwierciedla stan dokonywanych inwestycji.
W poszczególnych typach rolniczych inwestycje realizowano na inną skalę
w różnych latach. Poziom inwestowania w gospodarstwie rolnym, a także dochód stanowią wskaźniki informujące o możliwościach ich rozwoju [Ziętara,
2012, 299-301]. Badane gospodarstwa miały charakter rozwojowy, o czym świadczy zarówno wielkość inwestycji jak i dochodu (tabela 5). Gospodarstwa na ogół
powiększały posiadany majątek, a nie tylko go odtwarzały. W kilku przypadkach
– gospodarstw ogrodniczych w roku 2010 i 2011 oraz upraw trwałych w roku
2013 – nakłady na inwestycje były niższe niż wartość inwestycji brutto. Szczególnie wysoki przyrost wartości inwestycji (inwestycje netto) miał miejsce w gospodarstwach z uprawami polowymi – w latach 2011 i 2012-2013; ich wartość
przekroczyła poziom 100 tys. zł. Z kolei w typie zwierzęta ziarnożerne po roku
2010 nastąpiło dość duże wyhamowanie inwestycji netto, a w przypadku upraw
ogrodniczych ich nasilenie.
Można sądzić, że możliwość odzyskania VAT od zakupów inwestycyjnych
przyczyniała się do podejmowania nowych działań inwestycyjnych, ale inwestowanie
wspomagały też pozyskiwane dotacje do inwestycji, najczęściej przyznawane do
wartości netto. Dopłaty do inwestycji są składnikiem DzRGR, ale zgodnie z metodyką FADN w rachunku ujmuje się tylko ich część, przypadającą do rozliczenia
w ciągu jednego roku (tabela 5). Podobnie jak roczna rata amortyzacyjna dla danego środka trwałego jest kosztem w danym roku, tak samo przychodem gospodarstwa jest część dotacji do inwestycji zgodnie z okresem jej rozliczania.
Z analizy danych wynika, że przy obowiązujących stawkach VAT, realizacji
programu inwestycyjnego rozliczanie VAT na zasadach ogólnych było zasadne
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w przypadku wszystkich typów rolniczych. Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiane dane są średnimi dla grup i ukazują stan rozliczenia podatku VAT w skali roku gospodarczego. W panelu obserwowanych gospodarstw znajdowały się
podmioty, w których rozliczenie podatku VAT kształtowało się zmiennie w latach
– miały saldo ujemne jak i dodatnie (obowiązek zapłaty VAT) oraz saldo zerowe.
Były też podmioty corocznie odzyskujące VAT. W sumie przeważała liczba gospodarstw osiągających zwrot podatku VAT. Można sądzić, że rolnicy wybierając status czynnego podatnika VAT szukali jak najkorzystniejszych rozwiązań finansowych dla siebie. Przejścia na VAT nie można oceniać jako działanie przypadkowe.
Należy jeszcze raz podkreślić, że rozliczony VAT nie jest elementem wyniku
finansowego (dochodu) gospodarstwa rolnego, mającego status czynnego podatnika VAT. Tak jak w każdej innej działalności, także w działalności rolniczej
z założenia, VAT jest neutralny dla dochodu. W tabeli 5 zilustrowano poziom
DzRGR i w celach porównawczych zestawiono kwoty VAT do zwrotu. Jak wynika z wyliczenia w przypadku gospodarstw typu uprawy polowe i trwałe, krowy
mleczne oraz zwierzęta trawożerne zwrócony VAT stanowił w poszczególnych latach od około 21 do 12% wartości DzRGR. W typie zwierzęta ziarnożerne kwoty
zwracanego VAT z roku na rok zmniejszały się, a jego relacja do dochodu zmalała
z około 23 do 6%.
Zwracany VAT najwięcej znaczył dla gospodarstw ogrodniczych – stanowił
od około 27 do 35% wartości DzRGR. Z danych tabeli 5 odczytujemy przy tym,
że te gospodarstwa w najmniejszym stopniu korzystały z dopłat do inwestycji.
W porównaniu do wszystkich pozostałych typów te dopłaty były najniższe w każdym roku; roczna kwota tych dotacji wynosiła od około 2 do 5 tys. zł, a ich udział
w dochodzie (DzRGR) wynosił od 1,2 do 2,5%. W pozostałych typach rolniczych
udział dotacji do inwestycji w każdym roku był wyższy co najmniej 2-krotnie,
a pozyskane kwoty były zróżnicowane w latach, przy czym w roku 2010 były
znacznie niższe niż w kolejnych trzech latach.
Dochody w poszczególnych typach rolniczych były dość zróżnicowane (tabela 5). W gospodarstwach polowych DzRGR kształtował się w przedziale od 215
do 291 tys. zł i był najwyższy spośród analizowanych typów w latach 2010-2012.
W roku 2013 największy dochód osiągnęły gospodarstwa prowadzące chów zwierząt ziarnożernych (243 tys. zł). Najniższe zaś dochody uzyskiwały gospodarstwa
specjalizujące się w uprawach trwałych i chowie zwierząt trawożernych.
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Tabela 5
Dochody, dopłaty, VAT zwrócony oraz poziom inwestycji
w badanych gospodarstwach
Lata

Typy rolnicze

2013

2012

2011

2010

Uprawy polowe

DzRGR
zł
215 124

Dopłaty do inwestycji
udział
zł
w DzRGR
7 351
3,4

DzRGR
na FWU
zł

VAT do
zwrotu

137 853

41 361

Inwestycje Inwestycje
brutto
netto
zł
zł
174 915

111 894

Uprawy ogrodnicze

196 446

2 286

1,2

110 735

55 999

73 967

-535

Uprawy trwałe

117 669

4 628

3,9

76 664

20 069

79 978

3 087

Krowy mleczne

148 173

8 797

5,9

74 754

31 394

126 631

76 185

Zwierzęta trawożerne

73 630

4 183

5,7

47 170

13 905

67 621

30 007

Zwierzęta ziarnożerne

181 320

7 724

4,3

112 349

42 537

162 261

104 553

Mieszane

121 270

5 869

4,8

68 102

29 950

119 131

73 703

Uprawy polowe

237 209

10 612

4,5

147 928

33 196

126 109

53 920

Uprawy ogrodnicze

164 554

2 794

1,7

89 171

44 813

67 060

-14 642

Uprawy trwałe

124 322

5 949

4,8

78 989

18 030

96 520

12 096

Krowy mleczne

185 987

10 908

5,9

92 639

27 119

105 266

47 164

Zwierzęta trawożerne

119 317

8 949

7,5

69 411

18 976

89 101

45 598

Zwierzęta ziarnożerne

195 449

11 468

5,9

119 245

20 519

110 175

39 073

Mieszane

137 321

9 447

6,9

75 794

19 561

79 274

27 037

Uprawy polowe

291 534

12 037

4,1

180 870

35 692

182 007

106 427

Uprawy ogrodnicze

177 725

4 258

2,4

96 211

62 371

122 497

40 103

Uprawy trwałe

136 052

6 877

5,1

79 874

20 419

113 287

24 734

Krowy mleczne

172 632

13 109

7,6

84 805

29 960

128 979

65 642

Zwierzęta trawożerne

112 756

10 933

9,7

61 984

19 110

101 685

54 389

Zwierzęta ziarnożerne

213 609

13 643

6,4

128 543

19 559

109 418

34 066

Mieszane

146 542

10 012

6,8

81 918

20 114

102 399

46 980

Uprawy polowe

221 191

13 088

5,9

138 779

36 439

211 043

126 506

Uprawy ogrodnicze

211 120

5 343

2,5

113 672

57 761

210 274

123 524

Uprawy trwałe

106 607

8 536

8,0

68 479

20 456

78 489

-14 129

Krowy mleczne

192 640

15 293

7,9

95 325

29 619

116 751

45 555

Zwierzęta trawożerne

124 614

11 781

9,5

63 241

22 523

127 353

71 153

Zwierzęta ziarnożerne

243 436

14 380

5,9

141 227

15 547

112 171

32 415

Mieszane

134 412

10 950

8,1

75 117

20 090

103 263

40 593

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Podsumowując wyniki ekonomiczne analizowanych gospodarstw, ich skłonność do inwestowania, uczestnictwo w systemie VAT warto zaznaczyć, że są to
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podmioty silne ekonomicznie. Według typologii Unii Europejskiej opierającej się
na parametrze wielkości ekonomicznej wyrażonej w euro Standardowej Produkcji (SO)7, zaklasyfikowały się one do klasy wielkości ekonomicznej średnio-duże
(50 000 ≤ euro SO < 100 000) i duże (50 000 ≤ euro SO < 100 000)8 – tabela 1.
Jedynie gospodarstwa w typie zwierzęta trawożerne i uprawy trwałe w roku 2010
zaklasyfikowały się do klasy średnio-małe (25 000 ≤ euro SO < 50 000).
Przykład badanych gospodarstw pokazuje, że planując przejście na zasady
ogólne rozliczania VAT należy wziąć pod uwagę siłę ekonomiczną gospodarstw,
która implikuje możliwości inwestycyjne, poziom produkcji i kosztów, pozycję
rynkową gospodarstwa rolnego. Wybór statusu czynnego podatnika VAT jest
przede wszystkim sprawą indywidualną każdego podmiotu, uwarunkowaną wieloma czynnikami. Trzeba przy tym pamiętać, że powrót do formy ryczałtowej
w rolnictwie może być utrudniony ze względu na obowiązek korekty VAT.

5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono średnie wyniki rachunkowe dla grup gospodarstw różnych typów rolniczych, rozliczających VAT na zasadach ogólnych w okresie czterech lat. Oceniono wpływ salda VAT na ich efekty ekonomiczne. Średnie saldo
rozliczenia podatku VAT we wszystkich latach dla każdego typu rolniczego było
ujemne. Rolnicy otrzymywali zwrot nadpłaconego podatku, w tym duże kwoty
VAT dotyczące działalności inwestycyjnej. Jedynie w typie zwierzęta ziarnożerne
kwoty zwracanego VAT z roku na rok się zmniejszały. Zwracany VAT był znaczący w relacji do osiąganych dochodów, co szczególnie odczuwalne było w gospodarstwach ogrodniczych – stanowił aż od około 27 do 35% wartości DzRGR.
Dochody gospodarstw przy udziale zwracanych środków z tytułu VAT przyczyniały się do ich systematycznego rozwoju. Miarą tego jest reprodukcja rozszerzona majątku trwałego, dokonująca się we wszystkich typach rolniczych. Można
więc stwierdzić, że rozliczanie VAT według zasad ogólnych w przypadku analizowanych gospodarstw było korzystne, choć w różnym stopniu dla poszczególnych
typów rolniczych. Najbardziej opłacało się tym gospodarstwom, które swoje produkty rolne sprzedawały według niższej stawki VAT. Należą do nich gospodar7 Standardowa Produkcja (SO) to parametr stosowany w klasyfikacji gospodarstw rolnych według standardów unijnych, definiowany jako średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych
dla danego regionu warunkach. SO służy do określenia m.in. wielkości ekonomicznej gospodarstwa
rolnego wyrażonej w euro.
8 Zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarstwa w latach 2010-2012 klasyfikowano dla
potrzeb FADN według SO”2004”, a w roku 2013 według SO”2007”. Dla potrzeb niniejszej analizy
wszystkie gospodarstwa we wszystkich latach sklasyfikowano jednolicie według zestawu SO”2007”.
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stwa z uprawą roślin, produkcją mleka, jaj konsumpcyjnych (typ uprawy polowe,
ogrodnicze, trwałe, krowy mleczne). Najmniej zyskały na zwrocie VAT gospodarstwa utrzymujące zwierzęta ziarnożerne, których produkty (mięso) są obecnie
opodatkowane stawka 8%.
Podkreślić trzeba, że są to dane uśrednione, FADN nie zezwala upubliczniać
wyników z grup liczących mniej niż 15 gospodarstw. Z przeglądu sytuacji pojedynczych gospodarstw w poszczególnych typach rolniczych wiadomo, że rozliczenie podatku VAT kształtowało się zmiennie w latach – niejednokrotnie rolnicy
zobowiązani byli do zapłaty podatku VAT i nie zawsze ten sposób rozliczania VAT
był dla nich opłacalny. Być może pozostawanie na statusie rolnika ryczałtowego skutkowałoby korzystniejszym zwrotem VAT. Trzeba mieć na uwadze jednak,
że dziś o przejściu rolnika na zasady ogólne rozliczania VAT decyduje nie tylko
wyliczona kwota VAT do zwrotu, ale też inne okoliczności, jak choćby interesy
kontrahentów czy finansowanie inwestycji. Być może takie czynniki decydowały w głównej mierze o przejściu na VAT w analizowanych gospodarstwach, tym
bardziej, że są to gospodarstwa towarowe, bo tylko takie znajdują się w systemie
rachunkowości FADN.
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FADN, typ rolniczy, dochód gospodarstwa rolnego
STRESZCZENIE

Wśród polskich rolników narasta zainteresowanie rezygnacją ze zryczałtowanego
zwrotu VAT. Dotyczy to szczególnie rolników dokonujących inwestycji, którym przejście
na zasady ogólne rozliczania VAT umożliwia odzyskania zapłaconego VAT. Przykładem
tego są gospodarstwa Polskiego FADN. W artykule przedstawiono wyniki rozliczania
VAT na zasadach ogólnych w 1888 gospodarstwach stanowiących panel w latach 20102013, podzielonych na typy rolnicze. We wszystkich grupach gospodarstw dokonywano
licznych inwestycji, czemu sprzyjały uzyskiwane dochody oraz pozyskane dopłaty inwestycyjne. Saldo VAT z tytułu działalności inwestycyjnej wykazywało corocznie wartości
ujemne (do zwrotu) we wszystkich grupach. W przypadku działalności operacyjnej również wykazano VAT do zwrotu, za wyjątkiem typu zwierzęta ziarnożerne, które od roku
2011 miały nadwyżkę VAT należnego. Jednak łączne saldo podatku VAT było ujemne
w każdym roku i we wszystkich typach rolniczych odzyskiwano VAT. W typie zwierzęta
ziarnożerne pozostawanie na VAT było najmniej korzystne ze względu na wyższą (8%)
stawkę podatku od sprzedawanych produktów (żywca) i jednocześnie rosnącą corocznie
sprzedaż. Wzrost produkcji, a zarazem sprzedaży, przy jednoczesnym wyhamowaniu inwestycji w każdym typie rolniczym skutkować będzie obniżeniem kwoty VAT do zwrotu.
W takiej sytuacji po wykonaniu korekty VAT naliczonego od inwestycji rolnik może powrócić do systemu ryczałtowego rozliczania VAT.
GRAŻYNA NACHTMAN
SYSTEM VAT UNDER GENERAL PRINCIPLES IN AGRICULTURAL
HOLDINGS WITH DIFFERENT TYPES OF FARMING

Keywords: VAT, flat-rate farmer, VAT under general principles, Polish FADN, type
of farming, Farm Income
SUM M A RY

More and more Polish farmers are interested in leaving the flat-rate status. It concerns
particularly the farmers making investments, who may recover VAT input after they choose the system of VAT under general principles. The examples of this effect are the agricultural holdings of Polish FADN. The article presents the results of 1888 farms with system
of VAT under general principles. The farms constitute the panel in 2010-2013 which is
grouped according to types of farming. In all groups of farms numerous investments were
made, which was the effect of the income obtained and the investment subsidies obtained.
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VAT balance on investments has shown annually negative values (to be refunded) in all
groups. In case of current activity similarly, excepting the “granivores” farms, where there
was a surplus of VAT due from the year 2011. However, the total VAT balance was negative
each year and in case of all types of farming the farmers recovered VAT overpaid. In the
type of farming “granivores”, VAT under general principles system was the least profitable,
because of the higher VAT rate (8%) on sold products (meat) and at the same time growing sale every year.
Increase of production as well as sale, while slowing down the investments in case of
any type of farming, will result in a reduction of the VAT amount to be refunded. In this
situation, the farmer may return to the flat-rate status after the VAT paid adjustment has
been made.
e-mail: Grazyna.Nachtman@ierigz.waw.pl
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1. Zagadnienia wstępne
Jednym z założeń ekonomii neoklasycznej, na gruncie której funkcjonuje system rynkowy współczesnej gospodarki jest, że uczestnicy rynku (podmioty gospodarcze) mają powszechny, pełny dostęp do szeroko rozumianej informacji.
Krytycy teorii neoklasycznej zauważają, że takiego stanu nie ma i w przyszłości
nie będzie. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że sytuacja się zmienia w czasie
głównie na skutek postępu technicznego (np. poprzez dostęp do Internetu). Niektórzy ekonomiści podkreślają, że od drugiej połowy XX wieku mamy „erę informacji” [Samuelson W.F., Marks S.G., 2009]. W 1963 roku japoński ekonomista
T. Umesato wprowadził określenie „społeczeństwa informacyjnego” (jap. johoka
shakai), które zaczęło funkcjonować jako element socjologicznej teorii społeczeństwa ukierunkowanego na przetwarzanie informacji. Współcześnie, na poziomie
zarządzania daną organizacją, podkreśla się bardzo wyraźnie znaczenie informacji. J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert stwierdzają, że „…Wszystkie funkcje kierownicze – planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie – są zależne od
ciągłego dopływu strumienia informacji o tym co dzieje się w organizacji i poza nią”
[Stoner J., Freeman E., Gilbert D. 2011, s.588]. Aby informacja była użyteczna
dla podejmującego decyzje musi się ona charakteryzować: dokładnością, aktualnością, kompletnością i odpowiedniością [Griffin R. 1998, s. 676]. Jak zaznacza
M. Parlińska trzeba też widzieć problem nadmiaru informacji „Brak informacji
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utrudnia podejmowanie decyzji, ale jej nadmiar też jej nie ułatwia, gdyż mogą być
gromadzone informacje o małej wartości, dające informacyjny chaos” [Parlińska
M. 2008, s. 34]. Osoby prowadzące gospodarstwa rolnicze także potrzebują użytecznych informacji. Płyną one z różnych źródeł np.: 1) instytucji, które za podstawowy cel swojej działalności przyjmują doradztwo rolnicze (ośrodki doradztwa
rolniczego, izby rolnicze, doradztwo prywatne), 2) agend płatniczych (ARiMR,
ARR), 4) ośrodków naukowych (uczelnie rolnicze i Państwowe Instytuty Badawcze), 5) przedsiębiorstw skupujących produkty rolnicze i dostarczających środki
do produkcji rolniczej 6) instytucji państwowych i lokalnych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędy gmin, powiatów), 7) rolników – sąsiadów prowadzących podobną działalność gospodarczą. Na pewno są one przynajmniej częściowo użyteczne osobom prowadzącym gospodarstwa rolnicze ale czy informacje ekonomiczne (w tym, różnego rodzaje kalkulacje) są przydatne.
Jakie są koszty produkcji, ile udaje się zarobić w gospodarstwie na tej działalności i czy jesteśmy konkurencyjni z gospodarstwami z innych krajów? Są to
pytania, które często pojawiają się w debacie publicznej (szczególnie w sytuacji
spadku cen na surowce rolnicze i protestów rolników). Żeby próbować mierzyć
się z odpowiedzią na nie trzeba dysponować rzetelnie prowadzonymi kalkulacjami z prawidłową (jednolitą) metodyką oraz dysponować prawdziwymi parametrami ujmowanymi w tych kalkulacjach.

2. Materiał i metodyka badań
Celem głównym artykułu jest przedstawienie i ocena metodyki sporządzania kalkulacji ekonomicznych sporządzanych w celu określenia opłacalności poszczególnych działalności rolniczych (szczególna uwaga zostanie zwrócona na działalność
jaką jest produkcja mleka). Ocenie podaną zostaną kalkulacje przygotowywane
i udostępniane przez wybrane polskie ośrodki doradztwa rolniczego oraz Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa (Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft).

3. Teoretyczne aspekty sporządzania kalkulacji rolniczych – przegląd
dotychczasowych ustaleń
Od wieków ludzi nurtowało zagadnienie racjonalności ekonomicznej (efektywności) prowadzenia określonej działalności, w tym produkcji rolniczej. Między innymi w 1924 roku S. Moszczeński bardzo trafnie zdefiniował pojecie kalkulacji rolniczych jako „rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk, które
odpowiadają na pytanie: co by było jeśli postąpić tak lub inaczej, co by było jeśli
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podjąć taką lub inna decyzję” [Moszczeński S. 1924]. Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie różnych wariantów
rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. W pracach R. Manteuffla można
zauważyć zasadniczy podział kalkulacji rolniczych na dwie grupy: 1) kalkulacje
rozdzielcze, które są odpowiednikiem metody rozdzielczej w rachunku kosztów;
2) kalkulacje organiczne, które są odpowiednikiem metody organicznej rachunku
kosztów [Manteuffel R., 1983, s. 126-127]. Generalnie R. Manteuffel był zwolennikiem kalkulacji organicznych, gdyż wychodził z założenia, że gospodarstwo rolnicze (szczególnie wielokierunkowe) przypomina organizm, w którym poszczególne części, w tym przypadku jego działalności są ze sobą ściśle powiązane. Nakłady
ponoszone na jedną działalność dają określone efekty też w przypadku innej. Nie
mniej jednak autor zauważał słabości tego podejścia. Sprowadzało się ono do tego,
że: 1) kalkulacja organiczna była użyteczna tylko w obiektach, które można było
uznać za właściwie zorganizowane, 2) nie pozwalała ona ustalić struktury faktycznie poniesionych kosztów na poszczególne produkty. Zdania wśród naukowców
na przestrzeni dziejów dotyczące podejść w kalkulacjach rolniczych były podzielone. Do prekursorów nurtu organicznego należy zaliczyć Johanna Heinricha von
Thünena, Friedricha Aeroboe, Theodora Brinkmanna i Georga Blohma.
Prekursorem nurtu analitycznego (rozdzielczego) był Albrecht Thaer – twórca
tzw. szkoły racjonalnej w rolnictwie. Następcami Thaera w XIX wieku byli ekonomiści niemieccy: Theodor von der Goltz, Wilhelm Howard i austriak Johann
Pohl. W okresie późniejszym z polskich ekonomistów do tego nurtu należy zaliczyć ucznia Johanna Pohla – prof. Stefana Moszczeńskiego. W Polsce, za moment
przełomowy w dyskusjach nad problematyką kosztów jednostkowych w rolnictwie uznaje się konferencję zorganizowaną w dniu 20 października 1983 roku
przez Komitet Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk z okazji 80-lecia
urodzin prof. Ryszarda Manteuffla [Ziętara W. 2009]. Zgodzono się, że nie ma idealnej metody liczenia jednostkowych kosztów produkcji, która pozwalałaby na obliczenie rzeczywistych kosztów produkcji w gospodarstwie rolniczym, zwłaszcza
wielostronnym. Stwierdzono, że jednostkowe koszty produkcji w gospodarstwach
wielostronnych nie mogą stanowić podstawy oceny działalności produkcyjnych
i ustalania kierunku produkcji. Wyrażono pogląd, że rachunek kosztów w rolnictwie stanowi podstawę racjonalizacji nie tylko procesów produkcyjnych, lecz
także organizacji przedsiębiorstw. Powinien być oparty na kalkulacjach niepełnych. W tym celu wykorzystywano dwa podstawowe kryteria podziału kosztów:
według miejsc powstawania – na bezpośrednie i pośrednie oraz według reakcji na
zmiany w poziomie produkcji – stałe i zmienne. Pierwsze kryterium powinno być
stosowane na etapie ewidencji (przeszłość), a drugie na etapie planowania [Ziętara
W., Kondraszuk T. 1984, s. 105-111]. Współcześnie w Polsce ton w dyskusjach doty-
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czących problematyki ekonomiki produkcji rolniczej, a w nim kalkulacji rolniczych
nadaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W tej jednostce utworzony został System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY, w ramach którego zbierane są dane dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zaproponowano m.in. metodykę określenia opłacalności produkcji z poszczególnych działalności rolniczych. Jak zaznaczają autorzy
zgromadzone dane pozwalają na obliczenie pierwszej kategorii dochodowej w rachunku kosztów, a mianowicie nadwyżki bezpośredniej dla poszczególnych działalności rolniczych [http://www.agrokoszty.pl/ (dostęp 2.10.2016)]. Przyjęte założenia
metodyczne rachunku nadwyżki zostały jednoznacznie zdefiniowane w kontekście
obliczeń standardowej nadwyżki bezpośredniej (z ang. Standard Gross Margin –
SGM). Zdefiniowano poszczególne składniki kosztów bezpośrednich z produkcji
roślinnej. Zaliczono do nich: materiał siewny i nasadzeniowy, nawozy z zakupu,
środki do ochrony roślin, regulatory wzrostu, ubezpieczenie badanej uprawy, koszty
specjalistyczne. W produkcji zwierzęcej koszty bezpośrednie stanowią: zwierzęta
wchodzące do działalności, w celu wymiany stada, pasze, czynsze dzierżawne za
użytkowanie powierzchni paszowej, ubezpieczenie zwierząt, lekarstwa i środki weterynaryjne, usługi weterynaryjne, koszty specjalistyczne. Odejmując od wartości
potencjalnie towarowej produkcji koszty bezpośrednie uzyskuje się kategorię nadwyżki bezpośredniej. Jako okres obrachunkowy przyjęto 12 kolejnych miesięcy roku
kalendarzowego. Parametry prezentowane w kalkulacjach pochodzą z celowo dobranych gospodarstw rolniczych. Autorzy sporządzonych kalkulacji przypisują im wiele
cech użytecznych takich jak: 1) podstawa do wykonywania różnych opracowań, ekspertyz i analiz produkcyjno – ekonomicznych, 2) pomoc dla rolników w podejmowaniu różnych decyzji w gospodarstwie rolnym, 3) mogą być także wykorzystywane przez służby doradztwa rolniczego i inne jednostki wspierające rozwój rolnictwa
i obszarów wiejskich. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że użyteczność wskazanych rachunków jest zdecydowanie mniejsza niż wydaje się autorom. Czy kalkulacja
sporządzona na podstawie danych historycznych i w oparciu tylko o koszty bezpośrednie zdefiniowane w systemie FADN może mieć wartość dla rolnika?

