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ADRIAN SADŁOWSKI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

GENERALNE UREGULOWANIA DETERMINUJĄCE
DOSTĘPNOŚĆ POMOCY W RAMACH SYSTEMU
WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO
Nadesłany: 12.08.2017

Zaakceptowany do druku: 30.08.2017

1. Wstęp
Potencjalną grupę beneficjentów pomocy realizowanej w ramach systemu wsparcia bezpośredniego określają ogólne warunki przyznania płatności, tj. wymóg
„aktywności zawodowej” (którego celem jest wykluczenie z płatności „quasi-rolników”) oraz tzw. minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności (które
mają zapobiec nieracjonalnym nakładom administracyjnym przy obsłudze wniosków o przyznanie płatności). Wiele rozwiązań w tym zakresie jest pochodną decyzji krajowych.
W opracowaniu dokonano analizy generalnych warunków przyznania płatności bezpośrednich oraz przedstawiono zakres decyzyjności państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajowe decyzje implementacyjne w tym obszarze,
ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Pozwoliło to na zobrazowanie wpływu
tych regulacji na stopień skomplikowania systemu wsparcia bezpośredniego oraz
ocenę ich oddziaływania na liczebność beneficjentów płatności bezpośrednich
w Polsce.
Jako materiał źródłowy wykorzystano akty prawne regulujące system wsparcia
bezpośredniego oraz noty informacyjne Komisji Europejskiej. W badaniach empirycznych posłużono się danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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2. Rolnik aktywny zawodowo
W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wdrożonej w 2015 r. – w celu
korekty ukierunkowania wsparcia, ale kosztem większego skomplikowania systemu – podjęto próbę wykluczenia z płatności „quasi-rolników”. W związku z tym
ustanowiono warunek „aktywności zawodowej”, którego nie spełnia wnioskodawca:
1. w przypadku którego kwota płatności bezpośrednich przekracza określony
próg kwotowy oraz
2. który – poza działalnością rolniczą – prowadzi jednocześnie przynajmniej
jeden z rodzajów działalności nierolniczej, wymienionej na tzw. „negatywnej liście”, oraz
3. którego działalność rolnicza jest marginalna w odniesieniu do ogółu prowadzonej działalności.
„Negatywna lista” standardowo obejmuje administrowanie portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi lub rekreacyjnymi, świadczenie
usług przewozu kolejowego lub usług w zakresie obrotu nieruchomościami.
W kwestii „rolnika aktywnego zawodowo” do państwa członkowskiego należy:
1. ustanowienie progu kwotowego, nie większego jednak niż 5 000 EUR, do
wysokości którego rolnika automatycznie uznaje się za aktywnego zawodowo,
2. ewentualna decyzja o rozszerzeniu wykazu działalności nierolniczych ujętych na standardowej „negatywnej liście”,
3. ewentualna decyzja o wprowadzeniu zasady wykluczania z płatności rolników (przekraczających próg kwotowy i prowadzących działalność z „negatywnej listy”), których działalność rolnicza nie jest głównym celem działalności.
Według Stabryły-Chudzio [2015] opracowanie definicji rolników aktywnych
zawodowo jest pozytywnym aspektem zmian WPR, ponieważ dzięki temu płatności zostaną przekazane do właściwej grupy podmiotów.
Państwa członkowskie podjęły zróżnicowane decyzje w odniesieniu do poszczególnych kwestii składających się na uregulowanie „aktywności zawodowej”.
Graniczną kwotę płatności bezpośrednich, do wysokości której rolnika automatycznie uznaje się za spełniającego wymóg „aktywności zawodowej”, na najniższym możliwym poziomie (0 EUR) ustanowiła Flandria i Holandia, a na maksymalnym dopuszczalnym poziomie – 18 państw członkowskich: Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. Próg na poziomie pośrednim między wartością minimalną a maksymalną ustanowiły: Luksem-
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burg (100 EUR), Francja (200 EUR), Malta (250 EUR), Walonia (350 EUR), Austria i Hiszpania (1 250 EUR), Słowacja (2 000 EUR) oraz Bułgaria (3 000 EUR).
Włochy stosują maksymalny próg (5 000 EUR) tylko w odniesieniu do rolników
prowadzących działalność na obszarach górskich, natomiast dla rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane poza tymi obszarami, próg ten wynosi 1 250
EUR [Direct payments 2015-2020…].
Na rozbudowanie „negatywnej listy” zdecydowało się 7 państw członkowskich, z których aż 5 rozszerzyło ją o instytucje publiczne. Szczegółowe informacje
w tym zakresie zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Rozszerzenie „negatywnej listy” działalności pozarolniczych – decyzje
państw członkowskich UE
Państwo członkowskie

Rodzaje działalności i typy przedsiębiorstw/organizacji prowadzących działalność
nierolniczą, o które rozszerzono „negatywną listę”

Bułgaria

administracja rządowa i municypalna

Estonia

gospodarka leśna

Holandia

krajowe i regionalne organizacje rządowe oraz organizacje z nimi powiązane

Malta

podmioty rządowe

Niemcy

górnictwo

Rumunia

przedsiębiorstwa budowlane, instytucje zarządzające lasami państwowymi, prywatne
przedsiębiorstwa gospodarki leśnej, więzienia, gminy, miasta, powiaty

Włochy

bankowość, usługi brokerskie, usługi ubezpieczeniowe, instytucje publiczne

Źródło: Direct payments 2015-2020…, s. 25.

Z kolei zasadę wykluczenia z płatności wnioskodawców, których działalność
rolnicza nie jest głównym celem działalności, wprowadziły 4 państwa członkowskie (Grecja, Hiszpania, Holandia i Włochy) [Direct payments 2015-2020…].
W Polsce przyjęto maksymalną, dopuszczalną przepisami UE, graniczną kwotę płatności bezpośrednich, czyli równowartość 5 000 EUR. „Negatywna lista”
nie została uzupełniona o dodatkowe rodzaje działalności. Ponadto nie wprowadzono dodatkowej zasady wykluczania z grona beneficjentów tych wnioskodawców, których działalność rolnicza nie jest głównym celem działalności. Zostało to
przedstawione w tabeli 2.

10

Adrian Sadłowski

Tabela 2
Rolnik aktywny zawodowo – sposób wdrożenia w Polsce
Kwestia pozostająca w gestii
państwa członkowskiego

Zakres decyzyjności państwa członkowskiego

Decyzja Polski

Graniczna kwota płatności

Określenie granicznej kwoty płatności bezpośrednich
(nie większej jednak niż 5 000 EUR), do wysokości
której rolnika automatycznie uznaje się za
spełniającego wymóg „aktywności zawodowej”.

Graniczna kwota
w wysokości 5 000 EUR.

„Negatywna lista” działalności
nierolniczych

Rozszerzenie listy działalności nierolniczych,
których prowadzenie – w przypadku rolników
przekraczających graniczną kwotę płatności – wymaga
udokumentowania, że działalność rolnicza nie jest
marginalna w stosunku do ogółu prowadzonej
działalności (opcjonalne).

Nie skorzystano
z możliwości
rozszerzenia tej listy.

Dodatkowy warunek „aktywności
zawodowej”

Wprowadzenie zasady wykluczenia z płatności
rolników, których działalność rolnicza nie jest głównym
celem działalności (opcjonalne).

Nie skorzystano
z możliwości
wprowadzenia tej
zasady.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawy
z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 278).

Rozwiązania wprowadzone na poziomie krajowym redukują zatem do minimum restrykcyjność warunku „aktywności zawodowej” oraz znacznie upraszczają procedurę wnioskowania o płatności przez nieduże gospodarstwa. W konsekwencji stosunkowo niewielka jest liczebność podmiotów, na które ta regulacja
oddziałuje, tzn. powoduje wykluczenie z systemu wsparcia albo wiąże się z koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów.

3. Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności
Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności mają zapobiec nieracjonalnym nakładom administracyjnym przy obsłudze wniosków o przyznanie
płatności – poprzez ustanowienie bariery wejścia, niedopuszczającej do sytuacji,
w której nakłady te byłyby nieakceptowalnie duże w porównaniu do kwoty przyznanego wsparcia.
Państwa członkowskie UE dokonały wyboru jednego z następujących wariantów wdrożenia minimalnych wymogów dotyczących otrzymywania płatności:
1. wariant kwotowy – polegający na nieprzyznawaniu płatności wnioskodawcom, w przypadku których kwota płatności jest mniejsza od określonego
progu kwotowego, albo
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2. wariant powierzchniowy – polegający na nieprzyznawaniu płatności wnioskodawcom, w przypadku których powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od określonego progu powierzchniowego – z zastrzeżeniem, że państwa
członkowskie, które wybrały wariant powierzchniowy i przyznają wsparcie
związane z produkcją do zwierząt, w odniesieniu do rolników wnioskujących o płatności do zwierząt, niespełniających wymogu powierzchniowego,
są zobowiązane stosować wymóg kwotowy.
Zasadniczo próg kwotowy wynosi 100 EUR, a próg powierzchniowy – 1 ha,
przy czym państwa członkowskie miały możliwość dostosowania tych progów
w granicach określonych limitów. Limity te ustanowiono dla poszczególnych
państw na różnym poziomie w celu uwzględnienia specyficznych uwarunkowań
lokalnych. Decyzje wdrożeniowe państw członkowskich w tym obszarze zestawiono w tabeli 3.
Wariant kwotowy wybrało 9 państw członkowskich (Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Włochy), najczęściej korzystając jednocześnie z możliwości jego podniesienia w granicach dopuszczalnego limitu. Najniższy próg kwotowy (100 EUR) stosują Irlandia i Luksemburg
oraz Walonia i jeden z regionów Hiszpanii. Natomiast najwyższy próg kwotowy
obowiązuje w Holandii, która skorzystała z możliwości podwyższenia tego progu
do maksymalnego poziomu (500 EUR).
Na wariant powierzchniowy zdecydowało się 19 państw członkowskich (Austria,
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania).
Osiem z nich (Czechy, Estonia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) nie dostosowywało progu, pozostając przy jego wyjściowej wielkości wynoszącej
1 ha. Trzy państwa (Chorwacja, Litwa i Łotwa) nie miały możliwości dostosowania
progu, zatem w ich przypadku również jest on równy 1 ha. Pozostałe 8 państw zdecydowało o dostosowaniu progu (Wielka Brytania na poziomie regionalnym). W wyniku dostosowań progi powierzchniowe w poszczególnych państwach/regionach są
dość silnie zróżnicowane. Najniższy próg (0,3 ha) obowiązuje na Cyprze i Malcie,
a najwyższy (5 ha) – w dwóch regionach Wielkiej Brytanii (Anglii i Walii).
Zakres decyzyjności państw członkowskich w odniesieniu do minimalnych
wymogów dotyczących otrzymywania płatności oraz sposób ich wdrożenia w Polsce przedstawiono w tabeli 4. Wymogi te spełnia w Polsce wnioskodawca, który:
– użytkuje przynajmniej 1 ha gruntów rolnych (przy minimalnej powierzchni
pojedynczej działki rolnej wynoszącej 0,1 ha) lub
– otrzymuje wsparcie związane z produkcją do zwierząt, a łączna kwota
płatności bezpośrednich (nie uwzględniając przejściowego wsparcia krajowego) wynosi w jego przypadku przynajmniej 200 EUR.
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Tabela 3
Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności w poszczególnych
państwach członkowskich UE
Państwa/regiony stosujące wyłącznie
próg kwotowy

Próg kwotowy [EUR]

Irlandia, Luksemburg, Walonia

100

Finlandia, Francja

200

Grecja

250

Flandria

400

Holandia

500

Hiszpania

100/200/300 (w zależności od regionu)

Włochy

250 (w latach 2015-2016), 300 (w latach 2017-2020)

Państwa/regiony stosujące wyłącznie
próg powierzchniowy

Próg powierzchniowy [ha]

Niemcy

1

Irlandia Północna

3

Anglia, Walia

5

Państwa/regiony stosujące próg
powierzchniowy i próg kwotowy*

Próg powierzchniowy [ha]

Próg kwotowy
[EUR]

Cypr, Malta

0,3

100

Bułgaria, Portugalia

0,5

100

Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry

1

100

Polska

1

200

Czechy

1

b.d.

Austria

1,5

150

Dania

2

300

Szkocja

3

100

Szwecja

4

100

* Państwa/regiony, które wybrały próg powierzchniowy a jednocześnie wprowadziły wsparcie związane
z produkcją do zwierząt, zobowiązane są stosować próg kwotowy w odniesieniu do rolników otrzymujących płatności do zwierząt, niespełniających progu powierzchniowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Direct Payments. Eligibility…, s. 7.
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Tabela 4
Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności – sposób wdrożenia
w Polsce
Kwestia pozostająca w gestii
państwa członkowskiego

Zakres decyzyjności państwa
członkowskiego

Decyzja Polski

Minimalny próg

Wybór progu, poniżej którego
płatności nie są przyznawane:
kwotowego (100 EUR) albo
powierzchniowego (1 ha).
W przypadku państw stosujących
płatności do zwierząt, które
wybrały próg powierzchniowy,
obowiązek ustanowienia progu
kwotowego w odniesieniu do
rolników otrzymujących płatności
do zwierząt, niespełniających progu
powierzchniowego.

Wybór progu powierzchniowego
(1 ha).
Ustanowienie progu kwotowego
w odniesieniu do rolników
otrzymujących płatności do
zwierząt, niespełniających progu
powierzchniowego (po dostosowaniu:
200 EUR).

Dostosowanie progów

Obniżenie/podwyższenie progu
kwotowego lub powierzchniowego
w granicach określonych limitów*
(opcjonalne).

Nie skorzystano z możliwości
obniżenia progu powierzchniowego.
Podwyższono próg kwotowy
(ustanowiony w odniesieniu do
rolników otrzymujących płatności
do zwierząt, niespełniających progu
powierzchniowego) do 200 EUR.

* W przypadku Polski limity wyznaczają następujące przedziały, w których muszą mieścić się progi:
0,5-1,0 ha dla progu powierzchniowego i 100-200 EUR dla progu kwotowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawy
z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 278).

Oceniając sposób wdrożenia w Polsce przepisów o minimalnych wymogach
dotyczących otrzymywania płatności, należy stwierdzić, że większą niż obecnie
dostępność wsparcia (potencjalnie największą liczbę beneficjentów, ale też najsilniejsze rozproszenie pomocy) zapewniłoby skorzystanie z możliwości dostosowania progu powierzchniowego i obniżenie go do minimum, czyli do 0,5 ha,
a jednocześnie niekorzystanie z możliwości dostosowania progu kwotowego,
czyli pozostawienie go na minimalnym poziomie równym 100 EUR. Zmniejszyłoby to jednak skuteczność minimalnych wymogów w realizacji przypisanego
im celu, którym jest zapobieganie niewspółmiernie dużemu – w porównaniu do
kwot przyznanego wsparcia – obciążeniu administracyjnemu agencji płatniczej.
Obciążenie takie wiąże się z obsługą wniosków składanych przez (w Polsce stosunkowo liczne) podmioty prowadzące działalność rolniczą w bardzo małej skali.
Czyżewski i Kułyk [2008] zwracają uwagę, że dolny pułap pomocy może nie
tylko zapobiegać sytuacji, w której koszty administracyjne wsparcia dopłatami

14

Adrian Sadłowski

bezpośrednimi są zbliżone albo nawet przekraczają kwotę dopłat, lecz również –
w połączeniu z mechanizmami ograniczającymi poziom wsparcia dla większych
beneficjentów – sprzyjać wyłonieniu grupy docelowej gospodarstw rodzinnych
o największych możliwościach wzrostu ekonomicznej wartości dodanej, przy
uwzględnieniu wymogów środowiskowych i fitosanitarnych. W opinii wymienionych autorów, najmniejsze gospodarstwa nie wykazują możliwości gospodarczej
rozwoju, a dopłaty podtrzymują głównie ich funkcję socjalną. Wydaje się jednak,
że w obecnym stanie prawnym możliwości dostosowawcze progów są zbyt ograniczone, aby instrument ten mógł skutecznie spełniać taką rolę.

4. Wyniki badań empirycznych
Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w pierwszym roku stosowania zreformowanego systemu płatności:
1. 348 187, czyli 99,44% wnioskodawców automatycznie zostało uznanych za
aktywnych zawodowo ze względu na to, że kwota płatności unijnych nie
przekraczała w ich przypadku granicznej kwoty 5 000 EUR;
2. 685 z pozostałych 7 609 wnioskodawców nie prowadziło działalności pozarolniczej, uwzględnionej na „negatywnej liście” (0,42% składających wnioski);
3. z grupy wnioskodawców, w przypadku których kwota płatności unijnych
przekraczała kwotę graniczną, 1 924 podmioty prowadziły działalność pozarolniczą wymienioną na „negatywnej liście”, przy czym 22 z nich udokumentowało, że ich działalność rolnicza – w porównaniu do ogółu prowadzonej działalności – nie ma charakteru marginalnego;
4. tylko 1 902 wnioskodawców nie spełniło warunków zakwalifikowania do
rolników aktywnych zawodowo, podczas gdy całkowita liczba wnioskodawców wyniosła 1 355 796.
Poglądowa ścieżka postępowania agencji płatniczej w celu wyodrębnienia grupy rolników aktywnych zawodowo z ogółu wnioskodawców, została zobrazowana
na rysunku 1. O kolejności kroków I i II decydują względy praktyczne, a przy
zautomatyzowaniu procesu oba te etapy mogą być przeprowadzane równocześnie.
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Rysunek 1
Schemat kwalifikowania wnioskodawców do rolników
aktywnych zawodowo w Polsce.
ROLNIK AKTYWNY ZAWODOWO
KROK I:
KWOTA
PŁATNOŚCI

99,44%
wnioskodawców*

przekracza
5 000 EUR

nie przekracza
5 000 EUR

KROK II:
DZIAŁALNOŚĆ
POZAROLNICZA

0,42%
wnioskodawców*

brak albo działalność
nieuwzględniona na
„negatywnej liście”

działalność
z „negatywnej listy”

KROK III:
DZIAŁALNOŚĆ
ROLNICZA

0,002%
wnioskodawców*

znacząca
marginalna
0,14%
wnioskodawców*

ROLNIK NIEAKTYWNY
ZAWODOWO
za 2015 rok.
* Dane za*Dane
2015 rok.
Źródło:
Opracowanie
własne
na podstawie
rozporządzenia
nr 1307/2013
i danychi ARiMR.
Źródło:
Opracowanie
własne
na podstawie
rozporządzenia
nr 1307/2013
danych

ARiMR.
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Na schemacie przedstawiono ponadto dane odnoszące się do 2015 r., które
w pewnym stopniu przybliżają wpływ tej procedury na liczebność beneficjentów
systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce, przy czym nie można wykluczyć, że
część podmiotów całkowicie odstąpiła od składania wniosku o przyznanie płatności
po samodzielnie dokonanej ocenie spełniania warunku „aktywności zawodowej”.

5. Podsumowanie
Zbiorowość potencjalnych beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego określają ogólne warunki przyznania płatności, które nieco zmieniły się w wyniku reformy WPR, wdrożonej w 2015 r.
W latach 2004-2014 korzystanie z systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce
było uwarunkowane użytkowaniem przynajmniej 1 ha gruntów rolnych. Wraz z reformą WPR zmodyfikowano minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności – w odniesieniu do rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją
do zwierząt, niespełniających wymogu powierzchniowego, zastosowanie ma próg
kwotowy w wysokości 200 EUR. Ponadto wprowadzono zasadę przyznawania pomocy wyłącznie tzw. rolnikom aktywnym zawodowo, za których nie jest uznawana ta część wnioskodawców, w przypadku których kwota płatności bezpośrednich
przekracza 5 000 EUR i którzy ponadto – poza działalnością rolniczą – prowadzą
jednocześnie określone, inne rodzaje aktywności gospodarczej1, chyba że ich działalność rolnicza nie jest marginalna w odniesieniu do ogółu prowadzonej działalności. Niemniej jednak zmiany te w znikomym stopniu wpłynęły na ogólną liczbę
rolników korzystających z systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce.
LITERATURA
1. Czyżewski A., Kułyk P. (2008): Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa.
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1 Tj. administrowanie portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi lub
rekreacyjnymi oraz świadczenie usług przewozu kolejowego lub usług w zakresie obrotu nieruchomościami.
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1. Wstęp
Do czynników istotnie oddziaływujących na rozwój i trwałość gospodarstw rolnych zalicza się wiek, wiedzę i umiejętności rolników. Wiek właścicieli gospodarstw jest jednym z elementów jakości zasobów pracy. Ważną grupę wśród rolników w wieku produkcyjnym stanowią osoby w wieku mobilnym, które wykazują
większe zainteresowanie rozwijaniem produkcji rolnej i sprawnym gospodarowaniem. Według Wysockiego i Kołodziejczaka [2008] oraz opracowań GUS [Pracujący w gospodarstwach rolnych 2012] wiek mobilny to 18-44 lat, natomiast zdaniem Fabera i in. [2010] do tej grupy należy zaliczać młodych rolników w wieku
do 35 lat. Rolnicy w tym wieku są bardziej skłonni do inwestowania i przyjmowania innowacji we własnym gospodarstwie. Starsi gospodarze nie są tak otwarci na
innowacje i częściej prowadzą gospodarstwa według tradycji rodzinnej [Hamerska i Roczkowska-Chmaj 2008]. Wyniki powszechnego spisu rolnego wskazują,
że w 2010 roku osoby kierujące gospodarstwami rolnymi w Polsce w większości
(ok. 63%) były w wieku produkcyjnym niemobilnym lub poprodukcyjnym, czyli
w wieku 45 i więcej lat [Pracujący w gospodarstwach rolnych 2012].
Badanie wiedzy i umiejętności jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego jako
miarę zastępczą przyjmuje się poziom wykształcenia ludzi. Na ogół wyższy po1 Wkład pracy: Adam Harasim – 50%, Mariusz Matyka – 30%, Jerzy Kopiński – 20%.
2 Opracowanie wykonano w ramach zadania 2.7 w programie wieloletnim IUNG – PIB.
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ziom wykształcenia rolników sprzyja poprawie wykorzystania zasobów czynników wytwórczych, a tym samym warunkuje przemiany w rolnictwie. Klepacki
[1996 i 2005], Nowak [2009] i Bórawski [2010] stwierdzili dodatni związek pomiędzy wykształceniem rolników a zarządzaniem gospodarstwem, poziomem
intensywności organizacji produkcji i osiąganymi wynikami produkcyjno-ekonomicznymi. Rolnicy lepiej wykształceni stosują intensywniejsze technologie
produkcji oraz osiągają korzystniejsze wyniki ekonomiczne. Badania Fabera
i in. [2010] wskazują, że niski poziom wykształcenia rolników ma bardzo silny
negatywny wpływ na produkcję towarową gospodarstw rolnych. Wykształcenie
podstawowe i zasadnicze zawodowe nie wystarcza już do dobrego zarządzania
gospodarstwem rolnym. W statystyce rolniczej jako miernik dobrego wykształcenia przyjęto odsetek osób kierujących gospodarstwami z wykształceniem co najmniej średnim [Pracujący w gospodarstwach rolnych 2012]. Dane z powszechnego spisu rolnego z 2010 roku wskazują, że wśród ogółu kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi największy udział miały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (38,7%) i średnim zawodowym (24,0%), przy
czym aż 59% ogółu osób nie posiadało wykształcenia rolniczego. Młodzi i lepiej
wykształceni rolnicy wykazują skłonność do wprowadzania zmian i innowacji
w gospodarstwach, co wpływa na poprawę ich wyników ekonomicznych i rozwój
rolnictwa [Gołębiewska i Klepacki 2001, Klepacki 2005, Bórawski 2010].
Ważnym czynnikiem rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych jest działalność innowacyjna, która wiąże się z wprowadzaniem zmian i wdrażaniem nowości w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji oraz osiągania
wyższych dochodów z produkcji rolniczej. Innowacyjność jest również czynnikiem konkurencyjności gospodarstw rolnych [Lewczuk i Jabłonka 2011]. Dla
producentów rolnych ważne są źródła informacji o nowościach przydatnych do
wdrożenia we własnym gospodarstwie.

2. Cel i metodyka badań
Celem badań było poznanie źródeł informacji o innowacjach w rolnictwie, preferowanych przez rolników kierujących gospodarstwami, w zależności od ich wieku
i wykształcenia. Badania przeprowadzono w 2016 roku, w 54 gospodarstwach rolnych położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia, na terenie trzech województw – lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Dobór obiektów był celowy,
uwzględniający towarowe gospodarstwa rolne stanowiące główne źródło dochodów rodziny rolniczej. Badane gospodarstwa rolne współpracują z Ośrodkami
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Radomiu i Szepietowie. Jednym z warunków ich wyboru była gotowość do współpracy z IUNG-PIB. Informacje o gospo-
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darstwach i opiniach rolników uzyskano metodą ankietową, z wykorzystaniem
kwestionariusza wywiadu. Przy interpretacji wyników badań posłużono się metodą porównawczą i opisową.

3. Wyniki badań
W próbie badawczej były gospodarstwa specjalizujące się w produkcji bydlęcej
(31,5%), trzodowej (22,2%) i roślinnej (27,8%) oraz o mieszanym profilu produkcji (18,5%). Wśród ogółu kierowników gospodarstw największy udział miały osoby z wykształceniem średnim (44,4%) i dość duży z wyższym (33,3%). Natomiast
ze względu na wiek dominującą była grupa osób liczących 45-64 lat (55,6%), czyli
będąca w wieku produkcyjnym niemobilnym (tabela 1). Kierownicy gospodarstw
z wykształceniem wyższym byli najczęściej młodsi (25-44 lat) od posiadających
wykształcenie średnie i zasadnicze, który przeważali w grupie wiekowej 45-64 lat.
Podobnie w badaniach Kałuży i Ginter [2015] najmniej było rolników młodych
ale jednocześnie najlepiej wykształconych. Cechą charakterystyczną rolnictwa
jest zależność, iż młodsi rolnicy legitymują się na ogół korzystniejszym poziomem wykształcenia [Klepacki 1996]. Zatem osoby z wykształceniem wyższym
były w wieku produkcyjnym mobilnym, sprzyjającym wdrażaniu innowacji w gospodarstwach rolnych i warunkujących ich rozwój. Do korzystnych cech rolników młodych i lepiej wykształconych zalicza się: większą otwartość i skłonność
do wprowadzania innowacji w gospodarstwie, zainteresowanie sprawnym gospodarowaniem i rozwojem produkcji rolniczej, a tym samym lepszym zarządzaniem
gospodarstwem i wykorzystaniem czynników produkcji [Gołębiewska i Klepacki
2001, Klepacki 2005, Nowak 2009, Bórawski 2010, Kiełbasa 2016].
Tabela 1
Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych w różnych
grupach wiekowych
Wiek
(lata)

Wykształcenie
wyższe

średnie

Razem

zasadnicze

podstawowe

liczba osób

%

25 – 34

7

5

-

–

12

22,2

35 – 44

9

2

1

–

12

22,2

45 – 54

1

7

5

1

14

25,9

55 – 64

1

10

5

–

16

29,7

Razem:
liczba osób

18

24

11

1

54

%

33,3

44,4

20,4

1,9

100

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.
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Kierujący gospodarstwami różnili się też posiadanym doświadczeniem zawodowym, którego miarą jest liczba lat pracy we własnym gospodarstwie (tabela 2). Największy udział wśród kierowników miały osoby ze stażem 31-40 lat (ok. 30%) i nieco
mniejszy w przedziale 11-20 lat (ok. 28%). Najkrótszym stażem pracy (do 20 lat), podobnie jak w przypadku wieku, legitymowali się kierownicy z wykształceniem wyższym. Natomiast dłuższym stażem cechowali się właściciele gospodarstw posiadający
wykształcenie średnie (najczęściej w przedziale 11-40 lat) i zasadnicze (21-40 lat).
Staż pracy kierowników gospodarstw i ich wykształcenie
Wykształcenie

Tabela 2

Razem

Staż pracy
(lata)

wyższe

średnie

zasadnicze

podstawowe

liczba osób

%

≤ 10

5

3

–

–

8

14,8

11 – 20

9

5

1

–

15

27,8

21 – 30

3

5

4

–

12

22,2

31 – 40

1

9

5

1

16

29,6

>40

–

2

1

–

3

5,6

Razem

18

24

11

1

54

100

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Kierownicy gospodarstw z wykształceniem wyższym byli przeciętnie najmłodsi (37,2 lat) i mieli najkrótszy staż pracy (15,6 lat), (tabela 3). Natomiast w przypadku gospodarzy z wykształceniem zasadniczym stwierdzono, iż byli najstarsi
(52,5 lat) i zarazem najdłużej pracujący (33,1 lat). Pośrednią grupę w zakresie tych
cech stanowili rolnicy z wykształceniem średnim. Wystąpiła również zależność
między poziomem wykształcenia i wiekiem rolników, w którym rozpoczynali pracę we własnym gospodarstwie. Otóż im wyższy poziom wykształcenia posiadali
rolnicy, tym w starszym wieku rozpoczynali pracę w gospodarstwie rolnym (tabela 3). Spośród ogółu badanych kierowników gospodarstw 22% ankietowanych
deklarowało potrzebę dokształcania się, w tym 33% z wykształceniem wyższym
(głównie nierolniczym) i 21% posiadających wykształcenie średnie. Natomiast
wszyscy kierownicy z wykształceniem zasadniczym i większość (79%) ze średnim
nie zgłaszało takiej potrzeby. Badania Kmieć [2016] wskazują, że fakt posiadania gospodarstwa rolnego jest czynnikiem wpływającym istotnie negatywnie na
kształcenie się rolników. Jednak należy podkreślić, że niski poziom wykształcenia
hamuje postęp i znacznie ogranicza wdrażanie nowoczesnych technologii i środków produkcji [Hamerska i Roczkowska-Chmaj 2008]. Wysokiemu poziomowi
konkurencyjności w warunkach Unii Europejskiej nie sprosta rolnik o niskim wykształceniu i braku wiedzy z zakresu wdrażania innowacji [Wójcik 2011].
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Tabela 3
Przeciętny wiek i staż pracy rolników w gospodarstwie
Wyszczególnienie

Wykształcenie
wyższe

średnie

zasadnicze

podstawowe

18

24

11

1

Liczba rolników
Wiek rolnika (lata)

37,2

49,0

52,5

47,0

Staż rolnika w gospodarstwie (lata)

15,6

28,9

33,1

31,0

Wiek rolnika w początku pracy
w gospodarstwie (lata)

21,6

20,1

19,4

16,0

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Dla producentów rolnych ważne są źródła informacji o nowościach przydatnych do wdrożenia we własnym gospodarstwie. Rolnicy w zależności od wieku
i wykształcenia mają na ogół zróżnicowane preferencje względem rodzaju i źródła
informacji o innowacjach. Z badań wynika, że dla wszystkich rolników będących
w wieku produkcyjnym mobilnym (25-44 lat) głównym źródłem informacji o innowacjach w rolnictwie był Internet (tabela 4). W grupie najmłodszych rolników
(25-34 lat) dużym zainteresowaniem cieszyły się również informacje uzyskiwane
od doradców ODR i zdobywane na kursach i szkoleniach. Starsi rolnicy na ogół
preferowali czasopisma fachowe, porady pracowników ODR, kursy i szkolenia. Dla
rolników w wieku produkcyjnym niemobilnym (45-64 lat) ważne źródło informacji
o nowościach stanowiły również programy rolnicze w telewizji. Najrzadziej korzystali oni z publikacji naukowych i radiowych programów rolniczych.
Tabela 4
Wiek rolników kierujących gospodarstwami i ich źródła informacji
o innowacjach w rolnictwie (% odpowiedzi respondentów)
Źródła informacji*

Wiek rolnika (lata)

Razem

25 - 34

35 - 44

45 – 54

55 – 64

Internet (portale rolnicze)

100

100

57,1

81,3

83,3

Telewizja (programy rolnicze)

41,7

75,0

85,7

81,3

72,2

Radio (programy rolnicze)

25,0

8,3

28,6

18,8

20,4

Czasopisma fachowe

66,7

100

85,7

93,8

87,0

Publikacje naukowe

8,3

8,3

7,1

12,5

9,3

Doradcy ODR

91,7

83,3

92,9

100

92,6

Targi, wystawy i giełdy rolnicze

75,0

58,3

78,6

75,0

72,2

Kursy i szkolenia

91,7

50,0

92,9

81,3

79,6

* badany mógł wskazać więcej niż jedno źródło informacji

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.
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Kierownicy gospodarstw rolnych z wyższym wykształceniem preferowali internet jako podstawowe źródło informacji o innowacjach w rolnictwie (tabela 5)
Na drugim miejscu znalazły się porady pracowników ODR i ważną pozycję zajmowały czasopisma fachowe. Dla rolników posiadających wykształcenie średnie
ważnych źródeł informacji było znacznie więcej, a w szczególności czasopisma
fachowe, porady ODR, kursy i szkolenia oraz Internet i telewizyjne programy
rolnicze. W przypadku grupy rolników z wykształceniem zasadniczym głównym
źródłem informacji o nowościach w rolnictwie były porady pracowników ODR
oraz w nieco mniejszym stopniu (ale równorzędnym): programy rolnicze w telewizji, czasopisma fachowe, targi, wystawy i giełdy rolnicze oraz kursy i szkolenia.
Natomiast rolnik z wykształceniem podstawowym czerpał informacje z telewizji
(programy rolnicze) i czasopism fachowych.
Tabela 5
Wykształcenie rolników kierujących gospodarstwami i ich źródła informacji
o innowacjach w rolnictwie (% odpowiedzi respondentów)
Źródła informacji*

Wykształcenie**

Razem

wyższe

średnie

zasadnicze

Internet (portale rolnicze)

100

87,0

63,6

83,3

Telewizja (programy rolnicze)

55,5

78,3

90,9

72,2

–

39,1

18,2

20,4

Czasopisma fachowe

83,3

91,3

90,9

87,0

Publikacje naukowe

16,7

8,7

–

9,3

Doradcy ODR

88,9

91,7

100

92,6

Targi, wystawy i giełdy rolnicze

66,7

70,8

90,9

72,2

Kursy i szkolenia

55,6

91,7

90,9

79,6

Radio (programy rolnicze)

* badany mógł wskazać więcej niż jedno źródło informacji;
** jeden rolnik posiadał wykształcenie podstawowe

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Z ogólnej oceny (niezależnie od wieku i wykształcenia rolników) wynika, że
najważniejsze źródło informacji o innowacjach w rolnictwie stanowiły porady pracowników ODR, następnie czasopisma fachowe i Internet oraz w trzeciej kolejności kursy i szkolenia, a także telewizja, targi, wystawy i giełdy rolnicze (tabela 5).
Natomiast najmniej znaczącą rolę odgrywały radio i publikacje naukowe.
W badaniach innych autorów [Kalinowski i Prymon 2011, Krzyżanowska
2013, Kałuża i Ginter 2014] głównymi źródłami informacji dla rolników były
porady pracowników ODR, Internet, audycje telewizyjne i radiowe, czasopisma
fachowe oraz kursy i szkolenia. Ośrodki Doradztwa Rolniczego odgrywają ważną
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rolę w doradztwie i przekazie innowacji z sektora nauki (B + R) do rolników [Kujawiński 2012, Miś i Surmacz 2015]. Natomiast młodzi rolnicy uważają Internet za
najlepsze i najważniejsze źródło informacji o nowych rozwiązaniach w rolnictwie
[Kalinowski i Prymon 2011, Kiełbasa i Puchała 2015]. Należy dodać, że posiadanie wielu źródeł informacji jest czynnikiem zwiększającym konkurencyjność
gospodarstw rolnych [Ginter i in. 2010].

4. Wnioski
1. Osoby kierujące gospodarstwami z wykształceniem wyższym były przeciętnie najmłodsze i miały najkrótszy staż pracy, zaś posiadające wykształcenie
zasadnicze były starsze i najdłużej pracowały w gospodarstwie rolnym.
2. Kierownicy gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o nowościach
w rolnictwie od doradców ODR, a także w dużym stopniu z czasopism fachowych, Internetu oraz zdobywanych na kursach i szkoleniach.
3. Dla rolników w wieku produkcyjnym mobilnym, posiadających wykształcenie wyższe głównym źródłem informacji o innowacjach był Internet.
4. Rolnicy z wykształceniem średnim i zasadniczym byli zainteresowani
znacznie większą (w stopniu równorzędnym) liczbą źródeł informacji.
5. Ośrodki Doradztwa Rolniczego odgrywają ważną rolę w upowszechnianiu
informacji o innowacjach w rolnictwie.
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WIEK I WYKSZTAŁCENIE ROLNIKÓW ORAZ ICH ŹRÓDŁA INFORMACJI
O INNOWACJACH W ROLNICTWIE
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono źródła informacji o innowacjach w rolnictwie na tle wieku
i wykształcenia kierowników gospodarstw rolnych. Materiał empiryczny stanowiły dane zebrane w 2016 roku w 54 towarowych gospodarstwach rolnych, położonych w makroregionie
Mazowsza i Podlasia. Informacje o gospodarstwach i opiniach rolników uzyskano metodą
ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Z badań wynika, że wśród kierowników gospodarstw największy udział miały osoby z wykształceniem średnim i dość duży
z wyższym. Osoby z wykształceniem wyższym były przeciętnie najmłodsze, a posiadające
wykształcenie zasadnicze były starsze i najdłużej pracujące w gospodarstwie. Kierownicy
gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o innowacjach w rolnictwie od doradców
ODR, a także w dużym stopniu z czasopism fachowych, Internetu oraz z kursów i szkoleń.
Dla rolników w wieku produkcyjnym mobilnym (25 – 44 lat) i posiadających wykształcenie
wyższe głównym źródłem informacji o innowacjach był Internet.
ADAM HARASIM, MARIUSZ MATYKA, JERZY KOPIŃSKI
AGE AND LEVEL OF EDUCATION OF FARMERS AND THEIR SOURCES
OF INFORMATION ON INNOVATIONS IN AGRICULTURE

Keywords: farmers, age, education, innovations, sources of information
SUM M A RY

The paper focuses on choices made by farm operators regarding sources of information
on innovations in agriculture vis-à-vis their age and level of education. The data collected in
a survey of 54 commercial farms in the regions of Mazowsze and Podlasie in 2016 provided
the empirical material for the study. Farms were surveyed and opinions of farmers were
sought by means of the query method that used an interview questionnaire. It appears from
the study that farm operators with secondary education accounted for the highest number
of surveyed farmers followed by a substantial number of those with higher education. On
average, the persons with higher education were also the youngest whereas those with lower-secondary education were the oldest and with the longest record of farm work. Farm
operators most frequently sought information on innovations with Agricultural Advisory
Center counselors and, to a large extent, they made use of agricultural journals, internet and
training meetings and courses. The web was the major source of information on innovations
for the farmers that combined a mobile age (25-44 years) with a higher level of education.
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1. Wstęp
Tempo rozwoju agroturystyki uzależnione jest w dużym stopniu od marketingu,
który wskazuje sposoby sprzedaży produktu turystycznego oraz kanały jego dystrybucji, a także organizuje działania promocyjne [Jalinik i Snarski 2011, Krzyżanowska 2014]. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, które
znajduje coraz więcej zastosowań w promowaniu działalności turystycznej jest
Internet. W sieci powszechne są już nie tylko witryny dużych firm turystycznych,
ale również małych podmiotów świadczących usługi noclegowe, w tym na obszarach wiejskich [Sikora i Wartecka-Ważyńska 2016, Sammel 2010].
Internet i powiązane z nim technologie znalazły także swoje zastosowanie
w promocji usług agroturystycznych. Strony internetowe i poczta elektroniczna
są najczęściej wykorzystywane przez gospodarstwa agroturystyczne do pozyskiwania nowych klientów [Krzyżanowska i Wojtkowski 2012, Gralak 2016]. Dla
gospodarstw agroturystycznych, które rozpoczynają działalność, znajdują się
w mniej atrakcyjnej lokalizacji lub w okolicy gdzie jest silna konkurencja, posiadanie serwisu internetowego może być jednak niewystarczające, aby pozyskać
przewagę rynkową. Kwaterodawcy zwiększają więc swoją aktywność w sieci starając się dotrzeć do potencjalnego turysty poprzez różnorakie narzędzia promocji,
w tym e-mail marketing, portale branżowe, media społecznościowe, fora internetowe oraz serwisy aukcyjne [Sieczko i Sieczko 2014].
W ostatnich pięciu latach nastąpiły istotne zmiany w wyszukiwarkach internetowych. Pojawiły się nowe algorytmy skoncentrowane na analizie techniki wy-
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konania witryn oraz jakości treści, które prezentują [Platania 2014, Król 2016a,
Pietruszka i Niedźwiedziński 2016]. Starannie przygotowane i wartościowe treści
nie zawsze jednak dają gwarancję większego ruchu na stronie internetowej – bez
skutecznej promocji nawet najlepiej przygotowana witryna nie zaistnieje w świadomości odbiorców. Konieczne są więc działania mające na celu wypromowanie
witryny. Celem pracy było zbadanie wykorzystania linków przychodzących oraz
mediów społecznościowych w promowaniu usług agroturystycznych.

2. Cel, materiały źródłowe i metody badań
Budowa „zaplecza linków” (ang. link building) ma istotne znaczenie w marketingu internetowym. Powinna być poprzedzona weryfikacją linków przychodzących
pod kątem ich liczby i pochodzenia (potencjalnej wartości), atrybutów, a także
skuteczności (w generowaniu ruchu).
Badania wykonano w ujęciu ilościowym, w zbiorze 100 witryn internetowych
gospodarstw agroturystycznych, których adresy pozyskano 8 kwietnia 2017 r.
z internetowego katalogu „Onet”. Przyjęto założenie, że wielkość próby będzie wystarczająca do zobrazowania pewnych prawidłowości i wnioskowania. Do badań
zakwalifikowano witryny opublikowane w domenie krajowej najwyższego poziomu (ang. ccTLD country code top-level domain, ‘.pl’), jednocześnie pominięto
witryny opublikowane na serwerach bezpłatnych ponieważ badania pokazały, że
są one znacznie gorszej jakości [Król i Bedla 2014]. W badaniach wykorzystano
wybrane aplikacje internetowe udostępniane nieodpłatnie, które w sposób zautomatyzowany odnajdują linki przychodzące (ang. backlink checker tools)1 oraz
identyfikują powiązania witryn z mediami społecznościowymi (tabela 1). Ponadto wyniki związane z pomiarem aktywności w mediach społecznościowych zweryfikowano manualnie, przeglądając każdą witrynę z osobna.
Pomiar aktywności w mediach społecznościowych ograniczono do odnotowania liczby tzw. sygnałów społecznościowych (ang. social signals) w postaci liczby
polubień, z pominięciem badania tzw. sentymentu wypowiedzi, czyli analizy komentarzy i opinii oraz tonu w jakim były utrzymane.
1 Jednym z najpopularniejszych (personalnych) narzędzi do analizy linków przychodzących
jest Google Search Console (narzędzie monitoringu). Umożliwia ono szczegółową analizę linków
przychodzących po wcześniejszej autoryzacji dostępu do witryny, np. poprzez ingerencję w jej kod
źródłowy. Z kolei Google Disavow Tool to aplikacja (narzędzie wpływu), która umożliwia „zrzeczenie się” linków przychodzących tj. wskazanie tych, które zdaniem administratora witryny nie
powinny być brane pod uwagę przy jej ocenie na potrzeby rankingu wyszukiwarki (poprzez Google
Disavow Tool składany jest swoisty wniosek o zignorowanie przez Google wybranych linków przychodzących).
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Tabela 1
Aplikacje internetowe wykorzystane w badaniach ilościowych
Aplikacja

Przeznaczenie aplikacji

Mierzone wskaźniki

Backlinks checker tool, SEO* Audyt

Unique Backlinks, Total Backlinks,
Social Media

SEO Audyt

Social Media

DomainChecker
domainchecker.pl

Backlinks checker tool

Total Backlinks, Referring Domains

Backlink Watch
www.backlinkwatch.com

Backlinks checker tool

Total Backlinks

Rank Signals
ranksignals.com
ClearSense
seoaudyt.clearsense.pl

* optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, ang. search engine optimization

Źródło: Opracowanie własne.

Badane parametry
Badania polegały na pozyskaniu w sposób zautomatyzowany wartości wskaźników Total Backlinks, Unique Backlinks oraz Referring Domains, które określają
przede wszystkim ilościowy charakter linków przychodzących. Total Backlinks
(TB) jest parametrem, który oddaje liczbę wszystkich linków przychodzących do
analizowanej witryny, według algorytmu zliczającego (np. jeśli z witryny strona.
pl prowadzi pięć odnośników do serwisu strona2.pl to zostaną one zliczone jako
pięć linków przychodzących). Parametr Unique Backlinks (UB) oddaje liczbę
unikalnych odnośników przychodzących i jest naliczany kiedy z unikalnej domeny zostanie odnotowany link przychodzący na unikalną stronę danego serwisu
(np. jeśli z witryny strona.pl prowadzą dwa odnośniki do strony głównej serwisu
strona2.pl i sześć odnośników do innej strony tego serwisu to zostaną one zliczone jako dwa linki przychodzące). Wskaźnik Referring Domains (linking domains,
liczba domen polecających) prezentuje liczbę unikalnych domen posiadających
co najmniej jeden link przychodzący (kierujący) na testowaną domenę (np. jeśli
z witryny strona.pl prowadzą dwa odnośniki do strony głównej serwisu strona2.pl
i sześć odnośników do jednej z wybranych stron tego serwisu to zostaną zostanie
odnotowana jedna domena polecająca).

3. Linki narzędziem marketingu w wyszukiwarkach
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ciągle wzrasta znaczenie wyszukiwarek internetowych, których zadaniem jest m.in. katalogowanie i udostępnianie
informacji. Widoczność w wynikach wyszukiwania stała się więc przedmiotem dużego zainteresowania różnych podmiotów, w szczególności gospodarczych oraz mediów kształtujących opinię publiczną. Wszystko to spowodowało
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dynamiczny rozwój koncepcji marketingu w wyszukiwarkach (ang. search engine
marketing, SEM).
Marketing w wyszukiwarkach to forma marketingu internetowego, który stawia na wartościowe, multimedialne treści [Rowley 2008] oraz wykorzystuje techniki i narzędzia komputerowe aby uzyskać wysokie miejsce witryny w wynikach
wyszukiwania. To z kolei stanowi swoistą rekomendację i decyduje o dostępności
witryny dla odbiorców [Król 2015a].
O tym, na którym miejscu wyświetlony zostanie adres witryny w wynikach
wyszukiwania decyduje wiele czynników [Killoran 2013]. Jednym z nich są linki
odsyłające użytkowników do innych, polecanych witryn, zwane „linkami przychodzącymi” (ang. backlinks).
Hiperłącza (ang. hyperlinks), powszechnie nazywane linkami, odnośnikami
lub odsyłaczami, podzielić można zasadniczo na: przychodzące (zewnętrzne,
pochodzące z innych witryn); wychodzące (prowadzące do innych witryn) oraz
wewnętrzne (umożliwiające nawigację pomiędzy stronami danej witryny). Wyróżnia się także linki tekstowe i graficzne, „naturalne” i reklamowe (kupione).
Ponadto linki mogą być „dobre”, tj. takie, które stanowią o rekomendacji serwisu
i mogą mieć wpływ na wzrost jego widoczności w sieci oraz „złe”, które mogą
doprowadzić do sytuacji odwrotnej2.
Liczba linków przychodzących to jeden z podstawowych parametrów, który
pozwala określić popularność witryny w Internecie. Linki wychodzące z danej
witryny odsyłają użytkowników w inne miejsca sieci, które zdaniem administratora lub redaktora witryny są warte polecenia. Każdy link przychodzący pozyskany w sposób naturalny (spontaniczny, z chęci polecenia danych treści) stanowi
swoistą rekomendację. Rekomendacje pozyskane w sposób naturalny powinny
wynikać z wysokiej jakości i przydatnej treści witryny docelowej. Link przychodzący ma tym większą wartość im większą wartość ma witryna, z której pochodzi.
Wszystko to z kolei może mieć przełożenie na liczbę użytkowników i miejsce witryny w wynikach wyszukiwania. Dlatego też duża liczba odwołań z witryn wysokiej jakości może mieć znaczący wpływ na widoczność witryny w Internecie i jest
pożądana z punktu widzenia konwersji celu.
2 Jeszcze do niedawna często praktykowane było prowadzenie tzw. farm linków, katalogów witryn, blogów (ang. presell page) i witryn wspierających systemy wymiany linków, tj. witryn, które
nie miały rzeczywistej wartości dla użytkowników, zakładanych jedynie w celu generowania odnośników. Ponadto praktykowane było masowe generowanie linków prowadzących do danej witryny
w krótkim czasie. Możliwości te wynikały ze sposobu działania algorytmów wyszukiwarek, które
przekładały dużą liczbę linków przychodzących na wysokie miejsce witryny w wynikach wyszukiwania, bez analizy jakości witryn, z których pochodziły. Proceder ten został w znacznej mierze
powstrzymany w 2012 r. poprzez zmiany w algorytmach wyszukiwarek, w szczególności Google.
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4. Media społecznościowe w promocji usług turystycznych
W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny wzrost znaczenia mediów
społecznościowych (ang. social media) w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji na temat usług turystycznych [Xiang i Gretzel 2010, Leung i in. 2013, Hays
i in. 2013]. Według niektórych prognoz serwisy społecznościowe mogą w niedalekiej przyszłości stać się główną płaszczyzną komunikacji społecznej [Stepaniuk
2013a].
Serwisy społecznościowe to internetowe aplikacje, które pozwalają użytkownikom tworzyć indywidualne konta (profile) i zamieszczać w ich ramach różnorakie,
multimedialne treści, a następnie udostępniać je innym użytkownikom. Umożliwiają nawiązywanie kontaktów, komentowanie, opiniowanie, a także dzielenie się
informacjami i własnymi doświadczeniami [Kaplan i Haenlein 2010]. Serwisy te
mogą służyć gospodarstwom agroturystycznym jako platformy promocji swoich
usług, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami, budowania marki, ale
również pozyskiwania ocen i opinii na temat poziomu świadczonych usług [Stepaniuk 2013b].

5. Wyniki badań
Wartości pomiarów całkowitej liczby linków przychodzących porównano przy
pomocy statystycznego wskaźnika podobieństwa struktur. Jego wielkość (równa
92,45%) wskazuje na duże podobieństwo pomiarów wykonanych przy pomocy
narzędzi DomainChecker oraz Backlink Watch. Od pomiarów wykonanych za
pomocą tych narzędzi znacząco różnią się te wykonane przy pomocy aplikacji
Rank Signals (wskaźnik podobieństwa równy w obydwóch przypadkach około
55,8%), przez co uznano je za mniej istotne3.
Łącznie, w zbiorze badanych witryn odnotowano nieco ponad 214 tys. linków
przychodzących według aplikacji DomainChecker oraz ponad 180 tys. według
aplikacji Backlink Watch (tabela 2). Jest to relatywnie mało. Dla porównania,
podczas testów wykonanych dla dwóch znanych w Polsce portali internetowych
odnotowano około 300 tys. linków przychodzących dla jednego z nich i ponad
230 tys. dla drugiego (można jednak domniemywać, że optymalizacja linków leży
w sferze szczególnego zainteresowania tych podmiotów). O tym, że liczba linków prowadzących do testowanych witryn jest mała świadczy również to, że w ich
zbiorze odnotowano witrynę, do której prowadziło ponad 145 tys. linków, co sta3 Aplikacja Rank Signals odnotowała znacznie mniej linków przychodzących od pozostałych.

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie z czego to wynika, choć może to być związane ze sposobem
działania algorytmów zliczających oraz wielkością bazy danych pozostającej w dyspozycji usługodawcy.
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nowiło aż 68% wszystkich linków oraz jedną witrynę, do której prowadziło nieco
ponad 13 tys. linków. W przypadku tych witryn liczba linków przychodzących jest
nieproporcjonalnie duża w stosunku do pozostałych. Może to świadczyć o tym,
że w ich otoczeniu były podejmowane działania optymalizujące. W pozostałych
przypadkach liczba linków jest niewielka lub przeciętna4 (tabela 3).
Tabela 2
Łączna liczba linków przychodzących z podziałem
na narzędzia testujące
Narzędzie
testujące
Wskaźnik

Rank Signals

Backlink
Watch

DomainChecker

Unique Backlinks

Total Backlinks

Referring Domains

Total Backlinks

Total
Backlinks

1304

9128

7384

214178

180372

Łącznie

Źródło: Badania własne.

Tabela 3
Liczba linków przychodzących odnotowana za pomocą aplikacji
DomainChecker
Przedział punktowy
Liczba witryn

0-10

11-99

100-499

500-999

1000-9999

Inne*

7

34

37

10

10

2

* witryny do których odnotowano nieproporcjonalnie dużo linków przychodzących w stosunku do pozostałych witryn

Źródło: Badania własne.

W zbiorze badanych witryn odnotowano jedynie 5, które charakteryzują się
wysoką liczbą wskaźnika Referring Domains, tj. dużą liczbą (ponad kilkuset) rekomendacji pochodzących z unikalnych domen. Duża wartość wskaźnika RD
może świadczyć, że dana witryna jest „pozycjonowana” tzn. w jej otoczeniu są wykonywane czynności celem zwiększenia jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Przeciętny użytkownik może mieć bowiem trudności z pozyskaniem linków
przychodzących z kilkuset unikalnych witryn. Mniej trudności sprawia to podmiotom, które zajmują się tym zawodowo i dysponują odpowiednim zapleczem.
Najwięcej odnotowano witryn przeciętnych. Wartość wskaźnika RD wynosząca
kilkadziesiąt wydaje się być w zbiorze badanych witryn, z uwagi na ich charakter,
najbardziej naturalna (tabela 4), jednak relatywnie niska.

4 Pomiary według aplikacji DomainChecker.
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Tabela 4
Przedziały przyjęte do grupowania witryn
wg. wskaźnika Referring Domains
Przedział
Liczba witryn

0-10

11-100

101-300

>301

Min

Max

17

71

20

5

0

985

Źródło: Badania własne.

Witrynom o niskiej wartości wskaźnika RD towarzyszą zwykle niskie wartości
pozostałych wskaźników – UB oraz RD. Świadczy to o niewielkiej liczbie witryn
internetowych, które rekomendują swoim użytkownikom wizytę na stronie, dla
której przeprowadzono pomiar. Można wnioskować, że aż 17 stron internetowych
z badanego zbioru nie jest w ogóle rekomendowana (polecana) przez inne witryny, i niewielka liczba osób wie o ich istnieniu5. Nie lepiej jest w przypadku 71
witryn, które osiągnęły w pomiarach wyższy wskaźnik RD, wciąż jednak mniejszy
od stu6.
Przeprowadzone testy pokazują, że algorytmy aplikacji weryfikujące wykorzystanie przez dany podmiot mediów społecznościowych są zawodne, w szczególności w przypadku portalu Facebook, który wyraźnie blokuje taką aktywność.
Bywają jednak pomocne przy weryfikowaniu wykorzystania serwisu Google+.
Zasadne jest więc przeglądanie witryn w poszukiwaniu „wtyczek społecznościowych”.
Wtyczkę społecznościową (ang. social plugin) zidentyfikowano na 45 stronach
internetowych, przy czym dominujące były różnorakie komponenty nawiązujące
do serwisu Facebook7. Jedynie w 5 przypadkach odnotowano komponenty witryn
polecające aktywność w serwisie Google+, choć algorytmy aplikacji testujących,
wykazały powiązanie aż 44 witryn z tą usługą. Jedynie w 3 przypadkach odnotowano aktywność gospodarstw w innych mediach społecznościowych (tabela 5).
Większość profili gospodarstw utworzonych w ramach serwisu Facebook było
poleconych od kilkudziesięciu do kilkuset razy. W 9 przypadkach odnotowano
5 Dla jednej z witryn, do której zidentyfikowano jedynie 3 linki przychodzące z jednej domeny
polecającej, dokonano pomiaru szacowanej liczby wyświetleń przy pomocy aplikacji SimilarWeb.
W okresie 6 miesięcy, pomiędzy październikiem 2016 r. a marcem 2017 r. witryna ta została wyświetlona jedynie 842 razy według algorytmu testującego.
6 Warto zauważyć, że duże wartości wskaźników TB oraz RD nie muszą przekładać się na plasowanie witryny na wysokim miejscu w wynikach wyszukiwania. Należy podkreślić, że algorytmy
wyszukiwarek przywiązują obecnie dużą wagę do jakości witryn, z których pochodzą linki.
7 Wtyczki społecznościowe to narzędzia, które pozwalają na dzielenie się działaniami podejmowanymi w innych witrynach z użytkownikami mediów społecznościowych. W przypadku Facebooka umożliwiają to np. przyciski polubienia (ang. like button), przyciski udostępnienia (ang.
share button), lub komponenty prezentujące profil społecznościowy w oknie pływającej ramki lub
za pomocą JavaScript (ang. page plugin).
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liczbę polubień przekraczającą tysiąc, przy czym maksymalny wynik, który odnotowano to 3841 polubień.
Tabela 5
Liczba witryn internetowych, na których odnotowano
media społecznościowe
Narzędzie, technika
pomiaru

Rank Signals

ClearSense

Manual check

Media społecznościowe

F

T

G

F

G

F

G

L

T

Liczba witryn

0

0

15

0

44

45

5

1

2

F – Facebook, T – Twitter, G – Google+, L – Linkedin

Źródło: Badania własne.

6. Wpływ badanych czynników na widoczność witryn w Internecie
Aktywność w mediach społecznościowych można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Z punktu widzenia czynności (zabiegów) optymalizacyjnych może być
ona traktowana drugorzędnie, i nie mieć wpływu na miejsce witryny w wynikach
wyszukiwania. Pozostaje to jednak bez znaczenia z perspektywy marketingu (odbiorcy) ponieważ stanowi swoistą rekomendację dla innych użytkowników. Ostatecznie więc może przełożyć się na większe zainteresowanie ofertą.
Badania pokazują, że witryny gospodarstw agroturystycznych są niewidoczne
w wynikach wyszukiwania [Król 2015a]. Wynika to przede wszystkim ze słabej
techniki ich wykonania oraz niewielkiej ilości i słabej jakości prezentowanych treści [Herrero i Martín 2012, Havlíček i in. 2013, Król 2015b]. Szeroko pojęta jakość
witryny jest bowiem najważniejszym obecnie czynnikiem, który decyduje o jej
miejscu w wynikach wyszukiwania [Smaga 2015].
W cieniu przeprowadzonych badań pozostaje ogólny obraz złego stanu technicznego witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych [Król i Bedla
2014] oraz faktycznej roli jaką spełniają w promocji usług. Pomimo, iż w wielu
publikacjach [Ciupa i in. 2013, Jasiński 2012, Kosmaczewska 2010, Król i Wojewodzic 2006, Krzyżanowska i Wojtkowski 2012, Krzyżanowska 2014, Sawicka
2010, Stepaniuk 2009] wykazywane są zalety Internetu i witryn internetowych
w promocji usług agroturystycznych, w praktyce nie są one w pełni wykorzystywane, lub są wykorzystywane w sposób amatorski lub niewłaściwy8. Pojawia
się więc pytanie ilu klientów w rzeczywistości pozyskują gospodarstwa agrotu8 Nieumiejętne prowadzenie wybranych działań z zakresu optymalizacji witryn internetowych
celem zwiększenia ich widoczności w internecie może przynieść odwrotny skutek, a nawet doprowadzić do całkowitego usunięcia witryny z wyników wyszukiwania.
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rystyczne za pośrednictwem Internetu? Ile odbierają zapytań i ile przyjmują
rezerwacji kierowanych pocztą elektroniczną? Czy rola tradycyjnego polecenia
ustnego, marketingu szeptanego i osobistej rekomendacji nie ma tu znacznie
większego znaczenia i przesądza o rezerwacji miejsc noclegowych, podczas gdy
strona internetowa i media społecznościowe stanowią jedynie „dodatek”, wzmocnienie, jednak nie główne (przeważające) źródło pozyskiwania klientów? Pytania
te są związane z szeregiem zmian technologicznych, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilku lat, w szczególności w zakresie formy prezentacji treści oraz
zmian w zakresie postrzegania ich przez odbiorców. Użytkownicy oczekują interaktywności i funkcjonalności – witryny powinny umożliwiać im wykonanie
określonych czynności w sposób komfortowy. Powinny dostarczać określonych,
przydatnych treści. Użytkownicy w mediach społecznościowych poszukują aktualnych informacji, relacji, opinii i rekomendacji. Często obserwują wybrane profile, chętnie komentują i udostępniają własne treści. Badania pokazują, że właściciele gospodarstw agroturystycznych podążają za tymi trendami, wdrażają pewne
rozwiązania, coraz aktywniej wykorzystują media społecznościowe, wciąż jednak
wolniej, rzadziej i w mniejszym zakresie, niż podmioty komercyjne działające
w innych branżach.