4. Szczegółowość i metodyka kalkulacji konkurencyjności produkcji
mleka stosowana przez wybrane ośrodki doradztwa rolniczego
w Polsce
W Polsce większość ośrodków doradztwa rolniczego próbuje oceniać opłacalność
poszczególnych działalności przez pryzmat kalkulacji nadwyżek bezpośrednich
wzorując się na wytycznych sytemu „Agrokoszty” bądź idąc dalej ustalany jest
dochód rolniczy z danej działalności. W praktyce stosowane są bardzo różne po-
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dejścia w określaniu nawet tych samych miar ekonomicznych co może budzić
zdziwienie (tabela 1 i 2).
W kalkulacji opłacalności produkcji mleka (system alkierzowy) przygotowanej
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie kalkulowana jest nadwyżka bezpośrednia jako różnica pomiędzy warnością
produkcji a kosztami bezpośrednimi (tabela 1).
Tabela 1
Kalkulacja opłacalności produkcji mleka (system alkierzowy)
przygotowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie (marzec 2016)
Wyszczególnienie

Jednostki

Cena [zł]

Ilość

Wartość [zł]

Wartość produkcji
Mleko

l

8 000,00

1,1

8800

Cielę

kg

6,4

60

384

Krowa wybrakowana (5 lat
użytkowania)

kg

4,09

112

458

Wartość produkcji ogółem

9642
Pasze z zakupu

Pro Agro Z-18

dt

115

8,27

951

Koncentrat wysokobiałkowy

dt

202

10,67

2155

Śruta sojowa

dt

160

3,65

584

Mieszanka mineralna

kg

3,23

70

226

Lizawka

szt.

11,5

4

46

Premix

kg

2,4

18

Razem pasze z zakupu

43
4005

Pasze własne
Pasze potencjalnie towarowe
Śruta jęczmienna

dt

57,8

31

1792

Sianokiszonka z traw podwiędniętych

dt

17,03

90

1533

Kiszonka z kukurydzy

dt

18,84

45

848

Siano łąkowe

dt

45,28

7,65

346

Słoma jęczmienna

dt

11

5,5

61

Pasze nietowarowe

Razem pasze własne

4580
Inne koszty bezpośrednie

Inseminacja
Usługi weterynaryjne
Profilaktyka
Razem pozostałe koszty
bezpośrednie

zab.

110

1,5

165

kompl.

150

2,5

375

kpl.

160

1

160
700
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Wyszczególnienie

Jednostki

Cena [zł]

Ilość

Wartość [zł]

0,2

900

Koszty reprodukcji stada
Jałówka hodowlana (wymiana co
5 lat)

szt.

4 500,00

Razem koszty reprodukcji stada

900

Koszty bezpośrednie

10185

Nadwyżka bezpośrednia

-543

Nadwyżka bezpośrednia na 1 l mleka

-0,07

Koszty utrzymania budynków

10,00%

Czynsze, odsetki, najem

5,00%

1 018,49
509,24

Koszty pośrednie

1 527,73

Koszty całkowite

11 712,61

Dochód rolniczy

-2 070,53

Źródło: http://w-modr.pl/index.php?id=45 (dostęp 7.10.2016).

Do wartości produkcji z chowu krowy mlecznej zalicza się sprzedane mleko, cielę
uzyskane od krowy i przychody uzyskane z wybrakowanej krowy. W kosztach bezpośrednich znajdują się koszty pasz z zakupu, koszt własnej paszy mającej charakter potencjalnie towarowy, koszty pasz nie mających charakteru towarowego, koszty usług
weterynaryjnych i inseminacji oraz koszty reprodukcji (wymiany) stada. Następnie
ustalony jest dochód rolniczy z chowu krowy mlecznej jako różnica pomiędzy nadwyżką bezpośrednią a kosztami pośrednimi. Do kosztów pośrednich zaliczono koszty utrzymania budynków oraz czynsze, odsetki i najem. Określono je jako narzut na
wcześniej obliczone koszty bezpośrednie odpowiednio 10% i 5%. Trudno wywnioskować dlaczego przyjęto taki poziom narzutu i jaki jest związek przyczynowy pomiędzy kosztami bezpośrednimi a kosztami utrzymania budynków? Bardzo ważne
w sporządzanych kalkulacjach są parametry, które mają wpływ na końcowe ustalenia.
W analizowanej kalkulacji brak jest określenia na jakiej podstawie zostały one przyjęte – czy wynikają ze sprawozdawczości z danego roku, czy też są to wielkości normatywne? Czy tak „nieprecyzyjnie” przeprowadzona kalkulacja może mieć charakter
użyteczny dla rolnika? Zapis, że „nie należy traktować „Kalkulacji Rolniczych” jako
podstawy do analizy konkretnego gospodarstwa i podejmowania decyzji gospodarczych.
Są one jedynie przykładem sposobu obliczania kosztów” [http://w-modr.pl/index.php]
całkowicie nie zwalnia Autorów z odpowiedzialności za przeprowadzony rachunek.
W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego proponuje się podobną metodykę określania opłacalności produkcji (tabela 2). Także ustalana jest nadwyżka
bezpośrednia i dochód z danej działalności. Koszty bezpośrednie prezentowane
są bardziej syntetycznie z podziałem na 4 grupy wydzielane w metodyce ustalania
„standardowej nadwyżki bezpośredniej dla celów FADN”. W kosztach pośrednich
występują koszty ogólnogospodarcze, które są kalkulowane jako 5% narzut na koszty

39

Kalkulacje rolnicze jako ważne źródło informacji ekonomicznych ...

pośrednie. Dodatkowo pojawia się koszt ciągnika zaangażowanego w produkcję
mleka. Zastanawiające jest dlaczego te grupy kosztów występują jako koszty po
średnie i dlaczego przyjęto określony narzut?
Tabela 2
Kalkulacja opłacalności produkcji mleka przygotowana
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (czerwiec 2016)
Wyszczególnienie

Jednostki

Ilość

Cena [zł]

Razem wartość produkcji

Wartość [zł]
9634

Produkcja główna – mleko

l

7500

1,15

Cielę w wieku 2 tygodni*

kg

62,4

10

624

Wybrakowana krowa

kg

110

3,5

385

Razem koszty bezpośrednie

6845

1. Koszty odnowienia stada
Jałówka hodowlana

8625

1750
szt

7000

0,25

1750

Pasze treściwe z zakupu

dt

15

110

1650

Pasze treściwe własne

dt

7,5

70

525

Zielonka pastwiskowa – własna

dt

95

5,97

567

Siano łąkowe – własne

dt

12

46,26

555

Kiszonka z kukurydzy – własna

dt

65

10,55

686

Mieszanka mineralna

kg

75

11

825

2. Razem koszty pasz

4808

3. Razem koszty specjalistyczne

0

A. Specjalistyczne wydatki

zł

0

B. Usługi specjalistyczne produkcji zwierzęcej

zł

0

C. Najem dorywczy do prac specjalistycznych

zł

0

4. Razem inne koszty bezpośrednie

287

Opieka weterynaryjna, leki

zł

1

187

187

Inseminacja

zł

1

100

100

Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat

2789

5. Razem koszty pośrednie

693

Koszty ogólnogospodarcze – 5% kosztów bezpośrednich
Ciągnik własny

cnh

342
70,06

5

Razem koszty ogółem
Dochód z działalności bez dopłat

350
7538
2096,43

Dopłaty do produkcji

314,28

Dochód z działalności

2410,71

Źródło: http://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/notowania/2016/
czerwiec-2016/Mleko.pdf (dostęp 7.10.2016).
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Analizując zaprezentowane kalkulacje opłacalności produkcji mleka, przygotowane przez dwie analizowane instytucje doradcze, dla krów o podobnej wydajności mlecznej (7500-8000 litrów mleka) pojawia się więcej dylematów niż przed
ich oceną. Rolnik może mieć wątpliwości – czy prowadzenie produkcji mleka
jest opłacane? Jak wynika z kalkulacji zaprezentowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już na poziomie nadwyżki bezpośredniej
generowana jest strata. Prowadzenie tej działalności nie pokrywa kosztów bezpośrednich, czyli kierując się wiedzą ekonomiczną należałoby możliwie szybko
zaprzestawać prowadzenia produkcji mleka. Z ustaleń Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego wynika zupełnie coś innego. Generowany jest dochód
rolniczy z tej działalności na poziomie 2410 zł. Czy prezentowane kalkulacje są
użyteczne? Może chów krów w województwie warmińsko – mazurskim jest nieopłacalny i należałoby tylko prowadzić tą działalność w województwie mazowieckim? Myślę, że problem leży w innym miejscu – niejednoznaczności metodycznej
i przyjmowanych parametrów.

5. Szczegółowość i metodyka kalkulacji konkurencyjności produkcji
mleka stosowana przez Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze
dla Rolnictwa (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)
W niektórych krajach powstały instytucje, które wyspecjalizowały się w dostarczaniu informacji rolnikom o najnowszych technologiach i próbują je oceniać pod kątem ekonomicznym. W Danii, kraju o nowoczesnym i bardzo dobrze
zorganizowanym rolnictwie, w 2009 roku powołano Centrum Wiedzy Rolniczej (Knokwledge Centre for Agriculture), w którym dodatkowo zlokalizowano
„AgroTech” (instytut zajmujący się innowacjami w rolnictwie i produkcji żywności) [Matuszczak E., Skórnicki H. 2012, s. 105]. W Niemczech od ponad 100 lat
funkcjonuje „Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft”
(KTBL). Wymieniony instytut generuje parametry normatywne dla większości
działalności rolniczych prowadzonych w różnych systemach (konwencjonalnym,
ekologicznym) oraz przedstawia koszty normatywne zaangażowania różnych
kombinacji maszyn. W południowym Landzie Niemiec – Bawarii funkcjonuje
„Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa” (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft). Na stronie internetowej tej instytucji można znaleźć
wiele użytecznych informacji dotyczących aktualnych zagadnień dotyczących
nowych rozwiązań technologicznych, regulacyjnych (polityki rolnej) oraz ekonomicznych. Między innymi w części ekonomicznej prezentowane są kalkulacje
opłacalności prowadzenia różnych działalności.
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Tabela 3
Rachunek konkurencyjności (opłacalności) ekonomicznej chowu
krów mlecznych w przeliczeniu na jedną sztukę przedstawiony przez
Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa”
(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)
Wyszczególnienie

Liczba/Stanowisko

Cena

Wartość

Produkcja towarowa: Mleko

7 403 kg/rok

31,77 ct/kg

2351,9

Cielęta – waga 85 kg

0,86 sztuk/rok

389 euro/sztukę

334,6

Wybrakowane krowy mleczne

0,3 sztuk/rok

1017 euro/sztukę

305,1

Wartość nawozowa odchodów zwierzęcych

25,00 m³/rok

4,64 euro/m³

116,0

Koszty wymiany stada (jałówka hodowlana),

0,3 sztuk/rok

1700,6 euro/sztukę

509,9

Koszty odchowu cielęcia

0,86 sztuk/rok

69,4 euro/sztukę

59,3

Łączna wartość produkcji potencjalnie towarowej

3107,6

Koszty paszy treściwej i dodatków mineralnych [euro/sztukę]

616

Koszty leczenia, leków, środków higienicznych [euro/sztukę]

90

Koszty inseminacji [euro/sztukę]

35

Koszty ściołów [euro/sztukę]

21,7

Koszty energii elektrycznej, wody [euro/sztukę]

90

Koszty zmienne maszynowe [euro/sztukę]

70

Koszty pracowników sezonowych [euro/sztukę]

0

Koszty usług [euro/sztukę]

0

Koszty specjalistyczne związane z chowem krów [euro/sztukę]
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Inne koszty zmienne [euro/sztukę]

0

Suma kosztów zmiennych [euro/sztukę]

1534,9

Nadwyżka bezpośrednia I [euro/sztukę]

1572,7

Koszty zmienne pasz objętościowych [euro/sztukę]

461,2

Nadwyżka bezpośrednia II [euro/sztukę]

1111,5

Dopłaty bezpośrednie do chowu krów mlecznych [euro/sztukę]

0

Nadwyżka bezpośrednia I z dopłatami [euro/sztukę]

1572,7

Nadwyżka bezpośrednia II z dopłatami [euro/sztukę]

1111,5

Nakłady pracy [rbh/krowę/rok]

50,0

Nadwyżka bezpośrednia I z dopłatami na kg produkowanego mleka [ct/kg]

21,2

Nadwyżka bezpośrednia II z dopłatami na kg produkowanego mleka [ct/kg]

15,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.stmelf.bayern.de/idb/milchkuhhaltung.html
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Kalkulacje publikowane przez Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
pogrupowane są na: 1) działalności potencjalnie towarowe z produkcji roślinnej
prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym, 2) działalności
potencjalnie towarowe z produkcji zwierzęcej prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym, 3) działalności nietowarowe (paszowe) z produkcji roślinnej prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym,
4) działalności agroturystyczne, 5) wybrane działania związane ze sprzedażą bezpośrednią i małym przetwórstwem, 6) wybrane działania związane z usługami
dla ludności (np. urodziny dla dzieci z miasta w gospodarstwie). Wszystkie parametry przyjmowane w kalkulacjach mają charakter normatywny lub wynikają
z danych statystycznych i sprawozdawczości [https://www.stmelf.bayern.de/idb/
default.html]. Osoba korzystająca ze sporządzonych kalkulacji ma możliwość
„podejrzenia” w jaki sposób przyjęto określony parametr oraz może go zmienić
w swojej kalkulacji.
W kalkulacji opłacalności chowu krów mlecznych (produkcji mleka) precyzyjnie definiuje się potencjalne przychody z chowu krowy mlecznej a następnie
odejmuje się wszystkie koszty zmienne związane z tą działalnością. Wyróżnia się
dwa poziomy nadwyżki bezpośredniej, w pierwszym nie są uwzględniane pasze
objętościowe produkowane w gospodarstwie. Zaznaczyć należy bardzo wyraźnie,
że każdy przyjęty parametr jest bardzo precyzyjnie wyjaśniony. W materiale informacyjnym przedstawionym na stronie internetowej jest możliwość rozwinięcia każdej komórki w kalkulacji i zapoznanie się ze sposobem ustalenia danego
parametru. Dodatkowo użytkownik kalkulacji może wprowadzić własne parametry. Precyzyjność i szczegółowość ustalania parametrów w kalkulacji przedstawia
m.in. fakt, że w wartości produkcji potencjalnie towarowej uwzględniana jest
wartość nawozu organicznego uzyskiwanego od krów.
Przedstawione w tabeli 4 dane wyraźnie pokazują szczegółowość i dokładność
w określaniu wartości nawozowej gnojowicy uzyskiwanej od utrzymywanego
zwierzęcia. Korzystający z kalkulacji udostępnionej przez Bawarskie Państwowe
Centrum Badawcze dla Rolnictwa ma możliwość wprowadzenia własnych parametrów i w punkcie dotyczącym określenia wartości nawozowej gnojowicy może
wprowadzić liczbę dni przebywania zwierząt na pastwisku, skorygować zawartość
poszczególnych składników nawozowych w gnojowicy, podać inne koszty transportu, ewentualnie może syntetycznie podać własną wartość składników nawozowych ustaloną w innych kalkulacjach. Takie podejście, w którym z jednej strony
autorzy bardzo precyzyjnie „pochylają” się nad każdym parametrem w kalkulacji
i jednocześnie dopuszczają zmianę tych parametrów przez rolnika, czyni ją użyteczną.
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Tabela 4
Określenie wartości nawozów organicznych produkowanych przez krowę
w kalkulacji nadwyżki bezpośredniej przedstawionej przez
Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa”
(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)
Liczba dni
przebywania krów
na pastwisku
0 dni/

Produkcja nawozów organicznych w oborze

Produkcja nawozów organicznych na
pastwisku

Gnojowica
(m3/krowę/rok)

Obornik
(ton/krowę/rok)

Gnojowica
(m3/krowę/rok)

25,0

0,3

0,0

Tabela 4A
Wyszczególnienie
Przeciętna zawartość składników w gnojowicy od
zwierząt przebywających na pastwisku

Jednostka

N

P2O5

K2O

kg/m3

4,4

1,5

5,8

Produkcja gnojowicy

m3/krowę/rok

Zawartość składników w produkowanej gnojowicy

kg/krowę/rok

0,0

0,0

0,0

Wykorzystanie produkowanych składników

%

50,0

100,0

100,0

Ceny rynkowe poszczególnych składników

€/kg

1,32

1,00

0,89

Wartość produkowanych składników w gnojowicy

€/kg

0,0

0,0

Tabela 4B
Wyszczególnienie
Przeciętna zawartość składników w gnojowicy od zwierząt
przebywających na pastwisku

Jednostka

N

P 2O 5

K2O

kg/m3

3,5

1,4

5,0

87,5

35,0

125,0

Produkcja gnojowicy

m3/krowę/rok

Zawartość składników w produkowanej gnojowicy

kg/krowę/rok

25,0

Wykorzystanie produkowanych składników

%

60,0

100,0

100,0

Ceny rynkowe poszczególnych składników

€/kg

1,32

1,00

0,89

Wartość produkowanych składników w gnojowicy

€/kg

215,55

Koszty transportu gnojowicy z obory na pole

€/ m3

3,98

Koszty transportu gnojowicy z obory na pole w przeliczeniu
na krowę

€/ m3

99,5

€/krowę/rok

116,05

Wartość produkowanych składników w gnojowicy w
przeliczeniu na krowę

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.stmelf.bayern.de/idb/milchkuhhaltung.html
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Podsumowanie i wnioski
1. Współcześnie bardzo ważnym zasobem, pozwalającym rolnikom na podejmowanie właściwych decyzji jest użyteczna informacja zarówno technologiczna, jak również ekonomiczna. Powinna ona być aktualna, obiektywna
i możliwie szybko trafiać do użytkownika.
2. Parametry publikowane w kalkulacjach powinny być szczegółowo wyjaśnione. Niedopuszczalne jest publikowane kalkulacji, przez różne ośrodki
doradztwa rolniczego, dla tych samych działalności prowadzących do odmiennych wniosków decydentów. W artykule zaprezentowano dwie kalkulacje opłacalności (konkurencyjności) produkcji mleka (dla tego samego
okresu i podobnej produkcyjności zwierząt) prowadzące do odmiennych
wniosków. Z jednej wynikało, że chów krowy mlecznej już na poziomie
nadwyżki bezpośredniej prowadzi do strat w gospodarstwie, z innej można
było wyciągnąć wniosek, że chów krowy mlecznej pozwala na generowanie
dochodu z tej działalności.
3. W metodyce sporządzania kalkulacji opłacalności (konkurencyjności) dla
wybranych działalności rolniczych warto wrócić do ustaleń z lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku i uwzględniać nie tylko koszty bezpośrednie
zdefiniowane dla celów określania standardowej nadwyżki bezpośredniej,
ale przyjmować koszty zmienne zgodnie z metodyką stosowaną przez Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa i inne instytucje doradztwa rolniczego w Niemczech.
4. Aby uczynić kalkulacje opłacalności (konkurencyjności) dla wybranych
działalności rolniczych bardziej użyteczne należy bardzo precyzyjnie definiować przyjęte w nich parametry oraz dopuścić możliwość ich korygowania przez użytkownika.
5. Konieczne jest opracowanie przez polskie instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym, we współpracy z ośrodkami naukowymi, nowoczesnych
i użytecznych narzędzi dla rolników. Publikowanie na stronach internetowych kalkulacji w formie nieedytowalnych publikacji jest archaiczne.
LITERATURA
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KALKULACJE ROLNICZE JAKO WAŻNE ŹRÓDŁO INFORMACJI EKONOMICZNYCH –
METODYKA ICH SPORZĄDZANIA W POLSCE I NIEMCZECH
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STRESZCZENIE

Celem głównym artykułu było przedstawienie i ocena metodyki sporządzania kalkulacji sporządzanych do określenia konkurencyjności poszczególnych działalności rolniczych. Ocenie podane zostały kalkulacje przygotowywane przez polskie ośrodki doradztwa rolniczego oraz Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze dla Rolnictwa.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz sporządzane przez polskie ośrodki doradztwa
rolniczego kalkulacje konkurencyjności (opłacalności) dla poszczególnych działalności rolniczych, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez IERiGŻ w systemie AGROKOSZTY, są
mało użyteczne dla użytkowników (rolników). Konieczne jest opracowanie przez polskie
instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym, we współpracy z ośrodkami naukowymi,
nowoczesnych i użytecznych narzędzi dla rolników.
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ECONOMIC CALCULATIONS FOR AGRICULTURAL ACTIVITIES AS AN IMPORTANT
SOURCE OF INFORMATION - METHODOLOGY OF THEIR MAKING IN POLAND
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SUM M A RY

The main aim of the article was to present and evaluate the methodology of preparing the calculation of the profitability of agricultural production. Assessment are given
calculations prepared by the Polish agricultural advisory centers and the Bavarian State
Research Centre for Agriculture. As evident from the analyzes drawn up by the Polish
agricultural advisory centers calculations, according to the methodology used by IAFE
system AGROKOSZTY, are not very useful for users (farmers). As the research is necessary to develop a modern and useful tools for farmers.
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1. Wstęp
W miarę podwyższania standardu życia przeciętny konsument staje się coraz bardziej wymagający w zakresie jakości żywności. Nowe trendy w sferze konsumpcji
żywności wynikają z przykładania coraz większej uwagi do wartości produktów pod
względem zdrowotnym oraz sposobu ich wytwarzania. Stąd coraz większe zainteresowanie żywnością naturalną. Jedną z odpowiedzi na potrzeby rynku żywnościowego jest rozwój produkcji żywności ekologicznej, a zarazem rozwój ekologicznej
produkcji rolniczej [Komorowska 2016]. W ostatnich latach w całej Europie produkty ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Kraje członkowskie UE
są zainteresowane rozwojem produkcji ekologicznej i wsparciem tego obszaru w ramach WPR. Rolnictwo ekologiczne oznacza produkcję sprzyjającą środowisku naturalnemu. Dzięki niemu powstają wysokiej jakości artykuły żywnościowe, ponadto
zachowana jest wysoka żyzność gleb, naturalny krajobraz, wspierana jest ochrona
gatunków i wód gruntowych. Istnieje jednak również wiele barier oraz ograniczeń
natury ekonomicznej i społecznej na drodze tego rozwoju [Motowidlak 2008].
Wprowadzone do polskiego porządku prawnego akty prawne odnoszące się
do rolnictwa ekologicznego umożliwiają jego rozwój, gwarantując producentom
i konsumentom zabezpieczenia organizacyjno-prawne. Ustawy o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2001 r. oraz z 25 czerwca 2009 r., a także z 5 grudnia 2014 r.
1 Wkład pracy: Teresa Miś – 50%, Dariusz Zając – 50%.
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o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, uregulowały warunki prowadzenia
produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi2. Ustawodawca określił w nich system kontroli, certyfikacji i obrót produktami
oraz ich znakowanie. Przepisy te są zgodne z przepisami prawnymi Unii Europejskiej
w tej dziedzinie oraz International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Krajowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a kontrolę gospodarstw ekologicznych
prowadzą upoważnione do tego jednostki, które wydają stosowne zaświadczenia
umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie upraw ekologicznych. Według J. Wilkina [2010] w Polsce zauważalny staje się nacisk na wprowadzanie WPR UE, poprzez
przekazywanie coraz większych nakładów finansowych na przystosowanie rolnictwa
do przemian mających na celu bezpieczeństwo żywności, konkurencyjną działalność
produkcji rolniczej, wraz z jednakowym i czynnym rozwojem rejonów wiejskich.
Obecne podejście do wspierania sektora rolnego i gospodarki żywnościowej w UE
w XXI w., to produkcja o wysokiej wartości dodanej, między innymi poprzez zastosowanie specjalistycznej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań z zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju – przykładem tu może być produkcja żywności ekologicznej [Chmieliński 2015]. O tym jak ważne znaczenie odgrywa produkcja rolnicza
metodami ekologicznymi świadczy fakt, że rolnictwo ekologiczne jest praktykowane
w 172 krajach świata i zajmuje powierzchnię 43,7 mln ha gruntów rolnych, które
są uprawiane przez około 2,3 mln rolników. Globalna sprzedaż żywności i napojów
ekologicznych osiągnęła w 2014 r. wartość 80 miliarda dolarów3. Współcześnie obserwuje się duże zainteresowanie na certyfikowane produkty ekologiczne – krajowe
i zagraniczne. Żywność ekologiczna jest coraz bardziej dostępna dla konsumentów,
coraz więcej sieci handlowych oferuje dodatkowe stoiska dla takiej żywności. Ponadto wzrasta też świadomość konsumentów, którzy wolą wydać więcej pieniędzy, kupić
mniejszą ilość, ale bardziej wartościowe wysokiej jakości produkty żywnościowe.