7. Podsumowanie i wnioski
Widoczność w wynikach wyszukiwania pozostaje niezmiennie od wielu lat motorem napędowym poprawy jakości witryn internetowych. Technika ich wykonania i jakość treści, które prezentują zmieniają się więc zwykle wraz ze zmianami
w algorytmach wyszukiwarek. Wszak decyduje to o ich widoczności w Internecie.
Monitoring linków przychodzących powinien być prowadzony regularnie.
Jego prawdziwą wartością są analizy jakościowe, które pozwalają ukierunkować
dalsze działania z tego zakresu. Wnioski wysnute jedynie na podstawie całkowitej liczby linków przychodzących nie są wystarczające aby ocenić ich potencjalny
wpływ na miejsce witryny w wynikach wyszukiwania.
Nie można wymagać od właścicieli gospodarstw agroturystycznych aby samodzielnie analizowali i dbali o strukturę linków przychodzących. Jednak powinni
być oni świadomi, że może to mieć wpływ na efektywność działań marketingowych prowadzonych w Internecie. Znacznie łatwiej jest gospodarzom korzystać
z mediów społecznościowych, choć wymaga to zaangażowania.
Analiza linków przychodzących stanowi element audytu SEO i ma charakter
specjalistyczny. O ile samo badanie, wykonane z wykorzystaniem jednej z ogólnodostępnych aplikacji automatyzującej testy nie jest trudne, interpretacja tak pozyskanych wyników może nastręczyć trudności. Znacznie więcej wiedzy i umie-
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jętności wymaga budowa zaplecza linków, tak aby działanie to nie zostało zinterpretowane przez algorytmy wyszukiwarek jako niezgodne z dobrymi praktykami.
Optymalizacja linków przychodzących nie jest zadaniem łatwym, wymaga ciągłych prac i regularnego monitoringu otoczenia witryny. Dlatego też zabiegi te są
rzadkością w przypadku witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych.
Profesjonalne działania optymalizacyjne, również w zakresie linków przychodzących, wymagają nakładów finansowych, często ponoszonych regularnie (w formie
abonamentowej), co może zniechęcać właścicieli gospodarstw agroturystycznych
do ich podejmowania. Ponadto działania te powinny być prowadzone kompleksowo. Sama optymalizacja linków może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.
Żadne zabiegi optymalizacyjne, w tym oczyszczanie profilu linków przychodzących i budowanie ich zaplecza nie wpływają tak mocno na miejsce witryny
w wynikach wyszukiwania jak starannie zredagowana treść. Gospodarstwa agroturystyczne, które chcą być widoczne w internecie (łatwe do odnalezienia) muszą
więc zadbać o regularnie publikowane artykuły i relacje, wzbogacone fotografiami
i materiałami multimedialnymi. Jest to czynnik kluczowy, decydujący o miejscu
witryny w wynikach wyszukiwania.
Mniejszym podmiotom świadczącym usługi agroturystyczne może być trudno zaistnieć w Internecie na większą skalę. Wbrew pozorom nie musi się to wiązać
z dużymi kosztami. Wymaga jednak umiejętności i dużego zaangażowania. Brak
czasu i wiedzy to czynniki, które zaraz obok braku środków finansowych mogą
obecnie najbardziej ograniczać wykorzystanie potencjału Internetu w promocji
agroturystyki.
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WYBRANE FORMY INTERNETOWYCH REKOMENDACJI W PROMOWANIU
AGROTURYSTYKI
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STRESZCZENIE

Widoczność w wynikach wyszukiwania stała się w ostatnich latach przedmiotem dużego zainteresowania podmiotów promujących swoje usługi w internecie. Miejsce witryny w wynikach wyszukiwania, liczba linków przychodzących oraz aktywność w mediach
społecznościowych określają popularność witryny i stanowią swoistą rekomendację dla
innych użytkowników. Celem pracy było zbadanie wykorzystania linków przychodzących
oraz mediów społecznościowych w promowaniu usług agroturystycznych. Badania wykonano w ujęciu ilościowym, w zbiorze 100 witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych, które automatyzują
testy. W konkluzji wykazano, że w zbiorze badanych witryn optymalizacja linków przy-

Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki

39

chodzących jest rzadkością, co może wynikać z braku wiedzy i środków na profesjonalne
działania w tym zakresie. Gospodarze znacznie częściej wykorzystują media społecznościowe, choć wymaga to zaangażowania.
KAROL KRÓL
SELECTED FORMS OF INTERNET RECOMMENDATIONS IN PROMOTING
AGROTOURISM

Keywords: agrotourism promotion, internet recommendations, internet marketing
SUM M A RY

Visibility in search results became in recent years of great interest of entities that promote their services in the Internet. The place of a website in search results, the number of
backlinks as well as activity in social media determine the website’s popularity and make
specific recommendation for the other users. The aim of the paper was to test usage of
backlinks and social media in promoting agrotouristic services. The surveys were conducted in volume terms in the set of 100 websites of agrotouristic farms using selected
internet applications which automate websites’ tests. In conclusion, it was revealed that
optimization of backlinks is rare in the set of tested websites which can result from lack
of knowledge and sources for professional activities in that range. Farmers more often use
social media even though it needs involvement.
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1. Wstęp
Słoma to wysuszone źdźbła roślin zbożowych oraz wysuszone łodygi rzepaku
i roślin strączkowych, które najczęściej stanowią produkt uboczny produkcji roślinnej. Podstawowym kierunkiem wykorzystania słomy jest zagospodarowanie
jej w gospodarstwie, jako ściółka w chowie zwierząt i składnik pasz. W badaniach
IUNG przeprowadzonych w latach 80. poprzedniego wieku wykazano, że około
58% zbieranej słomy zużywano na ściółkę, 36% na paszę a około 6% na inne cele
gospodarcze (przykrycie kopców, maty ocieplające w gospodarstwach ogrodniczych, ocieplanie budynków itp. [Kozakiewicz i Nieściór, 1984 ]. W warunkach
braku pasz dla przeżuwaczy, a głównie dla bydła, w przeszłości podejmowano
próby uzdatniania słomy za pomocą ługu sodowego, amoniaku, mocznika, kwasu
siarkowego lub drożdży. Od początku lat 90. XX w. drastycznie zmniejszyło się
pogłowie zwierząt, a przede wszystkim bydła, owiec i koni, co ogranicza zużycie
słomy na ściółkę i paszę. W tym okresie wzrasta równocześnie udział w strukturze
zasiewów zbóż, rzepaku i kukurydzy zbieranej na ziarno, czego następstwem jest
wzrost produkcji słomy. W praktyce szybko postępuje specjalizacja i koncentracja
produkcji zwierzęcej w coraz mniejszej liczbie gospodarstw oraz występowanie
coraz liczniejszej grupy gospodarstw bezinwetarzowych [Krasowicz i Kuś, 2010].
Rozwiązania te rzutują również na kierunki zagospodarowania słomy, gdyż w go1 Wkład pracy: Jan Kuś – 60%, Andrzej Madej – 40%.

2 Opracowanie wykonano w ramach zadania 1,8 w programie wieloletnim IUNG-PIB.
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spodarstwach nie prowadzących produkcji zwierzęcej lub o małej ich obsadzie,
część słomy powinna być przyorywana w celu uzupełnienia (reprodukcji) zasobów glebowej materii organicznej, a dopiero jej nadmiar może być przeznaczany
na inne cele [Kuś, Kopiński 2012]. W ostatnim okresie słoma jest także traktowana
jako źródło łatwo dostępnej energii odnawialnej, a tworzone koncepcje produkcji
biopaliw II-generacji zakładają duże jej wykorzystanie na ten cel. Oszacowanie
ilości słomy, jaka może być przeznaczona na cele energetyczne z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej, jest trudne i szacunki różnych autorów są rozbieżne
[Kuś i in. 2006, Karcz i in. 2013, Gradziuk 2015]. Słoma jest również podstawowym składnikiem podłoży używanych do produkcji pieczarek i innych grzybów,
których produkcja w kraju w ostatnim okresie wzrasta.
Celem opracowania jest oszacowanie ilości słomy, która może być przeznaczana na cele energetyczne, po pokryciu zapotrzebowania na ściółkę, paszę, podłoża
do produkcji grzybów oraz na cele nawozowe w ilości umożliwiającej utrzymanie
zrównoważonego bilansu glebowej materii organicznej. Przedstawiona metoda
może być również wykorzystywana do szacowania bilansu słomy w gospodarstwie lub dowolnej jednostce administracyjnej, celem podjęcia decyzji o racjonalnym jej zagospodarowaniu.

2. Plon i produkcja słomy
Plon słomy zależy od gatunku i odmiany uprawianego zboża, jakości gleby, przebiegu pogody w danym roku oraz stosowanej technologii produkcji (nawożenie
azotowe, przedplon, stosowanie regulatorów wzrostu itp.). Natomiast o produkcji
słomy, obok jej plonu, decyduje powierzchnia gruntów obsiewanych roślinami zbieranymi na ziarno i nasiona, a więc zbóż oraz roślin oleistych i strączkowych. Dla
potrzeb bilansowania glebowej materii organicznej należy określić całkowity plon
słomy, obejmujący całą biomasę nadziemną roślin, obok ziarna lub nasion. Szacuje
się, że przy wysokości koszenia kombajnem około 15 cm, w zależności od gatunku
zboża i przebiegu pogody, masa samej ścierni stanowi około 20% całkowitego plonu
słomy. Udział słomy grubej, którą można zebrać z pola, to 40-60% całkowitego jej
plonu, a reszta przypada na słomę drobną – zgoniny (pokruszone fragmenty źdźbeł,
liście, plewy, osadki kłosowe itp.) pozostające na powierzchni pola [Harasim 2016].
Udział tej frakcji słomy jest szczególnie duży, gdy zbiór zbóż odbywa się w okresie
upałów lub słoma jest zbierana z pola ze znacznym opóźnieniem.
Do określania plonów słomy najczęściej wykorzystuje się wskaźniki (indeksy)
opisujące stosunek plonu słomy do plonu ziarna poszczególnych gatunków roślin. Na podstawie kilkuletnich pomiarów wykonanych w zakładach doświadczalnych IUNG, ustalono takie indeksy dla podstawowych gatunków zbóż (tabela 1).
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Z podanych wartości wynika, że w przypadku żyta, pszenżyta ozimego i owsa
uzyskane plony słomy były większe niż plony ziarna, które przyjęto za 1, natomiast u pozostałych gatunków plon słomy był mniejszy od plonu ziarna. Również
w warunkach stosowania intensywnej technologii produkcji i uzyskiwania dużej
wydajności zbóż, stosunek plonu słomy do plonu ziarna jest węższy. Jest to spowodowane wysiewem odmian o krótszej słomie (odmiany intensywne) oraz stosowaniem retardantów. Obok tradycyjnych roślin zbożowych, słomy dostarczają
również: kukurydza uprawiana na ziarno lub CCM, rzepak oraz rośliny strączkowe. Szacuje się, że w przypadku rzepaku i kukurydzy uprawianej na ziarno lub
CCM plon słomy jest równy plonowi ziarna, natomiast u roślin strączkowych
plon słomy stanowi 0,8 plonu nasion.
Tabela 1
Stosunek plonu słomy do plonu ziarna zbóż przy różnym
poziomie plonów
Zboża ozime

Zboża jare

Plon ziarna
(t·ha-1)

pszenica

pszenżyto

żyto

jęczmień

pszenica

jęczmień

owies

2,01 – 3,0

0,86

1,18

1,45

0,94

1,13

0,78

1,05

3,01 – 4,0

0,91

1,13

1,44

0,80

0,94

0,86

1,08

4.01 – 5,0

0,91

1,14

1,35

0,71

0,83

0,77

1,05
1,01

5,01 – 6,0

0,92

1,13

1,24

0,70

0,81

0,72

6,01 – 7,0

0,90

0,94

–

–

–

0,68

–

7,01 – 8,0

0,83

–

–

–

–

0,67

–

Średnio

0,91

1,14

1,43

0,84

0,85

0,81

1,06

Źródło: Harasim, 1994.

W uproszczeniu można przyjąć, że plon słomy jest równy plonowi ziarna. Założenie takie będzie obarczone pewnym błędem, wynikającym z jakości
gleb i uwarunkowanym tym doborem gatunków uprawianych zbóż. W rejonach
o słabszych glebach, gdzie w strukturze zasiewów dominuje żyto oraz pszenżyto,
wyliczona w ten sposób produkcja słomy będzie o kilka procent większa niż produkcja ziarna. Z kolei w rejonach o dobrych glebach z dominacją w zasiewach
pszenicy i jęczmienia zbiory słomy będą o kilka procent mniejsze od produkcji
ziarna. W związku z tym można przyjąć, że w skali kraju lub jednostki administracyjnej różnice te wyrównują się i produkcja słomy jest zbliżona do produkcji
ziarna. W ten sposób również GUS określa plony i produkcję słomy w kraju.
Wykorzystując informacje GUS o powierzchni uprawy poszczególnych gatunków roślin oraz o wielkości uzyskiwanych plonów oszacowano produkcję (zbiory)
słomy w kraju (tabela 2). Łączną produkcję słomy w Polsce (zbóż ozimych i jarych,
rzepaku oraz kukurydzy) szacuje się na około 30 mln ton. Produkcja słomy silnie
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wahała się w latach w zależności od przebiegu pogody, gdyż w skrajnie suchych latach (2000, 2006) wynosiła tylko około 23 mln ton, natomiast w latach o przebiegu pogody korzystnym dla dobrego plonowania zbóż (2004, 2009, 2015) wyraźnie
przekraczała 30 mln ton. W ogólnym zbiorze słoma zbóż stanowi w ostatnich latach
około 80%, a kukurydzy i rzepaku po około 10% (tabela 2). W tabeli pominięto słomę
roślin strączkowych, ponieważ przyjęty współczynnik reprodukcji glebowej materii
organicznej dla tej grupy roślin automatycznie zakłada, że słoma pozostaje na polu
[VDLUFA 2014].
Tabela 2
Wielkość i struktura produkcji słomy w Polsce w mln ton
Roślina uprawna

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Pszenica

5,8

8,1

7,8

7,7

7,9

8,8

11,0

Żyto

9,8

7,8

8,2

5,2

4,4

4,8

2,0

Pszenżyto

-

2,1

2,2

2,1

4,3

5,8

5,3

Jęczmień

3,3

2,7

2,6

2,2

2,8

3,2

3,0

Owies

3,0

2,0

1,6

1,2

1,5

1,6

1,2

Mieszanki zboż.

2,5

3,2

3,5

2,8

3,5

3,5

2,2

Kukurydza

0,1

0,3

0,2

0,9

1,9

1,7

3,8

Rzepak i rzepik

1,1

1,2

1,4

1,0

1,4

2,5

2,7

Razem

25,5

27,5

27,5

22,9

27,8

31,8

31,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Można zakładać, że w okresie kilkunastu najbliższych lat produkcja słomy powinna kształtować się na zbliżonym poziomie. Będą następowały zmiany w powierzchni uprawy poszczególnych gatunków roślin, jednak plony zbóż są w Polsce
stosunkowo niskie i pewna intensyfikacja ich produkcji będzie zwiększać również
plony słomy.

3. Rozdysponowanie słomy
W bilansie słomy po stronie rozchodów (rozdysponowania) należy uwzględnić następujące główne pozycje:
a) zużycie na ściółkę;
b) zużycie na paszę;
c) wytwarzanie na podłoża do produkcji pieczarek i innych grzybów;
d) konieczna ilość na przyoranie w celu utrzymania zrównoważonego bilansu
glebowej materii organicznej (próchnicy);
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e) nadwyżki, które mogą być zagospodarowane w alternatywny sposób, w tym
głównie na cele energetyczne.
Ad. a. Zużycie słomy na ściółkę
Ilość słomy zużywanej na ściółkę zależy przede wszystkim od pogłowia zwierząt
oraz rodzaju pomieszczeń inwentarskich (sposobu utrzymania zwierząt). W celu
określenia zużycia słomy na ściółkę, pogłowie zwierząt w kraju przeliczono na
sztuki obornikowe (jednostka inwentarza żywego produkująca rocznie 10 ton
obornika lub 20 ton gnojowicy), wykorzystując odpowiednie współczynniki [Harasim 2011]. W praktyce spotyka się trzy sposoby utrzymania zwierząt (typy pomieszczeń inwentarskich): na ściółce płytkiej, na ściółce głębokiej oraz bezściołowy (gnojowicowy). Z uwagi na brak dokładniejszych danych dotyczących udziału
poszczególnych typów pomieszczeń założono, że 100% stanowią pomieszczenia
inwentarskie z płytką ściółką. Natomiast roczne zużycie słomy na ściółkę w przeliczeniu na 1 sztukę obornikową w pomieszczeniach z płytką ściółką oszacowano
na 1,5 tony (Harasim 2011).
Z liczb podanych w tabeli 3. wynika, że średnio w skali kraju w latach 20102014 zużywano na ściółkę około 11 mln ton słomy. Należy również zakładać, że
w perspektywie do roku 2030 ilość słomy przeznaczanej na ściółkę utrzyma się na
poziomie 9-10 mln ton [Kopiński 2016].
Tabela 3
Pogłowie zwierząt w mln sztuk obornikowych (2010–2030)
oraz zużycie słomy na ściółkę i paszę w mln ton
Lata
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Bydło

4,61

4,61

4,62

4,47

Trzoda chlewna

2,29

2,03

1,74

1,65

Owce i kozy

0,03

0,03

0,03

Konie

0,26

0,25

Drób

0,70

0,57

prognoza
2020

2030

4,53

4,20

3,85

1,69

1,58

1,51

0,02

0,02

0,02

0,02

0,22

0,21

0,21

0,18

0,16

0,52

0,52

0,53

0,59

0,67

Razem

7,90

7,49

7,13

6,87

6,98

6,58

6,21

Słoma na ściółkę

11,84

11,24

10,70

10,30

10,47

9,87

9,32

Słoma na paszę

3,92

3,91

3,90

3,76

3,81

3,53

3,22

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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chowu zwierząt w systemie bezściołowym, co zmniejsza zużycie słomy na ściółkę.
Jednak w celu zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej, obok gnojowicy, konieczne jest przyorywanie pewnych ilości słomy. Można więc założyć, że
ta pozycja w rozdysponowaniu słomy nie powinna ulegać ograniczaniu.
Ad. b. Zużycie słomy na paszę
Słoma, pomimo niskiej wartości pokarmowej, korzystnie wpływa na procesy trawienne i stanowi konieczne uzupełnienie dawek paszowych bydła, owiec oraz
koni, a jej zapotrzebowanie na ten cel wynosi około 0,8 tony na rok na jedną sztukę przeliczeniową (sztukę obornikową) [Harasim 1988]. W związku z tym można
szacować, że w ostatnich latach na paszę zużywano około 3,9 mln ton słomy rocznie, a do 2030 r zużycie to zmniejszy się do około 3,2 mln ton [Kopiński 2016].
Zwierzęta najchętniej zjadają słomę owsa i jęczmienia jarego, zaś nieprzydatna na
pasze jest słoma rzepaku i kukurydzy. Zużycie słomy na paszę jest większe jedynie
w latach bardzo suchych, kiedy występują niedobory pasz objętościowych.
Ad. c. Zużycie słomy na wytwarzanie podłoża do produkcji pieczarek
i innych grzybów
Na podłoża do produkcji grzybów zużywa się rocznie około 0,8-1,0 mln t słomy, a na ten cel najbardziej przydatna jest słoma żyta, pszenżyta oraz pszenicy.
Ten sposób zagospodarowania słomy jest korzystny dla rolnictwa, bo po zakończonym cyklu produkcyjnym grzybów, podłoża są stosowane w rolnictwie jako
w pełni wartościowy nawóz organiczny.
Ad. d. Konieczna ilość słomy na przyoranie w celu utrzymania
zrównoważonego bilansu glebowej materii organicznej (próchnicy)
Trudniejsze jest określenie ilości słomy, jaka powinna być przeznaczana na cele
nawozowe, aby zapewnić utrzymanie zrównoważonego bilansu glebowej materii
organicznej (próchnicy). Najczęściej ilość tę wylicza się z następującego równania:
gdzie:

saldo MOG (glebowej materii organicznej) = a – b,

a – przychód (reprodukcja) z uprawy roślin wieloletnich i międzyplonów oraz
stosowanych nawozów naturalnych i organicznych, w tym również słomy;
b – mineralizacja (degradacja) powodowana przez uprawę roślin w kolejnych
latach rotacji zmianowania.
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Celem łatwiejszego bilansowania glebowej materii organicznej, dla poszczególnych praktyk rolniczych wyznacza się liczbowe współczynniki, charakteryzujące ich oddziaływanie na degradację oraz reprodukcję glebowej materii organicznej. Do ich wyznaczenia wykorzystuje się wyniki wieloletnich doświadczeń
nawozowych – prowadzonych zwykle przez okres ponad 30-40 lat oraz modele
matematyczne. Prace te są najbardziej zaawansowane w Niemczech, gdzie szczególnie liczna jest sieć trwałych doświadczeń nawozowych. Pierwsze wartości takich współczynników, obejmujących w całościowy sposób bilansowanie glebowej materii organicznej, opracowano w 1981 r. [Kundler i in.1981]. W 2004 roku
z inicjatywy VDLUFA (Stowarzyszenie Niemieckich Instytutów Naukowych i Badawczo-Wdrożeniowych) ukazało się poszerzone i zaktualizowane opracowanie
na ten temat [VDLUFA 2004]. Kolejna aktualizacja tych współczynników, opracowana również przez tę organizację, została opublikowana w 2014 r. [VDLUFA
2014].
Konieczność modyfikacji współczynników wynika ze zmian w technologii
produkcji roślinnej, takich jak: skrócenie źdźbła umożliwiające większe zagęszczenie łanów roślin zbożowych, kombajnowy zbiór zwiększający ilość resztek
pożniwnych pozostających na polu, nowe generacje maszyn rolniczych oraz powszechne stosowanie herbicydów umożliwiające ograniczanie liczby mechanicznych zabiegów uprawowych włącznie ze stosowaniem uprawy bezorkowej, a także
pozostawianie na polu liści buraka cukrowego i uprawa międzyplonów traktowanych jako mulcz itp. Czynniki te wpływają na ilość pozostających resztek pożniwnych oraz tempo ich przemian w glebie, a w konsekwencji na bilans glebowej
materii organicznej.
W tabelach 4 i 5 podano wartości współczynników reprodukcji i degradacji
glebowej materii organicznej powodowane uprawą poszczególnych gatunków roślin przyjęte przez VEDLUFA w 2014r. Informują one o ilości (kg.ha-1) glebowej
materii organicznej (próchnicy), o którą zostanie gleba zubożona (mineralizacja)
lub wzbogacona (reprodukcja) w okresie roku w następstwie uprawy danego gatunku roślin. Szybkiej mineralizacji próchnicy sprzyja uprawa roślin okopowych
i kukurydzy, które pozostawiają mało resztek pożniwnych, a dodatkowo powierzchnia pola przez długą część okresu wegetacyjnego pozbawiona jest okrywy
roślinnej. Z kolei rośliny wieloletnie (motylkowate i trawy) pozostawiają w glebie
dużą masę korzeni, a dodatkowo eliminowane są przynajmniej przez okres jednego roku mechaniczne zabiegi uprawowe, co sprzyja wzbogaceniu gleby w materię
organiczną.
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Tabela 4
Wartości współczynników degradacji glebowej materii organicznej
(kg.ha-1∙rok-1) dla poszczególnych gatunków roślin
Gatunek /grupa roślin

Degradacja glebowej materii organicznej wartości
niskie1

średnie2

wysokie3

Burak cukrowy i pastewny

- 760

- 1 300

- 1 840

Ziemniak, warzywa kapustne, por, seler, ogórek, cukinia,
pomidor itp.

- 760

- 1 000

- 1 240

Kukurydza na ziarno i kiszonkę, cykoria, papryka, czosnek,
marchew itp.

- 560

- 800

- 1 040

Zboża, oleiste, fasola szparagowa, groszek zielony, cebula,
- 280
- 400
pietruszka oraz zioła i rośliny przyprawowe
1 gleby w dobrej kulturze o niedoborze wilgoci i ograniczonym nawożeniu azotowym;

- 520

2 gleby w dobrej kulturze przy poprawnej gospodarce nawozowej;

3 gleby w niskiej kulturze lub gospodarowanie ukierunkowane na duże wykorzystanie azotu glebowego (np. rolnictwo

ekologiczne).

Źródło: VDLUFA, 2014.

Tabela 5
Wartości współczynników reprodukcji glebowej materii organicznej
(kg.ha-1∙rok-1) dla roślin wzbogacających glebę w materię organiczną
Gatunek /grupa roślin

Reprodukcja glebowej materii organicznej
niski poziom plonów1

wysoki poziom plonów2

– każdy rok użytkowania

600

800

– rok wysiewu, jako: wsiewka

200

300

– zasiew czysty wiosną

400

500

– zasiew czysty latem

100

150

Motylkowate wieloletnie, ich mieszanki z trawami i trawy w
uprawie polowej:

Strączkowe na nasiona (łącznie ze słomą i resztkami
pożniwnymi)

160

Międzyplony – ozime

140

– ścierniskowe

100

– wsiewki

250

1 plon poniżej 50 t.ha-1;

2 plon powyżej 50 t.ha-1 zielonej masy na rok użytkowania

Źródło: Jak w tabeli 4.
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Pewnego komentarza wymaga również stosowanie bezorkowej uprawy roli,
której praktyczne znaczenie w ostatnim okresie szybko wzrasta, szczególnie
w większych gospodarstwach. Można szacować, że w warunkach stosowania
uprawy bezorkowej (konserwująca uprawa roli), połączonej z mulczowaniem powierzchni gleby resztkami pożniwnymi i międzyplonami, mineralizacja glebowej
materii organicznej jest mniejsza o około 150-200 kg∙ha-1∙rok-1, w porównaniu
do tradycyjnej uprawy płużnej z orką [Dieckmann i Koch 2008]. Jej akumulacja następuje głównie w powierzchniowej warstwie gleby 0-5 cm, co dodatkowo
zwiększa wsiąkalność wód opadowych, a w konsekwencji ogranicza nasilenie erozji wodnej i wietrznej.
Wskaźniki reprodukcji glebowej materii organicznej w następstwie zastosowania różnych nawozów naturalnych i organicznych podano w tabeli 6. Wartość
współczynnika informuje o ile kilogramów przyrośnie ilość MOG w następstwie
zastosowania 1 tony świeżej masy wymienionych nawozów. Wartości tych współczynników wyraźnie zależą od zawartości suchej masy w stosowanym nawozie.
W tabeli 7 podano przyjęte przez VDELFA w 2014 roku oceny i zalecenia
w warunkach występowania różnych wartości salda bilansu glebowej materii organicznej. W przypadku gospodarowania z dużą ujemną wartością salda (grupa
A – powyżej 200 kg.ha-1 w okresie roku) występuje niebezpieczeństwo spadku
żyzności gleby prowadzące do spadku plonów uprawianych roślin, a także zwiększona jest emisja CO2 z gleby. Bardzo wysokie dodatnie saldo (grupa E) jest również niekorzystne, gdyż występuje wówczas nadmierna mineralizacja materii
organicznej w glebie poza okresem wegetacji, czemu towarzyszy zwiększone
uwalnianie składników nawozowych, których nie pobierają w tym czasie rośliny.
Następstwem jest niebezpieczeństwo przemieszczania biogenów, głównie azotu
i fosforu w okresie jesienno-zimowym do wód gruntowych i powierzchniowych.
Ponadto w takich warunkach niska jest efektywność nawożenia mineralnego.
Wykorzystując dane GUS o strukturze zasiewów i obsadzie zwierząt w latach
1980-2015 oraz wartości współczynników podane w tabelach 3-5 wyliczono bilans glebowej materii organicznej, średnio dla kraju (tabela 8). Dla zbóż przyjęto
niskie wartości współczynników degradacji glebowej materii organicznej (tabela 4), co jest uzasadnione stosowaniem w praktyce stosunkowo małych dawek
nawozów azotowych oraz gospodarowaniem w warunkach niedoboru wilgoci,
natomiast dla pozostałych gatunków przyjęto wartości średnie.
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Tabela 6
Reprodukcja glebowej materii organicznej w kg na 1 tonę świeżej
masy różnych nawozów naturalnych i organicznych
Zawartość suchej masy
(%)

Współczynnik reprodukcji
MOG* (kg.t-1 nawozu)

Słoma

86

100

Liście buraka, marchewki, nawozy zielone,
trawa z innych użytków

10
20

8
16

Obornik świeży

20
30

28
40

Obornik przefermentowany

25
35

40
56

Gnojowica świńska

4
8

4
8

Gnojowica bydlęca

4
7
10

6
9
12

Pomiot od drobiu

15
25
35
45

12
22
30
38

Odpady organiczne świeże

20
40

30
62

Odpady organiczne przekompostowane

40
50
60

46
58
70

Osady ściekowe stabilizowane wapnem

20
25
35
45
55

16
20
36
46
56

Osady pofermentacyjne z biogazowi
rolniczej - płynne

4
7
10

6
9
12

Osady pofermentacyjne z biogazowni
rolniczej - odwodnione

25
35

36
50

Osady pofermentacyjne z biogazowni
rolniczej - przekompostowane

30
60

40
70

Rodzaj nawozu

* glebowa materia organiczna

Źródło: Jak w tabeli 4.
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Tabela 7
Ocena wielkości salda glebowej materii organicznej – następstwa i zalecenia
Saldo MOG
(kg.ha-1∙rok-1)

Grupa oceny
wielkości salda

Następstwa i zalecenia

Poniżej - 200

A
bardzo niskie

spadek żyzności gleby i plonów – konieczne zwiększenie dopływu do
gleby materii organicznej

-200 do -76

B
niskie

okresowo dopuszczalne na glebach próchnicznych, jednak wskazana
korekta nawożenia organicznego

-75 do 100

C
optymalne

101 do 300

D
wysokie

Powyżej 300

E
bardzo wysokie

stan optymalny – nie wymaga korekt
okresowo uzasadnione na glebach ubogich w próchnicę
– w dłuższym okresie wskazana korekta nawożenia
nadmierna mineralizacja materii organicznej, możliwe duże straty
azotu i ewentualnie fosforu oraz niska efektywność nawożenia
mineralnego

Źródło: Jak w tabeli 4.

W latach 1980-2015 odnotowano duże zmiany w strukturze zasiewów, gdyż
łącznie udział zbóż i rzepaku, czyli upraw o małym ujemnym wpływie na bilans
próchnicy, wzrósł z 56 do prawie 78%. Z kolei udział upraw prowadzących do
szybszej degradacji próchnicy (ziemniak, burak, kukurydza i warzywa), w tym
samym okresie, zmniejszył się w strukturze zasiewów z 25,8 do 15,2%. Znaczny
wpływ na bilans próchnicy ma także ograniczenie udziału w strukturze zasiewów
roślin wieloletnich z 11 do 3%. W sumie wpływ zmian w strukturze zasiewów
na bilans glebowej materii organicznej był mały, gdyż w następstwie uprawy roślin w analizowanym okresie, średnio w kraju, ulegało mineralizacji w ciągu roku
około 320 - 330 kg glebowej materii organicznej w przeliczeniu na 1 ha gruntów
ornych (tabela 8).
Większy wpływ na wielkość salda bilansu glebowej materii organicznej miały
zmiany w pogłowiu zwierząt i możliwości reprodukcji ubytku próchnicy nawozami naturalnymi (tabela 8). W sumie w okresie 1980-2015 obsada zwierząt w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe zmniejszyła się średnio w kraju, z 0,75
do 0,45 DJP∙ha-1 użytków rolnych. Założono, że nawozy naturalne (obornik) są
stosowane głównie na gruntach ornych, a więc średnia ich dawka w skali kraju
zmniejszyła się w ocenianym 35-leciu z około 9 t∙ha-1 w latach 80-tych do około
5 t∙ha-1 gruntów ornych w ostatnim okresie. Dawka obornika wynosząca 9-10 t∙ha1.rok (35-40 t∙ha-1 co 4 lata) praktycznie całkowicie kompensuje mineralizację glebowej materii organicznej, powodowaną uprawą roślin przy średniej strukturze zasiewów występującej w kraju. Zmniejszenie jej natomiast do około 5 t∙ha-1, czyli do

51

Zagospodarowanie słomy a bilans glebowej materii organicznej

stanu występującego w ostatnich latach, prowadzi już do ujemnego salda bilansu
wynoszącego około 100 kg.ha-1∙rok-1 glebowej materii organicznej. Utrzymanie
takiego stanu w dłuższym okresie czasu prowadzi do spadku żyzności gleby, co
jest szczególnie groźne na glebach o małej zawartości próchnicy, jakie dominują
w Polsce. W celu zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej na każdy
hektar gruntów pod zasiewami powinno się na cele nawozowe przeznaczać około
1 t słomy, czyli w skali kraju około 10 mln ton.
Tabela 8
-1
Bilans glebowej materii organicznej na gruntach ornych (kg∙ha ∙rok-1),
średnio dla Polski w latach 1980-2015
Współczynnik*
(kg∙ha-1∙rok-1)

Gatunek roślin

Lata
1980

1990

2000

2010

2015
63,6

Struktura zasiewów (%):
Zboża bez kukurydzy

- 280

54,0

59,5

69,8

70,7

Rzepak

- 400

2,2

3,5

3,5

7,0

8,8

Kukurydza na ziarno i kiszonkę

- 800

4,7

2,7

2,5

6,8

11,4

Warzywa

- 1 000

1,8

1,8

2,0

1,5

1,6

Ziemniak

- 1 000

16,1

12,9

10,1

4,2

2,8

Burak cukrowy

- 1 300

3,2

3,1

2,7

1,7

1,7

Strączkowe

+ 160

2,3

1,7

1,8

1,1

3,8

Rośliny wieloletnie

+ 800

11,4

9,7

4,8

4,4

2,7

Międzyplony

+100

–

–

–

–

5,9

Średnia degradacja MOG przez uprawę roślin
(kg∙ha-1∙rok-1)

324

308

311

323

337

Średnia obsada zwierząt (DJP∙ha-1UR)

0,75

0,68

0,41

0,42

0,46

9,4

8,5

5,1

5,2

5,4

376

340

204

208

228

52

32

- 107

- 115

-109

Średnia produkcja obornika
w przeliczeniu na GO

(t∙ha-1∙rok-1)

Reprodukcja MOG z obornika (kg∙ha-1 GO)
Saldo bilansu MOG

(kg∙ha-1 GO)

Źródło: Opracowanie własne.

Ad. e. Nadwyżki słomy, które mogą być zagospodarowane w alternatywny
sposób, w tym głównie na cele energetyczne
Obliczony bilans słomy, uwzględniający jej produkcję (zbiory) oszacowaną na około
30 mln ton (tabela 2) oraz zużycie na ściółkę, paszę, podłoża do produkcji grzybów
oraz cele nawozowe (przyoranie), wskazuje, że w skali kraju występują potencjalne
nadwyżki, wynoszące około 5 mln ton (17% całkowitej ilości produkowanej słomy), które mogą być przeznaczone na cele energetyczne (rysunek 1). W Niemczech,

3.5.Nadwyżki słomy, które mogą być zagospodarowane w alternatywny sposób, w tym
głównie na cele energetyczne
Ad. e. Obliczony bilans słomy, uwzględniający jej produkcję (zbiory) oszacowaną na około
30 mln ton (tabela 2) oraz zużycie na ściółkę, paszę, podłoża do produkcji grzybów oraz cele
nawozowe (przyoranie), wskazuje, że w skali kraju występują potencjalne nadwyżki,
wynoszące około 5 mln ton (17% całkowitej ilości produkowanej słomy), które mogą być
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przeznaczone na cele energetyczne (rysunek 1). W Niemczech, gdzie obsada zwierząt wnosi
0,87 DJP∙ha-1 UR [GUS 2016] oszacowano, że na cele energetyczne można przeznaczyć od
zwierzątsłomy,
wnosiw0,87
DJP∙ha-1odUR
[GUS 2016]
oszacowano,
że naglebowej
cele
27 dogdzie
43% obsada
produkowanej
zależności
przyjętej
metodyki
bilansowania
energetyczne
materii
organicznej można
[Zeller przeznaczyć
i in. 2011]. od 27 do 43% produkowanej słomy, w zależności

od przyjętej metodyki bilansowania glebowej materii organicznej [Zeller i in. 2011].

Rysunek 1
Rysunek 1
Zbiór i rozdysponowanie słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) w roku 2015 w mln ton
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ostatnimzwierzęcej,
okresie szybko
postępuje
produkcji i
nawozów
naturalnych
i trudno
je zagospodarować
zgodnie
z zasadami
dobrej w
specjalizacja
gospodarstw.
Obok
gospodarstw
specjalizujących
się w produkcji
zwierzęcej,
praktyki rolniczej, coraz liczniejsza jest grupa gospodarstw bezinwentarzowych,
całkowicie pozbawionych nawozów naturalnych, w których ilość słomy przeznaczanej na cele nawozowe musi być odpowiednio większa [Kuś 2015]. W intensywnie prowadzonych gospodarstwach, gdzie stosuje się wysokie dawki nawozów
azotowych pod zboża, wskazane jest uwzględnienie średniej wartości współczynnika degradacji glebowej materii organicznej, czyli 400 kg∙ha-1∙rok-1 (tabela 4),
a wówczas konieczne jest przyorywanie większej ilości słomy.
Na cele nawozowe w pierwszej kolejności powinna być przeznaczana rzepaczanka oraz słoma kukurydzy uprawianej na ziarno lub CCM, gdyż:
 uprawa rzepaku koncentruje się w większych gospodarstwach, w których
obsada zwierząt jest bardzo mała, a w strukturze zasiewów dominują zboża,
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a głównie pszenica i rzepak. W takich gospodarstwach konieczne jest nawożenie słomą; wówczas słoma rzepaku powinna być w pierwszej kolejności
przeznaczana na ten cel, ponieważ za jej pośrednictwem nie są przenoszone
choroby grzybowe zbóż (choroby podstawy źdźbła), które nie występują na
rzepaku;
słoma tych gatunków roślin zawiera również nieco więcej azotu niż słoma
zbożowa i przy jej przyorywaniu nie jest konieczne dodatkowe nawożenie
tym składnikiem (tabela 9) oraz ulega w glebie szybszemu rozkładowi niż
słoma zbożowa;
kukurydzę zbiera się późną jesienią (często w listopadzie lub nawet w grudniu), kiedy wilgotność słomy jest duża i nie można jej dosuszyć na polu.
Tabela 9
Skład chemiczny słomy podstawowych roślin uprawnych

Rodzaj słomy

Zawartość (% suchej masy)
N

P2O5

K2O

CaO

Zawartość (mg/kg suchej masy)
MgO

B

Cu

Mn

Mo

Zn

Żytnia

0,58

0,25

1,20

0,32

0,13

2,65

3,00

51,4

0,33

28,5

Pszenna

0,64

0,23

1,26

0,38

0,15

3,00

3,50

39,7

0,35

22,1

Pszenżytnia

0,61

0,25

1,28

0,35

0,13

2,83

3,30

45,2

0,34

25,6

Jęczmienna

0,75

0,25

1,61

0,63

0,20

4,40

4,20

45,0

0,35

24,7

Owsiana

0,73

0,34

1,29

0,44

0,18

3,70

3,25

114,0

0,32

34,2

Kukurydziana

1,19

0,46

1,25

0,48

0,46

5,40

6,00

55,0

0,44

33,0

Rzepakowa

0,72

0,30

2,12

2,18

0,21

9,80

3,18

40,3

0,30

32,5

Źródło: Maćkowiak 1998.

Należy również podkreślić, że przyorywanie słomy poprawia przede wszystkim bilans glebowej materii organicznej, natomiast jej oddziaływanie na pozostałe wskaźniki żyzności gleby, a więc aktywność biologiczną, strukturę itp. jest
znacznie słabsze, szczególnie w porównaniu z obornikiem lub roślinami wieloletnimi. Nawozowe wykorzystanie słomy zbożowej (przyorywanie) może również
powodować szereg zjawisk niekorzystnych, do których należy zaliczyć:
 powstawanie w glebie w początkowym okresie jej rozkładu biologicznie czynnych substancji o inhibicyjnym działaniu – związki fenolowe, które szczególnie wyraźnie mogą hamować początkowy wzrost roślin, głównie zbóż ozimych [Duer 1997, Parylak 1997]. To niekorzystne zjawisko częściowo ogranicza dobre rozdrobnienie słomy i równomierne jej rozrzucenie na powierzchni
pola oraz staranne wymieszanie z powierzchniową warstwą gleby;
 przyorywanie słomy, szczególnie zbóż ozimych pod zboża ozime, stwarza
niebezpieczeństwo nasilonego występowania niektórych chorób, a głównie
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naczyniowej pasiastości zbóż (Cephalosporium gramineum), której zwalczanie chemiczne jest mało skuteczne [Martyniuk 1993]. W przypadku pojawienia tej choroby należy zrezygnować z przyorywania słomy zbóż ozimych
pod zboża ozime, a jeszcze lepiej wprowadzić do uprawy zboża jare. Przyorywanie słomy może także zwiększać nasilenie chorób fuzaryjnych zbóż,
a głównie pszenicy ozimej, co trzeba uwzględnić w programie chemicznej
ochrony tej rośliny;
zachwianie gospodarki azotowej w glebie, gdyż słoma zbożowa zawiera tylko około 0,5% azotu, a stosunek węgla do azotu (C : N) waha się w niej od
60 : 1 (jęczmienna) do 100 : 1 (pszenna), zaś w oborniku stosunek ten wynosi
25 : 1, a w próchnicy glebowej 10 : 1. Wprowadzenie do gleby biomasy tak
bogatej w węgiel powoduje, że drobnoustroje glebowe rozkładające słomę
pobierają azot z zasobów glebowych, co może prowadzić do deficytu tego
pierwiastka dla uprawianych roślin. W celu przyśpieszenia tempa rozkładu
słomy i wyrównania tego deficytu konieczne jest stosowanie dodatkowego
nawożenia azotem w dawkach od 6-8 kg w przeliczeniu na 1 tonę przyoranej
słomy.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w ostatnim okresie roczna produkcja słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) wynosi około 30 mln ton. Szacunek
ten uwzględnia całą biomasę zbóż i rzepaku, obok ziarna i nasion. W zagospodarowaniu słomy, po pokryciu zapotrzebowania na: ściółkę, paszę oraz podłoża do
produkcji grzybów, szczególnie dużą pozycję stanowi zużycie słomy na cele nawozowe w ilości niezbędnej do zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej, którą oszacowano na około 10 mln ton, czyli 1/3 całkowitej produkcji słomy.
Tak duże zużycie słomy na cele nawozowe wynika z bardzo małej obsady zwierząt,
wynoszącej w ostatnich latach, średnio w kraju, około 0,45 DJP∙ha-1 użytków rolnych, co skutkuje małą ilością produkowanych nawozów naturalnych. Potencjalną
nadwyżkę w produkcji słomy, która może być przeznaczona na cele alternatywne,
w tym na produkcję energii odnawialnej, oszacowano w skali kraju na około 5 mln
ton słomy rocznie. W praktyce nadwyżka ta jest jednak mniejsza, gdyż w licznych
gospodarstwach lub całych rejonach obsada zwierząt jest na tyle duża, że same
nawozy naturalne zapewniają utrzymanie zrównoważonego salda bilansu glebowej
materii organicznej. A pozostająca na polu część plonu słomy, czyli ścierń i słoma drobna, której nie można zebrać, decyduje o dodatnim saldzie bilansu MOG.
Tym samym w innych rejonach o małej obsadzie zwierząt na cele nawozowe należy
przeznaczyć odpowiednio większe ilości słomy. W związku z tym decyzja o sprze-
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daży słomy powinna być poprzedzona opracowaniem bilansu glebowej materii organicznej dla konkretnego gospodarstwa. Dopiero w przypadku dodatniego salda
jej bilansu sprzedaż słomy może być uzasadniona, natomiast nie przestrzeganie tej
zasady może prowadzić do trwałego spadku żyzności gleb.
Należy podkreślić, że wykorzystywanie słomy w procesie współspalania (łączne spalanie z miałem węglowym) w energetyce zawodowej jest niekorzystne dla
rolnictwa, gdyż składniki nawozowe zawarte w słomie trafiają do żużlu i są tracone. W przypadku spalania samej słomy lub łącznie z inną biomasą, popiół jest
wartościowym nawozem, który zawiera wszystkie składniki nawozowe zawarte
w słomie z wyjątkiem azotu.
W większości opracowań dotyczących bilansu słomy pomija się konieczne jej
zużycie na cele nawozowe i wówczas jej nadwyżki proponowane do alternatywnego zagospodarowania przekraczają 12-15 mln ton, co czyni tylko zbędny „szum
informacyjny”.
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ZAGOSPODAROWANIE SŁOMY A BILANS GLEBOWEJ MATERII ORGANICZNEJ

Słowa kluczowe: produkcja słomy, bilans słomy, obsada zwierząt, nawozy naturalne,
bilans glebowej materii organicznej, zużycie słomy na cele energetyczne
STRESZCZENIE

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w ostatnim okresie roczna produkcja słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) wynosi około 30 mln ton. W zagospodarowaniu słomy, po pokryciu zapotrzebowania na: ściółkę, paszę oraz podłoża do produkcji
grzybów, szczególnie dużą pozycję stanowi zużycie słomy na cele nawozowe w ilości
niezbędnej do zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej, którą oszacowano na około 10 mln ton, czyli 1/3 całkowitej produkcji słomy. Tak duże zużycie słomy
na cele nawozowe wynika z bardzo małej obsady zwierząt, wynoszącej w ostatnich latach, średnio w kraju, około 0,45 DJP∙ha-1 użytków rolnych, co skutkuje małą ilością
produkowanych nawozów naturalnych. Nadwyżkę w produkcji słomy, która może być
przeznaczona na cele alternatywne, w tym na produkcję energii odnawialnej, oszacowano
w skali kraju na około 5 mln ton słomy rocznie. W praktyce nadwyżka ta będzie jednak
mniejsza, gdyż w licznych gospodarstwach lub całych rejonach obsada zwierząt jest
na tyle duża, że same nawozy naturalne zapewniają wyraźnie dodatnie saldo bilansu
glebowej materii organicznej. Tym samym w innych rejonach na cele nawozowe należy

Zagospodarowanie słomy a bilans glebowej materii organicznej

57

przeznaczyć odpowiednio większe ilości słomy. W związku z tym decyzja o sprzedaży
słomy powinna być poprzedzona opracowaniem bilansu glebowej materii organicznej dla
całego gospodarstwa. Dopiero w przypadku dodatniego salda jej bilansu sprzedaż słomy
może być uzasadniona, natomiast nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do trwałego spadku żyzności gleb.
JAN KUŚ, ANDRZEJ MADEJ
STRAW MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON SOIL ORGANIC MATTER

Keywords: straw production, straw balance, livestock density, organic fertilizers, organic
matter balance, straw consumption for energy purposes;
SUM M A RY

The analysis showed that recently annual production of straw in Poland (cereals, rape
and maize) is about 30 million tons. Straw is used mostly as litter, fodder and substrate
for the production of fungi, but also it is used as fertilizer. The amount of straw needed to
balance the organic matter balance was estimated at about 10 million tons, which is about
1/3 of total straw production. Such high use of straw for fertilization needs is caused by the
very low number of animals kept in farms, which is, on average, of about 0.45 LU∙ha-1 of
agricultural land. As a result, insufficient quantities of manure are produced. The surplus
in straw production, which can be used for alternative purposes, including the production
of renewable energy, has been estimated at around 5 million tons of straw annually in
the country. In practice, the surplus will be less, as in many farms or in whole regions the
stocking densities are so high that natural fertilizers alone provide a distinctly positive balance of soil organic matter. Therefore, in other regions, more straw should be allocated as
fertilizer. As a consequence, the decision to sell straw should be preceded by the farm’s soil
organic matter balance analysis. The sale of straw should only take place in case of positive
SOM balance. Not following this recommendation may lead to a permanent decrease in
soil fertility.
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1. Wstęp
Rozwój rolnictwa ekologicznego jest obecnie jednym z priorytetów Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cele do osiągnięcia w tym sektorze rolnictwa są ujęte
w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce
na lata 2014-2020”. Wiodącym zadaniem tego planu jest zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na
rynku.

2. Uwarunkowania konkurencyjności
Pojęcie konkurencyjności ma charakter złożony, jest rozumiane jako zdolność do
rozwoju, osiągania korzyści, uzyskiwania lepszych wyników od podmiotów konkurujących [Kondratowicz-Pozorska 2015]. Według Józwiaka konkurencyjność
to umiejętność zdobywania i zachowania udziału w rynku, a o zdolności konkurencyjnej podmiotów świadczy głównie duża nadwyżka ekonomiczna i inwestycje [Józwiak 2014]. Konkurencyjność to w przypadku gospodarstwa rolnego także
efekt wykorzystania czynników produkcji, oddziaływania mechanizmów rynkowych i prawnych. Wśród tych mechanizmów znaczący jest czynnik ceny środków
do produkcji rolnej oraz ceny produktów rolnych, wpływające na wyniki gospodarstw [Ziętara 2014]. Według Ziętary na przestrzeni lat zdecydowanie szybsze
było tempo wzrostu cen środków produkcji nabywanych przez rolników od cen
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zbytu produktów rolnych, co skutkuje spadkiem opłacalności produkcji. W celu
jej poprawy rolnik musi wytwarzać coraz większą ilość produktów przez zintensyfikowanie produkcji przy danej powierzchni gospodarstwa lub poprzez zwiększenie powierzchni gospodarstwa przy dotychczasowym poziomie intensywności
produkcji. Ta prawidłowość nie zawsze odnosi się do gospodarstw ekologicznych,
wytwarzających produkty o specyficznych właściwościach (owoce, warzywa, mięso, inne). Te specyficzne właściwości i rosnący popyt na takie produkty powoduje,
że są one konkurencyjne pomimo wysokich cen [Zegar 2012]. J. Kondratowicz-Pozorska utrzymuje, że miarą konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych jest ich pozycja na rynku i ocena wystawiana przez kupujących. Gospodarstwo rolne w związku z tym musi prezentować taką ofertę dla klienta, która będzie
konkurencyjna wobec innych producentów pod względem cen, jakości produktu,
organizacji sprzedaży [Kondratowicz-Pozorska 2015].
Konkurencyjność jest cechą wielu gospodarstw ekologicznych w Polsce, choć
nie należą do nich zapewne podmioty o małym obszarze i małej skali produkcji.
Mały obszar utrudnia właściwą organizację produkcji czy zbyt produktów rolnych, na co zwrócono uwagę w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020”. Być może rok 2014 stanowi
początek pewnych przemian strukturalnych w rolnictwie ekologicznym, służących rozwojowi produkcji ekologicznej. Po latach intensywnego wzrostu liczby
gospodarstw i powierzchni ziemi użytkowanej metodami ekologicznymi w roku
2014 nastąpił po raz pierwszy od roku 2004 spadek obydwu tych wielkości1.
Ubyło głównie gospodarstw najmniejszych obszarowo (do 5 ha)2, a zwiększyła
się liczba tych, dysponujących większymi zasobami ziemi. Pozytywne są zmiany
w strukturze wykorzystania użytków rolnych (UR), w tym dotyczące udziału warzyw, zaliczanych do produkcji niszowej. W roku 2015 obszar warzyw polowych
podwoił się w porównaniu do roku 20133 – z 14 433 ha do 31 277 ha. Stanowiło to
6,2% obszaru certyfikowanych użytków rolnych w roku 2015. Wysoka dynamika
wzrostu była prawdopodobnie utrzymana w roku 2016, jako że w okresie konwersji w roku 2015 pozostawało 18 470 ha warzyw polowych (dane IJHAR-S). Wysokie zapotrzebowanie klientów indywidualnych na te produkty i dużą chłonność
rynku przetwórczego potwierdzają uczestnicy rynku produktów ekologicznych,
1 Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S) w latach 2013-2015 liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła odpowiednio 26 598, 24 829 i 22 277.
Powierzchnia użytków rolnych ekologicznych wynosiła w tych latach 669 968 ha, 657 901 ha
i 580 730 ha, a powierzchnia certyfikowanych użytków rolnych to odpowiednio: 492 971 ha, 555 898
ha i 501 924 ha.
2 Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Warszawa 2015.
3 Niepublikowane dane IJHAR-S.
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choćby na łamach publikacji prasowych4. Świadczy to o konkurencyjności tych
produktów na tymże rynku. Zatem uprawa warzyw w gospodarstwach ekologicznych to szansa podniesienia dochodów i wzrostu ich konkurencyjności.

3. Cel, metoda i materiał badawczy
Celem opracowania jest ukazanie roli kierunku produkcji warzyw polowych w organizacji gospodarstwa ekologicznego z ekonomicznego punktu widzenia, ocena
dochodowości tych gospodarstw oraz ich konkurencyjności i możliwości rozwoju.
Materiał badawczy stanowiła grupa wybranych certyfikowanych gospodarstw
ekologicznych produkujących warzywa. Ich wyniki prześledzono na przestrzeni
dwóch kolejnych lat obrachunkowych (2014-2015). Ze względu na małą reprezentację tych gospodarstw w próbie FADN5 wyselekcjonowano zaledwie 15 takich obiektów. Większość z nich, bo aż osiem, położonych było w województwie
lubelskim, co może wskazywać na pewien rodzaj koncentracji gospodarstw uprawiających warzywa. Wiodącą, choć nie jedyną, gałęzią produkcji analizowanych
gospodarstw były warzywa polowe. Specyfiką gospodarstwa ekologicznego jest
na ogół różnorodność gatunkowa upraw ze względu na wymogi płodozmianowe. Z tego względu, w strukturze upraw gospodarstw produkujących warzywa
zazwyczaj znaczny udział stanowią także inne uprawy; jak np. miało to miejsce
w przypadku badanych gospodarstw.
Wyboru gospodarstw dokonano na podstawie trzech kryteriów: powierzchni
upraw warzyw w gospodarstwie, ich udziału w strukturze użytków rolnych (UR), jak
również udziału wartości produkcji warzyw w wartości produkcji ogółem. W grupie badanych gospodarstw powierzchnia warzyw wynosiła co najmniej 1 ha i stanowiła od 10 do 80% UR, a wartość ich produkcji stanowiła w trzech przypadkach
około 40%, a w pozostałych gospodarstwach od 50 do 95%. Dokonany dobór może
budzić wiele zastrzeżeń, ale celem było badanie zmian na zasadzie poszerzonego
studium przypadku. Uzyskane wyniki stanowią pewien wkład w budowanie opinii
na temat ekonomiki takich gospodarstw, tym bardziej że ukazują zmiany dokonujące się z roku na rok w tych samych obiektach. Za pomocą wskaźników produktywności i dochodowości produkcji oraz kosztu wytworzenia jednostki produkcji
określono efektywność gospodarowania, ale również potencjał produkcyjny i poniesione nakłady na produkcję. Oceniono też możliwości rozwojowe tych jednostek na podstawie osiąganych dochodów i stopnia reprodukcji majątku. Dodatkowo
w opracowaniu zawarto dane o cenach i plonach poszczególnych gatunków warzyw,
pozwalające nieco głębiej wniknąć w sytuację takich gospodarstw ekologicznych.
4 portalspożywczy.pl
5 System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.
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4. Wyniki
Potencjał produkcyjny badanych gospodarstw uległ w ciągu dwóch lat korzystnym zmianom. Średni obszar użytków rolnych (UR) zwiększył się o 0,5 ha (o około 2%); wartość aktywów ogółem o około 34 tys. zł (o 4,5%) – tabela 1. Zasoby
pracy wyrażone w AWU6 były niemal identyczne (4,50 i 4,47); nie odzwierciedlają one jednak dokładnie poniesionego czasu pracy. Jednostka AWU stanowi
bowiem równowartość 2120 godzin pracy. Tymczasem przepracowany czas pracy
rolnika może być w rzeczywistości wyższy, a jednostka AWU już tego nie obejmuje. W przypadku analizowanych gospodarstw rzeczywisty czas pracy ogółem
na gospodarstwo zmniejszył się o 283 godziny, co w przeliczeniu na 1 ha użytków
rolnych stanowiło spadek nakładów pracy o około 5%. Pod względem wielkości
ekonomicznej, która wynosiła 41-44 tys. euro, te gospodarstwa należały do trzeciej klasy w klasyfikacji ES67 – gospodarstwa „średnio-małe”.
Tabela 1
Potencjał produkcyjny gospodarstw ekologicznych oraz wskaźniki
nakładów czynników produkcji
Lata

Wielkość
ekonomiczna
– euro SO

Powierzchnia UR
– ha

2014

41 246

24,1

0,0

10 069

2015

44 093

24,6

27,1

9 786

Lata

Udział UR Czas pracy Czas pracy
dodzierża- ogółem – własnej –
wionych – %
godz.
godz.

AWU

FWU

Aktywa
ogółem
– zł

4 751

4,50

2,02

760 643

4 709

4,47

2,08

795 248

Zasoby
Czas pracy
Aktywa
Maszyny
Czas pracy
pracy
Maszyny
Aktywa
ogółem na
Aktywa trwałe
trwałe na i urządzenia
własnej na
(AWU)
i urządzenia ogółem na
1 ha UR –
– zł
1 ha UR na 1 ha UR
1 ha UR
na 1 ha
– zł
1 ha UR – zł
godz.
– zł
– zł
UR

2014

634 687

144 093

31 562

26 336

5 979

0,19

418

197

2015

653 223

146 900

32 332

26 557

5 972

0,18

398

191

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

6 AWU – roczne zasoby pracy (FWU – własne zasoby pracy), stanowiące równowartość 2120
godzin pracy.
7 W systemie FADN gospodarstwa są klasyfikowane według typów rolniczych i według wielkości ekonomicznej. Podstawowe grupowanie według wielkości ekonomicznej to klasyfikacja ES6,
gdzie występuje sześć klas wielkości ekonomicznej – wśród nich klasa „średnio małe”, obejmująca
obiekty o wielkości ekonomicznej od 25 do < 50 tys. euro SO. [Goraj. i in. 2012].
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W strukturze użytków rolnych dominowały trzy gałęzie produkcji rolnej:
warzywa polowe, zboża i rośliny pastewne. Warzywa polowe zajmowały średnio
30,7% obszaru użytków rolnych w roku 2014 i 32,5% w roku 2015. Przeciętna
powierzchnia ich uprawy wynosiła odpowiednio 7,4 i 8,0 ha (tabela 2). Zboża stanowiły w strukturze UR około 19-21%, a uprawy pastewne niespełna 18% w roku
2014 i 24,4% w roku 2015. Około 4-5% UR zajmowały sady.
Tabela 2
Powierzchnia i struktura upraw średnio na gospodarstwo
Powierzchnia – ha
Lata

Udział w UR – %

warzyw

sadów

zbóż

upraw
pastewnych

warzyw

sadów

zbóż

upraw
pastewnych

2014

7,4

1,2

4,6

4,3

30,7

4,9

19,1

17,8

2015

8,0

1,0

5,2

6,0

32,5

3,9

20,9

24,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W analizowanych gospodarstwach między rokiem 2015 a 2014 zarysowały się
pewne zmiany, jeśli chodzi o poniesione nakłady czynników produkcji na jednostkę wartości produkcji. Prawie o 7% zmalały nakłady pracy na 1 000 zł wytworzonej produkcji (tabela 3). Na niezmienionym poziomie w obydwu latach
pozostawały nakłady aktywów i nieco mniejsze nakłady ziemi. Można przypuszczać, że spadek nakładów pracy był spowodowany wzrostem nakładów na środki
plonotwórcze, czego wyrazem były wyższe prawie o 11% koszty bezpośrednie.
Koszty ogółem poniesione na 1 000 zł produkcji były jednak nieco niższe w roku
2015 i wynosiły 617 zł wobec 628 zł w roku 2014. W obydwu latach zatem uzyskano dość wysoką sprawność produkcji bez dopłat.
Tabela 3
Nakłady pracy, ziemi i kapitału oraz kosztów na 1 000 zł produkcji (w zł)
w gospodarstwach ekologicznych
Koszty
Koszty
Koszty
bezpośrednie ogólno-gospodarcze
ogółem – zł
– zł
– zł

Lata

Nakłady
pracy – godz.