2. Cel, materiały źródłowe i metody badań
Celem artykułu jest ocena znaczenia rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej4, a przy tym
rozpoznanie korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz problemów i barier jej dalszego rozwoju.
2 Dz.U. nr 38, poz. 452 (2001); Dz.U. nr 116, poz. 975 (2009): Dz.U. 2015, poz. 55.
3 The World of Organic Agriculture – Statistics&Emerging Trends, FIBL, IFOAM, Switzerland,

Germany 2016, pp. 340. Ponadto szerzej na ten temat m. in. w: [Luty 2016].
4 Region o rozdrobnionej strukturze obszarowej obejmuje trzy województwa, tj.: małopolskie,
podkarpackie i świętokrzyskie [por. Michna 2001, Czudec, Kata, Miś, Zając 2008].
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Zbierając materiał empiryczny do artykułu wykorzystano metodę statystyki gospodarczej i powszechnej oraz metodę wywiadu z kwestionariuszem, przeprowadzonego
z rolnikami. Materiał empiryczny artykułu stanowią zatem dane statystyczne z GUS
w Warszawie oraz dane z roczników The World of Organic Agriculture – Statistics&Emerging Trends, publikowanych przez Research Institute of Organic Agriculture
(FIBL) we Frick w Szwajcarii oraz International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM) w Bonn w Niemczech, a także dane z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie oraz z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Dla kompleksowego ujęcia
badanej problematyki w artykule wykorzystano również informacje uzyskane od rolników (producentów ekologicznych) w regionie południowo-wschodniej Polski, które wykraczają poza system statystyki gospodarczej i powszechnej, a dotyczą ważnych
kwestii, tj. korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz
barier rozwoju tej produkcji5. Zgromadzony i uporządkowany materiał empiryczny
opracowano w formie tabelarycznej, wykorzystując metodę analizy porównawczej.
5 Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto rolników, właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, na terenie trzech województw południowo-wschodniej
Polski, tj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wywiady kwestionariuszowe były elementem szerszych badań realizowanych w ramach projektu pt. Znaczenie pozarolniczej działalności
gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, finansowanego ze środków NCN w Krakowie, nr NN114191240, pod kierownictwem dr Dariusza Zająca.
Łącznie badaniami objętych zostało 210 rolników, przy czym 85 z nich, tj. 40,5% ogółu prowadziło
działania służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego oraz ochronie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego, a w tym 80, tj. 38,1% ogółu realizowało program rolnośrodowiskowy, a 13, tj. 6,2%
ogółu prowadziło produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, w tym 5 z nich prowadziło ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne. Badania ankietowe (tj. wywiad z kwestionariuszem wśród
rolników) miały charakter badań częściowych – reprezentatywnych (dobór celowo – losowy). Jednostką próby były indywidualne gospodarstwa rolne z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Badania ankietowe przeprowadzono we wszystkich indywidualnych gospodarstwach rolnych uczestniczących w Polskim FADN, których właściciele prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność
gospodarczą w regionie objętym badaniami. We współpracy z IERiGŻ-PIB w Warszawie do badań
wytypowano 242 jednostki. Po przeprowadzonych badaniach okazało się jednak, iż część rolników
nie udzieliła kompletnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu, w związku
z czym po dokonaniu weryfikacji zgromadzonego materiału empirycznego ostatecznie do dalszej
analizy przyjęto 180 ankiet – wypowiedzi respondentów (wywiad z kwestionariuszem wśród rolników), a pozostałe odrzucono ze względu na niekompletność. Wobec tego postanowiono dokonać
dodatkowego doboru gospodarstw rolnych do badań (poza obserwacją FADN), przy czym miał on
charakter doboru celowo – losowego. Kryterium doboru celowego był fakt, że w indywidualnym
gospodarstwie rolnym jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza oraz to, że jednostki
te znajdują się na terenie tych samych gmin, co gospodarstwa rolne będące pod obserwacją FADN,
których właściciele nie udzielili kompletnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
wywiadu. Następnie wykorzystując metodę wyboru losowego w każdej takiej gminie wylosowano
po 2 gospodarstwa rolne do badań. Dodać należy, iż dotyczyło to 15 gmin i w każdej z nich przeprowadzono dodatkowe badania w 2 losowo wybranych gospodarstwach, czyli razem daje to 30 jednostek. Zatem łącznie do dalszej analizy ostatecznie przyjęto 210 ankiet – wypowiedzi respondentów
(wywiad z kwestionariuszem wśród rolników) [por. Zając 2014].
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3. Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne oparte jest na innych zasadach niż rolnictwo konwencjonalne, jest to sposób gospodarowania, którego zasadniczymi cechami są zrównoważona produkcja roślinno-zwierzęca, zakaz używania nawozów syntetycznych,
pestycydów i dodatków paszowych, ale wykorzystywanie naturalnych środków
biologicznych i mineralnych. Polega to na używaniu nawozów zwierzęcych, resztek roślin (kompostu), zmianowaniu upraw, zwalczaniu chwastów i szkodników
metodami biologicznymi i mechanicznymi oraz ochronie zwierząt i roślin [Zegar 2012]. Produkcja ekologiczna łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, stosowanie wysokich standardów
dotyczących dobrostanu zwierząt, preferowanie przez konsumentów produktów
wytwarzanych przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów [Daly
2007, Łapińska 2009]. Powinna być preferowana na obszarach o dużych zasobach
pracy i szczególnie wysokiej jakości środowiska naturalnego [Kapusta 2005].
Właśnie w regionie południowo-wschodniej Polski, występują bardzo duże potencjalne możliwości rozwoju produkcji ekologicznej6. Sprzyjają temu niski stopień
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i tradycyjny sposób produkcji z zastosowaniem płodozmianu. Region ten odznacza się relatywnie wysokim w skali kraju
udziałem obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej, niskimi dawkami
nawozów NPK, wysokim odsetkiem ludności wiejskiej oraz wysokim poziomem
bezrobocia (tabela 1). Dodać trzeba, że wysoki w skali kraju udział powierzchni
o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych sprzyja łączeniu produkcji ekologicznej z turystyką wiejską i agroturystyką.
Przed wstąpieniem Polski do UE aktywnie rozwijało się rolnictwo ekologiczne
i z sukcesami działa do dziś. Wszystkie gospodarstwa, które przystąpiły do systemu rolnictwa ekologicznego przed 2004 r. produkowały ekologiczną żywność
na rynek. W sytuacji, gdy nie było dopłat, wyłącznie sprzedaż rynkowa ekologicznej żywności dawała możliwość zwrotu wyższych, względem rolnictwa konwencjonalnego, nakładów i gwarantowała zyski. Rolnicy ekologiczni produkujący
na rynek to ścisła elita i jednocześnie często lokalni liderzy rozwoju [Rolnictwo
ekologiczne… 2013].

6 Potwierdzają to również wyniki wcześniejszych badań prowadzonych w tym regionie [por.
Czudec, Zając 2010].
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Wybrane cechy województw w 2015 roku

Tabela 1

Udział % obszarów
prawnie chronionych
w powierzchni
ogólnej

Udział %
ludności na
obszarach
wiejskich

Dawki
nawozów NPK
na 1 ha UR
(w kg)

Dolnośląskie

18,6

30,8

159,0

8,6

Kujawsko-pomorskie

31,8

40,4

184,0

13,3

Lubelskie

22,7

53,8

127,0

11,7

Lubuskie

38,8

35,0

105,0

10,6

Łódzkie

19,6

36,9

127,0

10,3

Małopolskie

53,0

51,5

87,6

8,4

Mazowieckie

29,7

35,7

87,3

8,4

Opolskie

27,2

48,1

200,0

10,2

Podkarpackie

44,9

58,7

70,6

13,2

Podlaskie

31,8

39,4

88,7

11,8

Pomorskie

32,7

35,6

126,0

9,0

Śląskie

22,2

22,9

115,0

8,2

Świętokrzyskie

65,0

55,4

122,0

12,5

Warmińsko-mazurskie

46,7

40,9

97,9

16,3

Wielkopolskie

31,7

45,1

155,0

6,2

Zachodniopomorskie

21,6

31,4

110,0

13,3

Polska

32,5

39,7

123,0

9,8

Województwa

51

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
(w %)

Źródło: Dane z BDL, GUS w Warszawie.

W Polsce w latach 2003-2015 liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła
18-krotnie. Najwięcej gospodarstw ekologicznych znajduje się w województwach
warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie w analizowanym okresie nastąpił
wzrost ich liczby odpowiednio: 60 i 73-krotny. Z kolei w przypadku województwa
małopolskiego i podkarpackiego w tym czasie nastąpił blisko dziesięciokrotny
przyrost liczby gospodarstw ekologicznych. Natomiast w badanym regionie wyjątek w tym zakresie stanowi województwo świętokrzyskie, gdzie wystąpił niewielki, bo tylko trzykrotny wzrost liczby takich gospodarstw (tabela 2).
Z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez J. Tyburskiego i S. ŻakowskąBiemans [2013] wynikało zatem, że region południowo-wschodniej Polski odniósł
sukces w tzw. „ekointensyfikacji”, ponieważ tam odnotowano nie tylko znaczący
przyrost liczby gospodarstw ekologicznych, ale także zachowano tradycje w uprawie owoców i warzyw oraz w rozwoju przetwórstwa z możliwością kontraktacji, co zapewniało pewne rynki zbytu dla ekologicznych produktów rolnych po
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opłacalnej cenie. Dane zawarte w tabeli 2 wskazują jednak, że w ostatnich latach
(tj. 2010-2015) pojawił się problem, polegający na tym, że tylko w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej południowo-wschodniej Polski nastąpił spadek
liczby gospodarstw ekologicznych. W analizowanym okresie, blisko co trzecie gospodarstwo w Małopolsce i co piąte na Podkarpaciu zrezygnowało z produkcji
rolniczej metodami ekologicznymi, a w województwie świętokrzyskim wystąpił
spadek liczby gospodarstw ekologicznych o 6%.
Tabela 2
Gospodarstwa ekologiczne według województw w latach 2003, 2010 i 2015
Liczba gospodarstw ekologicznych
Województwa

2003

2010

2015

Udział % województw w 2015 roku
w liczbie
gospodarstw
ekologicznych

w powierzchni
upraw
ekologicznych

Dolnośląskie

52

778

893

3,9

5,4

Kujawsko-Pomorskie

54

232

385

1,7

1,8

Lubelskie

205

1 386

1 896

8,2

5,9

Lubuskie

16

417

1 214

5,3

8,0

23

234

526

2,3

1,7

Małopolskie

Łódzkie

144

1 729

1 195

5,2

2,2

Mazowieckie

165

1 232

2 339

10,2

9,3

12

49

73

0,3

0,5

Opolskie

129

1 620

1 305

5,7

2,9

Podlaskie

Podkarpackie

45

1 038

3 296

14,3

9,7

Pomorskie

29

348

772

3,4

4,3

Śląskie

14

153

234

1,0

1,1

261

928

872

3,8

2,0

Warmińsko-Mazurskie

67

898

4 054

17,6

19,4

Wielkopolskie

32

456

889

3,9

5,9

Świętokrzyskie

Zachodniopomorskie
Polska

39

1 312

3 072

13,3

19,8

1 287

12 901

23 015

100,0

100,0

Źródło: Dane z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce są uzależnione od
właściwego wykorzystania silnych stron i istniejących szans dla ekologicznej produkcji rolniczej. Do silnych stron należy zaliczyć [Golinowska 2013]: niski stopień zanieczyszczenia środowiska, przewagę rodzinnych gospodarstw rolnych,
duże zasoby i relatywnie niskie koszty pracy, niski poziom stosowanych środków
chemicznych, dopłaty z budżetu państwa i UE oraz konkurencyjność cenową
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polskich artykułów ekologicznych na rynku europejskim. Z kolei wśród słabych
stron należy wymienić: brak zaufania konsumentów do producentów żywności
ekologicznej, wysokie koszty produkcji ekologicznej, brak sprawnej sieci dystrybucji i skutecznego marketingu oraz rozdrobnienie popytu i podaży.
Szansą dla polskiego rolnictwa ekologicznego są dalsze inwestycje w produkcję warzywniczą i sadownictwo, na które istnieje znaczne zapotrzebowanie w krajach UE, Japonii i USA. Należy wspierać finansowo gospodarstwa ekologiczne,
aby mogły zwiększać asortyment wytwarzanych produktów. Niezbędna jest dalsza edukacja polskiego społeczeństwa oraz dywersyfikacja kanałów dystrybucji.
Zarówno władze szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, jak i sami producenci produktów ekologicznych powinni aktywnie promować i propagować
(np. w Internecie) rolnictwo ekologiczne, gdyż niesie ono ze sobą korzyści dla
całej gospodarki. Powinno to przyczynić się do zwiększenia produkcji i sprzedaży ekoproduktów na rynku krajowym i zagranicznym, a w konsekwencji do
ugruntowania pozycji Polski jako wiodącego producenta i przetwórcy żywności
ekologicznej [Domagalska, Buczkowska 2015].
4.

Instytucjonalne i finansowe wsparcie rozwoju rolnictwa
ekologicznego

Wśród wielu wyzwań stojących przed współczesną polityką rolną i sposobami ich
rozwiązania należy wymienić: dobre zabezpieczenie przyrodniczych podstaw budowy długookresowej konkurencyjności rolnictwa i całego sektora żywnościowego,
wzmocnienie działań w badaniach rolniczych UE na rzecz rozwoju, wymianę informacji w całym łańcuchu żywnościowym, wzmocnienie mechanizmów kontroli
i sankcji oraz poprawę systemu prognozowania. Zależy to od sprawnego funkcjonowania instytucji wdrażających WPR [Kulawik 2015]. Niemożliwe jest osiągnięcie
zrównoważenia rozwoju bez współpracy różnych instytucji i organizacji, łączenia
rozmaitych dziedzin wiedzy, odwoływania się do różnych predyspozycji i kompetencji człowieka [Bołtromiuk, Kłodziński 2011]. Dużą rolę odgrywają tutaj działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zwraca uwagę na poszerzanie
rynków zbytu produktów ekologicznych, ich promocję oraz podkreśla znaczenie
współpracy różnych podmiotów w tym zakresie. Pod koniec 2016 r. Ministerstwo
we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowywało w ramach promocji tzw. zielonych zamówień publicznych – Przewodnik po rynku produktów ekologicznych, zawierający wytyczne dotyczące zamawiania takich produktów. Ponadto
Ministerstwo uczestniczy w działaniach mających na celu doskonalenie systemu
kontroli i certyfikacji. Jednym z narzędzi służących zapewnieniu wiedzy producentom ekologicznym i doradcom o najbardziej efektywnych metodach produkcji
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jest udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego. W 2016 r. takich dotacji udzielono dla trzydziestu tematów badawczych
związanych z różnymi aspektami produkcji ekologicznej, na kwotę ponad 4,8 mln zł
[Biuletyn Informacyjny… 2016]. Duże znaczenie w propagowaniu ekologii i ochrony
środowiska mają instytucje doradcze na obszarach wiejskich, w tym m.in. Centrum
Doradztwa Rolniczego i Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). W strukturach
ODR zatrudnieni są doradcy rolno-środowiskowi, którzy przygotowują plany rolno-środowiskowe, wnioski aplikacyjne, prowadzą szkolenia, organizują targi, wystawy itp. [Wiatrak 2004, Kania 2011, Sikorska-Wolak, Krzyżanowska, Parzonko
2014]. Doradcy pomagają także rolnikom prowadzącym działalność ekologiczną
w przygotowaniu zgłoszenia do jednostki certyfikującej oraz do Wojewódzkiego
Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także przy wypełnianiu wniosku o płatność i gromadzeniu niezbędnych załączników [Miś 2008].
Wśród instytucji wspierających rozwój produkcji ekologicznej należy wymienić
także samorząd terytorialny, Krajową Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wiele
jednostek non-profit, w postaci stowarzyszeń i fundacji.
Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem funkcji środowiskowej i ekologicznej realizowane jest w ramach II filara WPR i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadaniem
tego funduszu jest finansowanie działań związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w tym także programu rolno-środowiskowego [Miś 2016]. Program rolno-środowiskowy, jako działanie 214 osi drugiej
PROW 2007-2013, obejmujące dziewięć pakietów, w tym rolnictwo ekologiczne, cieszył się dużą popularnością wśród rolników. Jak wynika z danych ARiMR
w Warszawie, w ramach tego programu wsparciem objęto bowiem 138,4 tys. gospodarstw, powierzchnię 2,9 mln ha UR oraz średniorocznie 66,9 tys. zwierząt.
Dodać trzeba, że największe kwoty na realizację tego programu wypłacono rolnikom z województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i lubelskiego, zaś najmniejsze na Śląsku. Relatywnie niskim poziomem tego
wsparcia odznacza się przy tym region południowo-wschodniej Polski, albowiem
Podkarpacie uplasowało się pod tym względem na jedenastej pozycji w kraju, Małopolska na dwunastej, a województwo świętokrzyskie na trzynastej [Miś, Pamuła
2016]. Ekologiczna produkcja rolnicza jest zatem wspierana środkami z budżetu
UE i budżetu krajowego, co jest istotnym warunkiem rozwoju tego modelu gospodarowania. W latach 2014-2020 przewiduje się przy tym adresowanie relatywnie większej pomocy finansowej do gospodarstw mniejszych obszarowo, co może
nasilić zainteresowanie rolników tą formą gospodarowania w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej [Kondratowicz-Pozorska 2014, Niewęgłowska 2014].
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W latach 2014-2020 w ramach PROW wyodrębniono działanie M 11 – Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników do utrzymania lub stosowania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w obowiązujących przepisach. Wsparcie obejmuje dwa poddziałania, tj.:
Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, w ramach którego pomoc
udzielana jest na następujące pakiety: Uprawy rolnicze, Uprawy warzywne, Uprawy
zielarskie, Uprawy sadownicze, Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Trwałe
użytki zielone, a także Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego, gdzie
pomoc udzielana jest na wszystkie powyższe pakiety, ale po okresie konwersji.
Jak wynika z danych ARiMR w Warszawie, pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatności ekologicznej został przeprowadzony w terminie od 15 marca do
10 lipca 2015 r., w ramach którego wpłynęło ich 4 317. Rolnik decydujący się na
przestawienie gospodarstwa na ekologiczne otrzyma w ramach nowego PROW
pomoc finansową w wysokości od 428 do 1 882 zł na ha. Przewidziano przy tym
zmniejszanie stawek w zależności od wzrostu areału. Do końca 2016 r. najwięcej
wniosków o dofinansowanie produkcji ekologicznej zostało przyjętych i zrealizowanych w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim, co wynika z faktu, że występuje tam największa liczba gospodarstw ekologicznych w skali kraju (por. tabela 2 i 3).
W przypadku wypłaconych kwot dofinansowania produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi na pierwszym miejscu w kraju uplasowały się województwa zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Najmniej środków finansowych
w ramach działania M 11 – Rolnictwo ekologiczne, wypłacono z kolei w województwach opolskim i śląskim, a więc tam, gdzie znajduje się najmniej gospodarstw ekologicznych. W regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze
obszarowej, kwoty wypłaconych środków finansowych na realizację ekologicznej
produkcji rolniczej są natomiast ponad 10-krotnie niższe aniżeli np. w województwie
zachodniopomorskim czy warmińsko-mazurskim. Ponadto należy zauważyć, że tylko w tym regionie wypłacono najniższe w skali kraju kwoty dofinansowania na jeden
zatwierdzony wniosek, czyli na jedną podpisaną umowę. Są to wielkości rzędu 7 tys.
zł, podczas gdy np. w województwie opolskim 33 tys. zł – różnice są zatem bardzo
duże. Potwierdzeniem tego są obliczone wskaźniki absorpcji, które pokazują faktyczny
udział poszczególnych województw w absorpcji środków finansowych w liczbie podpisanych umów (wskaźnik I) oraz w kwocie wsparcia (wskaźnik II) w stosunku do ogółu
w kraju (por. tabela 2 i 3). Wskaźniki absorpcji wyższe od 1 wskazują przy tym na duże
zaangażowanie rolników w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację
działań związanych z rolnictwem ekologicznym. Natomiast im wyższa wartość wskaźnika, tym dane województwo w większym stopniu wykorzystuje swoje możliwości,
czyli posiadane zasoby endogeniczne do rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej.
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Tabela 3
Wykorzystanie środków finansowych z PROW 2014-2020 w ramach
działania M 11 – Rolnictwo ekologiczne według województw
Udział % województw
Województwa

w liczbie
zawartych
umów

w kwocie
wypłaconych
płatności

Kwota
wypłaconych
płatności na
1 umowę
(w zł)

Wskaźnik
absorpcji I*

Wskaźnik
absorpcji II**

Dolnośląskie

3,7

4,4

19 143,4

0,94

0,81

Kujawsko-pomorskie

1,6

1,7

17 378,7

0,94

0,94

Lubelskie

8,1

5,7

11 342,1

0,99

0,97

Lubuskie

5,6

9,0

26 135,1

1,10

1,13

Łódzkie

2,0

1,8

14 761,7

0,87

1,06

Małopolskie

4,9

2,0

6 462,4

0,94

0,91

Mazowieckie

9,2

8,5

14 869,8

0,90

0,92

Opolskie

0,3

0,6

33 081,5

1,00

1,20

Podkarpackie

5,2

2,4

7 491,1

0,91

0,82

Podlaskie

15,2

10,2

10 829,8

1,10

1,10

Pomorskie

3,4

4,5

21 507,9

1,00

1,05

Śląskie

0,8

0,9

18 950,1

0,80

0,81

Świętokrzyskie

3,8

1,8

7 789,5

1,00

0,90

18,6

20,0

17 468,9

1,10

1,04

3,4

5,2

25 320,3

0,87

0,88

14,0

21,3

24 798,5

1,10

1,08

100,0

100,0

–

–

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

16 256,8

* Wskaźnik absorpcji I = udział województwa w liczbie umów podpisanych w ramach działania
M 11 / udział województwa w liczbie gospodarstw ekologicznych.
** Wskaźnik absorpcji II = udział województwa w kwocie zrealizowanych płatności w ramach działania
M 11 / udział województwa w ekologicznej powierzchni UR.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z ARiMR w Warszawie.

Z badań H. Runowskiego [2009] wynika, że w rolnictwie ekologicznym możliwości produkcyjne nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Jednak wzrost efektywności ekonomicznej w tym rolnictwie jest i będzie ograniczony przez rygorystycznie ustalone
wytyczne dla certyfikowanych upraw i chowu zwierząt, a szczególnie przez zakaz stosowania chemicznych środków produkcji. O możliwościach rozwojowych rolnictwa
ekologicznego zdaje się zatem przesądzać poziom dochodów generowanych przez
gospodarstwa ekologiczne oraz poziom dotacji. W krajach o niskim i umiarkowanym
poziomie wsparcia zewnętrznego tej formy rolniczego gospodarowania zmniejsza się
przy tym zainteresowanie rolników podejmowaniem produkcji ekologicznej.
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5. Korzyści i bariery rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w opinii
ankietowanych rolników z regionu południowo-wschodniej Polski
Rolnictwo ekologiczne przynosi zróżnicowane i wpisujące się w koncepcję rozwoju zrównoważonego korzyści ekonomiczno-społeczne, środowiskowe, zdrowotne i etyczno-estetyczne [Golinowska 2013]. Według W. Łuczki-Bakuły [2007]
na korzyści ekonomiczno-społeczne składają się: utrzymanie miejsc pracy na
obszarach wiejskich, zapobieganie nadmiernemu odpływowi ludności wiejskiej,
energooszczędność. Korzyści środowiskowe to: zwiększenie żyzności gleby, zachowanie bioróżnorodności i minimalne obciążenie środowiska przyrodniczego.
Korzyści zdrowotne obejmują zapewnienie wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej produktu, zaś etyczno-estetyczne zachowanie zróżnicowanego krajobrazu
rolniczego, kierowanie się zasadami etyki środowiskowej.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie korzyści uzyskują
rolnicy w wyniku prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej? Informacje na ten temat zestawiono w tabeli 4.
Zdaniem rolników do istotnych korzyści w tym zakresie należy to, że działalność ta sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej oraz rozwojowi gospodarstwa
rolnego, umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania rodziny oraz sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie rolnym. Z kolei do średnio
istotnych korzyści wynikających z prowadzenia produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi rolnicy zaliczyli to, że sprzyja ona poprawie sytuacji materialnej
i warunków życia rodziny, sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie rolnym, stanowi źródło żywności dla rodziny oraz czynnik przyciągający
turystów i zwiększający popyt z ich strony. Natomiast w opinii rolników mało
istotnymi korzyściami z tego tytułu jest to, że działalność ta sprzyja zachowaniu
dziedzictwa kulturowego wsi, poprawie sytuacji ekonomicznej oraz rozwojowi
pozarolniczej działalności gospodarczej, a także podtrzymaniu tradycji rodzinnych (tabela 4). Dodać jednak należy, iż jak wynika z badań, rolnicy prowadzący
działalność agroturystyczną zdecydowanie wyżej, w porównaniu z pozostałymi,
oceniali znaczenie ostatnich czterech odpowiedzi, jako korzyści wynikających
z prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.
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Tabela 4
Korzyści wynikające z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej
w ocenie ankietowanych rolników
Korzyści

Średnia ocen dokonanych przez
rolników*

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego

8,4

Umożliwia uzyskiwanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej

8,3

Sprzyja rozwojowi gospodarstwa rolnego

8,2

Powoduje wzrost dochodów i stanowi źródło utrzymania rodziny

8,1

Sprzyja poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie rolnym

6,9

Sprzyja poprawie sytuacji materialnej rodziny

6,4

Sprzyja poprawie warunków życia rodziny

6,2

Sprzyja poprawie wykorzystania majątku w gospodarstwie rolnym

5,2

Stanowi źródło żywności dla rodziny

4,9

Stanowi czynnik przyciągający turystów i zwiększający popyt z ich strony

4,9

Sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi

4,4

Sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej pozarolniczej działalności gospodarczej

4,2

Sprzyja rozwojowi pozarolniczej działalności gospodarczej

4,1

Sprzyja podtrzymaniu tradycji rodzinnych

3,8

* rolnicy oceniali istotność każdej korzyści w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna, 3-4
mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna.