Użytki
rolne – ha

Aktywa
ogółem – zł

2014

47,3

0,0113

3576

628

150

154

2015

43,9

0,0110

3567

617

166

135

Relacja
2015/2014

92,7

97,4

99,7

98,3

110,7

88,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Pomimo nieco niższych kosztów ogółem wartość produkcji ogółem w roku
2015 wzrosła prawie o 5% w porównaniu do roku 2014. Średnio na gospodarstwo
wynosiła 222 972 zł wobec 212 722 zł w roku 2014 (tabela 4). Wyższą produkcję
uzyskano z uprawy warzyw, zbóż, owoców. W badanych gospodarstwach warzywa polowe stanowiły 66,2% wartości produkcji ogółem w roku 2014 oraz
67,6% w roku 2015. W ujęciu wartościowym wyprodukowano warzywa na kwotę
140 914 zł w 2014 roku i 150 690 zł w 2015 roku (tabela 4).
Tabela 4
Poziom i struktura produkcji oraz efektywność produkcji i dochodu
Udział w produkcji
ogółem – %

Produkcja na gospodarstwo – zł
Lata
ogółem

roślinna

warzywa owoce

zboża

2014

212 722

191 681

140 914

14 243

11 072

90,1

66,2

73,5

2015

222 972

200 624

150 690

14 666

11 950

90,0

67,6

75,1

Produkcja
– zł/AWU

Produkcja
na 100
godzin
pracy – zł

Produkcja
– zł/100 zł
aktywów

Produkcja na 1 ha uprawy – zł

Lata

produkcji
warzyw

Udział warzyw
w produkcji
roślinnej – %

produkcji
roślinnej

ogółem

roślinna

warzywa

owoce

zboża

2014

8 827

7 954

19 042

12 174

2 402

47 272

87,67

28,0

2015

9 065

8 157

18 836

15 161

2 316

49 882

92,63

28,0

2015/2014 – %

102,7

102,6

98,9

124,5

96,4

105,5

105,7

100,0

Dochodowość produkcji – zł
ogółem na
gospodarstwo

na FWU

na 1 ha UR
własnych

na 100 zł aktywów ogółem

2014

123 454

57 956

7 621

16,2

2015

129 043

61 441

7 231

16,2

2015/2014 – %

104,5

106,0

94,9

100,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Wartość produkcji kształtują plony i ceny. W dużym stopniu zależne są one od
warunków pogodowych, inwazji czynników chorobotwórczych, podaży i popytu. W gospodarstwach ekologicznych plony bywają na ogół niższe w porównaniu
z konwencjonalnymi ze względu na technologię produkcji eliminującą syntetyczne środki produkcji. W tabeli 5 zestawiono wyniki plonowania i ceny sprzedaży
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warzyw uzyskiwane w badanych gospodarstwach i dla porównania przytoczono dane GUS dla kilku gatunków warzyw, reprezentujących ogół warzyw uprawianych w Polsce. Dane wskazują na występowanie dużej rozpiętości zarówno
pod względem plonowania jak i uzyskiwanych cen. Jeśli chodzi o ceny to można
wnioskować, że za warzywa z ekologicznej produkcji w analizowanych gospodarstwach płacono znacznie więcej, niż za warzywa z upraw konwencjonalnych (według GUS), choć wnioskowanie odbywa się na przykładzie kilku podstawowych
gatunków warzyw (tabela 5). Potwierdza to duże zapotrzebowanie na warzywa
ekologiczne, a więc zarazem ich konkurencyjność na rynku. Szerszy wgląd w dane
gospodarstw pokazał, że duże zróżnicowanie cenowe było przede wszystkim skutkiem skali produkcji. W gospodarstwach prowadzących wielogatunkową uprawę warzyw, o niedużych areałach, uzyskiwano ceny wyższe, zapewne w wyniku
sprzedaży detalicznej. Przy dużych obszarach warzyw sprzedaż większych partii
towaru odbywała się do odbiorców hurtowych, po cenach niższych.
Bardzo duże różnice zaistniały też w plonowaniu poszczególnych gatunków
warzyw w badanych gospodarstwach ekologicznych. W wielu przypadkach plony
z upraw ekologicznych dorównywały plonom z upraw konwencjonalnych (dane
GUS), a nawet je przewyższały, ale bywały też bardzo niskie. Zatem również plonowanie warzyw w gospodarstwach ekologicznych podlegało dużej zmienności.
Wielkość plonów i ceny przełożyły się na efektywność gospodarowania. Produktywność ziemi z całego gospodarstwa była na poziomie około 9 tys. zł/ha
w obydwu latach. Była to wartość prawie 4-krotnie wyższa od produkcji na 1 ha
UR, osiągniętej w tej samej klasie wielkości ekonomicznej gospodarstw ekologicznych („średnio-małych”), w roku 2014 należących do Polskiego FADN, ale obejmujących ogół gospodarstw8. Najwyższą efektywność produkcji w odniesieniu do
czynników produkcji uzyskano z ekologicznej uprawy warzyw. Wartość produkcji
warzyw przypadająca na 1 ha ich uprawy była w obydwu latach porównywalna
(19 042 w roku 2014 rok i 18 836 zł w roku 2015) – tabela 4. Znaczna różnica (około 3 tys. zł/ha) zaistniała natomiast w produktywności owoców. Ogólnie
z działalności operacyjnej całego gospodarstwa wskaźnik produktywności ziemi
wzrósł w ciągu dwóch lat o około 3%, a w przypadku produktywności pracy prawie o 6%. Na niezmienionym poziomie w obydwu latach pozostała produktywność majątku, podobnie jak jego dochodowość. W roku 2015 nastąpił 6-procentowy wzrost dochodowości pracy własnej do poziomu 61 441 zł/FWU; w roku 2014
wynosiła ona 57 956 zł.
8 Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych. Grażyna Nachtman, Monika
Puchalska .Warszawa 2016, s.40.
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Tabela 5
Plony i ceny sprzedaży warzyw w gospodarstwach ekologicznych
oraz wybrane dane według GUS
Dane badanych gospodarstw ekologicznych
Gatunek warzyw

2014

2015

Plon – dt

Cena – zł/dt

Plon – dt

Cena – zł/dt

brokuły

11,6

267

15-19,5

270

kalafior

22

246

30,7

250

60-296

110-118

37-140

52-120

dynia
cukinia

95-719

42-50

176-692

42-106

kapusta

199-467

40-100

196-468

100-200

rabarbar

–

–

13

138

cebula

170-333

160-200

133-323

130-400

fasola szparagowa

16,4 -22

143-182

61

100

por

100-233

140-416

48- 108

145-340

marchew

45-280

97-194

450

300-580

buraki

163-200

47-180

300,5

200-400

seler

167-221

84-300

100-200

81-600

pietruszka

50-133

200-500

151-300

180-600

pomidory

–

–

563-750

360-1000

koper włoski

25

165

30,6

150

ogórki

273

230

60-310

210-230

jarmuż

–

–

156

149

kapusta włoska

–

–

176

106

szpinak

–

–

38

200

20

361

30

340-980

czosnek

Wybrane dane o plonach i cenach warzyw według GUS*
Gatunek warzyw

2014

2015

Plon – dt

Cena – zł/dt

Plon – dt

Cena – zł/dt

kapusta

483

68,09

372

84,91

cebula

255

80,42

214

93,26

marchew

364

33,52

302

57,94

buraki

324

35,93

271

36,31

ogórki

173

154,51

144

180,28

pomidory

263

168,16

222

180,47

* Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2016

Źródło: Dane z gospodarstw Polskiego FADN oraz GUS.
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Zmniejszyła się natomiast o około 5% dochodowość ziemi własnej z 7 621 zł/ ha
(2014 r.) do 7 231 zł/ha (2015 r.) – tabela 4. Spowodowane to było zapewne zmianą
w strukturze zasiewów. W roku 2015 zwiększony został średni areał zbóż i upraw
pastewnych, z których wartość produkcji jest mniejsza w porównaniu do uprawianych warzyw.
Uzyskane wyniki w badanych gospodarstwach ekologicznych z uprawą warzyw pokazują, że ich efektywność jak i efekty ekonomiczne średnio na gospodarstwo w ciągu dwóch lat poprawiły się.
Nadwyżka ekonomiczna wypracowana w gospodarstwie, zdefiniowana jako
dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR), wynosiła 129 043 zł w roku
2015 (wyższa o 4,5% od ubiegłorocznej). Ta kwota zabezpieczała nie tylko potrzeby konsumpcyjne rodziny, ale też pozwalała na inwestowanie w gospodarstwo.
W obydwu latach wartość DzRGR na FWU przewyższała prawie 2-krotnie średni dochód netto na osobę uzyskiwany w gospodarce narodowej9. Wypracowane
środki pozwoliły na reprodukcję rozszerzoną majątku trwałego; realizowano tu
inwestycje w szerszym zakresie niż tylko odtwarzanie majątku (tabela 6).
W badanych gospodarstwach ekologicznych spełnione zostały dwa podstawowe założenia dotyczące zdolności konkurencyjnej gospodarstw [Józwiak 2014] –
wysoka nadwyżka ekonomiczna i dokonywana reprodukcja rozszerzona majątku.
Zgodnie z tymi kryteriami te gospodarstwa były więc konkurencyjne i miały charakter rozwojowy.
Należy zauważyć, że w latach badań (2014-2015) inwestycje były realizowane
głównie w oparciu o własne środki finansowe. Świadczą o tym bardzo niskie kwoty dopłat do inwestycji, średnio tylko 357 zł w roku 2014 i 1 283 zł w roku 201510
(tabela 6). Pokazuje to, jak niewielkie było wykorzystanie środków na inwestycje
z funduszy publicznych w tych gospodarstwach ekologicznych w okresie badań.
Pozytywnie o sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw świadczy też dość
niski udział dopłat do działalności operacyjnej w DzRGR w obydwu latach analizy (36,1 i 34,3%) – tabela 6. W porównaniu do wyników innych gospodarstw
ekologicznych, choćby przytaczanych już wcześniej w publikacji „Wyniki standardowe 2014…11), dopłaty stanowiły raczej dodatkową rekompensatę za ograniczenia w stosowaniu chemicznych środków produkcji, a nie stanowiły zasadniczego elementu ich wyniku finansowego. Badane gospodarstwa są przykładem
9 Średni dochód netto na osobę uzyskiwany w gospodarce narodowej wynosił 30 915 zł w roku
2014 i 31 960 zł w roku 2015.
10 Według metodyki FADN kwoty dopłat do inwestycji ujęte w DzRGR stanowią część dotacji,
przypadającą do rozliczenia w ciągu jednego roku. Tak jak roczna rata amortyzacji środka trwałego
jest kosztem w danym roku, tak do przychodu gospodarstwa jest włączona część inwestycji zgodnie
z okresem jej rozliczania.
11 Jak przypis 8.
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gospodarowania, oczekiwanego przez MRiRW, czyli gospodarstw samowystarczalnych ekonomicznie, dla których wsparcie finansowe stanowi dodatkowy dochód [Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce
na lata 2014-2020, 26].
Tabela 6
Rola dopłat i inwestycje w analizowanych gospodarstwach ekologicznych
Dopłaty
Lata

Inwestycje – zł

do działalności
operacyjnej zł

udział dopłat do
działalności operacyjnej
w DzRGR – %

do inwestycji – zł

brutto

netto

2014

44 507

36,1

357

38 890

15 722

2015

44 325

34,3

1 283

37 274

13 115

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

5. Podsumowanie
Sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce obejmuje gospodarstwa o różnej skali
obszarowej. Najwięcej jest gospodarstw drobnych, do 5 ha UR. Rozdrobnienie
nie sprzyja rozwojowi produkcji i konkurencyjności, choćby z powodu ograniczeń w zakresie organizacji produkcji. Perspektywy rozwojowe mają gospodarstwa większe obszarowo, uzyskujące dochody zapewniające nie tylko środki na
konsumpcję, ale także na akumulację w gospodarstwie. Źródłem zwiększenia dochodów w gospodarstwie ekologicznym mogą być warzywa polowe ze względu na
niszowy charakter tej produkcji. Duży popyt na te produkty na rynku ekologicznym powoduje wzrost areału ich uprawy w kraju.
W artykule przedstawiono efekty produkcji w okresie 2-letnim 15 gospodarstw ekologicznych, które zajmowały się produkcją warzyw. Przeciętnie w badanych gospodarstwach uprawiano je na powierzchni około 8 ha, która stanowiła
około 30% obszaru UR. Z tego areału uzyskano średnio prawie 70% wartości produkcji całego gospodarstwa. W obydwu latach produkcja w tych gospodarstwach
była opłacalna i efektywna; na 1 000 zł produkcji poniesiono około 600 zł kosztów. W gospodarstwach istniała duża rozpiętość w poziomie cen uzyskiwanych
za sprzedawane warzywa, ale w większości były one dużo wyższe w porównaniu
do cen warzyw notowanych przez GUS. Ceny sprzedaży, koszty produkcji, plony decydowały o poziomie dochodów, które tylko w około 34-36% składały się
z dopłat do działalności operacyjnej. Średni dochód gospodarstwa z działalności
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operacyjnej osiągnięty w latach 2014-2015 był na poziomie około 123-129 tys.
zł i zapewniał nie tylko pokrycie potrzeb konsumpcyjnych rodziny, ale stanowił
również źródło akumulacji środków dla potrzeb inwestycyjnych gospodarstwa.
Pozwoliło to na dokonanie reprodukcji rozszerzonej majątku.
Lokowanie wyprodukowanych warzyw na rynku, uzyskiwanie wysokich cen,
wysokie dochody, dokonywane inwestycje świadczą o konkurencyjności badanych gospodarstw i ich rozwoju.
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STRESZCZENIE

W ostatnich latach w gospodarstwach ekologicznych w Polsce zwiększa się areał uprawy warzyw. Stanowią one ważny kierunek produkcji ze względu na rosnący popyt na takie
produkty. Prezentowane w artykule wyniki ekonomiczne grupy gospodarstw ekologicznych w okresie 2-letnim wskazują, że uprawa certyfikowanych warzyw przyczynia się do
wzrostu ich konkurencyjności na rynku. W analizowanych gospodarstwach średnia powierzchnia warzyw wynosiła około 8 ha (około 30% obszaru UR). Z tego areału uzyskano
średnio prawie 70% wartości produkcji całego gospodarstwa. W obydwu latach produkcja była opłacalna i efektywna. Koszt wytworzenia produkcji o wartości 1 000 zł wynosił
średnio nieco ponad 600 zł. Przy takich relacjach kosztów do produkcji średni dochód
gospodarstwa (DzRGR) w latach 2014-2015 to około 123-129 tys. zł, z czego tylko około
34-36% to udział dopłat do działalności operacyjnej. Uzyskana nadwyżka ekonomiczna
pozwoliła zaspokoić potrzeby konsumpcyjne rodziny, ale również dokonywać reprodukcji rozszerzonej majątku gospodarstwa. Lokowanie wyprodukowanych warzyw na rynku,
uzyskiwanie wysokich cen, wysokie dochody, dokonywane inwestycje świadczą o konkurencyjności badanych gospodarstw i ich rozwoju.
GRAŻYNA NACHTMAN
COMPETITIVENESS OF ORGANIC FARMS WITH VEGETABLE CULTIVATION

Keywords: ecological farm, organic farm, competitiveness, organic vegetables, efficiency
SUM M A RY

The area of vegetable cultivation is increasing in Polish organic farms in recent years.
Their production gain in importance due to the growing demand for such products. The
economical results presented by the group of organic farms in the 2-year period show that
the cultivation of certified vegetables contributes to their competitiveness in the market.
In the analysed farms the average vegetable area was about 8 ha (about 30% of utilised
agricultural area). Nearly 70% of the total farm production value was obtained from this
area. In both years production was profitable and effective. The production cost of the production of 1 000 PLN was on average slightly over 600 PLN. With such cost-to-production relation, the average farm income (FFI) in 2014-2015 is around 123-129 000 PLN, of
which only about 34-36% is the share of direct subsidies. The obtained economic surplus
allowed to meet the family’s consumption needs, but also to reproduce the expanded farm
assets. Placement of vegetables on the market, obtaining high prices, high incomes and
investments made are indicative of the competitiveness of farms and their development.
e-mail: Grazyna Nachtman@ierigz.waw.pl
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1. Wstęp
Sorgo uprawiane jest głównie w rejonach świata o wysokich temperaturach powietrza, małej ilości opadów i niskim poziomie wody gruntowej np. w Afryce,
Azji i Ameryce Południowej. W ostatnich latach w miarę ocieplenia klimatu i obniżania poziomu wody w glebie, uprawa sorgo w Polsce znajduje coraz więcej
zwolenników. Biomasa sorgo może być wykorzystywana na paszę objętościową
oraz w energetyce zawodowej do produkcji energii odnawialnej, w tym do produkcji bioetanolu [Burczyk 2013, Chmielewska i in. 2015, Batog i in. 2016a]. Należy podkreślić, że wykorzystanie biomasy roślinnej jako alternatywnego źródła
energii może prowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i pozytywnie wpływać na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Istnieje potrzeba poznania wydajności bioetanolu z biomasy wybranych odmian sorgo uprawianych zarówno w plonie głównym, jak i wtórym. Sorgo siane
w plonie wtórym, tzn. po zbiorze żyta uprawianego w poplonie ozimym, daje łącznie wyższe plony biomasy z jednostki powierzchni pola, niż sorgo siane w plonie
głównym [Burczyk 2013]. Biomasę z żyta poplonowego można wykorzystać na
paszę objętościową lub biogaz, a biomasę sorgo do wytwarzania etanolu celulozowego. W rejonach o małej ilości opadów atmosferycznych (poniżej 550 mm)
1 Wkład pracy: Henryk Burczyk – 25%, Jolanta Batog – 25%, Jakub Frankowski – 25%,
Aleksandra Wawro – 25%.
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i niskim poziomie wody gruntowej można zmniejszyć ryzyko niepowodzenia
produkcji biomasy sorgo poprzez jego uprawę w plonie wtórym, a nie jako plon
główny. Wówczas ewentualne obniżenie plonu sorgo na skutek niedoboru wilgoci
w glebie można zrekompensować biomasą żyta poplonowego.
Biomasa sorgo jest odnawialnym surowcem wzbudzającym duże zainteresowanie w kontekście zrównoważonej produkcji paliw, materiałów i substancji
chemicznych. Charakteryzuje się ona złożonym składem chemicznym, ponieważ
w jej strukturze znajduje się kompleks polimerowy (lignoceluloza), który stosunkowo opornie podlega biodegradacji. Występuje on w ścianach komórkowych
roślin i składa się z celulozy, hemiceluloz i ligniny. Wymusza to konieczność stosowania wstępnej obróbki biomasy, której celem jest rozdrobnienie fazy stałej
oraz rozluźnienie zwartej struktury lignocelulozy, co w sposób istotny wpływa
na przebieg dalszych etapów procesu otrzymywania bioetanolu tj. hydrolizę enzymatyczną i fermentację etanolową, a także na wydajność procesu [Hendriks
i Zeeman 2009, Sims i in. 2010].
Celem niniejszych badań było określenie wysokości plonów wybranych odmian sorgo uprawianych w plonie głównym i wtórym, a także ilości pozyskanego
z nich bioetanolu.

2. Metody i materiały do badań
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2013-2015 w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Sielec Stary, położonym w rejonie o małej ilości opadów
rocznych (poniżej 550 mm) i niskim poziomie wody gruntowej, metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach (poletko 40 m2). Doświadczenia założono
na glebie bielicowej, zalegającej na glinie o pH od 5,5 do 6,5 i średniej zasobności
w składniki pokarmowe, na stanowisku po zbożach ozimych.
Uprawę roli pod żyto w poplonie ozimym oraz przed siewem sorgo w plonie
głównym i wtórym wykonano zgodnie z zasadą dobrej praktyki rolniczej. W poplonie ozimym wysiano w terminie 5-10 września odmianę żyta ‘Pastar’ w ilości
180 kg·ha-1 zaprawionego ziarna.
Jednocześnie przed siewem dokonano nawożenia w kg·ha-1: N – 20, P2O5 – 40
i K2O – 80. Poza tym, wczesną wiosną (początek marca) zastosowano pogłównie
każdego roku po 120 kg·ha-1 azotu w formie saletry amonowej. Zbioru biomasy żyta poplonowego dokonywano w fazie mleczno–woskowej dojrzałości ziarna
(ok. połowy czerwca) z całej powierzchni przewidzianej pod uprawę sorgo w plonie wtórym.
Bezpośrednio po zbiorze biomasy z żyta, uprawiano rolę i nawożono w kg·ha-1:
N – 120, P2O5 – 60, K2O – 100 i MgO – 30. Podobne nawożenie zastosowano pod
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uprawę sorgo w plonie głównym. Do wysiewu sorgo, zarówno w plonie wtórym,
jak i w plonie głównym, używano zaprawiane nasiona następujących odmian:
‘Sucrosorgo 506’, ‘Santos’, ‘Rona 1’, w ilości 10 kg·ha-1. W plonie głównym sorgo
wysiewano w terminie 10–12 maja, a w plonie wtórym 19-20 czerwca. Bezpośrednio po siewie nasion stosowano oprysk środkiem chwastobójczym Afalon w ilości
1,2 dm3·ha-1.
Rośliny zbierano w początkowej fazie mleczno–woskowej dojrzałości nasion
tzn. w plonie głównym w okresie 25-28 września, a w plonie wtórym 20-25 października. Podczas zbioru biomasy pobierano 1 kg próby z każdego poletka, a następnie ze zmieszanych prób pobierano referencyjną ilość do oznaczenia zawartości suchej masy, a także składu chemicznego i ilości etanolu (rok 2015).
W celu poznania wpływu przebiegu pogody na plonowanie roślin ustalono
w ZD Sielec Stary sumy rocznych i miesięcznych opadów atmosferycznych w latach
2013-2015 (tabela 1), które wykorzystano do interpretacji wyników doświadczeń.
Tabela 1
Roczne i okresowe sumy opadów atmosferycznych
w Zakładzie Doświadczalnym Sielec Stary
Opady w latach [mm]

Okresy (miesiące)
wegetacji

2013

2014

2015

Średnia wieloletnia1)

Miesiące I – XII

636,0

573,2

310,5

542,0

Miesiące III – X

494,4

491,8

169,4

411,0

III

35,6

41,0

38,3

32,0

IV

42,1

39,9

31,3

37,0

V

107,2

145,8

23,0

61,0

VI

94,8

27,4

25,9

53,0

VII

35,6

67,0

31,5

78,0

VIII

55,1

43,0

–

60,0

IX

86,8

77,0

18,2

49,0

X

37,2

50,7

1,2

41,0

1) Lata 1960 – 2000 dla miasta Rawicz.

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Zebrano również informacje dotyczące średniej temperatury dziennej powietrza w okresie wegetacji roślin, która wahała się w granicach od 14,6°C do 16,1°C
i nie różniła się w istotny sposób w 2013 i 2014 roku, a tylko w 2015 roku sięgała
górnej granicy tego przedziału. Średnia z trzech lat była jednak wyższa od średniej
wieloletniej wynoszącej 13,6°C (lata 1960-2000 dla miasta Rawicz).
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W procesie otrzymywania bioetanolu równie istotne znaczenie jak surowiec
roślinny ma technologia bioprocesowa.
W pierwszej kolejności pobrane próby poddano wstępnemu rozdrobnieniu,
suszono w temp. 50°C przez 24 h i oznaczono skład chemiczny tj. celuloza (PN-P50092:1992), hemicelulozy (różnica holocelulozy wg PN-P-50092:1992 i celulozy)
i lignina (BN-7501-11:1986). Następnie w celu oznaczenia ilości etanolu możliwego do pozyskania z poszczególnych odmian sorgo w plonie głównym i wtórym
(rok 2015) przeprowadzono kolejne etapy procesu otrzymywania bioetanolu: obróbkę wstępną, hydrolizę enzymatyczną i fermentację etanolową.
Rozkładu biomasy sorgo dokonano poprzez rozdrobnienie surowca na młynie
nożowym przy użyciu sita o wielkości oczek 4 mm i zasadową obróbkę biomasy
w 1,5% wodorotlenku sodu o temp. 90°C przez 5 h. Następnie przeprowadzono
hydrolizę enzymatyczną biomasy w warunkach: stężenie substratu 10%, dawka
preparatu Flashzyme Plus 200 (firma AB Enzymes) - 30 FPU/g, temp. 50°C, odczyn 4,2 i czas 72 h.
W ostatnim etapie wykonano test fermentacyjny w temp. 37°C przez 120 h
przy użyciu drożdży S. cerevisiae i metodą HPLC oznaczono wartość etanolu.

3. Wyniki badań i dyskusja
Wyniki doświadczeń polowych wyrażone w plonach zielonej i suchej masy uzyskane średnio w latach 2013-2015 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w latach 2013-2015 [dt·ha-1]
Plon główny

Odmiana
sorgo

zielona masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

953

Santos

Plon wtóry
żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

332

437

161

484

228

778

269

437

161

430

177

Rona 1

768

254

437

161

405

173

Średnia

833

285

437

161

440

193

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Z porównywanych odmian sorgo, najwyższe plony zielonej i suchej masy dała
odmiana ‘Sucrosorgo 506’ uprawiana zarówno w plonie głównym, jak i wtórym,
a także w każdym roku prowadzonych doświadczeń. Pozostałe dwie odmiany
‘Santos’ i ‘Rona 1’ plonowały gorzej (tabela 3, 4 i 5).
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Tabela 3
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w 2013 roku [dt·ha-1]
Plon główny
Odmiana sorgo

zielona
masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

969

Santos

Plon wtóry
żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

320

410

128

926

368

903

298

410

128

818

248

Rona 1

831

274

410

128

753

242

Średnia

901

297

410

128

832

286

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Tabela 4
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w 2014 roku [dt·ha-1]
Plon główny
Odmiana sorgo

Plon wtóry

zielona
masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

1072

żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

472

487

190

326

228

Santos

730

320

487

190

299

209

Rona 1

765

276

487

190

311

217

Średnia

856

356

487

190

312

218

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Tabela 5
Plony biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu w 2015 roku [dt·ha-1]
Plon główny
Odmiana sorgo

zielona masa

sucha masa

Sucrosorgo 506

818

Plon wtóry
żyto poplonowe (GPS)

sorgo

zielona masa

sucha masa

zielona masa

sucha masa

204

416

165

201

88,7

Santos

702

189

416

165

173

75,5

Rona 1

707

212

416

165

150

60,5

Średnia

742

202

416

165

175

74,9

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.
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Plony zielonej masy żyta poplonowego były wysokie i przekraczały 400 dt·ha-1
(tabela 2), a plony suchej masy wahały się od 128 do 190 dt·ha-1 (tabela 3, 4 i 5).
W uprawach na cele energetyczne uzyskane plony biomasy żyta mogą uzupełniać
niższe plony sorgo uzyskane w latach o niekorzystnym dla jego wzrostu przebiegu
pogody. Oczywiście plony żyta poplonowego zależą również od przebiegu pogody późną jesienią, w końcu zimy i na początku wiosny, która warunkuje wczesne
rozpoczęcie wegetacji. W doświadczeniach uzyskano zwiększenie plonów żyta
i sorgo z jednostki powierzchni pola średnio o 24% (tabela 2), a w poszczególnych
latach od 15 do 40% (tabela 3, 4 i 5) w porównaniu do plonów sorgo uprawianego
w plonie głównym. Biomasę z żyta poplonowego można także wykorzystać w gospodarstwie rolnym jako paszę objętościową w formie kiszonki (zbierana w fazie
początku kłoszenia), a w gospodarstwach bezinwentarzowych przeznaczyć na
biogaz również w formie kiszonki (żyto zbierane w fazie mleczno–woskowej dojrzałości ziarna). Przedstawione dane wskazują, że uprawa sorgo w plonie wtórym
jest bardziej opłacalna niż w plonie głównym [Burczyk 2015].
W miarę wzrostu ocieplenia klimatu i obniżania poziomu wody w glebie, można oczekiwać, że uprawa sorgo w naszym kraju znajdzie coraz więcej zwolenników. Ponadto należy zauważyć, że biomasa sorgo jest co prawda gorszą paszą objętościową od kukurydzy z uwagi na twarde i zdrewniałe łodygi, szczególnie gdy
jest zbierana pod koniec wegetacji, stanowi jednak dobry substrat dla energetyki
zawodowej [Burczyk 2012]. Doniesienia literaturowe wskazują na możliwość wykorzystania biomasy sorgo zarówno do produkcji biogazu [Sałagan i in. 2013], jak
i bioetanolu [Chmielewska i in. 2015, Anioł i in. 2015, Batog i in 2016b].
W tabeli 6 podano składy chemiczne biomasy sorgo uprawianego w plonie
głównym i wtórym dla poszczególnych odmian (rok 2015).
Tabela 6
Skład chemiczny biomasy odmian sorgo uprawianych w plonie głównym
i wtórym do produkcji bioetanolu [%]
Odmiana sorgo

Plon główny
Celuloza

Hemicelulozy

Holoceluloza

Lignina

Sucrosorgo 506

32,8

32,9

65,7

19,4

Santos

34,7

32,8

67,5

20,2

Rona 1

34,6

29,4

64,0

19,2

Plon wtóry
Sucrosorgo 506

27,0

38,5

65,5

17,9

Santos

32,1

31,2

63,3

20,8

Rona 1

25,8

35,6

61,4

18,3

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.
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Stwierdzono, że biomasa ‘Sucrosorgo 506’ w plonie głównym i wtórym posiada zawartości holocelulozy na podobnym poziomie tj. celulozy i hemiceluloz
łącznie, składników stanowiących potencjalne substraty do hydrolizy enzymatycznej i procesu fermentacji oraz niższą zawartość ligniny w plonie wtórym niż
w plonie głównym, składnika stanowiącego przeszkodę w wytwarzaniu bioetanolu z biomasy roślinnej. Dla pozostałych dwóch odmian ‘Santos’ i ‘Rona 1’ w plonie
wtórym uzyskano niższe wartości holocelulozy niż w plonie głównym, a wartości
ligniny na zbliżonym poziomie.
Wyniki testu fermentacyjnego dla poszczególnych odmian sorgo uprawianego
w plonie głównym i wtórym przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7
Wartości etanolu z biomasy sorgo w plonie głównym i wtórym
(rok 2015)
Odmiana sorgo

Stężenie etanolu [g/l]
Plon główny

Plon wtóry

Sucrosorgo 506

17,8

15,7

Santos

10,2

9,3

Rona 1

20,0

18,7

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Wyższe wartości etanolu w plonie głównym i wtórym pozyskano dla odmian
sorgo ‘Rona 1’ i ‘Sucrosorgo 506’, średnio o 51% z jednostki powierzchni pola,
w porównaniu do odmiany ‘Santos’. Ponadto w przypadku wszystkich odmian
sorgo w plonie wtórym odnotowano spadek średnio o 39% wartości uzyskanego
etanolu z jednostki powierzchni pola, w stosunku do plonu głównego.
W praktyce rolniczej podstawowymi kryteriami przydatności surowca do
produkcji biopaliw jest ekonomicznie uzasadniony wynik finansowy z jednostki
powierzchni pola uzyskany przy niskich kosztach produkcji substratu, a także dobra cena zbytu na wolnym rynku produktów końcowych. Wykonane w IWNiRZ
badania nt. uprawy sorgo w plonie wtórym, wskazują na możliwość uzyskania
średnio (lata 2013-2015) o 24% wyższych łącznych plonów biomasy żyto i sorgo
z jednostki powierzchni pola od plonów sorgo uprawianego w plonie głównym.
W ten sposób istnieje możliwość obniżenia kosztów pozyskiwania biomasy sorgo
do produkcji bioetanolu [Burczyk 2013].
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4. Wnioski
1. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń i badań można rekomendować do uprawy na biomasę odmianę ‘Sucrosorgo 506’ w plonie głównym
i wtórym, a także wykorzystanie biomasy sorgo do procesu pozyskania etanolu celulozowego.
2. Odmiany ‘Rona 1’ i ‘Sucrosorgo 506’ wykazują w plonie głównym i wtórym
wyższe wartości etanolu od odmiany ‘Santos’, przy czym dla plonu głównego
uzyskano więcej etanolu niż w plonie wtórym.
3. Uprawa sorgo w plonie wtórym spowodowała zwiększenie plonów biomasy
średnio o 24% z jednostki powierzchni pola, łącznie z plonami żyta w poplonie ozimym, w stosunku do plonów sorgo uprawianego w plonie głównym.
4. Reasumując, biomasa sorgo stanowi wartościowy substrat dla celów energetycznych, w tym do procesu otrzymywania biopaliw II generacji, co wzbogaca pozaprodukcyjną funkcję rolnictwa.
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HENRYK BURCZYK, JOLANTA BATOG, JAKUB FRANKOWSKI, ALEKSANDRA WAWRO
PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN SORGA UPRAWIANYCH W PLONIE
GŁÓWNYM I WTÓRYM DO PRODUKCJI BIOETANOLU

Słowa kluczowe: odmiany sorgo, plon główny i wtóry, biomasa, bioetanol
STRESZCZENIE

Celem badań było określenie przydatności biomasy trzech odmian sorgo (Sucrosorgo
506, Santos, Rona 1) uprawianych w plonie głównym i wtórym do produkcji bioetanolu.
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2013-2015 w Zakładzie Doświadczalnym Sielec Stary, w rejonie o małej ilości opadów rocznych (poniżej 550 mm) i niskim
poziomie wody gruntowej. Porównano wysokości plonów odmian sorgo uprawianych
w plonie głównym i wtórym, a także ilości pozyskanego z nich bioetanolu.