Źródło: Badania własne (wywiad z kwestionariuszem z rolnikami).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że prowadzenie ekologicznej produkcji
rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej powoduje, iż rolnicy uzyskują dzięki temu szereg różnorodnych korzyści, w tym przede wszystkim
o charakterze ekonomicznym, które dotyczą nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych i działalności agroturystycznej, ale także są ważne dla
obszarów wiejskich.
Istotne jest to, że prowadzenie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi
w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, powoduje wzrost dochodów
i stanowi źródło utrzymania rodzin rolniczych, sprzyjając tym samym poprawie
ich sytuacji materialnej i warunków życia. Poza tym działalność ta sprzyja również
poprawie wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach rolnych. Można zatem stwierdzić, że prowadzenie ekologicznej produkcji rolniczej niejako zapobiega procesom depopulacyjnym na obszarach wiejskich tego regionu. Wydaje się
bowiem, że istotną przyczyną emigracji ludności z obszarów wiejskich jest brak
pracy i źródeł utrzymania, a to właśnie zapewnia ta działalność.
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Ponadto prowadzenie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w badanym regionie sprzyja zarówno poprawie sytuacji ekonomicznej, jak i rozwojowi
gospodarstw rolnych i działalności agroturystycznej rolników i ich rodzin, a także
stanowi istotny czynnik przyciągający turystów i zwiększający popyt z ich strony,
jak również sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi i podtrzymaniu tradycji rodzinnych. Wobec tego należy stwierdzić, że działalność ta ma zatem charakter komplementarny względem agroturystyki, stanowiąc tym samym ważne jej
dopełnienie, a przy tym jest również istotna z punktu widzenia zrównoważonego
i wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa.
Ważną korzyścią uzyskiwaną przez rolników i rodziny rolnicze z tytułu prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej jest wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Pojawia się tu jednak problem
kosztów i korzyści związanych z dostarczaniem przez rolnictwo tzw. dóbr publicznych. Z jednej strony bowiem społeczeństwo ponosi koszty, a rolnicy uzyskują korzyści finansowe, a z drugiej zaś ci ostatni muszą się dostosować do wymagań z tym
związanych, co zwykle przeszkadza bądź nawet uniemożliwia maksymalizowanie
wolumenu produkcji rolniczej oraz dochodów z gospodarstwa rolnego, w związku
z czym otrzymują oni za to rekompensatę od społeczeństwa. Istotną kwestią w tym
zakresie jest więc właściwa wycena tych kosztów i korzyści [por. Durand, Huylenbroeck 2003, Korenik 2007, Czudec 2009, Czyżewski, Matuszczak 2015].
Barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego mogą być takie czynniki, czy uwarunkowania i to zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które zmniejszają możliwości rozwoju istniejących gospodarstw ekologicznych i ekologicznej produkcji rolniczej, a także osłabiają dynamikę powstawania nowych gospodarstw albo
przyczyniają się do ich likwidacji.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie są bariery rozwoju
ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej? Informacje na ten temat zestawiono w tabeli 5.
W opinii rolników do najważniejszych barier rozwoju ekologicznej produkcji
rolniczej w regionie południowo-wschodniej Polski należą przede wszystkim: wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz mały obszar gospodarstwa, a także problemy finansowe (brak kapitału, utrata płynności finansowej,
zatory płatnicze – opóźnienia w płatnościach za produkty rolne) i utrudnienia we
wprowadzaniu innowacji (nowych technologii, produktów itd.). W dalszej kolejności barierami tymi są natomiast: konieczność dostosowania się do wymogów
Unii Europejskiej (np. sanitarnych, jakościowych itd.) i trudności z tym związane
oraz słaba jakość ziemi użytkowanej rolniczo, a także rosnące ryzyko działalności
gospodarczej i słaby rozwój infrastruktury turystycznej (tabela 5). Dodać trzeba, iż
jak wynika z badań, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną zdecydowanie
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wyżej, w porównaniu z pozostałymi, oceniali znaczenie dwóch ostatnich odpowiedzi, jako barier dalszego rozwoju ich gospodarstw ekologicznych.
Tabela 5
Najważniejsze bariery rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w ocenie
ankietowanych rolników
Bariery

Średnia ocen
dokonanych przez
rolników*

Wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa

8,4

Mały obszar gospodarstwa

8,3

Problemy finansowe (brak kapitału, utrata płynności finansowej, zatory płatnicze)

8,2

Utrudnienia we wprowadzaniu innowacji

8,1

Konieczność dostosowania się do wymogów UE i trudności z tym związane

5,2

Słaba jakość ziemi użytkowanej rolniczo

5,2

Rosnące ryzyko działalności gospodarczej

4,9

Słaby rozwój infrastruktury turystycznej

4,9

* rolnicy oceniali istotność każdej bariery w skali od 0 do 10, przy czym 0 to nieistotna, 1-2 bardzo mało istotna, 3-4
mało istotna, 5-6 średnio istotna, 7-8 istotna, 9-10 bardzo istotna.

Źródło: Badania własne (wywiad z kwestionariuszem z rolnikami).

Badania wykazały zatem, że ważnym czynnikiem ograniczającym możliwości
rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski, są
na ogół niewielkie zasoby ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne. Wydaje się, iż pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że
rolnicy dostrzegają potrzebę wprowadzania innowacji w swoich gospodarstwach
ekologicznych, traktując utrudnienia w tym zakresie, jako ważną barierę dalszego
rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w regionie o rozdrobnionej strukturze
obszarowej. Z kolei dla rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne równie ważny jest przy tym dalszy sukcesywny rozwój infrastruktury
turystycznej na obszarach wiejskich tego regionu.

6. Wnioski
1. W regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze ob-

szarowej występują potencjalnie korzystne warunki i możliwości dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zwłaszcza chodzi tu o relatywnie duże zasoby
pracy na wsi i w rolnictwie, często nie w pełni wykorzystane, wysoki udział
obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej oraz niski poziom
nawożenia mineralnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
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2. Zdaniem ankietowanych rolników prowadzących ekologiczną produkcję
rolniczą w badanym regionie, uzyskują oni szereg korzyści z tego tytułu
i dotyczą one nie tylko ich samych oraz ich rodzin, gospodarstw rolnych
i działalności agroturystycznej, ale również obszarów wiejskich (przeciwdziałanie wyludnianiu się, komplementarność względem agroturystyki,
a przy tym także istotne znaczenie dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego
rozwoju wsi i rolnictwa).
3. Ważną korzyścią uzyskiwaną przez ankietowanych rolników z tytułu prowadzenia gospodarstw ekologicznych jest wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, przy czym region południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej odznacza się relatywnie niskim poziomem tego
wsparcia, w porównaniu do innych województw w Polsce.
4. Region objęty badaniami odznacza się przeciętnym poziomem rozwoju
rolnictwa ekologicznego na tle innych województw w kraju. Dodatkowo
w ostatnich latach nastąpił tu spadek liczby gospodarstw ekologicznych,
co może być konsekwencją występujących w tym zakresie barier, w tym
zwłaszcza w postaci na ogół niewielkich zasobów ziemi użytkowanej rolniczo, jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne.
5. Wobec powyższego należy sądzić, że w wyniku relatywnie większej pomocy
finansowej dla rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej w gospodarstwach
mniejszych obszarowo, nastąpi wzrost zainteresowania rolników tą formą
gospodarowania w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej.
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PROBLEMY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W REGIONIE
O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE OBSZAROWEJ

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, region południowo-wschodniej Polski, problemy
i uwarunkowania rozwoju
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena znaczenia rolnictwa ekologicznego w regionie południowo-wschodniej Polski o rozdrobnionej strukturze obszarowej, a przy tym rozpoznanie
korzyści wynikających z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej oraz problemów
i barier jej dalszego rozwoju. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane pochodzące
ze statystyki gospodarczej i powszechnej oraz wyniki badań własnych. Analiza materiału
empirycznego wykazała, że badany region charakteryzuje się potencjalnie korzystnymi
warunkami dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, a rolnicy uzyskują szereg rozmaitych
korzyści z tego tytułu. Region ten odznacza się jednak przeciętnym poziomem rozwoju
rolnictwa ekologicznego, a dodatkowo w ostatnich latach nastąpił tu spadek liczby gospodarstw ekologicznych, co może być konsekwencją występujących w tym zakresie barier, w tym zwłaszcza w postaci na ogół niewielkich zasobów ziemi użytkowanej rolniczo,
jakimi dysponują indywidualne gospodarstwa rolne. Należy więc sądzić, że w wyniku
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relatywnie większej pomocy finansowej dla rozwoju ekologicznej produkcji rolniczej
w gospodarstwach mniejszych obszarowo, nastąpi wzrost zainteresowania rolników tą
formą gospodarowania w tym regionie.
TERESA MIŚ, DARIUSZ ZAJĄC
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN REGION
WITH FRAGMENTED AREA STRUCTURE

Keywords: organic farming, region of south-eastern Polish, problems and conditions
of development
SUM M A RY

The aim of this article is to evaluate the importance of organic farming in the region
of south-eastern Poland with fragmented area structure, and at the same time recognizing
the benefits of ecological agricultural production and problems and barriers to its further
development. The empirical material of the paper is the data from economic and general
statistics and results of own studies. The analysis of empirical material showed that the
examined region is characterized by potentially favorable conditions for the development
of organic farming and that farmers receive a number of different benefits. This region,
however, is characterized by an average level of development of organic farming, and in
addition, in recent years there has been a decline in the number of organic farms, which
may be the consequence of barriers in this area, especially in the form of generally small
agricultural land resources available to individual agricultural households. It should therefore be assumed that, as a result of the relatively greater financial support for the development of organic farming in smaller area farms, there will be an increased interest of
farmers in this form of farming in the region.
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1. Wstęp
Przeludnienie agrarne w rolnictwie i niski stopień różnorodności ekonomicznej
obszarów wiejskich w Polsce to efekt zapóźnienia rozwojowego i pozostałość gospodarki centralnie planowanej. Przemiany strukturalne, jakie zachodziły w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, będące
wynikiem procesu ewoluowania i dostosowywania do nowych warunków funkcjonowania, ominęły Polskę i stanowią nadal jedno z największych wyzwań w naszym kraju. Stymulowanie przyspieszonych przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich łączy się bezpośrednio z koniecznością zdynamizowania procesu
kreowania nowych i trwałych miejsc pracy, w szczególności dla nadwyżkowych
zasobów siły roboczej, pracujących dotychczas w rolnictwie. Ponadto wiąże się
także z tworzeniem możliwości uzyskiwania przez mieszkańców wsi dodatkowych, bądź alternatywnych dochodów, poprzez dywersyfikacje ich działalności
zarobkowej. Priorytetem w tym zakresie jest tworzenie warunków do pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co niewątpliwie należy do strategicznych zadań polskiej, jak i europejskiej polityki na rzecz
rozwoju wsi i rolnictwa. Jest to szczególnie widoczne w dokumentach strategicznych i programowych Unii Europejskiej (UE), w których przedsiębiorczości, re-
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alizowanej przez kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców, przypisuje się rolę
swego rodzaju „koła zamachowego” gospodarki rynkowej1. Zdaniem ekspertów
działalność gospodarcza rozwijana na obszarach wiejskich jest zarówno kluczowym
czynnikiem, jaki i ważnym wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego2. Dlatego polityka rozwoju obszarów wiejskich, realizowana głównie w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR) wspiera szeroko rozumianą przedsiębiorczość i aktywność
gospodarczą ludności wiejskiej3, bowiem mały potencjał ekonomiczny większości
gospodarstw rolnych, w tym także w Polsce, zmusza mieszkańców wsi do podejmowania dodatkowej bądź alternatywnej aktywności gospodarczej4, w celu uzyskania
nowych źródeł dochodów. Należy przy tym zauważyć, że działania ludności wiejskiej, wpływające na rozwój przedsiębiorczości, wpisują się niezaprzeczalnie koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w realizacji której upatruje się
remedium na trudności i problemy rozwojowe tych obszarów5. To właśnie w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju, uwzgledniającej ograniczoną chłonność miejskich
rynków pracy oraz występujące bezrobocie, postuluje się m.in. tworzenie nowych,
niezwiązanych z rolnictwem miejsc pracy, co przyczynia się do poprawy jakości życia
i pracy na wsi 6. Z punktu widzenia społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest tym ważniejszy, ponieważ występująca na tych terenach stopa bezrobocia rejestrowanego jest wyższa niż średnio w kraju.
W połączeniu ze zjawiskiem zbędnego zatrudnienia w gospodarstwach rolnych tj.
tzw. bezrobocia ukrytego, tworzą wielki potencjał ludzki pozostający do zagospodarowania przez różne formy pozarolniczej działalności gospodarczej7.
1 Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa, s. 49.
2 Kamińska W. ( 2006): Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska,
K. Heffner, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 133,
Warszawa, s. 103-127.
3 Bocheński M., Zięba J., Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Instytut
Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 102.
4 Sroka W., Wojewodzic T. (2012): Divestments in Polish agriculture – selected aspects. Ökosystemdinstleistungen und Landwirtschaft. 22. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft fur
Agrarökonomie. Unversität für Bodenkultur, Wien, s. 133-134.
5 Kłodziński M. (1996): Strategia wielofunkcyjnego rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2/96, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.
6 Stodoła Ł. (2009): Przestrzenne zróżnicowanie absorbcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Problemy rolnictwa światowego, t. 7(XXII),
Warszawa, s. 133-142.
7 Wilkin J. (2015) Rola przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich, [w] Przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju – Potencjał Obszarów Wiejskich Szansą
Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Forum Debaty Publicznej, Warszawa, s. 5-9.
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Obszary wiejskie w Polsce zajmują ponad 93% terytorium kraju i są miejscem
zamieszkania prawie 40% Polaków. Powyższe wielkości wskazują szczególne znaczenie tych obszarów w aspekcie rozwoju całego kraju. W kontekście rozwoju
przedsiębiorczości należy tu zauważyć, iż w 2015 r. do krajowego rejestru REGON było wpisanych blisko 4,2 mln podmiotów gospodarki narodowej, z czego
ponad 1,1 miliona (26,8%) zarejestrowało działalność gospodarczą na obszarach
wiejskich (tabela 1).
Tabela 1
Podmioty gospodarki narodowej w Polsce zarejestrowane w bazie REGON
w latach 2004-2015
Wyszczególnienie

POLSKA

Obszary Miejskie

Obszary Wiejskie

Rok

Ogółem

2004

3 576 830

2009

3 742 673

2015

4 184 409

Dynamika (2004 = 100)

116,99%

2004

2 747 560

2009

2 807 600

2015

3 053 751

Dynamika (2004 = 100)

111,14%

2004

829 270

2009

935 073

2015

1 130 658

Dynamika (2004 = 100)

136,34%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Lokalnych GUS.

Z powyższej tabeli wynika, że w okresie od wstąpienia Polski do UE liczba podmiotów gospodarczych w ogóle, w tym także na obszarach wiejskich charakteryzuje
się tendencją wzrostową. Co więcej, w odniesieniu do obszarów wiejskich, będących
obszarem niniejszej analizy, dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych na
obszarach wiejskich w porównaniu do obszarów miejskich jest wyższa o ponad 25%.
Po przystąpieniu naszego kraju do UE, Polska uzyskała dostęp do środków
finansowych na wsparcie i modernizację polskiej gospodarki. Sektor rolno-żywnościowy oraz tereny wiejskie przede wszystkim są obszarami interwencji WPR.
Wśród celów i priorytetów przyjętych do realizacji przez WPR jednym z kluczowych jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dotychczas, w ponad
10-letnim okresie członkostwa Polski w UE, instrumentami wspierającymi rozwój
przedsiębiorczości na wsi w ramach WPR był Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
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wiejskich 2004-2006” (SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Jednocześnie
należy zaznaczyć, iż w okresie poprzedzającym akcesję Polski do UE, Polska jako
kraj kandydujący otrzymała wsparcie finansowe w ramach specjalnego programu
przedakcesyjnego SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture
and Rural Development – Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich). Dzięki temu, już w latach 2002-2004 skierowano
pierwsze środki pomocowe UE na rozwój wsi i rolnictwa, w tym także na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zatem wobec powyższego uzasadnionym jest stwierdzenie, iż członkostwo Polski w UE i możliwość korzystania z szeregu instrumentów wsparcia w ramach realizowanych przez Unię polityk, w tym
także WPR, bezsprzecznie wpływa na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, w tym
na liczbę tworzonych i modernizowanych podmiotów gospodarczych, w szczególności na obszarach wiejskich, będących przedmiotem niniejszej analizy.

2. Cel i metodyka pracy
Celem pracy była ocena wykorzystania środków WPR ich wpływu na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce – zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i w dwóch kolejnych okresach programowania budżetowego, tj.
2004-2006 i 2007-2013. Kontekstem tak sformułowanego celu było ogólne przedstawienie ewolucji WPR w kierunku wspierania, obok rozwoju rolnictwa, także
rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
Część teoretyczną pracy opracowano na podstawie literatury przedmiotu, dokumentów rządowych dotyczących programów operacyjnych wspierających rozwój wsi i rolnictwa współfinansowanych ze środków UE oraz informacji pochodzących ze stron internetowych.
Część empiryczna została opracowana w oparciu o analizę danych statystycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dotyczących wdrażania działań wspierających rozwój przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w Polsce w okresie od
2000 do 2016 roku, w ramach programów: przedakcesyjnego SAPARD oraz poakcesyjnych tj. „SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” oraz PROW 2007-2013.
Wyniki analizy przedstawiono w ujęciu krajowym i wojewódzkim, uwzględniając przede wszystkim wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten
cel, zakres udzielanej pomocy tj. rodzaj działalności gospodarczej objętej wsparciem, liczbę zrealizowanych projektów oraz udziału poszczególnych województw
w absorpcji środków dedykowanych poszczególnym działaniom.
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Na podstawie powyższych danych dokonano oceny wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich udzielonego w ramach ww. programów operacyjnych.

3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku wspierania rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
WPR jest historycznie pierwszą i jednocześnie najbardziej złożoną i kompleksową
polityką wspólnotową Unii Europejskiej8. Od początku swojego funkcjonowania
podlegała, i wciąż podlega, ciągłej ewolucji. Do najważniejszych reform z punktu
widzenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich należy zaliczyć „Plan
Mac Sharry’ego” z 1992 r. oraz „Agendę 2000”9. Istotny w tym zakresie był także
przegląd WPR – health check, a także ustalenia dotyczące kształtu tej polityki po
2013 roku10.
W pierwszych latach funkcjonowania WPR była realizowana głównie za pomocą instrumentów polityki rynkowej. Szybko jednak okazało się, że rozwiązanie
to nie przynosi pożądanych efektów w zakresie polityki strukturalnej, zwiększając
dysproporcje rozwojowe pomiędzy uczestnikami rynku rolnego. Reakcją na tą
sytuację był Plan Mansholta, którego celem było prowadzenie w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jednolitej, konsekwentnej polityki strukturalnej,
operującej środkami nakierowanymi na poprawę struktur rolnych bez powodowania efektu w postaci wzrostu produkcji11.
Lata dziewięćdziesiąte XX w. to okres, w którym powstał tzw. Planie Mac Sharry’ego. Głównym uzasadnieniem proponowanej reformy było to, iż pierwotnie
WPR była tworzona w czasie, kiedy Europa odczuwała deficyt żywności, natomiast 45 lat po zakończeniu II wojny światowej, sytuacja w rolnictwie zorientowanym towarowo i produkcyjnie nie pasowała do pierwotnych założeń przyświecających tworzeniu WPR. Plan Mac Sharry’ego wprowadzał istotne rozwiązania
świadczące jednocześnie o rozpoczynającym się procesie daleko idących zmian
8 Chmielewska-Gill W. (2012): Pięćdziesiąt lat WPR – zarys ewolucji, [w:] Rozwój polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej, Praca zbiorowa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 11-12.
9 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Praca zbiorowa, Warszawa 2007, s. 5-24.
10 Adamowicz M., Miejsce rodzinnych gospodarstw rolnych we Wspólnej polityce rolnej UE,
[w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, red. M. Podstawka, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2015, s. 127-129.
11 Ciepielewska M., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i jej ewolucja („Agenda” 2000),
[w:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim,
Praca zbiorowa, Ekspert-SITR Spółka z o.o., Koszalin 2000, s. 9-10.
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w koncepcji WPR. Dotyczyły ona zarówno jej głównych celów, jak i mechanizmów funkcjonowania. Pierwszy etap wdrażania Planu Mac Sharry’ego rozpoczął
się w 1993 roku i trwał do końca roku 1998. Po upływie tego okresu dokonano
podsumowania osiągniętych efektów i przygotowano program realizacji etapu
drugiego, tzw. „Agendy 2000”. Należy przy tym zauważyć, że reforma Mac Sharry’ego była, ustosunkowaniem się UE do ustaleń negocjacji Rundy Urugwajskiej
GATT, która dotyczyła podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych oraz rozszerzała zainteresowania WPR na sprawy wykraczające poza rolnictwo, tj. na ochronę środowiska, leśnictwo i szeroko rozumiany
rozwój obszarów wiejskich, w tym także rozwój przedsiębiorczości12.
Agenda 2000 to kolejny etap reformowania WPR. Była ona konsekwencją niewystarczających efektów reformy Mac Sharry’ego w połączeniu z koniecznością
realizacji postanowień „Porozumienia o rolnictwie” Rundy Urugwajskiej GATT
oraz perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy ŚrodkowoWschodniej. W ramach Agendy 2000, będącej całościowym pakietem reform
modernizujących i przygotowujących Unię do największego w swojej historii rozszerzenia w 2004 r., dokonano przeformułowania celów WPR zgodnie z wymogami Traktatu z Amsterdamu, odwołując się przy tym do koncepcji tzw. europejskiego modelu rolnictwa. Utworzono tzw. „drugi filar” WPR obejmujący swoim
zakresem szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich, przyczyniający się do
dywersyfikacji działalności i źródeł dochodów mieszkańców wsi, a także podnoszenia jakości życia i pracy na wsi13. Priorytetem zreformowanej WPR stało się
zatem zintegrowane podejście do ochrony środowiska, zgodnie z ideą rozwoju
zrównoważonego, w połączeniu z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, prowadzącym do różnicowania działalności na wsi w kierunku rozwoju
przedsiębiorczości14.

4. Programy operacyjne Wspólnej Polityki Rolnej wspierające rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce
Polska, zarówno przed, jak i po akcesji do Unii Europejskiej miała możliwość
korzystania ze wsparcia unijnego, przede wszystkim w ramach Polityki Spójności,
WPR oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Dla obszarów wiejskich najistotniejszą
12 Adamowicz M., Miejsce rodzinnych gospodarstw rolnych we Wspólnej polityce rolnej UE,
[w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, op. cit., s. 129.
13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/czym-jest-wspolna-polityka-rolna.html (dostęp: 08.08.2016 r.).
14 Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna Polityka rolna. Zagadnienia prawne,
op. cit. , s. 70-74.
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rolę odgrywa bez wątpienia WPR. W zakresie wsparcia znalazła się także przedsiębiorczość, na dofinansowanie której w latach 2004-2006 przewidziano środki
pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO
„Rolnictwo 2004-2006”), a w latach 2007-2013 z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Należy jednocześnie zauważyć, iż w okresie poprzedzającym wstąpienie Polski w struktury europejskie Polska, m.in. na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, otrzymała wsparcie finansowe w ramach specjalnego programu
przedakcesyjnego SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture
and Rural Development – Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich), którego realizacja przypadała na lata 2002-2004.
Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich SAPARD
Pierwszym programem skierowanym na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w ramach WPR był Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD (Specjal Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Na realizację programu SAPARD w latach 2000-2006 w Polsce przewidziano około 1,1 mld euro15.
Działaniem bezpośrednio wspierającym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, realizowanym w ramach programu SAPARD, było działanie 4
„Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, na realizacje
którego przeznaczono 342,3 mln zł (7,6% budżetu Programu). W ramach tych
środków podpisano 4 854 umowy na łączną kwotę wsparcia 435,2 mln zł, z których zostało zrealizowanych 4 071 umów na kwotę 342,3 mln zł, w tym na rozwój
przedsiębiorczości 3 644 umowy na kwotę 308,4 mln zł16.
Jak wynika z tabeli 1 beneficjenci działania „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” - schemat 4.1. i 4.2. najczęściej realizowali projekty w zakresie usług turystycznych i agroturystyki (1 321), drobnej wytwórczość,
usług dla ludności, rzemiosła i rękodzielnictwa (1 065) oraz i usług transportowych (574). Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem odznaczały się projekty
w zakresie usług komunalnych (32), magazynowaniem i przechowywaniem towarów (43) oraz rachunkowością, doradztwem lub usługami informatycznymi (73).


15 Rowiński J., SAPARD – programowanie i realizacja, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 14, Warszawa 2005, s. 7-8 i 12.
16 SAPARD – wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2006, s. 18-20.
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Tabela 2
Efekty realizacji działania „Różnicowanie działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich” – schemat 4.1. i 4.2. [wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy

Liczba projektów

Usługi dla gospodarstw rolnych

303

Drobna wytwórczość, usługi dla ludności, rzemiosło
i rękodzielnictwo

1 065

Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne

233

Usługi turystyczne (w tym agroturystyka)

1 321

Usługi transportowe (przewóz osób i towarów)

574

Magazynowanie i przechowywanie towarów

43

Usługi komunalne

32

Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne

73

Razem

3 644

Źródło: Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD
w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację
Programu w latach 2002-2006, Warszawa 2007, PSDB i WYG International, s. 70-73.

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, iż najwięcej środków w ramach
działania „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (schemat 4.1. i 4.2.) trafiło do beneficjentów z województw: mazowieckiego (11,06%),
lubelskiego (8,30%) i wielkopolskiego (8,22%), a najmniej do: opolskiego (2,79%),
podlaskiego (2,84%) i lubuskiego (3,19%).
Tabela 3
Udział województw w budżecie działania „Różnicowanie działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich” wg województw [w %]
Województwo

Udział % województw w środkach

Dolnośląskie

7,80

Kujawsko-pomorskie

5,38

Lubelskie

8,30

Lubuskie

3,19

Łódzkie

7,26

Małopolskie

8,78

Mazowieckie

11,06

Opolskie

2,79
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Województwo

Udział % województw w środkach

Podkarpackie

8,18

Podlaskie

2,84

Pomorskie

4,93

Śląskie

5,50

Świętokrzyskie

5,39

Warmińsko-mazurskie

5,23

Wielkopolskie

8,22

Zachodniopomorskie
Ogółem

73

5,15
100,00

Źródło: Uchwała nr 11 Krajowego Komitetu Sterującego do Spraw Programu SAPARD
z dn. 18.06.2002 r. w sprawie podziału środków publicznych pomiędzy województwa
w Działaniu 4 Programu SAPARD w ramach rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok.


Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Instrumentem WPR, z którego w okresie 2004-2006 wspierano rozwój przedsiębiorczości na ternach wiejskich był Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacje sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006”, finansowany ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz z budżetu krajowego17. Budżet tego instrumentu wynosił 1,8 mld euro18.
Głównym działaniem SPO „Rolnictwo” wspierającym dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu
było działanie 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa
w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”19, na który przeznaczono kwotę 282 mln zł, co stanowiło 5% budżetu programu. W ramach tych środków zrealizowano 4 015 projektów, dla których kwota
udzielonej pomocy wyniosła cały zaplanowany na to działanie budżet.
17 Bułkowska M., Chmurzyńska K, Wyniki realizacji PROW i SPO „Rolnictwo” w latach 20042006, op. cit., s. 43.
18 Bułkowska M., Chmurzyńska K., Wyniki realizacji PROW i SPO „Rolnictwo” w latach 20042006, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Nr 65, Warszawa 2007, s. 7.
19 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r.
w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego orz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 2032).
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Tabela 4
Efekty realizacji działania „Różnicowanie działalności rolniczej
i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań
lub alternatywnych źródeł dochodów” [wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy

Liczba projektów

Agroturystyka

806

Usługi związane z turystyką i wypoczynkiem

240

Usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej

1 010

Drobne usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich

1 652

Prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości
z własnego gospodarstwa
Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy oraz zakładanie plantacji roślin
wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne
Rzemiosło i rękodzielnictwo

92
8
62
142

E-commerce

2

Inne

1

Razem

4 015

Źródło: Uchwała Nr 45 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 5 lipca 2010 r.

Projekty zrealizowane w ramach niniejszego działania dotyczyły głównie
drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich (1 652), usług na rzecz
rolnictwa i gospodarki leśnej (1 010) oraz agroturystyki (806 projekty). Najmniej
zrealizowanych projektów było w grupie inne, e-commerce oraz sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa (odpowiednio: 1, 2 i 8).
Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, iż największy udział beneficjentów w środkach przeznaczonych na realizację działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań
lub alternatywnych źródeł dochodów” odnotowano w województwach: lubelskim (19,83%), małopolskim (11,16%) i mazowieckim (10,96%), a najmniejszy
w województwach: lubuskim (0,92%), zachodniopomorskim (1,49%) i opolskim
(2,19%).
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Tabela 5
Udział województw w budżecie działania „Różnicowanie działalności rolniczej
i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub
alternatywnych źródeł dochodów” wg województw [w %]
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Udział % województw w środkach
2,94
6,30

Lubelskie

19,83

Lubuskie

0,92

Łódzkie

7,09

Małopolskie

11,16

Mazowieckie

10,96

Opolskie

2,19

Podkarpackie

6,41

Podlaskie

5,42

Pomorskie

2,41

Śląskie

3,57

Świętokrzyskie

7,44

Warmińsko-mazurskie

3,51

Wielkopolskie

8,36

Zachodniopomorskie
Ogółem

1,49
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Od 2007 roku w Polsce realizowany był kolejny program operacyjny, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007-2013), o budżecie 17,4 mld euro. W tym okresie programowania wsparcie dla sektora rolnego
oraz obszarów wiejskich finansowane było już z dwóch odrębnych funduszy, które
zastąpiły dotychczas funkcjonujący Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej. Pierwszy z nowych funduszy – Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej
(EFGR) – finansuje działania związane z płatnościami bezpośrednimi, interwencją rynkową i instrumentami weterynaryjnymi. Drugi z funduszy – Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – wspiera
działania związane z rozwojem obszarów wiejskich20.
20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ARiMR – trzy lata po akcesji, op. cit.,

s. 153.
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W PROW 2007-2013 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich odbywało się poprzez realizację dwóch działań: (1) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz (2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Należy tu wskazać, iż te dwa działania były wdrażane, zarówno w ramach Osi 3,
a także w ramach Osi 4, jako „typy projektów” w działaniu „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, realizowane przez Lokalne Grupy Działania, zgodnie z tzw. podejściem oddolnym, wspomagającym realizację celów Osi 321.
W PROW 2007-2013, na realizację działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w ramach Osi 3, przeznaczono 1 376 mln zł, co stanowiło
1,85% budżetu Programu. Natomiast na realizację działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”, również w ramach Osi 3, przeznaczono 2 642 mln zł, co
stanowiło 3,53 % budżetu Programu.
Ponadto, jak wcześniej zasygnalizowano, wdrażanie powyższych działań, jako
typów projektów, realizowane było także w ramach Osi 4, w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na które przeznaczono w sumie 312 mln zł, co
stanowiło 0,42% budżetu Programu (w tym: 142 mln na działanie „Różnicowanie
w …” – 45,60% oraz 169 mln zł na działanie „Tworzenie i …” – 54,40%). Łącznie
w PROW 2007-2013, na realizację analizowanych działań wspierających rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przeznaczono ponad 4 310 mln zł, tj.
nieco ponad 5,80% budżetu Programu22.
Tabela 6
Efekty realizacji działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” [wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy
Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

Liczba projektów
11 951

Usługi dla ludności

1 921

Sprzedaż hurtowa

305

Sprzedaż detaliczna

265

Rzemiosło lub rękodzielnictwo

192

Roboty i usługi budowlane lub instalacyjne

1 052

Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem

1 450

Usługi transportowe
Usługi komunalne
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

56
153
82

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi, Warszawa, wersja: marzec 2016.
22 Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 narastająco od uruchomienia Programu na dzień 31 grudnia 2015 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Zakres pomocy

Liczba projektów

Magazynowanie lub przechowywanie towarów

226

Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

119

Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne

13

Razem

17 785

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR, stan na
dzień 31.12.2015.

Uwzględniając zakres pomocy można stwierdzić, że najwięcej projektów
zostało zrealizowanych w ramach usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
(11 951). Na drugim miejscu znalazły się usługi dla ludności (1 921), natomiast na
trzecim usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
(1 450). Najmniejszym zainteresowaniem ze względu na zakres pomocy cieszyły
się przedsięwzięcia związane z rachunkowością, doradztwem lub usługami informatycznymi, usługami transportowymi oraz przetwórstwem produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych (odpowiednio: 13, 56 i 82).
Tabela 7
Udział województw w budżecie działania Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” wg województw [w %]
Województwo

Udział % województw w środkach

Dolnośląskie

3,60

Kujawsko-pomorskie

5,60

Lubelskie

9,11

Lubuskie

2,08

Łódzkie

5,62

Małopolskie

4,37

Mazowieckie

15,29

Opolskie

2,97

Podkarpackie

3,74

Podlaskie

7,22

Pomorskie

3,49

Śląskie

3,13

Świętokrzyskie

4,10

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

5,18
21,50
2,98
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.
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Na podstawie informacji zawartych w tabeli 6 można stwierdzić, iż największy
udział beneficjentów w środkach przeznaczonych na realizację działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” odnotowano w województwach:
wielkopolskim (21,50%), mazowieckim (15,29%) i lubelskim (9,11%), a najmniejszy w województwach: lubuskim (2,08%), opolskim (2,97%) i zachodniopomorskim (2,98%).
Tabela 8
Efekty realizacji działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
[wg typu przedsięwzięcia]
Zakres pomocy

Liczba projektów

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

2 207

Usługi dla ludności

5 172

Sprzedaż hurtowa

1 028

Sprzedaż detaliczna

1 131

Rzemiosło lub rękodzielnictwo

885

Roboty i usługi budowlane lub instalacyjne

3 461

Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem

1 292

Usługi transportowe

91

Usługi komunalne

215

Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

110

Magazynowanie lub przechowywanie towarów

87

Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

94

Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne
Razem

160
15 933

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR,
stan na dzień 31.12.2015.

Uwzględniając zakres pomocy można stwierdzić, że najwięcej projektów zostało
zrealizowanych w ramach usług dla ludności (5 172). Na drugim miejscu znalazły
się roboty i usługi budowlane lub instalacyjne (3 461), natomiast na trzecim usługi
dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa (2 207). Najmniejszym zainteresowaniem ze
względu na zakres pomocy cieszyły się przedsięwzięcia związane z magazynowaniem lub przechowywaniem towarów, usługami transportowymi oraz wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy (odpowiednio: 87, 91 i 94).
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Udział województw w budżecie działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” wg. województw [w %]
Województwo

Udział % województw w środkach

Dolnośląskie

3,67

Kujawsko-pomorskie

4,22

Lubelskie

8,02

Lubuskie

2,85

Łódzkie

4,18

Małopolskie

10,14

Mazowieckie

11,05

Opolskie

2,86

Podkarpackie

8,50

Podlaskie

3,59

Pomorskie

6,11

Śląskie

8,51

Świętokrzyskie

4,10

Warmińsko-mazurskie

5,20

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Tabela 9

13,22
3,79
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że największy udział beneficjentów
w środkach przeznaczonych na realizację działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odnotowano w województwach: wielkopolskim (13,22%), mazowieckim (11,05%) i małopolskim (10,14%), a najmniejszy w województwach:
lubuskim (2,85%), opolskim (2,86%) i podlaskim (3,59%).

5. Zakończenie
Instytucjonalne wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach WPR doprowadziło do znacznego przyspieszenia procesu modernizacji rolnictwa i gospodarstw rolnych w UE. Jednakże realizacja głównie polityki sektorowej tj. (polityki rolnej) na wsi doprowadziła do powstania szeregu problemów na obszarach
wiejskich, z których część można określić jako „efekty uboczne” tejże polityki.
Jednym z tzw. „efektów ubocznych” jest pojawienie się nadwyżki siły roboczej
w rolnictwie, przy jednoczesnym spadku osób pracujących w tym sektorze – co
jest, notabene, wysoce pożądanym zjawiskiem. Powodowało to konieczność pod-
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jęcia działań w celu zagospodarowania powstałych nadwyżek siły roboczej w rolnictwie przez pozarolnicze działy gospodarki narodowej, w tym m.in. poprzez
rozwój przedsiębiorczości.
Dokonując analizy reform WPR można zauważyć, iż te ostatnie, a w szczególności ta z 2000 r. miały znaczący wpływ na realizację idei wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich, wyrażającej się przede wszystkim rozwojem przedsiębiorczości na wsi. Obecnie polityka ta ma kluczowe znaczenie, już nie tylko
w zakresie zapewnienia obywatelom UE bezpieczeństwa żywnościowego, ale także służy budowie i utrzymywaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich23. Nie ulega wątpliwości, że WPR będzie nadal się zmieniać, a dyskusje
wokół kolejnej zmiany są tylko jednym z etapów trwającej od ponad pięćdziesięciu lat ewolucji owej polityki24.
Polska dokonując akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku, rozpoczynała
swoje członkostwo, głównie, na warunkach określonych w Agendzie 2000, wprowadzającej nowe priorytety do WPR, uwzględniające m.in. politykę rozwoju obszarów wiejskich. Oznacza to, że Polska realizując WPR, od początku realizuje
politykę rolną i politykę rozwoju obszarów wiejskich, wspierając nie tylko sektor
rolno-spożywczy, ale także wielofunkcyjność wsi, poprzez m.in. rozwój przedsiębiorczości.
Podsumowując przegląd programów operacyjnych wspierających rozwój wsi
i rolnictwa w Polsce, należy zauważyć, iż działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, były i nadal są realizowane. Wynika z tego wniosek, iż
zarówno unijna polityka wobec wsi i rolnictwa, tj. głównie WPR, jak i polityka
krajowa, dostrzegają potrzeby w tym zakresie.
W okresie, już ponad 15 lat wdrażania przez Polskę programów operacyjnych wspierających wieś i rolnictwo ramach WPR zrealizowano już ponad 41 tys.
projektów inwestycyjnych, na łączną kwotę prawie 5 mld zł (tab. 10), z których,
jak wynika z danych MRiRW oraz ARiMR, znaczna większość dotyczy przedsiębiorstw utworzonych w związku z udzieleniem pomocy publicznej w ramach
WPR. Oznacza to, iż wsparcie finansowe w ramach programów operacyjnych
WPR realnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
23 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unij-

na/wspolna-polityka-rolna/czym-jest-wspolna-polityka-rolna.html (dostęp: 08.08.2016 r.).
24 Duczkowska-Małysz K., Szymecka A., Wieliczko B., A., Ocena efektywności instrumentów
rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach WTO oraz
przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (HEALTH CHECK), [w:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Praca zbiorowa, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Warszawa 2008, s. 125.
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Tabela 10
Efekty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
w Polsce ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2002-2016
Wyszczególnienie
SAPARD

Liczba zrealizowanych
projektów
3 644

Kwota udzielonej pomocy publicznej
[w mln zł]
308

PROW 2004-2006

4 015

282

PROW 2007-2013

33 718

4 310

Razem

41 377

4 900

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.

Analizując udział województw w absorbcji środków skierowanych na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach WPR należy zauważyć, że
najwięcej środków trafiło do województw o największej liczbie ludności oraz największej powierzchni, jak np. województwo mazowieckie. Taki stan rzeczy nie wynika jednakże z poziomu aktywności w pozyskiwaniu środków publicznych na ten
cel w poszczególnych województwach, a m.in. z mechanizmu ustalania wielkości
kopert finansowych dla poszczególnych województw. Potwierdza to jednak fakt,
iż województwo mazowieckie od wielu lat jest niekwestionowanym liderem pod
względem liczby aktywnych przedsiębiorstw w sektorze MŚP w Polsce25, co znajduje również potwierdzenie w liczbie tworzonych i rozwijanych przedsiębiorstw w ramach programach operacyjnych współfinansowanych ze środków WPR.
W odniesieniu do zakresu działalności wspartych podmiotów gospodarczych,
wskazać należy, iż w całym analizowanym okresie, największą liczbę projektów
zrealizowano w przedsiębiorstwach świadczących szeroko rozumiane usługi,
co z kolei znajduje potwierdzenie w ogólnym trendzie rozwoju gospodarczego,
a mianowicie dynamicznego rozwoju sektora usług.
Dokonując oceny wsparcia przedsiębiorczości wskazać należy, iż pomoc udzielana w ramach analizowanych programów, udzielana była na zasadach refundacji
części kosztów kwalifikowanych netto, średnio na poziomie 50%. Oznacza to, że
pozostałą część kosztów beneficjenci działań – realizatorzy operacji ponosili we
własnym zakresie. Istotne jest również to, jednakże trudne do oszacowania, że
większość beneficjentów realizujących inwestycje ponosiła także szereg innych
kosztów, które nie zaliczały się do kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym, uzasadnionym jest stwierdzenie, że całkowita wartość zrealizowanych
projektów jest znacznie wyższa, aniżeli wielkość udzielonego wsparcia. Co więcej,
25 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw Polsce w latach 2013-2014, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Warszawa 2015,
s. 54-57.

82

Marcin Tomaszewski

realizowane projekty dotyczyły różnych zakresów działalności i w związku z tym
wymagały zakupu wielu produktów i korzystania z szeregu usług oferowanych
przez różnego rodzaju podmioty m.in. branży budowlanej, maszyn i urządzeń,
środków transportu czy świadczenia profesjonalnego doradztwa biznesowego.
Ponadto, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zrealizowanych programach tj. 4,9 mld zł, co stanowi ponad 18% budżetów ogółem, należy zauważyć,
iż wsparcie to przyniosło, i wciąż przynosi, znaczące wymierne efekty rozwoju na
obszarach wiejskich, tak ekonomiczne jak i społeczne. Oddziałuje ono bowiem
nie tylko na podmioty, którym udzielono wsparcia, ale kreuje także rozwój bliższego i dalszego otoczenia zewnętrznego wspartych przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tego stwierdzenia mogą być dane GUS, z których wynika, że w ostatnich
latach znacząco wzrósł wskaźnik dynamiki aktywności gospodarczej na wsi.
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STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena wykorzystania środków WPR ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce – zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak
i w dwóch kolejnych okresach programowania budżetowego, tj. 2004-2006 i 2007-2013.
Kontekstem tak sformułowanego celu było ogólne przedstawienie ewolucji WPR w kierunku wspierania, obok rozwoju rolnictwa, także rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwoju
przedsiębiorczości. Zakres tematyczny obejmował analizę działań Programu SAPARD, SPO
„Rolnictwo” oraz PROW 2007-2013” wspierających bezpośrednio rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich wg poszczególnych zakresów działalności. Zakres terytorialny
obejmował cały kraj, z podziałem na województwa. Zakres czasowy analizy to lata 20022015 tj. od początku wdrażania przedakcesyjny Programu SAPARD do zakończenia wdrażania PROW 2007-2013. Dokonana analiza wykazała, iż WPR w wyniku przeprowadzonych
reform wspiera, oprócz rozwoju rolnictwa, także rozwój obszarów wiejskich, w tym rozwój
przedsiębiorczości. Analiza wykorzystania środków pomocowych w ramach WPR dedykowanych obszarom wiejskim wykazała, iż instrumenty te w znacznym stopniu przyczyniły się
do rozwoju przedsiębiorczości na obszarów wiejskich.
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SUM M A RY

An evaluation of the WPR utilization of funds of their impact on development of the
entrepreneurship was a purpose of the work in country areas in Poland – both in the pre-accession period, as well as in two next periods of the budget programming, i.e. 20042006 and 2007-2013. General visualising the WPR evolution was a context of the purpose this way formulated towards supporting, besides the development of agriculture, also
a development of rural areas, in this entrepreneurship development. The thematic scope included analysis of SAPARD actions of the programme, SPO “Farming” and PROW
2007-2013 “supporting the entrepreneurship development directly in country areas according to individual fields of activity. The territorial scope included the entire country, with
the division into provinces. A temporal scope of analysis is years 2002-2015 i.e. from the
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beginning of implementing pre-accession of SAPARD Program for finishing PROW implementing 2007-2013. Made analysis showed that WPR as a result of conducted reforms
was supporting, apart from the development of agriculture, also a development of rural
areas, including the entrepreneurship development. Analysis of the use of the foreign aid
budget in WPR frames dedicated to country areas she showed that these instruments to
a considerable degree had contributed to the entrepreneurship development on of country
areas.
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1. Wstęp
Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest najważniejszą i najtrudniejszą wspólną polityką realizowaną w Unii Europejskiej [Wójcik 2011, 64]. Po jej reformie
z 2003 roku, w dużym stopniu koncentruje się nacisk na rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rolnośrodowiskowych, których
celem jest zachęcenie rolników do produkcji przyjaznej środowisku naturalnemu,
w tym produkcji ekologicznej [Komorowska 2008, 125].
Jednym z programów wdrażanych w Polsce w ramach członkostwa w Unii Europejskiej (UE) jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” (PROW), który od
początku członkostwa Polski w UE wspiera rolnictwo ekologiczne, czego efektem
był dynamiczny rozwój tej bezpiecznej dla środowiska produkcji w ostatnich kilku latach [Łuczka 2013, 1].
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce do roku 1998 był bardzo „powolny”
[Komorowska 2006, 44]. Propagowanie idei rolnictwa ekologicznego swój początek miało na przełomie lat 70. i 80., wówczas zorganizowane zostały pierwsze kursy na temat ekologicznych metod produkcji rolnej dla zainteresowanych rolników
[Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych 2001, 3]. Warto podkreślić,
1 Wkład pracy: Michał Roman – 50%, Joanna Stefańczyk – 50%.
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że pierwszy kurs rolnictwa biodynamicznego zorganizowano w Warszawie w 1984
roku [Miśniakiewicz 2005, 54]. Wynikiem tych działań było przebranżowienie
swoich gospodarstw na produkcję ekologiczną u pierwszej grupy rolników.
Pięć lat później – 1 września 1989 roku w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu
zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland [www.ppr.pl 2017], które rok później zostało członkiem Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) [Borowska 2006, 55].
Dzięki temu w 1990 roku przeprowadzona została pierwsza inspekcja i nadane
zostały 27 atesty [Runowski 1999, 222]. Nie przyspieszyło to jednak rozwoju rolnictwa ekologicznego w kraju, ponieważ w tamtym okresie ta sprzyjająca środowisku naturalnemu produkcja nie otrzymywała żadnego wsparcia finansowego ze
strony państwa [Komorowska 2006, 44]. Dopiero wprowadzenie w 1998 roku dotacji do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych [www.minrol.gov.pl 2017]
oraz rok później dopłat do 1 hektara upraw ekologicznych [Komorowska 2007,
354] spowodowały wzrost zainteresowania wśród rolników. Jednocześnie w 1998
roku Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przy wsparciu Zespołu
ds. Rolnictwa Ekologicznego rozpoczęło pracę nad projektem ustawy o rolnictwie
ekologicznym, czego efektem jest ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie
ekologicznym [Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych 2001, 5].
W niniejszym opracowaniu zaprezentowana została charakterystyka gospodarstw ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce. Gospodarstwa agroturystyczne mogą być gospodarstwami ekologicznymi (agroekoturystyczne), których
właściciele kładą duży nacisk na ekologię. Gospodarstwa ekoturystyczne to takie,
w których występuje ich ekologizacja. Gospodarstwa agroekoturystyczne to gospodarstwa, których właściciele wprowadzają tradycyjne naturalne metody upraw
roślin, metody chowu trzody chlewnej, drobiu. Obecnie można zauważyć to, że
ludzie coraz częściej dbają o swoje zdrowie, ponieważ jak dana osoba jest zdrowa
to analogicznie jest bardziej wydajna. Poza tym jak osoby są bardziej wydajne to
i może nastąpić wzrost gospodarki państwa, a co za tym idzie większa wydajność to
większy dochód i większe inwestycje, innowacje. Więcej innowacji w działalności
turystycznej to więcej potencjalnych turystów do przyjazdu do danego obiektu.

2. Cel, zakres i metody badawcze
Celem artykułu było zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania gospodarstw
ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce. Dane o gospodarstwach ekologicznych pozyskano z informacji ogólnodostępnych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu z 2012 roku. Próbę badawczą stanowiły
123 gospodarstwa z 16 województw Polski. Ponadto w opracowaniu wykorzysta-
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no wskaźniki dynamiki, takie jak: indeksy łańcuchowe oraz indeksy o podstawie
stałej. Indeksy łańcuchowe zostały policzone w celu otrzymania informacji czy
wartość w kolejnych latach wzrosła czy spadła względem poprzedniego roku. Natomiast wykorzystując drugi indeks obliczono o ile procent wzrosła/spadła wartość względem z góry ustalonego roku.

3. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce – wyniki badań i dyskusja
Zainteresowanie państwa względnie nową możliwością produkcyjną, dotacje,
kursy, a przede wszystkim akcesja Polski do UE w 2004 roku przyczyniły się do
dynamicznego wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce. Na wykresie
1 zaprezentowano zmiany liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach
1990-2015.
Wykres 1
Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 1990-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów o stanie rolnictwa ekologicznego
w Polsce Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Opracowanie
Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych, Warszawa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. https://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne [dostęp: 20.01.2017 ]; A. Piwowar: Przestrzenne zróżnicowanie
rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2012. „Roczniki Naukowe
SERiA” 2014, T. XVI, Z. 2, s. 218.

Na podstawie wykresu 1 można stwierdzić, że liczba gospodarstw ekologicznych systematycznie rosła aż do 2013 roku, kiedy po raz pierwszy od osiemnastu lat odnotowano spadek liczby gospodarstw ekologicznych o niecałe 7%.
Jak również w 2015 roku wystąpiła degresja liczby gospodarstw ekologicznych
w związku z czym również względem roku 2014 stwierdzono zmniejszenie liczby
gospodarstw ekologicznych o 7,40%. Z roku na rok ich liczba przeciętnie rosła
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o 30,98 % (średnie roczne tempo w latach 1990-2015 dynamiki powstawania
gospodarstw ekologicznych).
W opracowaniu policzono indeksy łańcuchowe dla poszczególnych lat (tabela 1)
według następującego wzoru [Wasilewska 2011, 354]:
it/t−1=YtYt−1

(1)

Odnotowano, że w 23 badanych okresach tylko w trzech odnotowano spadek
liczby gospodarstw ekologicznych względem roku poprzedzającego. W pozostałych dwudziestu wzrosty wahały się od 2,52% aż do 154,05%.
Tabela 1
Indeksy łańcuchowe dla liczby gospodarstw ekologicznych
w latach 1990-2015
t

Yt

1990

27

Yt/Yt-1
–

1991

49

81,48%

1992

94

91,84%

1993

190

102,13%

1994

246

29,47%

1995

263

6,91%

1996

238

-9,51%

1997

324

36,13%

1998

417

28,70%

1999

555

33,09%

2000

1410

154,05%

2001

1787

26,74%

2002

1977

10,63%

2003

2286

15,63%

2004

3760

64,48%

2005

7182

91,01%

2006

9187

27,92%

2007

11870

29,20%

2008

14896

25,49%

2009

17091

14,74%

2010

20582

20,43%

2011

23449

13,93%

2012

25944

10,64%

2013

26598

2,52%

2014

24829

-6,65%

2015

22991

-7,40%

Źródło: Badania własne.
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Ponadto policzono indeksy o podstawie stałej dla badanych lat (tabela 2) według następującego wzoru [Wasilewska 2011, s. 354]:
it/s=Yt/Ys

(1)

Za rok bazowy przyjęto 1990 rok. Odnotowano, że w stosunku do pierwszego
analizowanego okresu liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w roku 2015
wzrosła o 85152%. Chociaż najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem bazowym
był w roku 2013 kiedy liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce była o 98511%
wyższa niż w 1990.
Tabela 2
Indeksy o podstawie stałej dla liczby gospodarstw ekologicznych
w latach 1990-2015
t

Yt

i t/s

1990

27

100%

1991

49

181%

1992

94

348%

1993

190

704%

1994

246

911%

1995

263

974%

1996

238

881%

1997

324

1200%

1998

417

1544%

1999

555

2056%

2000

1410

5222%

2001

1787

6619%

2002

1977

7322%

2003

2286

8467%

2004

3760

13926%

2005

7182

26600%

2006

9187

34026%

2007

11870

43963%

2008

14896

55170%

2009

17091

63300%

2010

20582

76230%

2011

23449

86848%

2012

25944

96089%

2013

26598

98511%

2014

24829

91959%

2015

22991

85152%

Źródło: Badania własne.
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Jak wynika ze sprawozdania z badań na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2014 roku część rolników zrezygnowała z produkcji ekologicznej. Największy spadek liczby producentów ekologicznych, w odniesieniu do 2013 roku, odnotowano w województwach:
małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Pomimo ogólnego spadku
liczby producentów ekologicznych, wzrosła liczba przetwórni ekologicznych
[www.up.lublin.pl 2017].
Na rysunku 1 zaprezentowano podział omawianych gospodarstw ekologicznych na województwa.
Na rysunku 2 zaprezentowano powiaty, w których usytuowane są wybrane gospodarstwa ekologiczne.
Wyodrębniono 6 grup względem liczby gospodarstw ekologicznych znajdujących się w danym powiacie. Najwyższy przedział zawierał między 6 a 5 gospodarstw
ekologicznych i w tych granicach znalazł się tylko powiat opatowski w województwie świętokrzyskim, na terenie którego znajduje się aż 6 gospodarstw. Następnie
4 gospodarstwa ekologiczne występowały w powiecie opolskim (województwo
opolskie) oraz jeleniogórskim (województwo dolnośląskie). W pozostałych zaznaczonych na mapie powiatach występowały od 3 do 1 gospodarstwa. W powiatach
niezaznaczonych kolorem nie znalazły się reprezentacyjne gospodarstwa.
Rysunek 1
Usytuowanie gospodarstw ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce

Razem – 123 gospodarstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Rysunek 2
Liczba gospodarstw ekologicznych w poszczególnych powiatach Polski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

Następnie sporządzono mapę przedstawiającą znajomość języków obcych,
których znajomość zadeklarowali właściciele gospodarstw ekologicznych.
Rysunek 3
Znajomość języków obcych w gospodarstwach ekologicznych
w województwach Polski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Rysunek 3 sporządzono na podstawie deklarowanej w poszczególnych gospodarstwach ekologicznych znajomości języków obcych. Odnotowano, że w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim oraz opolskim najliczniejszą grupę stanowili właściciele gospodarstw znających język niemiecki. Województwa wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie charakteryzowały się przewagą znajomości języka angielskiego. Natomiast
w mazowieckim, na Podlasiu, w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu
to obszary na których, głównie można porozumieć się w języku rosyjskim. W pozostałych województwach (pozostawionych bez koloru) przeważał brak możliwości porozumiewania się w językach obcych. Dodatkowo w województwie dolnośląskim i mazowieckim deklarowano wysoką znajomość również drugiego języka
– angielskiego.
Następnie policzono łączną powierzchnię gospodarstw ekologicznych i zapro
ponowano cztery podziały województw względem wielkości powierzchni tych
gospodarstw (rysunek 4).
Rysunek 4
Podział województw względem wielkości powierzchni prosperujących
gospodarstw ekologicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

Po przeprowadzonej analizie rozpoznano, że największą powierzchnię w województwie zajmowały gospodarstwa ekologiczne znajdujące się w województwie
zachodniopomorskim i lubuskim. W obu przypadkach powierzchnia ta przekroczyła 600 ha. Między 400 a 600 ha powierzchni gospodarstw ekologicznych
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występowało w województwie podlaskim, dolnośląskim oraz podkarpackim. Natomiast między 200 a 400 ha gospodarstw ekologicznych było w województwie
wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz na Warmii i Mazurach. Na pozostałych terenach było do 200 ha powierzchni gospodarstw ekologicznych.
Rysunek 5 sporządzono pod względem liczby gospodarstw założonych przed
rokiem 2004.
Wśród analizowanych gospodarstw ekologicznych 51% zostało założonych
przed rokiem 2004. Nie odnotowano dużej koncentracji gospodarstw założonych
przed akcesją Polski do Unii Europejskiej w żadnym z województw.
Rysunek 6 przedstawia mapę Polski z zaznaczonymi powiatami, w których właściciele wprowadzali innowacje. Blisko w co trzecim gospodarstwie ekologicznym
(33,87%) właściciel wprowadzał innowacje. Wśród nich najczęściej wymieniane
były takie innowacje, jak: kolektory słoneczne oraz przydomowa oczyszczalnia
ścieków. Natomiast mniej popularne to: solarna suszarnia owoców, piec na owies,
agrobiogazowania czy ekologiczna hodowla pstrąga.
Rysunek 5
Gospodarstwa ekologiczne założone przed rokiem 2004

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Rysunek 6
Powiaty w których gospodarstwach właściciele wprowadzali innowacje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

4. Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach ekologicznych, w tym
agroturystycznych
Innowacyjność jest kategorią ekonomiczną, która może być różnie interpretowana w zależności od tego, w jakiej skali jest postrzegana. Nie odnosi się ona wyłącznie do poziomu przedsiębiorstwa (skali mikro), ale również do regionu (mezo)
czy też kraju (makro) [Gust-Bardon 2011, 50].
Innowacje są wyjątkowymi narzędziami przedsiębiorczości, które mogą posłużyć do tworzenia nowych możliwości ekonomicznych. Wiąże się to przede
wszystkim z nowymi produktami, usługami czy wiedzą. Tym samym innowacje tworzą nowe zasoby. Ten nowy zasób nie jest rozpatrywany, dopóki człowiek
nie znajdzie praktycznego zastosowania dla realizacji lub spełnienia określonych
potrzeb. Działania innowacyjne obecnie są uznawane za priorytetowy warunek
utrzymania i wzmocnienia pozycji podmiotu na rynku [Popławski, Polák 2011,
107-108]. Innowacyjność powiązana jest z kreatywnością i przedsiębiorczością
[Roman 2016, 183-184].
Działania innowacyjne mogą być także analizowane w odniesieniu do rozwoju usług turystycznych. Koncentrując się na podmiotach turystycznych, należy
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zauważyć, że jest on innowacyjny, jeżeli przedsiębiorca potrafi tworzyć nowe produkty, efektywnie je wytwarzać oraz skutecznie promować. Powinien więc posiadać zdolność ciągłego pozyskiwania środków finansowych stosownie do zmian
w otoczeniu oraz dysponować umiejętnością sprawnego wprowadzania nowych
pomysłów, technologii i metod organizacji niezbędnych do realizacji zmieniających się celów rozwojowych [Roman 2015, 112-113].
Właściciele gospodarstw agroturystycznych powinni być skłonni wprowadzać
innowacje, lecz nie zawsze jest to klasyfikowane jako coś nowego lub istotnie ulepszonego. Obecnie można zauważyć zmianę rozwoju usług w tym zakresie. Turyści oczekują wiejskości od właścicieli gospodarstw – wiejskiej tradycji, wiejskiego
stylu życia. Warto zauważyć, że osoba korzystająca z tego typu usług oczekuje
bogatej oferty turystycznej. Na wykresie 2 zaprezentowano liczbę wprowadzanych
innowacji z podziałem na województwa.
Wykres 2 przedstawia województwa, w których gospodarstwa z innowacjami
stanowią największy procent wszystkich gospodarstw z innowacjami w kraju, czyli 43 gospodarstwa. W 43 gospodarstwach ze 123 wprowadzano innowacje (stanowi to 34,9% ogółu całości gospodarstw). Najwięcej w województwach: wielkopolskim, podlaskim oraz opolskim.
Wykres 2
Wprowadzone innowacje w gospodarstwach ekologicznych, w tym
agroturystycznych w poszczególnych województwach [%]
pozostałe
wielkopolskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
dolnośląskie
świętokrzyskie
lubelskie
zachodniopomorskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Na wykresie 3 zaprezentowano jaki procent gospodarstw z danego województwa stanowiły te z innowacjami, czyli np. w województwie wielkopolskim było
7 gospodarstw i we wszystkich 7 wprowadzano innowacje, w kujawsko-pomorskim były 4 gospodarstwa i w 2 wprowadzano innowacje, a np. w dolnośląskim
było 14 gospodarstw, a tylko w 3 wprowadzano innowacje (21% gospodarstw ekologicznych stanowiły te z innowacjami).
Wykres 3
Procentowy udział gospodarstw z wprowadzonymi innowacjami
do gospodarstw w danym województwie ogółem [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.

W tabeli 3 zaprezentowano charakterystykę wprowadzanych innowacji ze
względu na powiat i województwo.
Tabela 3
Innowacje w gospodarstwach ekologicznych
Lp.

Województwo

Powiat

Innowacje w gospodarstwie

1..

Dolnośląskie

Kamienna Góra

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

2.

Dolnośląskie

jeleniogórski

Przydomowa oczyszczalnia

3.

Dolnośląskie

wrocławski

Kolektory słoneczne

4.

Kujawsko-pomorskie

Radziejów

Oczyszczalnia ścieków

5.

Kujawsko-pomorskie

tucholski

kolektory słoneczne

6.

Lubelskie

Opole Lubelskie

Eko oczyszczalnia ścieków

7.

Lubelskie

Puławy

Kombajn do malin

8.

Lubelskie

Lubartów

Kolektory słoneczne

9.

Lubuskie

Międzyrzecz

Suszarnie

10.

Lubuskie

Krosno Odrzańskie

Oczyszczalnia ścieków

11.

Lubuskie

Słubice

Kolektory słoneczne

12.

Łódzkie

rawski

mechaniczna oczyszczalnia ścieków

13.

Małopolskie

wielicki

Kolektory słoneczne
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14.

Mazowieckie

Łosice

Pracownia do uboju

15.

Mazowieckie

Płock

Korektory słoneczne

16.

Opolskie

Opolski

Chów mangalicy

17.

Opolskie

Opolski

Korektory słoneczne

18.

Opolskie

Opolski

Solarna suszarnia owoców

19.

Opolskie

Kluczbork

Piec na owies

20.

Podkarpackie

Lesko

Oczyszczalnia ścieków

21.

podlaskie

Siemiatycze

Dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków,
przetwórstwo ziół we własnej % farmie „Dary Natury”

22.

podlaskie

Białystok

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

23.

podlaskie

Sokółka

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

24.

podlaskie

Grajewo

Kolektory słoneczne, ekologiczna oczyszczalnia
ścieków

25.

podlaskie

Wysokie Mazowieckie Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

26.

podlaskie

Mońki

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

27.

pomorskie

Człuchów

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków

28.

śląskie

Bielsko Biała

Agrobiogazownia

29.

świętokrzyskie

Opatów

Kolektory słoneczne

30.

świętokrzyskie

Staszów

Oczyszczalnia ścieków

31.

świętokrzyskie

Kielce

przydomowa oczyszczalnia ścieków

32.

warmińsko-mazurskie

Ełk

Kolektory słoneczne, biologiczna oczyszczalnia
ścieków

33.

warmińsko-mazurskie

węgorzewski

Owce rasy Skudde

34.

wielkopolskie

gnieźnieński

Korzeniowa oczyszczalnia ścieków

35.

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Szuwarowa oczyszczalnia ścieków

36.

wielkopolskie

Turek

Kolektory słoneczne

37.

wielkopolskie

czarnkowskotrzcianecki

Oczyszczalnia ścieków, kolektory słoneczne

38.

wielkopolskie

wrzesiński

Kolektory słoneczne

39.

wielkopolskie

kolski

Uprawy z wykorzystaniem mikroorganizmów

40.

wielkopolskie

pilski

Trzcinowa oczyszczalnia ścieków, ekologiczna
hodowla pstrąga

41.

zachodniopomorskie

Stargard

oczyszczalnia ścieków

42.

zachodniopomorskie

szczeciński

Hodowla bydła długowiecznego w bardzo
nowoczesnym kompleksie obór, suszarnia siana,
nowoczesny magazyn zbożowy

43.

zachodniopomorskie

Gryfino

Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Źródło: opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
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Z zaprezentowanych danych wynika, że najwięcej właścicieli gospodarstw, bo
aż 53,5% wprowadzało jako innowacje oczyszczalnię ścieków, 30,2% – kolektory
słoneczne, pozostali właściciele gospodarstw ekologicznych (16,3%) wprowadziło
mniej popularne innowacje.
Wykres 4
Rodzaj wprowadzonych w gospodarstwach ekologicznych innowacji [%]

oczyszczalnia ścieków
kolektory słoneczne
inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu demonstracyjnych gospodarstw
ekologicznych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
Radom 2012, s. 4 -249.
5.

Uogólnienia i wnioski

W końcowej części opracowania sformułowano kilka uogólnień i wniosków:




Po roku 1990 stwierdzono dynamiczny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce. Po obliczeniu indeksów łańcuchowych dla lat 1990-2015
stwierdzono, że największy przyrost liczby gospodarstw ekologicznych
względem roku poprzedniego wystąpił w 2000 roku (154,05%). Natomiast
po obliczeniu indeksów o podstawie stałej, gdzie za podstawę przyjęto rok
1990 największy przyrost wystąpił w roku 2013, kiedy liczba gospodarstw
ekologicznych względem roku 1990 wzrosła o 98511%.
Odnotowano, że w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim oraz opolskim najliczniejszą grupę stanowili właściciele gospodarstw znających język niemiecki. Województwa
wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie charakteryzowały się przewagą znajomości języka angielskiego. Natomiast w mazowieckim, na Podlasiu, w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu, głównie można
porozumieć się w języku rosyjskim.
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Po przeprowadzonej analizie rozpoznano, że największą powierzchnię
w województwie zajmują gospodarstwa ekologiczne znajdujące się w zachodniopomorskim i lubuskim. W obu przypadkach powierzchnia ta przekroczyła 600 ha.
Blisko co trzeci właściciel gospodarstwa (33,87%) zadeklarował wprowadzanie innowacji w swoim obiekcie lub w jego pobliżu. Wśród nich najczęściej
wymieniane były takie innowacje, jak: kolektory słoneczne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast mniej popularne to: solarna suszarnia
owoców, piec na owies, agrobiogazowania czy ekologiczna hodowla pstrąga.
Innowacyjność powiązana jest z kreatywnością i przedsiębiorczością. Wdrażanie wynalazków połączone z dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości
świadczonych usług staje się obecnie wyzwaniem dla każdego obiektu agroekoturystycznego.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu było zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania gospodarstw
ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce. Dane o gospodarstwach ekologicznych
pozyskano z informacji ogólnodostępnych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu z 2012 roku. Próbę badawczą stanowiły 123 gospodarstwa z 16 województw Polski. Ponadto w opracowaniu wykorzystano wskaźniki dynamiki, takie jak:
indeksy łańcuchowe oraz indeksy o podstawie stałej. Indeksy łańcuchowe zostały policzone w celu otrzymania informacji czy wartość w kolejnych latach wzrosła czy spadła względem poprzedniego roku. Natomiast wykorzystując drugi indeks obliczono o ile procent
wzrosła/spadła wartość względem z góry ustalonego roku.
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The aim of the article was to present the spatial differentiation of organic farms, including agrotourism in Poland. Data on organic farms were obtained from public information Agricultural Advisory Centre in Brwinów Branch in Radom of 2012. The sample
were 123 farms from 16 polish provinces. Furthermore, momentum indicators were used
in the study, such as chain indexes and indexes on a constant basis. Chain indices were
calculated to give information if the value has increased or decreased compared to the
previous year. While the second index was calculated to check if the value has increased
or decreased relative to a base year.
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1. Wstęp
Cukinia, patison, kabaczek i dynia makaronowa są odmianami botanicznymi
dyni zwyczajnej i należą do warzyw dyniowatych, do których zalicza się też ogórek i dynię olbrzymią. Cukinia w Polsce staje się coraz bardziej popularna i jest
uprawiana do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa. Uprawa roślin małoobszarowych, w tym cukinii, pozwala rolnikom na uzyskanie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara powierzchni gospodarstwa. Wynika to z faktu, że
gatunki małoobszarowe wymagają często dużego nakładu pracy, szybkiego dostarczenia do odbiorcy, lub specyficznego rynku zbytu [Matyjaszczyk 2013]. Ze
względu na fakt, że polskie rolnictwo charakteryzuje się dużą liczbą gospodarstw
rolnych [GUS 2015] i niewielką powierzchnią przeciętnego gospodarstwa wynoszącą 10,49 ha [Ogłoszenie prezesa ARiMR 2015] uprawa gatunków małoobszarowych jest istotna nie tylko dla zapewnienia zróżnicowanej diety, ale także dla
gospodarki, ze względów ekonomicznych oraz socjalnych. Dostępna literatura
[Chmielewska 2011] podkreśla niewielkie przeciętne dochody uzyskiwane w małych gospodarstwach o działalności rolniczej, a także wysoki dysparytet dochodowy cechujący gospodarstwa rolnicze o różnym obszarze.
W Polsce, podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
obowiązkowe jest stosowanie integrowanej ochrony roślin. Wymaga ona kompleksowego działania, w tym zapobiegania występowaniu organizmów szkodli1 Wkład pracy: Ewa Matyjaszczyk – 55%, Adam Dobrzański – 45%.
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wych lub minimalizowania ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne. Przepisy dotyczące integrowanej ochrony roślin podkreślają konieczność wykorzystania
metod niechemicznych [Dyrektywa 128/2009, 2009]. Metody agrotechniczne
i inne metody niechemiczne mogą sprawdzać się w ograniczaniu zachwaszczenia
wielu upraw, w tym małoobszarowych, nie zawsze jednak wystarczają. Zależą bowiem przede wszystkim od uprawianego gatunku. Sposób zwalczania chwastów
trzeba uzależnić także od diagnostyki zachwaszczenia uwzględniającej właściwe
rozpoznanie gatunków chwastów i ich dynamikę pojawiania się w sezonie wegetacyjnym oraz od metody uprawy [Rola i wsp. 1999; Domaradzki i wsp. 2003].
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i omówienie dostępnych
metod ograniczania zachwaszczenia cukinii, zarówno chemicznych, jak i niechemicznych.

2. Znaczenie gospodarcze chwastów w uprawie cukinii
W integrowanej ochronie przed chwastami system wspomagania decyzji o ich
zwalczaniu zaleca się opierać na rozpoznaniu składu gatunkowego flory segetalnej w zależności od rodzaju gleby i innych uwarunkowań agroekologicznych
[Rola i wsp. 1999; Domaradzki i wsp. 2003]. W Polsce przeprowadzono wiele
obserwacji nad rozmieszczeniem i występowaniem różnych gatunków chwastów
w wielkoobszarowych roślinach rolniczych [Rola i wsp. 1999; Latowski i Jackowiak 2011]. Dla upraw małoobszarowych, do których zaliczana jest cukinia
i inne gatunki warzyw jest mało dobrze udokumentowanych badań, opartych na
dokładnych obserwacjach fitosocjologicznych. Jednak rozeznanie jakie gatunki
w takich uprawach mogą najczęściej występować jest dość dobre [Dobrzański
1999; Siciński 2000].
Cukinia jest warzywem ciepłolubnym. Sprzyjają jej temperatury w zakresie
20-25°C. Może być uprawiana z siewu lub z rozsady w polu i pod osłonami [Nieć
1982; Borczyński 2010]. W naszym klimacie termin siewu lub sadzenia tej rośliny
wprost do gruntu przypada nie wcześniej niż po 15 maja, gdy temperatura gleby
jest nie niższa od 10-12°C, natomiast sadzenie na początku maja jest możliwe pod
płaskie przykrycie agrowłókniną. Warunki w tym czasie sprzyjają masowemu pojawianiu się chwastów, ich szybkim wschodom i silnemu rozrastaniu się.
Chwastami dwuliściennymi najczęściej spotykanymi w cukinii są między innymi: żółtlica drobnokwiatowa i owłosiona, komosa biała, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, jasnota różowa,
różne gatunki rdestów, psianka czarna, farbownik polny. W stanowiskach po rzepaku zdarzają się jego samosiewy. Z rocznych gatunków jednoliściennych pospolicie występują chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, wiechlina roczna.
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Większość z wymienionych gatunków ma „szeroką amplitudę ekologiczną”, czyli
mogą wschodzić przez cały okres wegetacji [Lauer 1953; Markow 1978; Dobrzański
2013], ale przeważnie dominują gatunki o większych wymaganiach cieplnych.
Najbardziej konkurencyjne dla cukinii są chwasty występujące w pierwszych
4-6 tygodniach po wschodach lub sadzeniu rozsady. Szczególną wagę należy
przykładać do prawidłowego odchwaszczania cukinii z siewu. Cukinia uprawiana
z rozsady jest bardziej odporna na zachwaszczenie, ponieważ w czasie sadzenia
ma 2-4 liście właściwe, szybko rozpoczyna dalszy wzrost i staje się konkurencyjna
wobec chwastów. W uprawie warzyw, jako zasadę przyjmuje się utrzymywanie
pola wolnego od chwastów do zbiorów, ponieważ chwasty towarzyszące później
uprawianym roślinom, mogą być źródłem chorób, szkodników i utrudnią dokładne opryskiwanie środkami ochrony roślin.

3. Możliwości niechemicznego zapobiegania zachwaszczeniu
Każda technologia uprawy powinna prowadzić do minimalizacji niszy ekologicznej niezbędnej dla wschodów i rozwoju chwastów, czyli stwarzania warunków korzystnych dla uprawianych roślin i niekorzystnych dla chwastów, przy czym koncepcja integrowanej ochrony nie wyklucza doraźnej aplikacji herbicydów w sytuacjach, kiedy jest to uzasadnione. Stąd w integrowanej ochronie przed chwastami
zaleca się oprócz wyboru możliwie jak najmniej zachwaszczonego stanowiska,
stosować zabiegi uprawowe poprzedzające siew lub sadzenie oraz szereg zabiegów
mechanicznych i pielęgnacyjnych w międzyrzędziach uzupełnionych ręcznym
pieleniem. Po orce wykonywanej późna jesienią część chwastów jest niszczona.
Po łagodnej zimie niszczenia chwastów dokonuje się podczas przygotowywania
gleby do siewu lub sadzenia stosując odpowiednie zabiegi uprawowe. Należy je
rozpoczynać wiosną jak najwcześniej, aby chwasty nie zdążyły się rozrosnąć.
Po wschodach części nadziemne cukinii, w odróżnieniu od ogórka i dyni olbrzymiej, mają dość zwartą i wzniesioną formę krzaczastą, o półsztywnych krótkich pędach, z krótkimi międzywęźlami, o dużych liściach. Szeroka rozstawa rzędów, w jakiej cukinia jest uprawiania i jej krzaczasty pokrój pozwala na niszczenie
chwastów zabiegami mechanicznymi w międzyrzędziach. Ich liczba zależy od
dynamiki pojawiania się chwastów, ale do czasu rozrośnięcia się roślin, zwykle
można wykonać nie więcej niż 3 zabiegi uzupełnione ręcznym pieleniem rzędów.
Glebę należy wzruszać możliwie jak najpłycej, nie głębiej niż na 2-3 cm. Głębsze
spulchnianie obniża plon na skutek przesuszenia gleby, szczególnie gdy wiosna
jest sucha i nie ma możliwości nawadniania. Jeżeli podczas kolejnych uprawek
zwiększa się spulchnioną warstwę gleby, to pobudza się do kiełkowania nowe porcje nasion chwastów powodując wzrost zachwaszczenia.
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Cukinia, podobnie jak inne dyniowate (np. ogórek) ma silnie rozgałęziony,
przerastający wierzchnią warstwę gleby system korzeniowy, którego główna masa
dorasta do głębokości ok. 30 cm, a średnica jaką zajmuje dochodzi do ok. 4 m;
tak więc korzenie są pod całą powierzchnią międzyrzędzi. Większość gatunków
chwastów ukorzenia się głębiej i przerasta system korzeniowy cukinii. Dlatego
chwasty należy usuwać jak najwcześniej, bo gdy się rozrosną, trudno je wyrwać
bez uszkodzenia i naderwania systemu korzeniowego uprawianych roślin, a to
powoduje opóźnienie i obniżenie plonu.
Do mechanicznego zwalczania chwastów można korzystać z różnych narzędzi
[Bond i Grundy 2001; Van der Weide i wsp. 2008; Dobrzański i Adamczewski
2013; Zbytek i Talarczyk 2013; Żelazinski 2014]. Oprócz od dawna używanych
noży kątowych w połączeniu z gęsiostopkami i wałkami strunowymi zalecane
są pielniki palcowe wyposażone w gwiazdy pielące. Pielnik palcowy jest nazwą
tłumaczoną z języka angielskiego (finger weeder). W Polsce przyjęta jest też nazwa pielniki gwiazdowe. Pozwalają one na usuwanie chwastów rosnących bardzo
blisko uprawianych roślin. Można je wprowadzać w międzyrzędzia, wcześnie po
wschodach chwastów, gdy cukinia jest dobrze ukorzeniona i ma nie mniej niż
2-4 liści. Gwiazdy pielące mają różną szerokość roboczą i są najczęściej zagregatowane, jako narzędzia wielofunkcyjne z wałkami strunowymi, nożami kątowymi
lub innymi narzędziami.
Można termicznie zwalczać chwasty wypalarkami spalającymi gaz z butli
przed sadzeniem rozsady lub po sadzeniu w międzyrzędziach [Ascard 1995].
Urządzenia do termicznego zwalczania chwastów są dostępne w Polsce [Andrzejewska 2014]. Wysoka temperatura powoduje rozrywanie tkanek we wschodzących chwastach, niszczenie wierzchołka wzrostu, w wyniku czego roślina ginie.
Ta metoda ogranicza stosowanie herbicydów i jest zalecana w integrowanej oraz
ekologicznej uprawie. Jej zaletą jest możliwość niszczenia chwastów, gdy gleba
jest zbyt wilgotna i utrudnia zabiegi mechaniczne. Korzystne jest też nie wzruszanie gleby, co zmniejsza ponowne pojawianie się chwastów. Wadą tej metody jest
niszczenie tylko nadziemnych części chwastów, które mogą odrastać. Dotyczy to
szczególnie chwastów wieloletnich odrastających z korzeni i rozłogów (np. perz,
ostrożeń polny). Efekt stosowania metody termicznej jest krótkotrwały, nie dłuższy niż po zastosowaniu w tym terminie herbicydów działających nalistnie (np.
glifosatu).
Jedną z metod zapobiegania zachwaszczeniu jest ściółkowanie. Wykorzystywane jest ściółkowanie czarną folią, agrowłókniną, ściółkami organicznymi
pochodzenia roślinnego (np. rozdrobniona słoma, skoszone części nadziemne
mieszanek traw i roślin bobowatych) oraz z roślin okrywowych wysiewanych latem lub jesienią poprzedniego roku, jako międzyplon ścierniskowy i niszczonych
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mechanicznie lub chemicznie przed siewem lub sadzeniem, albo wykładanych
w międzyrzędziach po sadzeniu [Rumpel i Grudzień 1984; Teasdale i wsp. 1991;
Kotliński 2004; Dobrzański i Anyszka 2006b; Babik i wsp. 2015]. Najczęściej wykorzystywana jest czarna folia lub czarne agrowłókniny o różnych szerokościach,
dostosowanych do szerokości międzyrzędzi. W przecięcia sadzona jest rozsada
lub wysiewane nasiona. Jest to dobry sposób ograniczania zachwaszczenia. Jednak metoda ta nie zawsze wystarcza. W przecięciach foli i włóknin, obok roślin
cukinii mogą wyrastać chwasty, które trzeba usuwać ręcznie. Podczas ręcznego
usuwania chwastów może być podrywany system korzeniowy cukinii i uszkadzanie roślin. Pozostaje też przestrzeń pomiędzy zakrytymi pasami, gdzie trzeba
chwasty usuwać jedną z dostępnych metod, najczęściej mechanicznie lub ręcznie.