Na podstawie uzyskanych wyników prac można rekomendować do uprawy na
biomasę odmianę ‘Sucrosorgo 506’ w plonie głównym i wtórym, a także wykorzystanie biomasy sorgo do procesu pozyskania etanolu celulozowego. Stwierdzono,
że odmiany ‘Rona 1’ i ‘Sucrosorgo 506’ wykazują wyższe wartości etanolu w plonie głównym i wtórym niż odmiana ‘Santos’. Ponadto uprawa sorgo w plonie wtórym spowodowała zwiększenie ilości biomasy łącznie z plonami żyta w poplonie
ozimym, w stosunku do plonów sorgo uprawianego w plonie głównym, co umożliwia obniżenie kosztów pozyskiwania biomasy sorgo do produkcji bioetanolu.

Plonowanie wybranych odmian sorga uprawianych w plonie głównym i wtórym ...

79

HENRYK BURCZYK, JOLANTA BATOG, JAKUB FRANKOWSKI, ALEKSANDRA WAWRO
YIELDING OF SELECTED SORGHUM VARIETIES CULTIVATED AS PRIMARY
AND SECONDARY CROPS FOR BIOETHANOL PRODUCTION

Keywords: sorghum varieties, primary and second yield, biomass, bioethanol
SUM M A RY

The objective of the study was determination of usefulness of three sorghum varieties (Sucrosorgo 506, Santos, Rona 1) cultivated as primary and secondary crops for the
production of bioethanol. Field experiments were carried out in 2013-2015 at the Experimental Farm in Sielec Stary, located in a region with low annual precipitation (below 550
mm) and with low levels of ground water. The yields of the sorghum varieties obtained
after cultivation as a primary and secondary crop were compared. Also, the amounts of
bioethanol produced from those varieties were evaluated.
The results allowed for recommendation of ‘Sucrosorgo 506’ variety for cultivation for
biomass as primary and secondary crops, and for production of cellulosic ethanol from its
biomass. It was found that ‘Rona 1’ and ‘Sucrosorgo 506’ varieties showed higher ethanol
values as the primary and secondary crops than ‘Santos’. Moreover, cultivation of sorghum
as a secondary crop with rye as a winter catch crop resulted in higher biomass yields than
those obtained from sorghum cultivated as a primary crop. This allows for reducing the
costs of obtaining sorghum biomass for bioethanol production.
e-mail: henryk.burczyk@iwnirz.pl
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1. Wstęp
Kwestia opłacalności żywca wieprzowego jest przedmiotem zmartwień rzeszy jego
producentów. Powszechnie twierdzi się, że w Polsce od dość dawna produkcja
ta przynosi straty [Kozłowska 2016; Zawadzka, Pasińska 2017]. W okresie 20112016 przejawem tego zjawiska była przede wszystkim wyraźnie mniejsza, niż we
wcześniejszych latach, liczebność trzody chlewnej. Dla przykładu, w 2011 r. w gospodarstwach indywidualnych pogłowie przeznaczonych na rzeź świń o wadze
50 kg i więcej było mniejsze niż kolejno w latach 2010, 2006 i 2003 odpowiednio
o 8,3, 20,2 i 18,8% [GUS 2003, 2006, 2011, 2012a, 2016a].
Opłacalność produkcji żywca wieprzowego uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest poziom cen sprzedaży żywca (zwłaszcza
cen skupu), ale nie bez znaczenia jest też wysokość cen pasz stosowanych w jego
żywieniu. Nie można również zapominać o takich czynnikach jak stan pogłowia
trzody chlewnej i wielkość produkcji żywca w kraju i na świecie, a także podaż
wieprzowiny na rynku i popyt na nią ze strony konsumentów oraz – oczywiście
– skala produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwie [Augustyńska 2017; Hamulczuk 2006; Parka 2016]. Należy brać też pod uwagę takie czynniki jak: ceny
prosiąt (przy chowie w cyklu otwartym), liczba urodzonych i odchowanych prosiąt od lochy, predyspozycje genetyczne zwierząt, zawartość mięsa w tuszy, efektywność skarmiania pasz, warunki utrzymania, właściwa higiena i profilaktyka
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zdrowotna zwierząt, procent upadków w trakcie chowu, sprzedaż tuczników
w optymalnej masie ciała i wiele innych [Akińcza 2012; Jasiński 2013; Kamyczek
2017; Knecht, Środoń 2012; Różańska 2013].
Twierdzi się również, że opłacalność omawianej działalności jest zróżnicowana regionalnie. Uważa się, że uwidacznia się to szczególnie wówczas, gdy na określonym terenie zaistnieją sytuacje czy zjawiska całkiem odmienne niż na innych
obszarach. Do sytuacji tych można zaliczyć wykrycie w lutym 2014 r. przypadku
afrykańskiego pomoru świń (ASF, ang. African Swine Fever) u dzika padłego na
terytorium województwa podlaskiego. Fakt ten stał się między innymi powodem
do wprowadzenia w 2014 r. przez Rosję, nadal obowiązującego (wrzesień 2017 r.),
embarga na import wieprzowiny z Polski. ASF jest wysoce zaraźliwą, wirusową
chorobą krwotoczną świń dzikich i domowych. W końcu 2016 roku obszar jej zasięgu obejmował już trzy województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Z komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii wynika, że w okresie 2014-2016 stwierdzono na tym terenie 168 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz
23 ogniska tej choroby u świń domowych [Biuletyn Informacji Publicznej 2017;
Oura 2016; Zawadzka, Pasińska 2017].
Wymienione uprzednio województwa, to trzy z czterech, które wchodzą
w skład regionu rolniczego FADN – Mazowsze i Podlasie. Oprócz tego regionu,
na potrzeby systemu FADN1, a właściwie dla przeprowadzenia Wspólnotowej
Typologii Gospodarstw Rolnych, na terytorium Polski wyłonione zostały jeszcze
trzy inne: Małopolska i Pogórze, Wielkopolska i Śląsk oraz Pomorze i Mazury
[Rozporządzenie 2005]. W obrębie każdego z nich znajdują się po cztery województwa (rysunek 1).
Mając na uwadze, że około 80% krajowego pogłowia trzody chlewnej znajduje
się obecnie w gospodarstwach indywidualnych, celem badań było ustalenie, czy
w latach 2011-2016 w polskich indywidualnych gospodarstwach rolnych wielkość
produkcji żywca wieprzowego i jego opłacalność były zróżnicowane regionalnie.
Ponadto, w związku z tym, że lata 2014-2016 to okres występowania w regionie Mazowsze i Podlasie afrykańskiego pomoru świń postanowiono ustalić, czy
nastąpiła w tym okresie – w porównaniu z latami 2011-2013 – zmiana uszeregowania tego regionu, wobec pozostałych, pod względem opłacalności produkcji
żywca wieprzowego.
1 FADN, ang. Farm Accountancy Data Network; pol. Sieć Danych Rachunkowych z Go-

spodarstw Rolnych. System FADN funkcjonuje w Polsce od 2004 r., zlokalizowany jest
w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie i znajduje się
pod jego nadzorem.
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Rysunek 1
Podział Polski na regiony rolnicze FADN

Źródło: [Rozporządzenie 2005].

2. Metodyka badań
W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
oraz dane, funkcjonującego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – PIB w Warszawie (IERiGŻ-PIB), systemu AGROKOSZTY2. Wyniki badań dotyczą lat 2011-2016 i odnoszą się do obszaru całego kraju, jak i wydzielonych dla Polski regionów rolniczych FADN.
Dane GUS posłużyły do zobrazowania pogłowia trzody chlewnej – zwłaszcza
tuczników, jak też wielkości produkcji żywca wieprzowego w Polsce w latach 20112016. Informacje gromadzone w ramach systemu AGROKOSZTY pozwoliły zaś na
przedstawienie opłacalności produkcji tego żywca we wspomnianym okresie.
Prezentowane w pracy wyniki ekonomiczne z produkcji żywca wieprzowego to efekt
rachunków kosztów i dochodów wykonanych dla lat 2011-2016. Przy czym w rachun2 AGROKOSZTY – System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych zlokalizowany
w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie. System ten
jest częściowo kompatybilny z systemem FADN.
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kach dotyczących 2011 i 2013 r. zawarto dane rzeczywiste, a w odnoszących się do
pozostałych lat – dane szacunkowe. Te ostatnie przygotowano w oparciu o szereg
wskaźników zmian danych rzeczywistych. Wskaźniki te obliczono przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego, informacji z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego itd. W systemie AGROKOSZTY dane rzeczywiste gromadzone są na ogół co 3-5 lat. Zbierane są wtedy informacje o produkcji i kosztach bezpośrednich poniesionych na konkretną, objętą badaniami działalność produkcyjną, w tym przypadku żywiec wieprzowy (tuczniki). Natomiast dane
o kosztach pośrednich pochodzą z systemu FADN. Koszty te obejmują wszystkie koszty wynikające z funkcjonowania, a nawet istnienia gospodarstwa rolnego
i zgodnie z przyjętą metodyką wydzielane są dla określonej działalności produkcyjnej według udziału wartości produkcji tej działalności w wartości produkcji
ogółem gospodarstwa rolnego [Augustyńska 2017].
Dane liczbowe niezbędne do ustalenia efektów ekonomicznych produkcji żywca
wieprzowego pochodziły ze zlokalizowanych na terenie całej Polski indywidualnych
gospodarstw rolnych zajmujących się tą działalnością. Gospodarstwa te wybrano do
badań w sposób celowy. Musiały one przede wszystkim znajdować się jednocześnie
w zbiorowości gospodarstw systemu FADN.
Efekty ekonomiczne z produkcji żywca wieprzowego przedstawiono w przeliczeniu na 1 dt żywca brutto3 średnio w przyjętej do badań zbiorowości gospodarstw,
jak i średnio w wyodrębnionych z tej zbiorowości grupach gospodarstw zlokalizowanych w poszczególnych regionach rolniczych FADN.
Należy mieć na uwadze, że – ze względu na celowy dobór próby badawczej i jej
stosunkowo małą liczebność – wyników badań systemu AGROKOSZTY nie można
bezpośrednio utożsamiać z przeciętnymi efektami ogółu polskich gospodarstw indywidualnych produkujących żywiec wieprzowy, ani też z wynikami wszystkich analogicznych gospodarstw z wydzielonych regionów. Jednakże prezentowane wyniki
wskazują na pewne zależności i tendencje dotyczące omawianej produkcji.
Dążąc do realizacji celu badań, opłacalność produkcji żywca wieprzowego
określono za pomocą dochodu z działalności oraz przy wykorzystaniu wskaźnika
opłacalności produkcji. Dochód z działalności obliczono poprzez odjęcie od wartości produkcji wszystkich kosztów, tzn. kosztów bezpośrednich i pośrednich. Do kosztów bezpośrednich zalicza się między innymi koszt wymiany stada, koszty pasz, leków
i usług weterynaryjnych. W skład kosztów pośrednich wchodzi zaś energia elektryczna, paliwa, podatek rolny, amortyzacja budynków i maszyn, wynagrodzenie za pracę
najemną, czynsze dzierżawne za ziemię i budynki, odsetki od kredytów itd. Wskaźnik
opłacalności produkcji obliczono jako wyrażoną w procentach relację wartości pro3 Produkcja żywca brutto to suma rocznego przyrostu wagowego uzyskanego na stadzie tucz-

ników oraz wagi zakupionych zwierząt wchodzących do stada.
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dukcji do kosztów ogółem [Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza 1984]. Ujemne wartości dochodu z działalności, jak i wskaźnik opłacalności produkcji wynoszący poniżej 100% wskazują, że określona działalność jest nieopłacalna, tzn. przynosi straty.
Wyniki badań zaprezentowano w zestawieniach tabelarycznych. W pracy wykorzystano głównie pionową analizę wyników. Sprowadzała się ona na ogół do
omówienia, zaistniałych w kolejnych latach rozpatrywanego okresu, zmian dotyczących trzody chlewnej (pogłowia, opłacalności produkcji żywca itd.).

3. Wyniki badań
Przeznaczona na ubój trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej to najliczniejsza
produkcyjno-użytkowa grupa trzody chlewnej. Dane GUS wskazują, że w gospodarstwach indywidualnych w latach 2011-2016 pogłowie tych zwierząt stanowiło 35,8-38,9% pogłowia świń ogółem [GUS 2012a, 2013a, 2014a, 2014b, 2015a,
2016a]. Liczebność tej grupy zmieniała się z roku na rok, przy czym w granicznych latach okresu badawczego (2011-2016) zmniejszyła się w polskich gospodarstwach indywidualnych o 32,0% – z 4281 tys. szt. do 2912 tys. szt. (tabela 1).
Okresowe wahania pogłowia trzody chlewnej, w tym pogłowia świń na ubój, to
– zdaniem ekspertów – głównie efekt zmian relacji cen sprzedaży żywca wieprzowego do cen zakupu pasz [Zawadzka, Pasińska 2017].
W latach 2011-2016 wśród wyodrębnionych dla Polski regionów rolniczych
FADN największy odsetek (wynoszący w zależności od roku badań 43,8-48,0%)
przeznaczonej na ubój trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej, znajdował się w indywidualnych gospodarstwach rolnych z regionu Wielkopolska i Śląsk. W skład
tego regionu wchodzi bowiem uznawane za „polskie zagłębie trzody chlewnej”
województwo wielkopolskie. Dla przykładu, w 2016 r. na terenie tego województwa utrzymywana była aż 1/4 przeznaczonych na rzeź świń z gospodarstw indywidualnych [GUS 2016a].
Drugie miejsce pod względem udziału rozpatrywanej grupy trzody chlewnej
w jej ogólnym pogłowiu zajął region Mazowsze i Podlasie. W zależności od roku
badań odsetek omawianych zwierząt w gospodarstwach indywidualnych z tego obszaru wynosił 32,5-37,2%. Na następnych pozycjach, pod tym względem, znalazły
się kolejno regiony Pomorze i Mazury oraz Małopolska i Pogórze, w których w zależności od roku badań udział ten stanowił odpowiednio: 11,6-12,4% i 7,1-8,2%.
Z pogłowiem trzody chlewnej związana jest wielkość krajowej produkcji żywca wieprzowego. W latach 2011-2016, w gospodarstwach indywidualnych (ogółem), produkcja ta ulegała znacznym fluktuacjom i wynosiła od 1658 tys. ton
wagi żywej w 2013 r. do 2043 tys. ton w 2011 r. (tabela 2). W całym rozpatrywanym okresie największy udział produkcji żywca wieprzowego w ogólnej jego pro-
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dukcji z gospodarstw indywidualnych odnotowano w regionie Mazowsze i Podlasie, a nie w regionie Wielkopolska i Śląsk, gdzie pogłowie świń było największe.
Udział ten zawierał się odpowiednio w granicach: 37,5-39,7% i 32,6-34,8%. Mogło to wynikać z przypuszczalnie dłuższego na Mazowszu i Podlasiu przetrzymywania tuczników w gospodarstwach i w rezultacie z ich większej wagi ubojowej,
zwłaszcza po wykryciu w 2014 r. na tym terytorium przypadków ASF i dużymi
z tego powodu trudnościami ze sprzedażą tych zwierząt. Mógł to być też skutek
znacznego importu prosiąt, które po utuczeniu traktowane są statystycznie jako
żywiec rodzimy.
Tabela 1
Pogłowie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej
w latach 2011-2016 w gospodarstwach indywidualnych ogółem
oraz w podziale na regiony FADN (w sztukach)
Wyszczególnienie

Lata badań
2011

2012

2013

2014

2015

2016

POLSKA

4 280 912

3 249 696

3 257 193

3 366 610

3 463 779

2 911 716

Mazowsze i Podlasie

1 502 569

1 064 787

1 057 064

1 102 304

1 154 546

1 083 584

Małopolska i Pogórze

350 015

263 743

256 633

239 594

249 648

215 468

Wielkopolska i Śląsk

1 904 674

1 519 975

1 564 616

1 606 971

1 657 149

1 274 768

523 654

401 191

378 880

417 741

402 436

337 896

Pomorze i Mazury

Dla lat 2011-2013 – dane z listopada, dla lat 2014-2016 – dane z czerwca.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS zamieszczonych w: [GUS
2012a, 2013a, 2014a, 2014b, 2015a, 2016a].

Na trzecim i czwartym miejscu pod względem udziału produkcji żywca
wieprzowego rzeźnego w ogólnej jego produkcji uzyskanej w gospodarstwach
indywidualnych uplasowały się kolejno: region Pomorze i Mazury oraz Małopolska i Pogórze, udział ten wynosił w nich odpowiednio 14,4-17,4% i 10,6-12,3%. Warto dodać, że najmniejszy udział produkcji żywca (analogicznie jak
pogłowia świń) stwierdzony w gospodarstwach z regionu Małopolska i Pogórze
jest prawdopodobnie w dużym stopniu konsekwencją słabo zakorzenionej na
tamtym terenie tradycji chowu świń. To zaś może być związane z ich lokalnymi
warunkami przyrodniczo-glebowymi, niekoniecznie sprzyjającymi uprawie zbóż,
których ziarno jest jednym z podstawowych komponentów pasz stosowanych
w żywieniu trzody chlewnej [Szuba-Trznadel, Hikawczuk 2016].
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Tabela 2
Produkcja żywca wieprzowego rzeźnego w latach 2011-2016
w gospodarstwach indywidualnych ogółem
oraz w podziale na regiony FADN (w tonach wagi żywej)
Wyszczególnienie

Lata badań
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 042 880

1 849 873

1 658 128

1 877 033

1 890 942

1 977 164

Mazowsze i Podlasie

765 675

729 005

653 904

716 388

749 955

767 140

Małopolska i Pogórze

216 982

203 867

203 290

215 104

199 996

221 442

Wielkopolska i Śląsk

704 305

602 750

561 822

653 189

629 147

668 281

Pomorze i Mazury

355 918

314 251

239 112

292 352

311 844

320 301

POLSKA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na lata 2011-2015 zamieszczonych w: [GUS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016] oraz szacunek własny na 2016 r. wykonany na podstawie danych GUS zamieszczonych w: [Zawadzka, Pasińska 2017].

Jak wcześniej wspomniano, na opłacalność produkcji żywca wieprzowego wpływa poziom cen jego skupu. W rozpatrywanym okresie (2011-2016) podlegał on
różnokierunkowym zmianom, przy czym zazwyczaj wzrost cen żywca wiązał się
z wyraźnym spadkiem pogłowia świń, jak to miało miejsce na przykład w 2012 r.
wobec 2011 r. oraz w 2016 r. wobec 2015 r. [GUS 2012a, 2012b, 2013a, 2013b,
2015a, 2016a, 2016b, 2017].
W 2014 r. i w latach następnych, jednym z czynników warunkujących poziom
cen skupu omawianego żywca było występowanie na ziemiach polskich przypadków ASF u dzików i świń domowych. Przyczyniło się to bowiem do znacznych
trudności ze sprzedażą trzody po cenach przynajmniej względnie pokrywających
koszty. Jednakże krajowe ceny skupu żywca uzależnione są również od cen w Unii
Europejskiej, jak i kursu złotego wobec euro. W latach 2014-2015 rynek unijny,
jak i polski znajdowały się pod presją dużej podaży wieprzowiny [Parka 2016;
Zawadzka, Pasińska 2017], miało to odzwierciedlenie w niskich cenach sprzedaży
omawianego produktu.
Według ekspertów w połowie 2016 r. rozpoczął się kolejny „świński dołek”.
Wyraźnie mniejsze w 2016 r. wobec 2015 r. pogłowie trzody chlewnej w całej Unii
Europejskiej, w tym w Polsce, sprzyjało wzrostowi krajowych cen skupu żywca
wieprzowego rzeźnego. Wpływ na to miała też deprecjacja złotego wobec euro.
Badania wykazały, że najwyższa cena sprzedaży żywca wieprzowego – a w rezultacie największa wartość produkcji – nie zawsze decyduje o największej opłacalności prowadzenia omawianej działalności. Wpływ na to ma również poziom
ponoszonych kosztów (tabela 3).
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Tabela 3
Wyniki ekonomiczne z produkcji żywca wieprzowego
w wybranych gospodarstwach indywidualnych w Polsce w latach 2011-2016
średnio w próbie badawczej oraz w podziale na regiony FADN
Lata badań
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Średnio w próbie badawczej Średnio w próbie badawczej

Wyszczególnienie
Liczba badanych gospodarstw

143

143

134

134

134

134

Wartość produkcji

548

534

477

426

460

513

571

585

550

547

551

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

459
-54

-23

-51

-73

-121

-91

Opłacalność produkcji

[w %]

89,5

96,0

91,3

86,7

77,9

83,5

Koszty ogółem

Mazowsze i Podlasie
Liczba badanych gospodarstw

49

49

47

47

47

47

472

564

552

493

440

476

505

563

576

540

566

572

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

-33

1

-24

-47

-126

-96

Opłacalność produkcji

[w %]

93,5

100,2

95,8

91,3

77,7

83,2

Wartość produkcji
Koszty ogółem

Małopolska i Pogórze
Liczba badanych gospodarstw

13

13

12

12

12

12

Wartość produkcji

553

518

463

414

447

554

612

640

603

564

565

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

463
-91

-59

-122

-140

-150

-118

Opłacalność produkcji

[w %]

83,6

90,4

80,9

76,8

73,4

79,1

Koszty ogółem

Wielkopolska i Śląsk
Liczba badanych gospodarstw

53

53

48

48

48

48

Wartość produkcji

546

527

472

421

455

515

576

580

547

538

541

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

457
-58

-30

-53

-75

-117

-86

Opłacalność produkcji

[w %]

88,7

94,8

90,9

86,3

78,3

84,1

Koszty ogółem

Pomorze i Mazury
Liczba badanych gospodarstw

28

28

27

27

27

27

Wartość produkcji

528

526

470

420

454

509

561

591

558

534

536

Dochód z działalności

w zł/1 dt
żywca
brutto

442
-67

-33

-65

-88

-114

-82

Opłacalność produkcji

[w %]

86,8

94,1

89,0

84,2

78,7

84,7

Koszty ogółem

Dla 2011 i 2013 r. – dane rzeczywiste, dla 2012 r. oraz lat 2014-2016 – dane szacunkowe.
Produkcja żywca wieprzowego brutto to suma rocznego przyrostu wagowego uzyskanego na stadzie tuczników i wagi
zwierząt z zakupu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
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Z wykonanych w systemie AGROKOSZTY rachunków kosztów i dochodów
wynika, że w latach 2011-2016 – średnio w objętej badaniami próbie gospodarstw
indywidualnych rozmieszczonych na terenie całej Polski – dochód z działalności:
żywiec wieprzowy był wartością ujemną, a wskaźnik opłacalności tej produkcji
wynosił mniej niż 100%. Oznacza to, że omawiana działalność była na ogół nieopłacalna, tzn. przynosiła straty. Wartość produkcji żywca była zwykle zbyt niska,
by w pełni pokryć koszty produkcji.
Analiza wykazała, że w okresie 2011-2014 najlepszymi efektami ekonomicznymi z produkcji żywca wieprzowego, wyrażonymi dochodem z działalności
oraz wskaźnikiem opłacalności cechowały się gospodarstwa z regionu Mazowsze
i Podlasie. Był to głównie skutek najkorzystniejszej w tej grupie gospodarstw ceny
sprzedaży żywca. Jednak w latach 2015-2016, gdy zasięg ASF obejmował coraz
większą powierzchnię wspomnianego regionu, sytuacja tych gospodarstw wyraźnie się pogorszyła. W 2015 r. zadecydował o tym spadek ceny sprzedaży, a w rezultacie wartości produkcji żywca, jak i wzrost kosztów ogółem, zaś w 2016 r.
– głównie wzrost kosztów. Na drugiej pozycji pod względem wyników z omawianej produkcji uplasowały się gospodarstwa z Wielkopolski i Śląska, a na trzeciej
z Pomorza i Mazur. Jednak te ostatnie wyróżniły się tym, że w okresie 2015-2016
straty ekonomiczne z produkcji żywca były w nich najmniejsze, natomiast największe – generowano w całym okresie badań w regionie Małopolska i Pogórze.
W czteroleciu 2011-2014 powodem tego stanu rzeczy były przede wszystkim
najwyższe w tamtejszych gospodarstwach koszty produkcji żywca wieprzowego,
choć w latach 2013-2014 także najniższa cena jego sprzedaży, a w okresie 20152016 – głównie najniższa cena sprzedaży tego produktu.

4. Podsumowanie
W latach 2011-2016 produkcja żywca wieprzowego, jak i jego opłacalność były
zróżnicowane regionalnie. W całym okresie badań największym poziomem tej
produkcji cechowały się indywidualne gospodarstwa rolne z regionu Mazowsze
i Podlasie. W latach 2011-2014 gospodarstwa te wyróżniły się też najlepszymi
efektami ekonomicznymi, a właściwie najmniejszymi stratami z tej działalności.
W latach 2015-2016, głównie wskutek dużego wzrostu kosztów produkcji (mającego związek z występowaniem w tym regionie choroby ASF, a w rezultacie
z trudnością ze sprzedażą tuczników i przetrzymywaniem ich w chlewniach),
gospodarstwa z Mazowsza i Podlasia przesunęły się – pod względem wyników
z produkcji żywca wieprzowego – na miejsce trzecie. Lepsze od nich okazały
się gospodarstwa z Pomorza i Mazur oraz z Wielkopolski i Śląska. Na ostatnim
miejscu – zarówno pod względem wielkości produkcji, jak i opłacalności żywca
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wieprzowego – w całym rozpatrywanym okresie (2011-2016) uplasowały się gospodarstwa z regionu Małopolska i Pogórze. Niemałe znaczenie dla wielkości
produkcji żywca wieprzowego oraz jego opłacalności miały z pewnością tradycje
regionalne, nie należy jednak zapominać o indywidualnych umiejętnościach rolników prowadzących tę działalność. Nie zawsze bowiem najkorzystniejsze ceny
sprzedaży żywca przekładały się na najlepsze w gospodarstwach z danego regionu
wyniki ekonomiczne z tej produkcji (dochód, opłacalność). Zjawisko takie miało
miejsce w latach 2015-2016 w regionie Mazowsze i Podlasie.
Wiele czynników wpływających na opłacalność żywca wieprzowego nie zależy de facto od działań rolników, na przykład poziom cen prosiąt czy cen pasz stosowanych w żywieniu świń. Jednak mogą oni podejmować różnorakie działania
zmierzające do jej poprawy, między innymi wybór konkretnych ras i typów użytkowych zwierząt – a nawet przeznaczanie do tuczu odpowiednio wyselekcjonowanych poszczególnych zwierząt wyróżniających się na przykład dużymi przyrostami
wagi przy dobrym wykorzystaniu pasz, wysoką mięsnością i zdrowotnością. Nieodzowna może być też poprawa warunków utrzymania świń (ze wszystkich grup
produkcyjno-użytkowych), zmiana składu pasz i sposobu ich zadawania, lepsza
opieka weterynaryjna i oczywiście – podejmowanie wszelkich działań w kierunku
sprzedaży zwierząt w optymalnej masie ciała i po jak najkorzystniejszych cenach.
Korzystniejsze ceny żywca mogą uzyskać głównie rolnicy z dużą skalą produkcji,
jednorazowo odstawiający do skupu znaczne partie zwierząt o wyrównanych parametrach (wadze, mięsności itd.). Mają oni bowiem większe możliwości negocjacji
cen sprzedaży swego towaru. Poza tym, w gospodarstwach tych rolników koszty
ogółem omawianej działalności – dzięki ograniczeniu kosztów pośrednich – są z reguły niższe w porównaniu z gospodarstwami z małą skalą produkcji. Ostatecznie,
prowadzona działalność jest bardziej rentowna.
Niestety, po tegorocznych (czerwiec-wrzesień 2017 r.) doniesieniach prasowych o zaobserwowanych na terenie regionu Mazowsze i Podlasie kolejnych przypadkach wystąpienia ASF u dzików i ogniskach zachorowań u świń domowych
można przypuszczać, że trudności ze sprzedażą polskich świń znów wzrosną,
a w rezultacie również w 2017 r. produkcja żywca wieprzowego będzie na ogół
nieopłacalna.
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IRENA AUGUSTYŃSKA
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI I OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ŻYWCA
WIEPRZOWEGO W POLSCE W LATACH 2011-2016

Słowa kluczowe: regiony rolnicze FADN, opłacalność produkcji żywca wieprzowego
STRESZCZENIE

Głównym celem badań było ustalenie, czy w latach 2011-2016 w polskich gospodarstwach indywidualnych wielkość produkcji żywca wieprzowego i jego opłacalność
były zróżnicowane regionalnie. Analiza wykazała, że w omawianym okresie produkcja żywca wieprzowego była w Polsce na ogół nieopłacalna. Jednak największą wielkością produkcji tego żywca oraz relatywnie najwyższą jego opłacalnością cechowały się zazwyczaj gospodarstwa indywidualne położone w regionie rolniczym FADN
– Mazowsze i Podlasie. Najsłabiej pod tym względem wypadły gospodarstwa z regionu Małopolska i Pogórze, zaś drugą i trzecią pozycję zajęły kolejno gospodarstwa
z Wielkopolski i Śląska oraz z Pomorza i Mazur. O wynikach ekonomicznych z żywca wieprzowego decydowała relacja wartości produkcji (de facto ceny jego sprzedaży) oraz kosztów ogółem. Jednak niemały wpływ na tę relację miała aktualna w tamtym czasie sytuacja na
rynku wieprzowiny w innych krajach Unii Europejskiej oraz świata.
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REGIONAL DIFFERENCES IN VOLUME AND PROFITABILITY OF PIGS PRODUCTION
IN POLAND IN 2011-2016
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SUM M A RY

The main aim of the studies was to determine whether in the years 2011-2016 in Polish private farms the pigs production and its profitability varied regionally. The analysis
showed that in Poland in the discussed period the pigs production was rather unprofitable.
However, the largest production of this animals and the relatively highest profitability of it
was found in the private farms located in the FADN agricultural region – Mazowsze and
Podlasie. The weakest results in this respect were found in private farms from Małopolska
and Pogórze, while the second and third positions was taken by farms from Wielkopolska
and Śląsk and farms from Pomorze and Mazury. The economic results of pigs production
were determined by the relation of the value of production (de facto the sale price of pigs)
and the total costs. However, the situation in the pork market in other European Union
countries and in the world had also influenced this relation at that time.
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1. Wstęp
Ochrona środowiska w rolnictwie polskim nabrała dużego znaczenia od momentu
przystąpienia do Unii Europejskiej w maju 2004 roku w związku z koniecznością implementacji szeregu przepisów unijnych do prawa polskiego. Już wcześniej, w 2002
roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministerstwem Środowiska
wydały zbiór praktycznych rad, których stosowanie zapewnia zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Był to „Kodeks dobrej praktyki rolniczej” (KDPR),
zredagowany przez specjalistów z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.
Rok później (2003) przygotowano publikację pod tytułem „Zwykła dobra praktyka
rolnicza” (ZDPR) – pojęcie to zostało wprowadzone do ustawodawstwa Unii Europejskiej na etapie reformowania Wspólnej Polityki Rolnej. Analiza treści KDPR,
ZDPR i późniejszych aktów prawnych wskazuje, że celem głównym dobrych praktyk rolniczych względem środowiska jest ochrona wody, którą należy traktować jako
jego główny zasób. Działania ochronne nabierają więc najwyższej rangi w obszarach
górskich naszego kraju, uznawanych za wodorodne. Same tylko Karpaty Polskie,
zajmujące 6,3% powierzchni Polski, dostarczają 13% krajowych zasobów wodnych,
a wszystkie obszary górskie – do około 30% [Kostuch 1976, Starkel 1990].
W rolnictwie górskim, ze względu na urzeźbienie terenu oraz zwiększoną ilość
opadów atmosferycznych, szczególnie istotne jest zapobieganie erozji wodnej, czyli
zmywania gleby wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami przez spływającą po jej powierzchni wodę opadową (także roztopową). Drugim podstawowym aspektem
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ochronnym jest stosowanie takiego użytkowania, które zminimalizuje zanieczyszczenie wód glebowych i gruntowych, zwłaszcza azotanami. Zatem z jednej strony istnieje potrzeba zamiany spływu powierzchniowego na odpływ gruntowy, a z drugiej dbałości o jakość wód infiltrujących w głąb profilu glebowego. Warto już w tym miejscu
zaznaczyć, że zarówno problem erozji/spływu, jak i migracji zanieczyszczeń dotyczy
głównie terenów pozbawionych trwałej okrywy roślinnej [Jaguś i Twardy 2006].
Działania w zakresie ochrony przeciwerozyjnej oraz zrównoważonej gospodarki
nawozowej są bardzo ważne w górskiej zlewni kaskady Soły, rozciągającej się w południowej części województwa śląskiego na terenach Beskidów: Śląskiego, Żywieckiego, Makowskiego i Małego. Kaskada składa się z trzech zbiorników zaporowych: Tresna, Porąbka i Czaniec, zasilanych ze zlewni o powierzchni 1119,16 km2 (rysunek 1).
Zlewnia kaskady Soły

Rysunek 1

1 – zbiornik Tresna,
2 – zbiornik Porąbka,
3 – zbiornik Czaniec

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załacznika nr 6 do projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie
warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły.
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Łączna pojemność zbiorników wynosi 124,62 mln m3, a ich podstawową funkcją
jest dostarczanie wody na potrzeby wodociągowe rejonu Bielska-Białej i konurbacji
górnośląskiej [Bałus i in. 2007]. Obliguje to do prośrodowiskowego zagospodarowania obszaru zlewni. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk rolniczych, które powinny być przywoływane w działalności informacyjno-szkoleniowej
prowadzonej przez służby doradztwa rolniczego na tego typu terenach.