4. Możliwości chemicznego zwalczania chwastów w uprawie cukinii
w Polsce
Zabiegi mechaniczne przed siewem lub sadzeniem można uzupełnić herbicydami
stosownymi po wschodach chwastów, których substancją czynną jest glifosat, ale
tylko tymi, w których etykietach zaznaczono, że mogą być używane wiosną, a nie
tylko w okresie letnio-jesiennym. Do niszczenia chwastów jednorocznych wystarcza dawka 1,5–2 l/ha, a perzu 3 l/ha formy użytkowej glifosatu zawierającego 360
g s.cz./l i zalecana jest z adiuwantem AS 500 SL (1-2 l/ha) [Woźnica i wsp. 2004].
Z innych adiuwantów niewymienionych w etykietach i tylko tych przeznaczonych
do zabiegów z glifosatem (np. Isotac Pro +, Superam 10 AL, Efectan 650 SL, Mediator Max, Superomix, Dropfor) można korzystać na własną odpowiedzialność
[Dobrzański 2016; Paradowski 2016]. Preparaty zawierające glifosat w ilości 680g
s.cz./kg zalecane są w dawce 0,75-2kg/ha a w ilości 480 g s.cz./l w dawce 1,125 2,25 l/ha, zależnie od gatunków chwastów. Zabiegi uprawowe, siew, lub sadzenie
cukinii należy rozpoczynać, gdy na chwastach występują objawy działania środka,
ale nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zabiegu, lepiej po 2-3 tygodniach. W uprawie z rozsady na własną odpowiedzialność sadzić można po 3 dniach, chociaż lepiej później. Zbyt wczesny siew lub sadzenie może spowodować, że glifosat będzie
fitotoksyczny dla rośliny uprawnej. W przypadku cukinii i innych dyniowatych
trzeba zachować ostrożność, zwłaszcza na glebach lekkich, piaszczystych, szczególnie w uprawie z siewu, ze względu na możliwą fitotoksyczność glifosatu.
Preparaty z glifosatem służą głównie do niszczenia perzu i niektórych wieloletnich chwastów dwuliściennych. Przewidując uprawę cukinii na polu, gdzie
takie chwasty występują lepiej i bezpieczniej jest stosować glifosat w okresie
letnio-jesiennym po zbiorze przedplonu, lub na 10-14 dni przed zbiorem zbóż
w celu ich desykacji z jednoczesnym zniszczeniem chwastów, jeżeli taką możli-
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wość daje etykieta. W czerwcu 2016 roku Komisja Europejska zarekomendowała
ograniczenia w stosowaniu glifosatu przed zbiorem i należy spodziewać się, że
zalecenia te prędzej czy później trafią do etykiet [European Comission Fact Sheet:
Glyphosate 2016]. Trzeba przypomnieć, że słomy po desykacji nie wolno używać do ściółkowania międzyrzędzi. W przypadku zwalczania chwastów włącznie
z desykacją roślin okrywowych (np. mieszanka żyta ozimego z wyką, gorczyca
i inne), w których planowane jest bezpośrednie sadzenie, opryskiwać należy nie
później niż 2-3 tygodnie przed sadzeniem. Najlepiej siać lub sadzić po całkowitym
zaschnięciu chwastów i niszczonych roślin. Zdesykowane rośliny można rozdrobnić mechanicznie przed sadzeniem. Jeżeli fizyczne właściwości gleby umożliwiają
sadzenie, rozsadę można sadzić bezpośrednio w zamierające chwasty, bez wcześniejszej uprawy gleby.
Jedynym herbicydem doglebowym u nas zarejestrowanym na zastosowania
małoobszarowe (odpowiedzialność za skuteczność i fitotoksyczność ponosi wyłącznie użytkownik) do ochrony dyni jest pendimetalina w formie środka Stomp
Aqua 455 CS (Zezwolenie MRiRW Nr R-90/2014 z dnia 06.06.2014 r. zmienione
decyzją MRiRW nr R-968/2015d z dnia 11.12.2015 r.). Należy go stosować w międzyrzędziach przed siewem lub sadzeniem rozsady na glebę wolną od chwastów
pomiędzy ściółkowanymi pasami. W etykiecie herbicydu podano zalecenia dla
dyni, nie określając precyzyjnie jakiej odmiany botanicznej dotyczą, czy dyni olbrzymiej, czy zwyczajnej (cukinia, patison i inne). Zalecenia niemieckie uwzględniają odmiany i wprost rekomendują ten środek w cukinii i innych dyniowatych,
łącznie z ogórkiem [Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 2016]. Środek można stosować tylko w międzyrzędziach w uprawach ściółkowanych folią lub włókniną
przed siewem lub sadzeniem rozsady do zwalczania chwastów jednorocznych
w okresie ich kiełkowania i wschodów. Na glebach lżejszych i o małej zawartości
materii organicznej unikać stosowania dawek wyższych niż 2,5-3 l/ha. Do obniżonych dawek i poprawienia skuteczności wskazany jest dodatek adiuwantów wielofunkcyjnych zalecanych do stosowania herbicydami działającymi doglebowo [Kucharski 2015], mianowicie: Atpolan Soil 80 EC, Atpolan Soil Maxx – 0,3-0,6 l/ha,
lub Grounded – 0,2-0,4 l/ha. Opryskiwanie najlepiej jest wykonywać na wilgotną
powierzchnię, ale nie wówczas kiedy gleba jest nadmiernie nasycona wodą, gdy
na powierzchni pola widać zastoiska wodne.
Z powodu niewielkiej dostępności herbicydów dopuszczonych do ochrony
cukinii i innych warzyw dyniowatych wykorzystywanie metod niechemicznych
w ochronie tych roślin przed chwastami jest nie tylko zalecane, ale wręcz niezbędne.
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5. Dostępność środków do ochrony cukinii w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
W krajach, gdzie produkcja cukinii jest prowadzona na skalę towarową herbicydy są zalecane, aczkolwiek asortyment substancji czynnych i preparatów handlowych, którymi można odchwaszczać warzywa dyniowe też jest niewielki [Databases on registered plant protection products in Europe. 2016].
W Niemczech w r. 2016 zalecanych jest 36 preparatów handlowych w tym
17 herbicydów, których substancją czynną jest glifosat, glufosynat, flufenacet,
pendimetalina, dimentenamid–P, metamitron, kwas pelargoniowy i teprloksydym. Niektóre z nich (pendimetalina i metamitron) można stosować tylko w międzyrzędziach między pasami folii lub włókniny.
We Francji, podobnie jak dawniej w Polsce, do ochrony warzyw dyniowych
przed chwastami zaleca się kilka preparatów zawierających chlomazon. Chlomazon jest inhibitorem syntezy pigmentów. Dlatego wschodzące chwasty reagują
bieleniem tkanek [Praczyk 2002, 144s.] i na liściach cukinii i innych dyniowatych
też mogą wystąpić przemijające objawy uszkodzeń. Łatwo więc można zauważyć, czy ten herbicyd był stosowny. Przydatność chlomazonu do ochrony warzyw
dyniowatych, także w warunkach polskich jest dawno sprawdzona i potwierdzona w praktyce [Al – Kathib i wsp. 1995, 166-172; Pałczyński i Dobrzański 2000,
942-944]. Obecnie jedyne rośliny z rodziny dyniowatych w których można u nas
tę substancję stosować legalnie (np. Command 480 EC i Command 360 CS) to
ogórki uprawiane z siewu.
W Belgii oprócz glifosatu do odchwaszczania cukinii dostępne są środki zawierające chlomazon (podobnie jak we Francji), a poza tym tepraloksydym, oraz
dimetenamid-P.
W Szwajcarii w warzywach dyniowatych dopuszczonych jest kilka środków
zawierających glufosynat i cykloksydym. Niektóre z nich zarejestrowane są w Polsce, jednak zakres ich rejestracji w naszym kraju nie obejmuje cukinii. Na przykład Focus Ultra 100 EC zawierający cykloksydym jest zalecany Polsce do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach wielkoobszarowych, takich jak
burak cukrowy i rzepak i ziemniak.

6. Podsumowanie
Ochrona przed chwastami cukinii uprawianej na dużych plantacjach, zawłaszcza
dla przetwórstwa, bez stosowania środków chemicznych jest trudna i niewystarczająca. Bywa iż pozbawieni możliwości legalnej ochrony producenci stosują się
do zaleceń zagranicznych. Stanowi to jednak naruszenie obowiązujących prze-
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pisów. W świetle obowiązującego prawa środek ochrony roślin należy stosować
zgodnie z etykietą, a jego użycie na uprawy niewymienione w etykiecie podlega
karze grzywny. Możliwości stosowania środków inaczej niż w etykiecie na własną
odpowiedzialność dotyczą dawek obniżonych, dawek dzielonych oraz mieszanin
zbiornikowych. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że zapisy prawne nie dają możliwości zastosowania środka na uprawy inne niż wskazane w polskiej etykiecie.
Sytuacja ta bywa trudna do zrozumienia i zaakceptowania przez rolników, tym
bardziej, że środki które przed kilku laty można było legalnie stosować w cukinii nadal są na rynku, tylko z okrojoną etykietą. Na przykład preparaty zawierające chlomazon są obecnie zarejestrowane do ochrony rzepaku – rośliny wielkoobszarowej.
Producenci środków ochrony roślin ubiegając się o rejestrację nie zawsze wykazują zainteresowanie uzyskaniem zezwolenia dla cukinii – gatunku małoobszarowego. Wynika to z różnych powodów, między innymi ze strategii rynkowej,
koncentrującej się na rejestracji agrochemikaliów do zastosowań wielkoobszarowych oraz z unikania kosztów nowych badań i rejestracji.
Pamiętajmy jednak, że inicjatywa nie leży tylko po stronie producentów środków ochrony roślin. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 1107/2009 z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na stosowanie środka w uprawach małoobszarowych mogą
występować instytucje państwowe, placówki naukowe i społeczno-zawodowe, organizacje rolników, izby rolnicze, producenci środków ochrony roślin, a nawet
każdy zajmujący się uprawą roślin.
Problem braku herbicydów dla upraw małoobszarowych, w tym cukinii, nie rozwiąże się sam i wymaga współdziałania producentów agrochemikaliów, urzędów
odpowiedzialnych za rejestrację i innych zainteresowanych. Zwrócono na to uwagę we wcześniejszym artykułach [Adamczewski i wsp. 2006; Dobrzański i Anyszka
2006a; Matyjaszczyk 2013, 2015 Matyjaszczyk i Dobrzański 2013, 2015 i 2016].
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI REGULACJI ZACHWASZCZENIA W OCHRONIE
CUKINII W POLSCE

Słowa kluczowe: cukinia, dyniowate, chwasty, regulacja zachwaszczenia, uprawy małoobszarowe, metody zapobiegawcze, integrowana ochrona roślin
STRESZCZENIE

Cukinia jest uprawiana w Polsce coraz częściej, zarówno z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji jak i dla przetwórstwa. Ze względu na dużą ilość małych gospodarstw
uprawy małoobszarowe, wśród nich warzywa dyniowate, do których należy cukinia, mają
w Polsce duże znaczenie ponieważ umożliwiają osiągnięcie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara.
W artykule przedstawiono zarówno niechemiczne jak i chemiczne metody ochrony
cukinii przed chwastami. Niechemiczna ochrona przed chwastami, zwłaszcza na dużych
plantacjach jest trudna i zazwyczaj niewystarczająca. Jednak dostępność środków chemicznych w Polsce w 2016 roku ogranicza się do glifosatu, który może być stosowany jedynie przedsiewnie oraz pendimetaliny stosowanej tylko w międzyrzędziach, w uprawach
ściółkowanych folią polietylenową lub włókniną przed siewem lub sadzeniem rozsady.
Dostępność herbicydów do ochrony cukinii w innych państwach Unii Europejskiej jest
również ograniczona, ale zazwyczaj szersza niż w Polsce.
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THE ANALYSIS OF WEED MANAGEMENT IN ZUCCHINI IN POLAND
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SUM M A RY

Zucchini is becoming more and more popular in Poland and is grown for direct consumption as well as for processing. Due to the big number of small farms in Poland production of minor crops, among them cucurbit vegetables, which include zucchini, have
a great importance, as it allows achieving a relatively high income per hectare.
The paper presents non-chemical, as well as chemical methods of zucchini protection
against weeds. On large plantations non-chemical weed management is challenging and
usually not sufficient. However the chemical means available in Poland in 2016 are limited to glyphosate, that can be only used before sowing and pendimethalin applied only
in the inter – rows before sowing or transplanting of zucchini mulched with films (black
polyethylene mulches and woven). The availability of herbicides registered for zucchini
protection in other European Union member states is also limited but usually wider than
in Poland.
e-mail: E.Matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Nałożenie z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązku przestrzegania przez profesjonalnych użytkowników zasad Integrowanej Ochrony Roślin zgodnie z art. 14
Dyrektywy 2009/128/WE, nakłada na producentów korzystanie z różnych metod
ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych. Mając na uwadze możliwość ograniczenia chemicznych środków ochrony roślin, producenci coraz częściej szukają alternatywnych preparatów np. preparatów opartych na czynnikach
biologicznych. [Golinowska i in. 2012, 240-246; Pruszyński 2011; Pruszyński i in.
2012; Tomalak i in. 2011]. Jednak stosowanie w praktyce biologicznych preparatów nie jest szeroko rozpowszechnione i obecnie stosuje się tylko w niektórych
kierunkach produkcji np. w uprawach ekologicznych, uprawach szklarniowych.
Sprzedaż biologicznych środków na światowym rynku powoli wzrasta, kilkanaście lat wstecz wynosiła tylko 1-2% ogólnej wartości rynku środków ochrony roślin [Lipa i Pruszyński 2010, 1033-1043; Tomalak 2010], obecnie jest szacowana
na 5% [Olsen 2015, 203-206]. Producenci stosują głównie biopreparaty w uprawach szklarniowych, pieczarkarniach i sadownictwie. [Boczek 2001; Lipa. 1997;
Sosnowska i Fiedler 2010, 1080-1088]. Wprowadzenie do praktyki biologicznych
metod ochrony roślin jest trudne między innymi z uwagi na poziom edukacji
rolników, ponieważ stosowanie metod biologicznych wymaga większej wiedzy
oraz umiejętności niż stosowanie preparatów chemicznych. [Tomalak 2010]. Za1 Wkład pracy: Dominika Kaczmarek – 60%, Jolanta Kowalska – 40%.
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stosowanie czynników biologicznych w ochronie roślin nakłada na stosującego
dokładnego określenia terminu zabiegu, a także konieczna jest dalsza obserwacja
plantacji po zastosowaniu [Lipa i Pruszyński 2010,1033-1043]. Dlatego konieczne jest posiadanie przez producentów wiedzy na temat biologii, ekologii, a także
systematyki zarówno organizmów szkodliwych, jak również organizmów pożytecznych, a przede wszystkim umiejętności rozpoznawania patogenów i oceny
progu szkodliwości [Lipa 1997]. Poprawa wiedzy rolników oraz upowszechnianie
metod biologicznych i zwrócenie uwagi na ich opłacalność może poprawić popyt
na biopreparaty [Sosnowska i Fiedler 2010, 1080-1088]. Konieczne jest również
podnoszenie świadomości pro-środowiskowej producentów rolnych, co może nastąpić wraz ze wzrostem przekazywanych informacji i wiedzy oraz zainteresowań
działaniem przyjaznym dla środowiska. Świadomość ta jest również uzależniona
od wielkości posiadanego gospodarstwa. Większą świadomość wykazują rolnicy
posiadający gospodarstwa o średniej powierzchni 15-50 ha, natomiast znacznie
mniejsza jest u rolników posiadających gospodarstwa o dużej powierzchni powyżej 50 ha. [Kruszyński i in. 2015, 114-118].
W niniejszym opracowaniu dokonano próby oceny wiedzy rolników powiatu kościańskiego na temat biologicznych metod producentów rolnych powiatu
kościańskiego, charakteryzującego się terenami typowo rolniczymi posiadającego
ponad 3,5 tys. gospodarstw rolnych. [Powszechny spis rolny 2010].
Celem pracy była ocena wiedzy i zakres stosowania biologicznych metod
ochrony roślin w integrowanej ochronie roślin przez producentów powiatu kościańskiego.

2. Biologiczna metoda ochrony roślin i jej praktyczne zastosowanie
Biologiczna metoda ochrony roślin polega na wykorzystaniu pożytecznych organizmów do zwalczania i ograniczania występowania szkodliwych organizmów.
Na tą metodę składa się zarówno wprowadzanie na obszar chroniony organizmów pożytecznych – poprzez stosowanie biopreparatów jak również tworzenie
odpowiednich warunków w środowisku naturalnym do występowania i rozwoju
organizmów pożytecznych. Zastosowanie organizmów pożytecznych polega na

wykorzystaniu chorobotwórczych wirusów i mikroorganizmów (bakterie,
grzyby) w postaci biopreparatów oraz wrogów naturalnych (drapieżniki,
parazytoidy i pasożyty). Jednak wykorzystanie metody biologicznej nie
jest szeroko rozpowszechnione i znalazło zastosowanie głównie w uprawach pod osłonami, pieczarkarniach i sadownictwie (Boczek J. 2001, Lipa J.
1997). Najczęściej te metody są stosowane zapobiegawczo w początkowym okresie
nasilenie agrofaga lub w ochronie przed ponownym pojawieniem się szkodnika.
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Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest kilka biopreparatów zawierających wirusy i mikroorganizmy, głównie do zwalczania szkodliwych organizmów w uprawach
sadowniczych i warzywniczych. Do zwalczania szkodników dostępne są biopreparaty zawierające wirusy (do zwalczania owocówki jabłkóweczki) oraz bakterie Bacillus thuringiensis, a także substancje pochodzenia mikrobiologicznego zawierające substancje otrzymane w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa.
Natomiast do ograniczania rozwoju chorób grzybowych dostępne są biopreparaty
zawierające bakterie Bacillus subtilis oraz biopreparaty zawierające grzyby: Coniothyrium minitans i Pythium oligandrum. W biologicznej metodzie wykorzystywane
są również makroorganizmy tj. owady pasożytnicze i drapieżne, drapieżne roztocza
oraz nicienie owadobójcze. Spośród nicieni wykorzystywane są głównie w uprawach
szklarniowych i pieczarkarniach nicienie owadobójcze należące do rodziny Steinernematidae i Heterorhabditidae. Powszechnie wykorzystywane są drapieżne roztocza,
głównie gatunki z rodzaju Phytoseiulus, Hypoaspis i Amblyseius, w szczególności dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) do zwalczania przędziorków w uprawach pod osłonami oraz dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri) stosowany
do zwalczania przędziorków w uprawach sadowniczych. Spośród ogromnej ilości
drapieżnych owadów zastosowanie w ochronie roślin znalazły m.in. kilka gatunków
biedronek wykorzystywanych do zwalczania mszyc i przędziorków w uprawach
szklarniowych. Na uwagę zasługuje również duża grupa drapieżnych pluskwiaków,
głównie dziubałeczki (Orius spp.), a w szczególności Macrolophus caliginosus stosowane w biologicznym zwalczaniu wciornastków i mączlików w uprawach warzyw
pod osłonami. Zastosowanie w biologicznej ochronie roślin znajdują także owady
pasożytnicze (parazytoidy). Dużym zainteresowaniem cieszy się od wielu lat dobrotnica szklarniowa (Encarsia formosa), błonkówka wykorzystywana do ograniczania
populacji mączlika w uprawach szklarniowych. Natomiast w ostatnich latach rośnie
zainteresowanie kruszynkiem (Trichogramma evanescens) wykorzystywana do zwalczania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy (Tomalak i Sosnowska 2008).
3. Materiały i metody
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach
2013 -2014 wśród producentów rolnych powiatu kościańskiego w województwie
wielkopolskim. W powiecie dominują głównie uprawy rolnicze, tj. zboża [325 tys.
ha], rzepak [6,8 tys. ha], buraki cukrowe [7,5 tys. ha], kukurydza [5,35 tys. ha], natomiast w mniejszych ilościach warzywa gruntowe [505 ha] i sadownicze gatunki [1,05
tys. ha], głównie jabłonie, czereśnie, wiśnie i śliwy (Powszechny spis rolny 2010).
Całościową próbę badawczą stanowiło 393 ankietowanych losowo wybranych
rolników powiatu kościańskiego. Badania przeprowadzono w gospodarstwach
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biorąc pod uwagę: kierunki upraw, powierzchnię gospodarstw, poziom wykształcenia i wiek rolników.
Ankietowanych pogrupowano według wieku, wyszczególniając 4 grupy wiekowe: do 30 lat, 30-40 lat, 40-50 lat i powyżej 50 lat, natomiast pod względem
wykształcenia podzielono ankietowanych na 6 grup: posiadających wykształcenie
podstawowe, zawodowe rolnicze lub pokrewne, zawodowe inne, średnie rolnicze lub pokrewne, średnie inne oraz wyższe. Ze względu na rodzaj prowadzonych upraw w gospodarstwie wydzielono 3 grupy ankietowanych: prowadzących
uprawy: rolnicze, sadownicze oraz warzywnicze i inne. Z kolei ze względu na powierzchnie gospodarstwa wydzielono 4 grupy ankietowanych: do 20 ha, 20-30 ha,
30-50 ha oraz powyżej 50 ha.
Badania ankietowe polegały na wywiadzie pisemnym przeprowadzonym bezpośrednio gospodarstwach. Wywiad obejmował 13 pytań zamkniętych, w tym
6 wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły potwierdzenia stosowania biologicznych metod ochrony roślin, a także określenia zakresu i sytuacji, w której stosują
takie metody. Ponadto zapytano o posiadaną wiedzę na temat biologicznych metod,
źródło informacji oraz przewidywania stosowania tej metody w przyszłości. W dalszej części ankiety pytano o stosowanie metody chemicznej: w jakim momencie jest
stosowana oraz w jaki sposób jest dokonywany wybór środka. Ponadto zapytano
o stosowanie pułapek sygnalizacyjnych oraz korzystanie z komunikatów sygnalizacyjnych, a także stosowaniu preparatów opartych na naturalnych składnikach np.
wyciągi, napary itd. Na koniec zapytano o posiadaną wiedzę na temat obowiązku
stosowania Integrowanej Ochrony Roślin przez profesjonalnych użytkowników.
Zestawione wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu χ2 korzystając z pakietu statystycznego Real Statistics Using Execel.

4. Wyniki
Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki badań ankietowych, dotyczących
wiedzy i zakresu stosowania biologicznych metod ochrony roślin.
W badanej grupie ankietowanych dominowali łącznie starsi producenci rolni
powyżej 50. roku życia [ponad 36%] oraz w wieku 40-50 lat [ponad 35%]. Pod
względem wykształcenia dominowali łącznie ankietowani z wykształceniem zawodowym rolniczym [30%] oraz z wykształceniem średnim rolniczym [27%].
Objęci analizą ankietowani posiadali najczęściej gospodarstwa z uprawami rolniczymi [89%], znacznie mniej ankietowanych posiadali w swoich gospodarstwach
uprawy sadownicze [4%]. Natomiast pod względem powierzchni gospodarstw
dominowali łącznie ankietowani posiadający gospodarstwa mniejsze poniżej
20 ha oraz 20-30 ha.
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Na podstawie wyników badań stwierdzono istotne różnice w ilości ankietowanych stosujących metody biologiczne w swoich gospodarstwach. Spośród
393 ankietowanych 73 osoby (tj. 18,6%) potwierdziły stosowanie tych metod.
Istotne różnice w ilości ankietowanych stosujących metody biologiczne stwierdzono wśród grup posiadających różne typy gospodarstw. Ankietowani posiadający uprawy sadownicze znacznie częściej decydowali się na wybór metod biologicznych w porównaniu z grupami ankietowanych posiadających gospodarstwa
z uprawami rolniczymi oraz z uprawami warzywniczymi i innymi.
Rysunek 1
Stosowanie metod biologicznych przez ankietowanych w zależności
od rodzaju upraw w gospodarstwach

χ2=21,96, df=2, p<0,01, V=0,24; istotne różnice: Rolnicze/Sadownicze: χ2=18,95, df=1, p<0,01,
V=0,23; Sadownicze/Warzywnicze i różne: χ2=5,39, df=1, p=0,03, V=0,35

Źródło: Opracowania własne.

Jednak zdecydowana większość ankietowanych stosuje metody biologiczne
tylko w nielicznych przypadkach, tylko 4 ankietowanych stosujących metody
biologiczne (tj. około 5%) potwierdziło korzystanie wyłącznie z biopreparatów
opartych na czynnikach biologicznych. Zapytani ankietowani na temat sytuacji,
w których wybierają metody biologiczne, największa ilość ankietowanych [45%]
potwierdziła stosowanie prewencyjnie na pospolite organizmy szkodliwe. Istotnie mniej ankietowanych [34%] potwierdziło stosowanie biologicznych metod
w przypadku koniecznej długiej ochrony przed danym organizmem szkodliwym,
natomiast 28% ankietowanych wybiera biologiczne metody na organizmy szkodliwe, które trudno zwalczyć za pomocą chemicznych preparatów. Zastosowanie
często znajdują takie organizmy jak: dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri)
w uprawach sadowniczych oraz dziubałek mączlikowy (Macrolophus caliginosus)
i biopreparaty zawierające grzyby z rodzaju Trichoderma, a także wzrasta wśród
producentów zainteresowanie efektywnymi mikroorganizmami.
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Zdecydowana większość ankietowanych deklarowało posiadanie średniej
wiedzy na temat metod biologicznych. Słabą wiedzę potwierdziło istotnie mniej
ankietowanych wśród najmłodszej grupy wiekowej do 30 roku życia oraz grupa
ankietowanych z wykształceniem wyższym. Z grupy ankietowanych posiadających gospodarstwa rolnicze stosowanie metod biologicznych w przyszłości zadeklarowało 129 osób [tj. 40%], jest to istotnie mniejsza liczba ankietowanych
w porównaniu do pozostałych grup producentów.
Rysunek 2
Deklaracja stosowania metod biologicznych w przyszłości przez ankietowanych posiadających różny typ gospodarstwa

χ2=12.47, df=4, p=0.01, Cramer V=0.13: istotne różnice: Rolnicze/Sadownicze: χ2=7, df=2,
p=0.03, V=0.14, Rolnicze/Warzywnicze i różne: χ2=,6.29 df=2, p=0.04, V=0.13

Źródło: Opracowania własne.

Ponad połowa ankietowanych stosujących metody biologiczne szuka informacji
na ten temat czytając fachowe czasopisma. Natomiast istotnie mniejsza ilość ankietowanych potwierdziła korzystanie z usług doradztwa publicznego.
Spośród 320 ankietowanych nie stosujących metod biologicznych 193 ankietowanych [tj. 60%] potwierdziło wybór chemicznych preparatów ze względu na
łatwość w stosowaniu, szybszy efekt zwalczania oraz dłuższy okres ważności chemicznych środków. Istotnie mniejsza ilość ankietowanych deklarowało niestosowanie biologicznych metod ze względu na posiadanie niewystarczającej wiedzy
oraz brak dostępnych biopreparatów. Natomiast tylko nieliczni ankietowani nie
wierzy w skuteczność takich preparatów.
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Poszukiwanie informacji na temat metod biologicznych
przez ankietowanych

Rysunek 3

* χ2=13,16, df=1, p<0.01, V=0.43, ** χ2=0,69, df=1, p=0.41, V=0.10, *** χ2=16,78, df=1, p<0.01,
V=0.48

Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 4
Odpowiedzi ankietowanych na pytanie – dlaczego nie stosuje.

* χ2=10,51, df=1, p<0.01, V=0.18, ** χ2=46,512, df=1, p<0.01, V=0.38, *** χ2=66,61, df=1,
p<0.01, V=0.46, **** χ2=285,01, df=1, p<0.01, V=0.94

Źródło: Opracowania własne.

Porównując odpowiedzi ankietowanych na temat niestosowania biologicznych
metod w poszczególnych grupach, stwierdzono istotne różnice wśród ankietowanych różniących się wiekiem, wykształceniem i powierzchnią posiadanego gospodarstwa. W grupach wiekowych istotnie mniejsza ilość młodych ankietowanych
do 30 roku życia potwierdziła niestosowanie metod biologicznych, ze względu na
posiadanie niewystarczającej wiedzy. Natomiast wybór chemicznych preparatów
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ze względu na łatwość w stosowaniu, szybszy efekt zwalczania oraz dłuższy okres
ważności zadeklarowało istotnie mniejsza ilość ankietowanych z wykształceniem
wyższym i średnim rolniczym. Trudność w dostępie do biopreparatów zadeklarowało istotnie mniej ankietowanych z wykształceniem podstawowym. Z kolei
wśród ankietowanych posiadających gospodarstwa o różnej powierzchni istotnie
większa ilość ankietowanych z dużymi gospodarstwami powyżej 50 ha deklarowało niestosowanie metod biologicznych ze względu na trudność w dostępie do
biopreparatów.
Rysunek 5
Stosowanie wyłącznie chemicznych środków ze względu na zbyt
niski poziom wiedzy na temat biologicznych metod ankietowanych
w różnych grupach wiekowych

χ2=13,24, df=3, p<0.01, V=0.20

Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 6
Stosowanie wyłącznie chemicznych środków ze względu na łatwość
w stosowaniu, szybszy efekt zwalczania i dłuższy okres ważności środków
przez ankietowanych z różnym wykształceniem

χ2=11,62, df=5, p=0,04, V=0.19

Źródło: Opracowania własne.

124

Dominika Kaczmarek, Jolanta Kowalska

Rysunek 7
Nie stosowanie biologicznych metod przez ankietowanych
z różnym wykształceniem ze względu na niewystarczającą dostępność
preparatów biologicznych

χ2=24,15, df=5, p<0.01, V=0,28

Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 8
Nie stosowanie biologicznych metod ze względu na niewystarczającą
dostępność preparatów biologicznych przez ankietowanych posiadających
gospodarstwa o rożnej powierzchni

χ2=15,89, df=3, p<0.01, V=0.23

Źródło: Opracowania własne.

W dalszej części ankiety zapytano o korzystanie z komunikatów i pułapek sygnalizacyjnych jako działań proekologicznych. Z komunikatów sygnalizacyjnych
korzysta 261 ankietowanych [tj. 66%], natomiast pułapki sygnalizacyjne wykorzystuje 140 [tj. niespełna 36%] ankietowanych. Porównując korzystanie z komunikatów sygnalizacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych istotne różnice
stwierdzono w grupach wiekowych, gdzie istotnie mniejsza ilość ankietowanych
najstarszej grupy wiekowej potwierdziła korzystanie z komunikatów Komunikaty z których korzystali ankietowani pochodziły z rożnych źródeł, często z Inter-
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netowego Systemu Sygnalizacji Agrofagów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa Z kolei korzystanie z pułapek sygnalizacyjnych w zależności od
rodzaju posiadanego gospodarstwa oraz od wykształcenia ankietowanych. Istotnie mniej ankietowanych z wykształceniem podstawowym korzystało z pułapek,
natomiast istotnie więcej ankietowanych z wykształceniem wyższym potwierdziło korzystanie z pułapek w porównaniu z ankietowanymi pozostałych grup.
Rysunek 9
Korzystanie z pułapek sygnalizacyjnych przez ankietowanych
z różnym wykształceniem

χ2=5,04, df=5, p=0,41, V=0.20; istotne różnice: Podstawowe/Zawodowe rolnicze- χ2=4.40,
p=0.04, V=0.17; Podstawowe/Zawodowe inne- χ2=1.65, p=0.20, V=0.13; Podstawowe/Średnie
rolnicze- χ2=1.92, p=0.17, V=0.12; Podstawowe/Średnie inne- χ2=0.88, p=0.35, V=0.11; Podstawowe/Wyższe- χ2=11.63, p<0.01, V=0.43; Zawodowe rolnicze/Wyższe- χ2=4.53, p=0.03,
V=0.18; Zawodowe inne/Wyższe- χ2=6.67, p=0,01, V=0.27; Średnie rolnicze/Wyższe- χ2=8.00,
p=0.01, V=0.24; Średnie inne/Wyższe- χ2=6.67, p=0.01, V=0.31

Źródło: Opracowania własne.

Stwierdzono również zależność stosowania pułapek sygnalizacyjnych od rodzaju posiadanego gospodarstwa. Stosowanie pułapek sygnalizacyjnych deklarowało istotnie większa ilość ankietowanych posiadających gospodarstwa sadownicze [63%], porównaniu z ankietowanymi posiadającymi gospodarstwa rolnicze
[33%], a także z ankietowanymi posiadającymi gospodarstwa warzywnicze i różne [42%]. W gospodarstwach sadowniczych wykorzystywane są głównie pułapki
w celu określenia wylotu muchówki nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi),
natomiast w uprawach rolniczych często wykorzystywane są żółte naczynia w celu
określenia pojawu szkodników rzepaku (informacja ustna).
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5. Podsumowanie i wnioski
Autorzy prezentują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród producentów rolnych powiatu kościańskiego. Na podstawie wyników badań stwierdzono większe zainteresowanie metodami biologicznymi wśród ankietowanych
posiadających gospodarstwa sadownicze. Duża ilość ankietowanych wyraża chęć
stosowania metod biologicznych w przyszłości. Dlatego można przypuszczać, że
nastąpi wzrost stosowania tych metod przy wzroście popytu na produkty nie przetworzone, o wyższej jakości, wytworzone przy minimalnym udziale chemicznych
środków produkcji, a także dzięki preferowaniu określonych kierunków produkcji
rolniczej dzięki funduszom z dopłat do pakietu PROW „rolnictwo ekologiczne”.
Jakakolwiek premia finansowa dla rolników wykorzystujących metody biologiczne również bez wątpienia przyczyniłaby się do zwiększenia zakresu stosowania
metody biologicznej. Jednocześnie można przypuszczać, że wiedza i świadomość
polskich rolników na temat ochrony środowiska naturalnego będzie wzrastała.
Nadal jednak stosowanie preparatów opartych na czynnikach biologicznych,
czy wykorzystanie naturalnie żyjących wrogów naturalnych szkodników ogranicza się przede wszystkim do zwalczania nielicznych organizmów szkodliwych
i przede wszystkim w uprawach sadowniczych. Należałoby zwiększyć zainteresowanie producentów rolnych do stosowania organizmów pożytecznych na szerszą
skalę, poprzez np. organizowanie szkoleń przez doradców publicznych na temat
możliwości wykorzystania metod biologicznych w poszczególnych uprawach. Jak
również należy zwrócić uwagę rolników, że doradcy handlowi często zachęcają do
stosowania łatwiejszych metod w postaci chemicznych środków. Zwiększenie zainteresowania rolników produktami biologicznymi może być dodatkową zachętą dla sprzedawców środków do produkcji rolnej oraz do poszerzania ich oferty
sprzedaży o preparaty pochodzenia biologicznego.
Potwierdzono również większe zainteresowanie młodych producentów rolnych komunikatami i pułapkami sygnalizacyjnymi, co może się przyczynić do
bardziej precyzyjnego określenia momentu pojawienia się organizmów szkodliwych i może doprowadzić do zmniejszenia ilości zabiegów chemicznych. Ten
aspekt powinien być uwzględniony w prowadzonych szkoleniach. Z uwagi na
stosowanie pułapek sygnalizacyjnych głównie w uprawach sadowniczych, co potwierdziły badania, należałoby w przyszłości propagować korzystanie z pułapek
również w innych uprawach, aby poprawić precyzyjność stosowania ochrony
również w uprawach rolniczych i warzywniczych.
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DOMINIKA KACZMAREK, JOLANTA KOWALSKA
ZNAJOMOŚĆ I ZAKRES STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH METOD OCHRONY ROŚLIN
NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH ROLNIKÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Słowa kluczowe: badania ankietowe; biologiczne metody ochrony; zakres stosowania, stan
wiedzy producentów rolnych
STRESZCZENIE

W latach 2013 i 2014 przeprowadzono badania ankietowe dotyczące wiedzy i zakresu
stosowania biologicznych metod ochrony roślin. Badanie wykonano wśród producentów
rolnych na trenie powiatu kościańskiego w województwie wielkopolskim. Próbę badawczą stanowiło 393 ankietowanych. Stwierdzono, że zastosowanie metod biologicznych
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w praktyce jest niewielkie, pomimo tego, że ankietowani deklarowali średni poziom wiedzy na ten temat oraz zainteresowanie tym rodzajem ochrony swoich upraw w przyszłości.
Wiedza producentów rolnych na temat omawianych zagadnień, często była skorelowana
z wykształceniem oraz wiekiem ankietowanych, a także rodzajem prowadzonych upraw
oraz, w mniejszym stopniu, z wielkością posiadanego gospodarstwa.

DOMINIKA KACZMAREK, JOLANTA KOWALSKA
KNOWLEDGE AND RANGE OF USING OF BIOLOGICAL METHODS OF PLANT
PROTECTION ON THE BASE OF THE SURVEY AMONG FARMERS FROM
THE DISTRICT KOŚCIAN, WIELKOPOLSKA REGION

Keywords: biological methods of protection; knowledge of farmers; range of biological methods, survey
SUM M A RY

In years 2013 and 2014 was conducted a survey on the knowledge and the application
of biological methods of plant protection. The survey was made among agricultural producers threnody the district Kościan in Wielkopolska. The sample was consisted of 393
respondents. It was found that the use of biological methods in practice is low, despite the
fact that the respondents declared average level of awareness and interest in this type of
protection their crops in the future. Knowledge farmers on the issues discussed, was often
correlated with education and age of the respondents, as well as the type of crops and led
to a lesser extent, the size of the owned farm.
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1. Wstęp
Mątwik burakowy (Heterodera schachtii Schmidt) to jeden z najgroźniejszych
szkodników buraka cukrowego. Ten niewielkich rozmiarów nicień (0,5-1,0 mm
długości) zimuje w glebie w cystach, w stadium jaj. Szkodnik jest polifagiem i atakuje ponad 200 gatunków roślin, między innymi z rodziny komosowatych i kapustowatych [Steele 1965]. Larwy zasiedlają włośniki i blokują wiązki przewodzące
korzenia. Roślina broniąc się wytwarza nowe korzenie, a ciągłe powtarzanie tego
procesu prowadzi do powstania charakterystycznej brody korzeniowej. Zaatakowane rośliny słabo się rozwijają, są mniejsze i silnie reagują na stres suszy. W efekcie żerowania szkodnika dochodzi do wymiernych strat w plonie korzeni, sięgających nawet do 25 % [Szymczak-Nowak i Nowakowski 2000; Borodynko i Pospieszny 2008] oraz do pogorszenia jego jakości [Szlang 1997]. Najskuteczniejszą
metodą walki z mątwikiem jest stosowanie minimum 4-letniego płodozmianu
[Górski i Piszczek 2008, Piszczek i Górski 2010]. Bardzo ważne jest również wyeliminowanie z rotacji roślin kapustowatych (m.in. rzepaku) oraz niszczenie wszystkich chwastów żywicielskich: komosy, tasznika pospolitego, tobołków polnych,
gorczycy polnej, rzodkwi świrzepy itp. [Meinecke i Westphal 2014]. Liczebność
nicieni można także zredukować poprzez wysiew w poplonach odmian mątwikobójczych gorczycy i rzodkwi oleistej [Nowakowski i Szymczak- Nowak 1999].
1 Wkład pracy: Dariusz Górski – 50%, Agnieszka Ulatowska – 40 %, Jacek Piszczek – 10%.
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Wartym rozważenia rozwiązaniem na glebach zamątwiczonych jest siew odmian tolerancyjnych. Mątwik atakuje korzenie tych odmian i rozmnaża się, jednak znacznie słabiej, niż na korzeniach odmian podatnych. Jednocześnie nie
powoduje na nich żadnych zmian morfologicznych, co istotnie ogranicza straty
w plonach [Müller 1998, Hauer i wsp. 2016]. W warunkach wysokiej presji szkodnika, uprawa odmian tolerancyjnych także prowadzi do obniżki plonu korzeni,
aczkolwiek mniejszej, niż w przypadku odmian podatnych [Hauer i wsp. 2015].
Celem badań była ocena opłacalności uprawy odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego w stosunku do odmian podatnych w warunkach niskiej presji nicienia.

2. Materiały i metody
W latach 2015–2016 w miejscowości Żydowo (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, 52.5306°N, 18.7777°E) przeprowadzono jednoczynnikowe ścisłe doświadczenia poletkowe, w których badano efektywność uprawy pięciu odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego (Charly, Marino, Panorama, Tipi,
Toleranza) w warunkach niskiej presji szkodnika na tle trzech odmian bez cechy tolerancji (Gallant, Huzar, Tadeusz w 2015 r. oraz Gallant, Gardenia, Sobieski w 2016
r.), których średnia stanowiła wzorzec porównawczy. Badania przeprowadzono na
glebie lekkiej o składzie piasku gliniastego mocnego (wg PTG), metodą losowanych
bloków w czterech powtórzeniach. Próbki gleby na zawartość mątwika burakowego
w obydwu latach badań pobrano wiosną przed siewem buraka. W miejscu prowadzenia doświadczeń średnia populacja inicjalna mątwika burakowego w 2015 r. wyniosła 320, natomiast w 2016 r. 202 jaj i larw w 100 g gleby. Za próg ekonomicznej
szkodliwości przyjmuje się populację szkodnika na poziomie 500 jaj i larw w 100 ml
gleby [Wilski 1973, Borodynko i Pospieszny 2008]. Plon korzeni oznaczono ręcznie
z każdego poletka z powierzchni 8,1 m2. Zawartość cukru w korzeniach określono
na linii VENEMA w KHBC w Straszkowie. Plony korzeni przeliczono na masę korzeni o zawartości 16% cukru.
Opłacalność uprawy odmian tolerancyjnych (Q) wyrażono nadwyżką produkcji, którą stanowiła różnica plonu korzeni uzyskanego z wariantów z odmianami
tolerancyjnymi w relacji do wzorca (średnia z trzech odmian standardowych),
dodatkowo pomniejszona o różnicę w wartości zakupionych nasion. Ponadto
obliczono wskaźnik opłacalności uprawy odmian tolerancyjnych (Qw), który
otrzymano dzieląc wartość nadwyżki produkcji przez różnicę w kosztach zakupu nasion. Wartość wskaźnika większa od 1 świadczy o opłacalności uprawy odmian tolerancyjnych i mówi ile razy zwrócił się dodatkowy koszt poniesiony na
zakup droższych nasion tych odmian. W kalkulacji opłacalności wartość jednej
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tony korzeni w 2015 r. przyjęto na poziomie 115 zł, natomiast w 2016 r. na poziomie 125 zł. Informacje o wartości jednostki siewnej każdej odmiany uzyskano
od plantatorów buraka cukrowego, którzy zakupili dane nasiona w 2016 r. Norma
siewu wynosiła 1,25 jednostki siewnej na ha.
Wyniki plonu korzeni po przeliczeniu na standardową zawartość cukru 16%
poddano analizie statystycznej. Przeprowadzono analizę wariancji według procedury dla układu bloków losowanych kompletnych, a następnie istotność różnić
między średnimi zweryfikowano testem Studenta-Newmana-Keulsa przy poziomie istotności p = 0,05. Całość obliczeń przeprowadzono w programie ARM® 9
(Agricultural Research Manager).

3. Wyniki i dyskusja
Niezależnie od roku badań, stwierdzono wyraźną tendencję do wzrostu plonu
korzeni na skutek wysiewu odmian tolerancyjnych, pomimo braku zagrożenia
ze strony szkodnika. W roku 2015 istotnie wyższy plon korzeni w stosunku do
odmian podatnych stwierdzono tylko w wariancie z odmianą Panorama (tabela 1). Natomiast w roku 2016 odmiany tolerancyjne, poza odmianą Marino, dały
istotnie wyższy plon korzeni w stosunku do odmian podatnych Gallant i Sobieski
(tabela 2). Analiza wariancji wykazała ponadto, że w obydwu latach badań różnice w plonie korzeni w grupie odmian tolerancyjnych oraz w grupie odmian
podatnych były nieistotne. Na podstawie analizy kontrastów udowodniono, że
plon korzeni uzyskany dla odmian tolerancyjnych był istotnie wyższy w stosunku
do odmian podatnych. W 2015 r. średni plon korzeni dla grupy odmian tolerancyjnych uplasował się na poziomie 63,8 t/ha i był wyższy od stwierdzonego dla
odmian podatnych o 18,2%, natomiast w 2016 r. relacje te przedstawiały się: odpowiednio 78,5 t/ha i 26,3%. Zbliżone wyniki uzyskali w swych badaniach Hauer
i wsp. [2016], którzy wykazali, że niezależnie od poziomu odporności odmian na
mątwika burakowego plon cukru, który jest funkcją plonu korzeni i zawartości
cukru, zmniejszał się wraz ze wzrostem populacji nicieni w glebie, przy czym regres plonu był zdecydowanie większy w przypadku odmian podatnych.
Duża różnica plonu korzeni stwierdzona dla odmian tolerancyjnych w stosunku do odmian podatnych przesądziła o opłacalności uprawy tych pierwszych.
Według przyjętych założeń odnośnie cen nasion i korzeni stwierdzono, że uprawa odmian tolerancyjnych była wysoce opłacalna. Porównując wartość nadwyżki produkcji, powstałej na skutek siewu odmian tolerancyjnych stwierdzono, że
dodatkowe koszty poniesione na zakup tych nasion zwróciły się wielokrotnie.
W 2015 r. koszty zwróciły się w zależności od odmiany od 4,0 do 7,4- krotnie,
natomiast w 2016 r. w zakresie od 8,4 do 35,3-krotnie. Bardzo wysokie różnice
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w opłacalności uprawy odmian tolerancyjnych pomiędzy latami badań wynikały
przede wszystkim z dotkliwego niedoboru wody w roku 2015. Różnica w sumie
opadów na korzyć roku 2016 wyniosła 66,4 mm.
Tabela 1
Opłacalność uprawy odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika
burakowego w porównaniu do odmian standardowych w 2015 r.
Nr

Odmiana

1.

Plon
korzeni [t/
ha]

[t/ha]

[zł/ha]

Koszt
nasion
[zł/ha]

7,8

897,0

850,5

Nadwyżka produkcji

Wzrost
kosztów*
[zł/ha]

Q
[zł]

Qw

130,5

766,5

6,9

Charly

61,8 ab

2.

Marino

60,8 ab

6,9

787,8

877,5

157,5

630,3

5,0

3.

Panorama

70,7 a

16,7

1924,0

978,8

258,8

1665,2

7,4

4.

Tipi

62,2 ab

8,2

946,5

918,0

198,0

748,5

4,8

5.

Toleranza

63,4 ab

9,5

1089,1

992,3

272,3

816,8

4,0

6.

Gallant

56,2 b

769,5

7.

Huzar

51,0 b

681,8

8.

Tadeusz

54,7 b

708,8

Wzorzec 2015

54,0 –

720,0

* dodatkowe koszty poniesione na zakup nasion odmian tolerancyjnych w odniesieniu do wzorca
Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie (test Studenta-Newmana-Keulsa, przy p = 0,05)

Źródło: Kalkulacja oparta na średniej cenie korzeni i odmian buraka obowiązujących
w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w kampanii 2015/2016.

Tabela 2
Opłacalność uprawy odmian buraka cukrowego tolerancyjnych
na mątwika burakowego w porównaniu do odmian standardowych w 2016 r.
Nr

Odmiana

Plon
korzeni
[t/ha]

Nadwyżka produkcji
[t/ha]

[zł/ha]

Koszt
nasion
[zł/ha]

Wzrost
kosztów*
[zł/ha]

Q
[zł]

Qw

1.

Charly

84,4 a

22,2

2778,3

850,5

78,8

2699,5

35,3

2.

Marino

74,0 abc

11,8

1472,2

877,5

105,8

1366,5

13,9

3.

Panorama

78,4 ab

16,2

2021,1

978,8

207,0

1814,1

9,8

4.

Tipi

78,8 ab

16,6

2081,1

918,0

146,3

1934,8

14,2

5.

Toleranza

77,1 ab

14,9

1858,9

992,3

220,5

1638,4

8,4

6.

Gallant

62,8 cd

769,5

7.

Gardenia

67,3 bcd

796,5

8.

Sobieski

56,4 d

749,3

62,2

771,8

Wzorzec 2015

*dodatkowe koszty poniesione na zakup nasion odmian tolerancyjnych w odniesieniu do wzorca
Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie (test Studenta-Newmana-Keulsa, przy p = 0,05)

Źródło: Kalkulacja oparta na średniej cenie korzeni i odmian buraka obowiązujących
w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w kampanii 2016/2017.
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4. Wnioski
1. Plon korzeni nowych odmian tolerancyjnych na mątwika burakowego był
istotnie wyższy w porównaniu do odmian bez cechy tolerancji, bez względu
na rok badań na stanowisku o zawartości mątwika burakowego poniżej progu szkodliwości.
2. W warunkach niskiego nasilenia występowania nicienia, uprawa odmian
buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego w porównaniu
do odmian bez cechy tolerancji była wysoce opłacalna.
3. Dodatkowe koszty poniesione na zakup odmian tolerancyjnych na mątwika
burakowego w 2015 r. zwróciły się w zależności od odmiany od 4,0 (Toleranza) do 7,4-krotnie (Panorama), natomiast w 2016 r. odpowiednio od 8,4
(Toleranza) do 35,3-krotnie (Charly).
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DARIUSZ GÓRSKI, AGNIESZKA ULATOWSKA, JACEK PISZCZEK
EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY ODMIAN BURAKA CUKROWEGO TOLERANCYJNYCH
NA MĄTWIKA BURAKOWEGO (HETERODERA SCHACHTII SCHMIDT)
W WARUNKACH NISKIEJ PRESJI SZKODNIKA

Słowa kluczowe: burak cukrowy, mątwik burakowy, Heterodera schachtii, odmiany
tolerancyjne, opłacalność
STRESZCZENIE

W latach 2015–2016 w miejscowości Żydowo przeprowadzono jednoczynnikowe ścisłe doświadczenia poletkowe, w których na stanowisku o zawartości w glebie mątwika
burakowego poniżej progu szkodliwości. Badano opłacalność uprawy pięciu odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na szkodnika na tle trzech odmian bez tolerancji, których
średnia stanowiła wzorzec porównawczy.
Wyniki badań pokazały, że uprawa nowych odmian tolerancyjnych buraka cukrowego
na stanowisku o niskiej presji szkodnika w porównaniu do odmian bez cechy tolerancji
była wysoce opłacalna. Stwierdzono, że dodatkowe koszty poniesione na zakup odmian
tolerancyjnych w 2015 r. zwróciły się w zależności od odmiany od 4,0 do 7,4 krotnie, natomiast w 2016 r. odpowiednio od 8,4 do 35,3 krotnie.
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DARIUSZ GÓRSKI, AGNIESZKA ULATOWSKA, JACEK PISZCZEK
THE EFFECTIVENESS OF CULTIVATION TOLERANT VARIETIES OF SUGAR BEET
UNDER LOW SUGAR BEET CYST NEMATODE (HETERODERA SCHACHTII SCHMIDT)
PRESSURE CONDITIONS

Keywords: sugar beet, sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii, tolerant varieties
STRESZCZENIE

One field trail was carried out in Żydowo in 2015-2016. The cultivation profitability of
the five sugar beet varieties tolerant to pest compered to average profitability of three varieties without tolerance was assessed. The number of living eggs and larvae of Heterodera
schachtii in field soil was below the harm threshold.
The results showed that the cultivation of new tolerant sugar beet varieties on a bed of
low pest pressure compared to varieties without tolerance was highly profitable. It was found that the additional cost incurred for the purchase of tolerant varieties in 2015 turned
from 4.0 to 7.4 times depending on the variety, whereas in 2016 from 8.4 to 35.3 times,
respectively.
e-mail: D.Gorski@iorpib.poznan.pl
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będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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