2. Struktura użytkowania ziemi
Zagospodarowanie obszaru zlewniowego kaskady Soły najlepiej rozpatrywać z poziomu gminnych jednostek przestrzennych. Obszar ten obejmuje praktycznie w całości tereny siedemnastu gmin (rysunek 1). Są to, w porządku alfabetycznym: Buczkowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice,
Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Szczyrk, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec. W przedmiotowej zlewni znajduje się dodatkowo północna, lesista część gminy Porąbka. W większości gmin (10 na 17), zwłaszcza tych typowo
górskich, dominują grunty leśne. Ukształtowanie powierzchni decyduje również
o rozprzestrzenieniu gruntów ornych. W kilku przypadkach ich udział w powierzchni gminy przekracza 20%, a szczególnie dużo (34,7-44,1%) wynosi w Buczkowicach,
Gilowicach, Łodygowicach i Świnnej (tabela 1). Jest to zbyt duży odsetek, o czym
przekonują opracowania dotyczące podstaw użytkowania ziemi w Karpatach Polskich, pochodzące już z lat 70. XX wieku [Kurek i in. 1978]. Już wtedy postulowano
ukierunkowanie rolnictwa górskiego na użytkowanie łąkowo-pastwiskowe.
Problem zagospodarowania przestrzenno-strukturalnego jest ważny z punktu
widzenia retencji wodnej zlewni, którą W. Mioduszewski [1999] nazywa w tym
kontekście retencją krajobrazową. Wynika ona z odpowiedniego rozprzestrzenienia i układu podstawowych form zagospodarowania terenu, tj. pól ornych, użytków zielonych, lasów i powierzchni utwardzonych (zabudowanych). Według S. Kurka
[1990], struktura użytkowania terenu w Karpatach Polskich powinna być kształtowana według następujących zasad:
a) na terenach poniżej 500 m n.p.m. grunty orne mogą zajmować 30-40% powierzchni ogólnej, użytki zielone 20-30% i lasy około 30% (pozostałe tereny
do 10%);
b) na terenach w przedziale 500-700 m n.p.m. udział gruntów ornych nie powinien przekraczać 15-20%, użytki zielone powinny zajmować nie mniej
niż 20-30%, a lasy 50-55%;
c) na terenach od 700 do 1000 m n.p.m. należy zupełnie zrezygnować z gruntów ornych, 15-20% powierzchni przeznaczyć na trwałe użytki zielone,
a resztę powinien zajmować las;
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d) na terenach powyżej 1000 m n.p.m. trwałe użytki zielone, jeśli istnieją, mogą
być okresowo wypasane, o ile nie ma przeciwwskazań od strony ochrony
przyrody.
Tabela 1
Udział głównych form użytkowania ziemi w całkowitej powierzchni gmin
w zlewni kaskady Soły
Gmina

Formy użytkowania [%]

Powierzchnia [ha]

Grunty
leśne

Grunty
orne

Łąki,
Pastwiska

Tereny
zabudowane

Buczkowice

1933

5,3

44,1

25,0

23,0

Czernichów

5626

62,1

3,8

15,6

brak danych

Gilowice

2815

21,0

34,7

22,2

9,1

Jeleśnia

17051

55,4

17,4

17,9

8,5

Koszarawa

3124

48,7

20,2

19,7

brak danych

Lipowa

5808

56,3

18,0

20,0

5,7

Łękawica

4223

64,6

12,7

14,5

8,2

Łodygowice

3520

22,8

36,3

14,2

brak danych

Milówka

9833

50,5

18,4

16,2

5,0

Radziechowy Wieprz

6594

38,3

20,5

22,3

18,9

Rajcza

13117

60,4

8,9

11,8

brak danych

Szczyrk

3907

68,6

12,6

7,9

5,4

Ślemień

4587

56,4

24,8

8,4

6,0

Świnna

3940

35,3

43,8

10,3

8,8

Ujsoły

10995

71,1

7,0

10,6

brak danych

Węgierska Górka

7706

51,5

15,4

15,2

17,9

Żywiec

5057

14,6

17,0

16,7

brak danych

Nazwa

Źródło: Na podstawie materiałów Urzędu Statystycznego w Katowicach (Statystyczne
Vademecum Samorządowca 2014), informacji z urzędów gmin oraz danych z gminnych opracowań planistycznych.

Warto wiedzieć, że tereny leśne zdecydowanie przyczyniają się do ograniczenia
spływu powierzchniowego, jednak nie można przeceniać ich znaczenia w kontekście zasilania wód podziemnych, ponieważ ewapotranspiracja lasu jest zazwyczaj
większa niż innych terenów zielonych, w tym uprawnych [Mioduszewski 1999].
Stąd też całkowity odpływ ze zlewni zalesionej jest mniejszy, niż ze zlewni o małym udziale terenów leśnych [Querner i in. 1997].
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3. Ochrona przeciwerozyjna
Problem erozji jest poważny w zlewni kaskady Soły ze względu na znaczne deniwelacje i spadki terenu. Według P. Prochala [1960] przeciętna wysokość zlewni
do zapory w Porąbce wynosi 648 m n.p.m., a ponad 70% tego obszaru posiada
spadki przekraczające 20%. Największe zagrożenie pochodzi z terenów użytkowanych jako grunty orne. Stąd też należy ograniczać ten sposób gospodarowania
w warunkach nachylenia terenu według zasad:
 użytkowanie orne jest w miarę bezpieczne dla gleby przy nachyleniu terenu
poniżej 6° (spadek <10,5%), ale i tak wymaga ostrożności;
 na gruntach o nachyleniu 6-12° (spadek około 10-21%) można prowadzić
gospodarkę orną (polową), ale potrzebne jest stosowanie płodozmianu
przeciwerozyjnego, a jeśli tylko pozwala na to szerokość działki – uprawy
poprzeczno-stokowej;
 grunty o nachyleniu ponad 12° (spadek >21,3%) należy zagospodarować
jako użytki zielone lub doprowadzić do ich zakrzaczenia lub zalesienia (terenów o takim nachyleniu nie powinno się przekształcać w grunty orne);
 w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu ponad 20°
nie można ich wykorzystywać pod uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku, a także grunty te nie mogą być czarnym ugorem
(można je wykorzystywać pod uprawę roślin wieloletnich, z okrywą roślinną
lub ściółką w międzyrzędziach lub prowadzić uprawę metodą tarasową).
Według badań K. Klimy [1997], wspomniany płodozmian przeciwerozyjny
w obszarach karpackich może stanowić następujące zmianowanie:
1) burak pastewny;
2) owies z wsiewką koniczyny łąkowej;
3) koniczyna łąkowa;
4) pszenżyto ozime.
Autor ten zaleca jednak obsiew jak największej ilości pól koniczyną łąkową
i koniczyną łąkową z tymotką łąkową, a także stosowanie zielonych poplonów
i międzyplonów, ale podkreśla dodatkowo, że najlepsze właściwości ochronne dla
gleb stanowi łąka trwała. W sytuacji uprawy płużnej należy dbać o odpowiedni
układ przestrzenny pól na stoku, aby rośliny dobrze chroniące glebę zajmowały
pola na przemian z roślinami słabiej chroniącymi, np. pola z okopowymi powinny
graniczyć w dolnej części ze zbożami ozimymi lub wieloletnimi motylkowatymi.
Szereg metod zapobiegania erozji na gruntach ornych w terenach górskich
opisała J. Fatyga [2001]. Autorka poruszyła między innymi problem kształtowania
granicy rolno-leśnej stwierdzając, że granica polowo-darniowa, nawet w sprzyjających warunkach urzeźbienia, nie powinna przebiegać wyżej od hipsometrycz-
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nej granicy upraw polowych, która w Karpatach biegnie na wysokości 600-650 m
n.p.m. Spośród innych metod zapobiegawczych opisywanych w literaturze problemu warto przywołać:
– poprzeczne orientowanie pól oraz poprzeczny kierunek (prostopadły lub
lekko ukośny do spadku) prac agrotechnicznych (orki, siewu, nawożenia,
pielęgnacji);
– zastąpienie uprawy płużnej przez uprawę bezorkową (np. kultywatorem
z szerokimi łapami);
– formowanie dolnych granic pól w postaci grobelek (nasypów) – zadarnionych, a nawet umocnionych kamieniami lub obsadzonych krzewami jagodowymi;
– umocnienie linii spływu wód zapobiegające rozmywaniu gruntu;
– tarasowanie stoków metodą wydzielania pól wstęgowych o szerokości do
kilkudziesięciu metrów, ograniczonych od dołu pasami darniowymi o szerokości 1 m (pasy te przekształcą się w skarpy oddzielające lekko nachylone
powierzchnie płużne, przystosowane do uprawy poprzecznej);
– naorywanie bruzd chłonnych nieco ukośnie do spadku w odstępach co 1020 m;
– stosowanie przedsiewnej dawki nawozowej około 20 kg N/ha dla ozimin, co
zapewni szybszy wzrost roślin i osłonięcie gleby;
– stosowanie wsiewek w roślinę główną;
– preferowanie uprawy mieszanek motylkowato-trawiastych oraz ozimin;
– mulczowanie (przykrywanie powierzchni gleby szczątkami roślinnymi),
także w formie pozostawiania na zimę nieprzyoranych roślin poplonowych;
– głęboszowanie (co 4-5 lat) spulchniające podglebie, ułatwiające wsiąkanie
wody;
– stosowanie spulchniaczy śladów pozostawionych przez koła ciągników;
– podsiewanie i przykrywanie (np. gałęziami) świeżych bruzd erozyjnych;
– unikanie ciągłego użytkowania pastwiskowego na rzecz przemiennego –
kośno-pastwiskowego.

4. Warunki nawożenia
Podobnie jak problemu erozji, w zlewni kaskady Soły nie można bagatelizować
problemu zanieczyszczenia wód azotanami. Przekonuje o tym treść opracowania
autorstwa S. Twardego i in. [2003], identyfikującego wody i obszary wrażliwe na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie. Przeważająca część obszaru zlewni kaskady
Soły została wydzielona jako „strefa zagrożona” (10-50 mg/dm3), a centralna
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część zlewni wraz z otoczeniem zbiornika Tresna jako „strefa zanieczyszczona”
(>50 mg/dm3). Bardzo podobne przestrzennie wydzielenie przedstawiono dla
wód wgłębnych, przy czym strefę zanieczyszczoną oznaczono także jako obszar
wrażliwy. Dodatkowo teren zlewni zbiornika Tresna zaklasyfikowano do zlewni
zbiorników retencyjnych potencjalnie zagrożonych eutrofizacją.
Dla ochrony wód przed azotanami szczególnie ważne są dobre praktyki w nawożeniu, poprzedzone bilansowaniem składników nawozowych [Pietrzak, 2013],
które mają prowadzić do optymalnego wykorzystania azotu przez rośliny przy
jednoczesnym zminimalizowaniu jego strat (na ulatnianie, zmywanie, migrację wgłębną). W nawożeniu mineralnym terenów górskich dawka powinna być
podzielona tak, aby jednorazowo nie przekraczać 40 kg czystego azotu na 1 ha
[Fatyga 2001]. Ponadto nawozy powinny być wolniej rozpuszczalne w wodzie,
wysokoprocentowe, granulowane i mieć odczyn zasadowy. Jeśli chodzi o gospodarkę nawozami naturalnymi, to ich roczna dawka nie może zawierać więcej niż
170 kg azotu (w czystym składniku) na 1 ha użytków rolnych.
Do ważniejszych zasad służących ograniczeniu rozpraszania azotu do środowiska, określonych w KDPR, ZDPR oraz licznych aktach prawnych [np. Rozporządzenie 2003, 2004, Obwieszczenie 2014, 2017a], należy zaliczyć następujące:
 zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych
śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
 nie należy stosować nawozów, gdy gleba jest nieobsiana lub rośliny są mało
zaawansowane we wzroście, a przewidywane jest wystąpienie większych
opadów;
 należy unikać stosowania nawozów azotowych w późnym okresie wzrostu
i rozwoju roślin, gdyż ich nadmiar pozostający w glebie jest narażony na
wymywanie do wód gruntowych;
 nawozy naturalne oraz organiczne (w postaci stałej lub płynnej) mogą być
stosowane tylko w okresie od 1 marca do 30 listopada (obowiązuje wymóg
przykrycia lub wymieszania z glebą nie później niż następnego dnia po zastosowaniu);
 stosowanie nawozów na stokach o nachyleniu większym niż 6° wymaga
szczególnej ostrożności ze względu na narażenie zmywem powierzchniowym – mianowicie zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci
płynnej (gnojówki, gnojowicy) oraz mineralnych azotowych na glebach bez
okrywy roślinnej (na takich stokach najlepiej stosować obornik, komposty,
nawozy zielone);
 na glebach z poziomem wody gruntowej płycej niż 1,2 m nie można stosować nawozów naturalnych w formie płynnej, a nawozy mineralne azotowe
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powinny być stosowane w okresach maksymalnego zapotrzebowania roślin
na azot;
 nawozy można stosować na gruntach rolnych w odległości co najmniej
20 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha
oraz od stref ochronnych wody lub ujęć wody;
 nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, można stosować na gruntach rolnych
w odległości co najmniej 5 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych, rowów o szerokości ponad 5 m, kanałów;
 gnojowicę można stosować na gruntach rolnych w odległości co najmniej
10 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych, rowów o szerokości ponad 5 m, kanałów;
 w odległości do 20 m od brzegów wód powierzchniowych (cieków, zbiorników) oraz stref ochronnych wody lub ujęć wody, stosowanie nawozów mineralnych może się odbywać tylko poprzez rozsiewanie ręczne;
 zabrania się pryzmowania i przetrzymywania obornika bezpośrednio
na gruncie – powinien być przechowywany na szczelnej płycie gnojowej
(o wielkości zapewniającej możliwość gromadzenia co najmniej przez
6 miesięcy) lub w pomieszczeniach inwentarskich (oborach głębokich),
przy czym wycieki muszą być odprowadzane do szczelnych zbiorników;
 gnojówkę i gnojowicę należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów;
 należy utrzymywać jak najwięcej „pól zielonych” (roślin ozimych, wieloletnich, poplonów, międzyplonów), co zmniejsza ilość mineralnych form
azotu w glebie i wymywanie azotanów – zaleca się, aby na terenach urzeźbionych przynajmniej 75% powierzchni gruntów ornych pozostawało przez
cały rok pod okrywą roślinną.
Odrębne zasady dotyczą stosowania ścieków i osadów ściekowych jako materiału nawozowego. Najważniejsze wytyczne ich stosowania są zawarte we właściwych Rozporządzeniach [2014, 2015], przy czym ściśle w kontekście ochrony wód, z nawożenia ściekami i osadami ściekowymi są wyłączone grunty orne,
w których woda gruntowa występuje pod powierzchnią terenu płycej niż 1,2 m,
a także użytki zielone o poziomie wody gruntowej płycej niż 1 m [Rozporządzenie
2003].
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5. Utrzymywanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
Użytki zielone odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu środowiska geograficznego obszarów karpackich, pełniąc szereg ważnych funkcji ekologicznych
[Kostuch, 2000], jak choćby: wytwarzanie biomasy, urozmaicanie siedlisk, zwiększanie bioróżnorodności terenu, ochrona gleb przed erozją mechaniczną (wodną
i wietrzną), minimalizowanie zjawisk spływu powierzchniowego, zwiększanie retencji glebowej i zasilania wód podziemnych, tworzenie przyjaznego mikroklimatu. Górskie użytki zielone posiadają ogromny potencjał jako źródło taniej i wartościowej paszy dla zwierząt gospodarskich, i w przeciwieństwie do upraw ornych
mogą być utrzymywane niemal na każdym stanowisku [Kern, 1982].
Utrzymywanie TUZ wiąże się z wymogiem zachowania tej formy użytkowania
ziemi na niezmienionym poziomie w skali kraju w stosunku do powierzchni referencyjnej (wskaźnikowej) ustalonej w 2015 roku. W sytuacji, gdy stosunek TUZ do
wszystkich użytków rolnych zmniejszy się o więcej niż 5% do wskaźnika referencyjnego, nie będzie możliwe ich przekształcanie, w tym zaorywanie. Na obszarach
Natura 2000 obowiązuje ciągły zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych,
gdyż są one traktowane jako użytki cenne przyrodniczo. A zatem dotyczy to znacznej części zlewni kaskady Soły (35 tys. ha), a ściślej Beskidu Żywieckiego, który został wydzielony jako obszar siedliskowy Natura 2000 (kod obszaru PHL240006).
Utrzymywaniu górskich użytków zielonych służy między innymi Program
Owca Plus, obejmujący różne formy wsparcia wypasu owiec na halach Beskidów Śląskiego i Żywieckiego. Program ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego od roku 2007. Gospodarka pasterska jest czynnikiem powstrzymującym niekontrolowane sukcesje lasu, przyczyniając się do ochrony
cennych przyrodniczo hal i polan, a także zachowania areału trwałych użytków
zielonych. Zdaniem S. Twardego i R.G. Hamnetta [2000], w warunkach nieopłacalności rolnictwa górskiego, jedynym rozwiązaniem dla produkcji zwierzęcej jest
bazowanie na naturalnych paszach wytwarzanych niskonakładowo, co umożliwia
właśnie pasterstwo.

6. Bieżące zagadnienia szkoleniowe
(integrowana ochrona roślin, zasada wzajemnej zgodności)
W zlewni kaskady Soły działalność informacyjno-szkoleniową w zakresie obowiązującego prawa i praktyk rolnictwa zrównoważonego prowadzą głównie służby doradztwa rolniczego, tj. powiatowe zespoły doradztwa rolniczego w Bielsku-Białej oraz w Żywcu. Aktualne zagadnienia szkoleniowe, uwzględniające problematykę ochrony środowiska, koncentrują się na stosowaniu środków ochrony
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roślin oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w tym warunków uzyskania wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednich)
zgodnie z tzw. zasadą wzajemnej zgodności (ang. cross-compilance). Wsparcie to
bowiem coraz mocniej jest powiązane z koniecznością utrzymywania gruntów
w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska.
Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin są konsekwencją obowiązku realizacji w każdym gospodarstwie rolnym (od początku 2014 roku) tzw.
integrowanej ochrony roślin. Realizacja tego programu prowadzi do ograniczania
zużycia pestycydów poprzez (między innymi):
– rozpoznanie progów ekonomicznej szkodliwości patogenów (tzn. granicznej liczebności organizmu szkodliwego, przy której straty w uprawie, jakie
może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania);
– wskazanie optymalnego terminu wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin;
– stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego
i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie;
– stosowanie płodozmianu;
– zapobieganie introdukcji organizmów szkodliwych;
– stosowanie środków higieny fitosanitarnej (np. regularne czyszczenie sprzętu).
Obok zasad integrowanej ochrony roślin cały czas obowiązuje szereg zasad
praktycznego stosowania pestycydów. Są one podawane w broszurach służb doradztwa rolniczego [np. Kajdan-Zysnarska i Nowak 2011], a od strony prawnej
widnieją w treści Ustawy o środkach ochrony roślin [Obwieszczenie 2017b] oraz
powiązanych z nią aktów wykonawczych.
Równie ważne są szkolenia w zakresie spełniania w gospodarstwach rolnych
wspomnianej zasady wzajemnej zgodności. Zasada ta oznacza powiązanie uzyskiwanych płatności (wsparcia bezpośredniego) ze spełnieniem przez rolników
określonych wymogów – konsekwencją niespełniania jest zmniejszenie przyznawanych płatności. Omawiane w niniejszym artykule problemy mieszczą się w obszarze ochrony środowiska naturalnego, dotyczącym:
1) ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia);
2) ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa);
3) ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne;
4) ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku rolniczego stosowania komunalnych osadów ściekowych;
5) ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa).

Wskazania dla doradztwa rolniczego w górskich obszarach wodorodnych ...

103

W kontekście ochrony wód podkreślane są głównie: ochrona przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi, zasady stosowania osadów ściekowych, wymogi dotyczące nawożenia.

7. Podsumowanie
Działalność rolnicza w obszarach górskich wpisuje się w środowisko o cechach
wyraźnie różnych od obszarów niżowych. Mowa tu choćby o wzniesieniu terenu (czyniącym surowszy klimat), jego urzeźbieniu (sprzyjającym spływowi powierzchniowemu i erozji), a także większej ilości opadów (przesądzającej o funkcji wodorodnej). Stąd też prowadzenie gospodarstw rolniczych w zlewniach górskich, tym bardziej dostarczających wodę pitną jak zlewnia kaskady Soły, wymaga
stosowania praktyk wyrażających troskę o zasoby środowiska, w tym zwłaszcza
zasoby wodne. Ważne jest więc, aby działalność informacyjno-szkoleniowa służb
doradztwa rolniczego obejmowała zagadnienia związane z ochroną wód, przedstawiające potrzeby zmian w strukturze użytkowania gruntów (w tym utrzymywania trwałych użytków zielonych), metody zapobiegania erozji, zasady nawożenia i ochrony upraw przed szkodnikami. Wszystko to jest coraz mocniej powiązane z warunkami uzyskiwania wsparcia finansowego w ramach wspólnej polityki
rolnej UE.
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ANDRZEJ JAGUŚ
WSKAZANIA DLA DORADZTWA ROLNICZEGO W GÓRSKICH OBSZARACH
WODORODNYCH NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI KASKADY SOŁY

Słowa kluczowe: rolnictwo górskie, użytkowanie ziemi, erozja, ochrona zasobów wodnych,
zlewnia kaskady Soły
STRESZCZENIE

W artykule omówiono problemy rolnictwa górskiego, które powinny być uwzględniane w działalności informacyjno-szkoleniowej służb doradztwa rolniczego. Są one związane z ochroną powstających w zlewniach górskich zasobów wodnych. Zwrócono uwagę na
konieczność transformacji struktury użytkowania ziemi, w tym utrzymywania trwałych
użytków zielonych. Wspomniano o metodach zapobiegania spływowi powierzchniowemu i jednocześnie erozji, a także warunkach stosowania nawozów i środków ochrony
roślin. Potrzebę rozpowszechniania wiedzy uzasadniono na przykładzie obszaru zlewni
kaskady Soły. Prowadzenie gospodarstw zgodnie z wymogami ochrony środowiska jest
obecnie warunkiem uzyskiwania dopłat do działalności rolniczej.
ANDRZEJ JAGUŚ
SUGGESTIONS FOR AGRICULTURAL COUNSELING IN THE MOUNTAINOUS
WATER-BEARING AREAS: A STUDY OF THE SOŁA RIVER DAM CASCADE

Keywords: mountain farming, land use, erosion, water resources protection, Soła River
dam cascade catchment
SUM M A RY

This article reviews the problems of mountain farming, which should be included in
the information and training activity of the agricultural advisory services. They are related to the protection of water resources in mountain catchments. The attention has been
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paid to the need of transformation of the structure of land use, including the maintenance
of the land permanent meadow-pasture. The methods of preventing surface runoff and
erosion, as well as conditions of fertilizers application and plant protection products, were
mentioned. The necessity for popularization of the knowledge was proved on the example
of the area of the Soła River dam cascade. Running a farm in accordance with environmental protection requirements is now a condition for obtaining subsidies for agricultural
activities.
e-mail: ajagus@ath.bielsko.pl
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ZATRUDNIENIE W OŚRODKACH
DORADZTWA ROLNICZEGO W 2017 ROKU
1. Wstęp
Dane liczbowe dla niniejszej analizy zebrane zostały przy pomocy ankiet w lipcu 2017 roku, ze wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego. W opracowaniu
wykorzystano również wyniki analiz przeprowadzonych w podobnym zakresie
w latach wcześniejszych.

2. Wyniki badań i dyskusja
Po roku 2005 liczba zatrudnionych ogółem wykazuje stałą tendencję spadkową.
Zatrudnienie w tym okresie zmniejszyło się o ok. 24% (tabela 1).
O podobny odsetek zmniejszyła się też w tym okresie liczba gospodarstw. Dla
doradztwa rolniczego poszerzył się zakres realizowanych zadań, o problematykę dostosowywania gospodarstw do wymogów jakościowych, środowiskowych,
sanitarno-higienicznych obowiązujących w UE. Doradztwo rolnicze udzielało
i nadal udziela rolnikom pomocy w pozyskiwaniu dostępnych form pomocy finansowej, a także inicjuje i wspiera pozarolnicze formy działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich.
Różna wielkość województw, o różnym rozdrobnieniu gospodarstw ma odzwierciedlenie w liczbie zatrudnionych i liczbie terenowych zespołów doradczych.
W najmniejszym ośrodku zatrudnionych jest 111 osób, największy zatrudniał
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542 osoby. W określonych poniżej przedziałach liczbowych, wg liczby zatrudnionych, mieszczą się:
 do 200 osób
– 6 ośrodków,
 201 do 300 osób
– 6 ośrodków,
 301 do 400 osób
– 3 ośrodki,
 powyżej 401 osób – 1 ośrodek.
Tabela 1
Zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego
w latach 1992-2017 (liczba osób)
Rok

Ogółem zatrudnionych

w tym: kadra
kierownicza i doradcza

1992

5 846

4 579

1996

5 700

4 700

1998

5 630

4 620

2003

5 315

4 362

2005

5 426

4 510

2007

5 354

4 410

2010

4 603

3 777

2012

4 490

3 772

2015

4 202

3 549

2017

4070

3429

Źródło: [A. Pabich 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2015, a dla roku
2017 opracowanie na podstawie danych ODR i wyników własnych badań ankietowych].

W strukturze ośrodków, dziewięć posiada trójstopniową organizację centrala
– oddział – zespół doradczy, a pozostałe mają organizację dwuszczeblową centrala – zespół doradczy. Różna jest w poszczególnych ośrodkach liczba terenowych
zespołów doradczych i waha się od 11 do 37. Specjaliści i doradcy Centrali i Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (PZD), stanowią ponad 70% ogółu
zatrudnionych (tabela 2).
Zatrudnienie doradców w PZD, poszczególnych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, waha się najczęściej – w zależności od wielkości powiatu i ilości gospodarstw – od 6 do 9 osób.
Wielkości na wykresie 1 i 2 pokazują wartości średnie. Nie odnoszą się do liczby rolników (potencjalnych klientów instytucji doradczej). Tym niemniej wynika
z nich, że w 9 województwach liczba doradców terenowych jest mniejsza aniżeli
liczba gmin na terenie województwa.
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Tabela 2
Zatrudnienie w ODR w latach 2003-2017
wg grup stanowisk (funkcji)
Stanowisko (funkcja)

Zatrudnienie w latach (liczba osób)
2003

2005

2007

2010

2012

2015

2017

Kadra kierownicza

322*

601

520

585

570

565

272*

Specjaliści i doradcy

4 040

3 909

3 890

3 192

3 202

2 984

3157

Pozostali

953

916

944

826

718

653

641

Ogółem

5 315

5 426

5 354

4 603

4 490

4 202

4070

* bez kierowników terenowych zespołów doradczych, których uwzględniono w grupie specjaliści i doradcy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Wykres 1
Średnia liczba zatrudnionych pracowników w Powiatowych Zespołach
Doradczych w poszczególnych ośrodkach w czerwcu 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.
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Wykres 2
Średnia liczba doradców pracujących w Powiatowych Zespołach Doradztwa
przypadająca na 1 gminę w czerwcu 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Przewaga kobiet występuje w większości grup stanowisk poza kadrą kierowniczą, gdzie udział kobiet wynosił 48,5%. Najwięcej kobiet (59,3%) zatrudnionych
jest w centrali ośrodka. Zawód doradcy rolniczego feminizuje się głównie w centralach ośrodków, zlokalizowanych najczęściej w większych miejscowościach.
W terenowych zespołach doradczych zatrudnienie kobiet utrzymuje się na poziomie ok. 58% (tabela 3).
Tabela 3
Procentowy udział kobiet i mężczyzn zatrudnionych w ODR
w 2017 roku wg grup stanowisk
Procentowy udział

Liczba
osób

Kobiet

Mężczyzn

Kadra kierownicza

565

48,5

51,5

Specjaliści i doradcy centrali

753

59,3

40,7

Doradcy terenowych zespołów doradczych

2231

58,2

41,8

Stanowisko (funkcja)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.
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W działach Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska ponad 80% zatrudnionych stanowią kobiety, mężczyźni
dominują w Działach Teleinformatyki – 79% (tabela 4).
Tabela 4
Specjaliści i doradcy centrali ODR wg działów i wykształcenia
w 2017 roku, (liczba osób)
Dział

Wykształcenie
średnie

wyższe

Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

15,1

84,9

Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

6,7

93,3

Rozwoju Obszarów Wiejskich

3,9

96,1

Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

0,0

100,0

Teleinformatyki

32,6

67,4

Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw

18,3

81,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ODR.

W strukturze organizacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego funkcjonują terenowe zespoły doradztwa rolniczego. Określane jako rejonowy, powiatowy lub
terenowy zespół doradców, działają najczęściej w granicach powiatu. Jest ich obecnie 311, najwięcej w województwie mazowieckim i wielkopolskim, odpowiednio
37 i 31, najmniej w lubuskim i opolskim po 11. 87% pracowników terenowych
zespołów doradztwa posiada wykształcenie wyższe. Kobiety w grupie doradców
terenowych stanowiły w czerwcu 2017 roku 58,2%.
Ankiety zawierały pytanie dotyczące wieku pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Zebrane informacje dotyczyły kategorii do 30 lat, 31-50 lat, 51-60
lat i powyżej 60 lat (tabela 5)
45,3% kadry kierowniczej i 48,6% specjalistów i doradców terenowych jest
w wieku powyżej 51 lat. Najmniej (9%) pracowników do 30 lat, zatrudnionych
jest w terenowych zespołach doradczych. Taka struktura zatrudnienia nie zapewnia możliwości zmiany pokoleniowej w doradztwie rolniczym. Z powodu niskich
płac i braku perspektyw na istotną zmianę w tym zakresie nie można liczyć, gdyż
młodzi ludzie z wyższym wykształceniem niechętnie podejmują pracę w jednostkach państwowego doradztwa rolniczego.
W poszczególnych ośrodkach doradztwa rolniczego największy odsetek zatrudnionych w wyróżnionych przedziałach wiekowych różni się. Generalnie
– w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się liczba pracowników powyżej
51 roku życia.
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Tabela 5
Kadra kierownicza i doradcza ODR wg wieku w procentach
w 2017 roku
Komórka organizacyjna

Liczba
osób

Przedziały wiekowe
liczba osób w %
do 30 lat

31-50 lat

51-60 lat

powyżej
60 lat

Kadra kierownicza, specjaliści oddziałów

1007

10,4

44,3

29,3

16,0

Kierownicy, specjaliści i doradcy terenowych
zespołów doradczych

2542

9,0

42,4

30,5

18,1

Pozostali

641

6,7

45,7

37,8

9,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ODR.

3. Podsumowanie
Zmiany zatrudnienia w ośrodkach doradztwa rolniczego, na przestrzeni kilkunastu lat, dotyczą:
– zmniejszania liczby zatrudnionych,
– postępującej feminizacji zawodu doradcy,
– „starzenia się” pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i zbyt małej liczby pracowników w wieku do 30 lat, nie gwarantującej
„zmiany pokoleniowej w doradztwie”,
– rosnącego udziału doradców z wyższym wykształceniem, co powinno korzystnie wpływać na jakość świadczonych usług.
Z analizy przeprowadzonej w ramach operacji dofinansowanej ze środków
KSOW w ramach PROW 2014-2020 pod tytułem „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie” wynika, że w 160 Powiatowych
Zespołach Doradztwa, które udzieliły odpowiedzi:
a) więcej doradców aniżeli gmin w powiecie było w 23 PZD,
b) mniej doradców aniżeli gmin w powiecie było w 67 PZD,
c) tyle samo doradców co gmin w powiecie było w 70 PZD.
Tak więc w obecnej dominującej strukturze organizacyjnej ODR (doradca
w każdej gminie) w 137 PZD (83% PZD uczestniczących w badaniach) nie ma
możliwości zorganizowania prawidłowego rozwoju zawodowego doradców podejmujących pracę w ODR (odchodzi doradca i na jego miejsce zatrudniany jest
nowy doradca), bez możliwości wprowadzenia nowego pracownika w obowiązki
i ułatwienia pozyskania ważnego w pracy doradczej zaufania wśród korzystających z usług doradczych.
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Braki w zatrudnieniu dotyczą również specjalistów zakładowych w centrali
i oddziałach ODR, co jest jeszcze bardziej brzemienne w skutkach, gdyż specjaliści zakładowi pełnią rolę doradców/konsultantów dla doradców terenowych.
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WYBRANE DZIAŁANIA ZAWARTE W PROW 2014-2020
WSPIERAJĄCE DORADZTWO ROLNICZE
1. Wstęp
Na system doradztwa rolniczego można spojrzeć poprzez pryzmat Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Traktat jako główny akt prawny
UE, reguluje różne sfery życia społeczno-gospodarczego krajów członkowskich,
w tym wspólną politykę rolną. W ujęciu traktatowym celami wspólnej polityki
rolnej jest zwiększenie wydajności rolnictwa poprzez wspieranie postępu technicznego, innowacji, optymalnego wykorzystania czynników produkcji, w tym
siły roboczej. Kolejnym celem WPR jest stabilizacja rynków rolnych, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, przy jednoczesnym zapewnieniu rozsądnych cen
dla konsumentów. W Traktacie wskazano na potrzebę podjęcia środków zmierzających do skutecznej koordynacji wysiłków podejmowanych w dziedzinach
kształcenia zawodowego, badań naukowych i upowszechniania wiedzy rolniczej
[TFUE, 2009].
System doradztwa rolniczego w tym kontekście staje się istotnym czynnikiem
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, odpowiedzialnym za niematerialne środki wsparcia nowoczesnego i postępowego rolnictwa. Misją doradztwa jest, aby rolnictwo permanentnie restrukturyzowało się pod wpływem szeregu instrumentów
wsparcia finansowego WPR. System jest odpowiedzialny za przyspieszenie tempa
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom dotyczącym tzw. globalnych wyzwań społecznych, takich jak zmiany klimatu, środowiska, zmiany demograficzne czy problemy żywnościowe. Doradztwo
staje się coraz poważniejszym ogniwem między nauką, ośrodkami badawczymi
a rolnictwem i innymi sektorami funkcjonującymi w sferze obszarów wiejskich.
Ponadto staje się promotorem i katalizatorem badań naukowych i innowacji,
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oraz przyczynia się do transmisji wiedzy i informacji do rolnictwa, w powiązaniu
z najlepszymi praktykami rolniczymi.
Doradztwo rolnicze reprezentuje sobą „miękkie” czynniki produkcji, czyli rozwój oparty na wiedzy. Wiedza jest najcenniejszym zasobem, decydującym o tempie rozwoju gospodarki. Produkty wiedzy w postaci wykształcenia, kompetencji
i doświadczenia, są głównym składnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku.
W ten sposób rośnie rola kapitału ludzkiego, stanowiąca element dóbr publicznych. Kategoria czynnika ludzkiego w rolnictwie jest określona coraz wyższym
poziomem wykształcenia osób kierujących gospodarstwem rolnym. W kontekście gospodarki opartej o wiedzę, sektor rolny znacznie odstaje od innych sektorów gospodarki w obszarze innowacyjności. Wśród charakterystycznych cech
rolnictwa można wymienić niższe wskaźniki dotyczące produktywności pracy
i ziemi, niskie tempo tworzenia wartości dodanej, niski udział nakładów na środki trwałe, przy występowaniu innych negatywnych czynników, jak wysoki wiek
producentów rolnych i niekorzystny poziom wykształcenia rolników. W tym sensie sektor rolny znacznie odstaje od innych sektorów gospodarki, poprzez niski
udział w tworzeniu dochodu narodowego i nadmierny udział siły roboczej.

2. Problematyka, cel, zakres badań
Podstawą budowania programów rozwoju obszarów wiejskich była strategia „Europa 2020”, dotyczyła ona poczynań na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu
gospodarczego. Celem PROW (2014-2020) jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, klimatem oraz równomierny rozwój terytorialny. W PROW przyjęto sześć priorytetów, które realizowane są poprzez 23 działania, w tym szereg poddziałań i typów operacji. Instrumenty wsparcia finansowego określono na poziomie 13,5 mld euro, w tym
8,6 mld euro środków pochodzących z EFRROW.
Podstawowym celem opracowania, jest przedstawienie działań, które zostały powiązane z systemem doradztwa rolniczego. Na pierwszym miejscu PROW
znalazły się dwa działania: 1. transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz
2. usługi doradcze związane z zarządzaniem gospodarstwem. Pierwsze działanie ma zwiększyć bazę wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich, drugie
zaś doskonalić system doradczy w stosunku do potrzeb rolników. W programie
zaplanowano, że wystąpi zjawisko synergii między wymienionymi działaniami
a działaniem współpraca w ramach EPI, które również omówiono w niniejszym
opracowaniu. Dodatkowo zwrócono uwagę na doradców rolnośrodowiskowych,
którym powierzono zadania pomocy rolnikom, realizującym działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne i ekologiczne.
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W przeprowadzonej analizie wykorzystano głównie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020), akty prawne zawarte w rozporządzeniach PE, Rady,
KE, ustawie o PROW i rozporządzeniach wykonawczych MRiRW.

3. Przegląd udziału doradztwa w realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
Od 2007 r. w krajach europejskich obowiązuje system doradztwa rolniczego
(FAS). System doradztwa rolniczego stanowi istotne ogniwo łączące jednostki naukowo-badawcze z sektorem rolnym, który rozwijając swoją działalność powinien
dążyć do wdrażanie innowacji rolniczych. Celem FAS jest pomaganie rolnikom
w kształtowaniu wiedzy na temat procesów przebiegających w gospodarstwie,
dotyczących głównie ochrony środowiska, klimatu, bezpieczeństwa żywności
oraz zdrowia. Działania w ramach FAS mają ponadto na celu sprzyjać modernizacji gospodarstw, budowaniu konkurencyjności, inicjować integrację sektorową,
pomóc rolnikom w orientowaniu się na rynek oraz promowanie przedsiębiorczości. W ramach systemu doradztwa rolniczego beneficjenci otrzymują porady
uwzględniające szczególną sytuację ich gospodarstw rolnych. Przystąpienie do
systemu przez beneficjentów odbywało się na zasadzie dobrowolności. Jednocześnie system był tak zorganizowany, aby wszyscy beneficjenci mieli możliwość
korzystania z porad. Z uwagi na dużą liczbę rolników w stosunku do doradców,
państwa mogły ustalać priorytety dostępu do systemu.
System doradztwa rolniczego tworzą wyznaczone instytucje publiczne i wybrane podmioty prywatne. W warunkach polskich system zbudowano przede wszystkim na bazie istniejących ośrodków doradztwa rolniczego, które charakteryzują
się długą historią i dużym doświadczeniem. Podstawowym aktem prawnym powołującym ODR jest ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, która w prawie
niezmienionym kształcie przetrwała do dnia dzisiejszego [Ustawa 2004]. Jedyne
zmiany polegały na tym, że w 2009 r. w związku ze zmianą organizacji i podziale
zadań administracji publicznej, ODR przekazano do samorządów województw.
W 2016 r. nastąpił odwrotny proces polegający na podporządkowanie ośrodków
ministrowi rolnictwa, co pozwoliło na powołanie nowych dyrektorów ODR.
Dominującą pozycję w kształtowaniu polskiego systemu doradztwa rolniczego zajmują podmioty publiczne, w mniejszym zaś zakresie podmioty prywatne.
Publiczne podmioty doradcze reprezentowane są przez Centrum Doradztwa Rolniczego, zatrudniając 198 osób oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zatrudniających w sumie 4199 osób. Ośrodki tworzą specyficzny rodzaj
usług niematerialnych, występujący w różnych formach i działaniach, świadczonych na rzecz rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i podmiotów agrobiznesu. ODR są jednostkami organizacyjnym podległymi i nadzorowanymi przez
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ministra właściwego do spraw rolnictwa, które ponadto są finansowane z budżetu państwa. Ośrodki swoje funkcje wypełniają w formie nieodpłatnej, głównie
poprzez szkolenie rolników, działalność informacyjno-upowszechnieniową oraz
analizę przykładową rynków rolnych. Natomiast do działalności o charakterze
odpłatnym zaliczono prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej dla rolników, działalność wydawniczą, poligraficzną i inne poczynania [Ustawa 2004]. Państwa członkowskie zapewniają, że doradcy pracujący w systemie
doradztwa rolniczego będą odpowiednio wykwalifikowani i będą odbywali regularne szkolenia. Wypełnienie tej dyrektywy powierzono dyrektorowi CDR, który
wydaje certyfikaty i prowadzi rejestry doradców. Na listy doradców rolniczych
wpisanych jest 3860 osób, doradców rolnośrodowiskowych 2200 osób, a ekspertów przyrodniczych 524 osoby. Nową kategorią usług doradczych jest pomoc rolnikom przez osoby upoważnione do obsługi aplikacji e-wniosków (1880 osób).
Podmioty prywatne reprezentowane były przez izby rolnicze oraz indywidualnych doradców. Partnerstwo doradztwa prywatnego nie równoważyło liczebnie
jednostek uspołecznionych i tak w okresie programowania 2007-2013 zaangażowanych było 138 doradców z izb rolniczych oraz 157 akredytowanych podmiotów
doradczych. Segment doradztwa prywatnego był ściśle powiązany z działaniem
korzystanie z usług doradczych, a po jego zakończeniu (2015), aktywność doradztwa prywatnego wygasła [Mickiewicz 2016].

4. Działanie związane z transferem wiedzy i działalności
informacyjnej
Realizacja działania związanego z transferem wiedzy i działalności informacyjnej
stawia przed doradztwem możliwość zwiększania bazy wiedzy i innowacyjności
oraz wzmacniania powiązań między rolnictwem a badaniami naukowymi. Działanie ma promować proces uczenia się rolników przez całe życie, w celu zwiększania kapitału ludzkiego w sektorze rolnym. Kolejnym celem jest odchodzenie
od tradycyjnych metod produkcji na ścieżkę korzystania z nowych rozwiązań
innowacyjnych, co powinno być permanentną cechą wszystkich rolników. Transfer wiedzy i działalność informacyjna powinny odbywać się nie tylko w postaci
tradycyjnych kursów szkoleniowych, ale powinny być także dostosowane do potrzeb innych podmiotów na obszarach wiejskich. Z tego względu należy również
wspierać pozostałe formy kształcenia i podnoszenia umiejętności, jak warsztaty,
coaching (trening), demonstracje, wystawy, działalność informacyjna oraz krótkoterminowe programy wymiany (zastępstwa) czy wizyty w gospodarstwach.
Interpretując te dane można powiedzieć, że wytyczne UE wyraźnie wskazują, że w procesie przekazywaniu wiedzy powinno nastąpić urzeczywistnienie
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zasady wzajemnej zgodności, do przestrzegania której zobowiązany jest każdy rolnik korzystający z płatności obszarowej. W ten sposób generowane jest zjawisko
synergii między I filarem WPR, skierowanym na dopłaty bezpośrednie a II filarem
WPR, związanym z rozwojem obszarów wiejskich. Rolnik otrzymujący dopłaty
bezpośrednie zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych wymogów w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej. Nie zawsze w tym zakresie
otrzymuje wystarczające wsparcie doradcze. W procesie przekazywania wiedzy
nie powinny dominować szkolenia typu audytoryjnego, lecz na równym poziomie
inne formy doradztwa, jak przykładowo demonstracje na specjalnie wydzielonym
poletku. Do polecanych form doradztwa należy zaliczyć wizytacje w gospodarstwach wzorcowych, w trakcie których na konkretnym wzorcu można wskazać
inne sposoby gospodarowania. W przypadku pokazów można zaplanować odpowiednie koszty inwestycyjne, na zakup lub leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia obiektów. Można również uzyskać opłaty za doradztwo specjalistyczne
w zakresie zrównoważenia środowiska (coaching). Zupełnie nowym sposobem
zdobywania doświadczenia jest krótkoterminowa wymiana osób zarządzających
gospodarstwami rolnymi (zastępstw).
Zakres tematyczny przedsięwzięć realizowanych w ramach priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, jest skierowany na
tematy horyzontalne oraz tematy dedykowane poszczególnym grupom odbiorców. Polska przy określaniu tematów i zakresu poszczególnych szkoleń, powinna
w szczególny sposób traktować zagadnienia związane z celami przekrojowymi
programu, dotyczącymi między innymi podniesienia wiedzy i świadomości na
temat sposobów prowadzenia gospodarstw rolnych. Tematy powinny być zgodne
z potrzebami środowiska, związane zwłaszcza z przystosowywaniem się do zmian
klimatu. Nowymi tematami będzie wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), z uwzględnieniem biogazowni, energii słonecznej i wiatrowej. Identyfikacji potrzeb szkoleniowych będzie służył system oddolnego pozyskiwania
informacji, co pozwoli na lepsze dostosowanie tematyki realizowanych szkoleń
do wymagań uczestników i zapewni optymalne ukierunkowanie na specyficzne
potrzeby odbiorców [PROW 2015].
Każdy projekt, który jest realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest
oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz społeczeństwem informacyjnym. Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne jest objęta instrumentami
finansowymi WPR. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach tego działania są koszty organizowania i realizowania działania związanego z przekazywaniem wiedzy
lub działalności informacyjnej. Każda forma doradztwa jest inaczej kwalifikowana. W przypadku demonstracji wsparcie może obejmować także odpowiednie
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koszty inwestycyjne. Ponadto wśród wydatków mogą znajdować się koszty podróży, zakwaterowania i diet dziennych uczestników, a także koszty zastępstwa
rolnika w czasie jego nieobecności w gospodarstwie.
Podmioty świadczące usługi w zakresie transferu wiedzy i usługi informacyjne
muszą posiadać odpowiednie zdolności do wykonywania tego zadania w postaci bazy dydaktycznej i wykwalifikowanego personelu, który nabył doświadczenie
poprzez odbywanie regularnych szkoleń. Dostęp do tego działania otwarto dla
wielu beneficjentów, w tym dla jednostek naukowo-badawczych, uczelni, ośrodków doradztwa rolniczego, jednostek samorządu terytorialnego, szkół rolniczych
i dla konsorcjów tworzonych przez te jednostki. Jednocześnie zastrzeżono, że
wsparcie nie może być udzielane za standardową edukację, realizowaną w ramach
uczelni czy szkół średnich. Wsparcia w ramach tego działania udziela się na rzecz
osób działających w sektorze rolnym, spożywczym, gospodarujących gruntami
i innych podmiotów gospodarczych prowadzącymi działalność na obszarach
wiejskich [Rozporządzenie MRiRW 2017].
W obecnej perspektywie finansowej wskazano na możliwości podejmowania
bardzo różnorodnej i wielostronnej tematyki szkoleniowej. Tematyka szkolenia
będzie mogła obejmować zagadnienia związane zwłaszcza z zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej.
Ponadto wśród nowych tematów zasugerowano podejmowanie tematyki poświęconej bezpieczeństwu pracy, marketingowi, rachunkowości, ubezpieczeniom
w gospodarstwie, ochronie środowiska i klimatu (OZE) a także z wykorzystaniem
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Pomoc udzielana na demonstracje będzie służyła promowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk przez umożliwienie rolnikom praktycznego zapoznania
się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania
w sektorach produkcji rolnej lub przetwórstwie rolno-spożywczym. Demonstracje dotyczyć będą w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatu.
Dotychczas agencja płatnicza delegowała realizację niektórych działań na podmioty wdrażające (np. KSOW), które na podstawie odrębnej umowy powierzyły
część zadań agencji płatniczej. Obecnie wprowadzone zmiany polegają na rezygnacji z wyboru podmiotu wdrażającego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych i powierzenia wdrażania tego działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc publiczna pochodzących ze środków europejskich
wymaga jawności i określenia kryteriów. Nabór wniosków będzie miał charakter
konkursu, który dokonany zostanie w oparciu o kryteria oceny merytorycznej
operacji. Wśród pięciu podstawowych kryteriów, które wymieniono w załączniku
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do rozporządzenia MRiRW, na pierwszym miejscu znalazły się programy szkolenia, które oceniane będą pod względem jakości merytorycznej, doboru metod dydaktycznych, itp. Maksymalną liczbę punktów określono na poziomie do 20 pkt.
Za wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną można dostać do 20 pkt., za bazę
dydaktyczno-lokalową do 10 pkt., doświadczenie w organizacji szkoleń do 20 pkt.
oraz koszt osobogodziny szkolenia do 30 pkt. [Rozporządzenie MRiRW 2017].
Według rozporządzenia PE i Rady z 2013 r. maksymalna kwota wsparcia w ramach trzyletniego szkolenia może wynieść 100 tys. euro. Pomoc polega na refundacji 100% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich oraz płatności ryczałtowej
na pokrycie kosztów pośrednich.

5. Działanie związane z usługami doradczymi
Usługi doradcze zmierzają do udzielenia pomocy rolnikom, w tym zwłaszcza
młodym rolnikom, w celu poprawienia ich wyników gospodarczych, ułatwienia
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, w kontekście oddziaływania na środowisko i łagodzenia zmian klimatu. Kolejnym celem jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności oraz promowanie innowacyjnych technologii
w gospodarstwach. Usługi doradcze biorą pod uwagę wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance), dotyczące głównie zarządzania oraz przestrzegania zasad
dobrej kultury rolnej. Ponadto realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie
mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo.
Usługa doradcza dla rolnika musi być powiązana z co najmniej jednym unijnym
priorytetem i z co najmniej jednym zagadnieniem określonym w działaniu. Cechą
charakterystyczną działania jest proponowanie szerokiego zakresu usług. Usługi
doradcze obok wyżej wymienionych celów, mogą obejmować praktyki korzystne
dla klimatu i środowiska, tematy zmierzające do integracji sektorowej, innowacyjności, orientacji na rynek oraz promowania przedsiębiorczości. Mogą dotyczyć
norm bezpieczeństwa związanych z gospodarstwem. Doradztwo może dotyczyć
również innych kwestii, związanych z łagodzeniem zmian klimatu i procesami
dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną i ochroną wód. Może też obejmować doradztwo w zakresie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, rolnictwa ekologicznego oraz aspektów zdrowotnych produkcji zwierzęcej.
W ramach omawianego działania preferuje się kompleksowe usługi doradcze.
Przez kompleksową usługę doradczą dla rolnika rozumie się opracowanie i zrealizowanie 2- albo 3-letniego programu doradczego, wykonanego przez doradcę lub
grupę specjalistów. Doradcy realizujący działanie powinni być zatrudnieni albo
wykonywać pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej na rzecz podmiotu doradczego. Podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych powinny dyspo-
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nować odpowiednimi zasobami w postaci regularnie szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczonego personelu w zakresie doradztwa rolniczego.
Doradca powinien być kompetentnym i wiarygodnym fachowcem w odniesieniu
do dziedzin, których dotyczą świadczone przez niego usługi doradcze. Doradcy
świadczący porady specjalistyczne muszą być wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.
Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warunkiem jest prowadzenie
działalności doradczej, dysponowanie odpowiednią liczbą doradców, posiadanie
odpowiednich warunków technicznych i doświadczenie w świadczeniu usług doradczych. Doświadczenie musi potwierdzić stosownymi dokumentami, że w ciągu ostatnich lat udzielił określonej liczby porad. Przyjęcie tak wysokich kryteriów
spowoduje, że dostęp do usług doradczych uzyskają w zasadzie jednostki doradztwa rolniczego i ewentualnie izby rolnicze. Prywatne, koncesjonowane jednostki
doradztwa rolniczego, które zaprzestały usług doradczych, z uwagi na wygaśniecie środków wsparcia finansowego, nie będą mogły zostać beneficjentami, co jest
sprzeczne z zasadą partnerstwa prywatno-publicznego. Trudno im będzie stworzyć konsorcja, jako sposób uzyskania dostępu do usługi.
W rozporządzeniu MRiRW określono ściśle, jakie koszty mogą być objęte pomocą, w tym wyodrębniono koszty bezpośrednie, koszty ogólne oraz koszty związane z promocją i informacją. Według danych UE maksymalna kwota pomocy
została określona na poziomie 1,5 tys. euro. Natomiast w realiach polskich koszty
wynoszą równowartość 6 tys. zł za opracowanie i realizację 3 letniego programu
doradczego oraz 4,2 tys. zł za opracowanie i realizację 2 letniego programu. Podobnie jak w poprzednim przypadku wsparcie ma charakter pomocy publicznej,
z tego względu musi mieć charakter konkursu. Konkurs rozpisuje podmiot wdrażający (KSOW), który uzyskał delegację od agencji płatniczej. W ramach oceny
merytorycznej wniosku o wsparcie będzie brana pod uwagę kompleksowość ramowego programu, kwalifikacje i doświadczenie doradców, tryb i zasady współpracy doradcy z tzw. ostatecznym odbiorcą (rolnikiem) oraz zakres promowania
innowacyjnych rozwiązań [Rozporządzenie MRiRW 2017].

6. Działanie związane z współpracą w ramach EPI
W ramach reformy wspólnej polityki rolnej UE przyjęto, że wzmacnianie
systemu doradztwa rolniczego powinno sprzyjać poczynaniom innowacyjnym.
Przyjęto, że rolnictwo oparte na wiedzy i innowacyjności, zwiększa liczbę czynników wpływających na postęp oraz wzmacnia powiązania między rolnictwem
a badaniami i innowacjami. W związku z tym UE zobowiązała kraje członkowskie
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do utworzenia sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego, który powinien
ułatwić efektywny przepływ informacji na poziomie lokalnym i regionalnym. Sieć
ma pełnić funkcję działu pomocy technicznej i zachęcać do tworzenia grup operacyjnych, wspierać ich działania poprzez nawiązywanie partnerstwa, tworzenie
grup dyskusyjnych, organizowanie seminariów i warsztatów. Ponadto sieć ma
tworzyć bazy danych, zawierających istotne wyniki badań naukowych i przykłady dobrych praktyk. Poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji na temat
praktycznych potrzeb ma pomóc również w kierowaniu planem badań EPI (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne).
Podstawą działania jest powoływanie grup operacyjnych EPI, składających
się z co najmniej dwóch różnych podmiotów, z jednej strony rolników, z drugiej
zaś jednostek naukowo-badawczych, uczelni, jednostek doradztwa rolniczego czy
jednostek samorządu terytorialnego. Przed grupami operacyjnymi postawiono
zadanie opracowania planu operacyjnego, w którym uwzględniono by cel funkcjonowania, plan zmierzający do osiągnięcia celu, a także informacje na temat
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Pomoc udzielana w ramach omawianego działania polega na refundacji części lub całości kosztów kwalifikowanych,
w zależności od występujących rodzajów działań. Regulacje unijne wprowadzają
przepisy odnośnie do zakresu, formy oraz zasad ponoszenia kosztów kwalifikowanych. Według rozporządzenia PE i Rady z 2013 r. do kosztów kwalifikowanych
zaliczono koszt badania danego obszaru, analizy wykonalności oraz koszty opracowania planu biznesowego. Ponadto do kosztów zaliczono poniesione wydatki
na opracowanie strategii rozwoju lokalnego i koszt aktywizacji danego obszaru,
w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego projektu terytorialnego. W przypadku klastrów aktywizacji koszty mogą dotyczyć organizacji szkoleń, tworzenia
sieci kontaktów między członkami oraz rekrutacji nowych członków. Wsparcie
ogranicza się do okresu maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem wspólnych działań
na rzecz środowiska w należycie uzasadnionych przypadkach [Rozporządzenie
MRiRW 2017].
Według PROW poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych w przypadku kosztów ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu
operacyjnego grupy, animacji, a także promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji. W kolejnych procesach realizacji programu
poziom pomocy spada do 90% kwoty wydatków kwalifikowanych, które związane
są z prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem
przedmiotu operacji. Jeśli operacja obejmuje inwestycje należące w swym zakresie do jednego z działań lub poddziałań określonych w przepisach UE, wówczas
poziom pomocy określa się zgodnie z tymi regulacjami prawnymi. Koszty ogól-
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ne powinny być proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości,
w związku z tym mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł, czyli 20% pozostałych
kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowita maksymalna wartość wsparcia
związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych
przez grupę operacyjną EPI może wynieść 10 mln zł. Czas trwania operacji określono na okres 3 lat, natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach może
być przedłużony [PROW 2015].

7. Doradztwo związane z działaniami rolno-środowiskowoklimatycznymi
Działanie związane z działaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi powinny
zachęcać rolników do stosowania praktyk rolniczych, sprzyjających łagodzeniu zmian klimatu, zmierzających do poprawy stanu środowiska, kształtowaniu krajobrazu, zasobów naturalnych oraz różnorodności genetycznej. Przy
konstruowaniu działania brane są pod uwagę już występujące regulacje prawne, jak przykładowo ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, obszary Natura 2000 (dyrektywa środowiskowa) czy obszary specjalnej ochrony
ptaków (dyrektywa ptasia).
W ramach płatności zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych pomoc
jest udzielana na siedem typów operacji (pakiety), które podzielono na warianty i zadania. Zobowiązanie w ramach działania podejmowane są na okres 5 lat.
Wśród podstawowych wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz w przypadku pakietów przyrodniczych - ekspertyzy przyrodniczej. Plan przygotowywany jest przy
udziale doradcy rolnośrodowiskowego, a dokumentacja przyrodnicza przy udziale eksperta przyrodniczego. Doradcy rolnośrodowiskowi i eksperci przyrodniczy
muszą być ujęci w rejestrze dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego. Z kolei
plan działalności rolnośrodowiskowej musi być umieszczany w systemie teleinformatycznym CDR. Podstawowym zadaniem doradców jest udzielanie pomocy
beneficjentom przy sporządzaniu planu i dokonywanie korekt przy ewentualnej
zmianie działalności. Porady powinny zmierzać do przestrzegania procedur i do
najlepszego i najefektywniejszego wdrożenie działania w gospodarstwie rolnym.
Rola doradców jest szczególnie ważna w procesie edukowania beneficjentów działania, która ma prowadzić do efektywnego wykorzystywania środków wsparcia
finansowego [Rozporządzenie MRiRW 2015].
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8. Doradztwo związane z rolnictwem ekologicznym
Celem działania rolnictwa ekologicznego jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody
rolnictwa ekologicznego. Rolnik przystępujący do tego działania musi mieć świadomość, że podpisuje się pod nowym sposobem gospodarowania, które charakteryzuje się przejściem do zrównoważonej produkcji, opartej na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego. Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii
rolnej, weterynaryjnej i spożywczej [Prus 2010]. Zasada ta dotyczy wszystkich
rodzajów i etapów produkcji, zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt
oraz przetwórstwa [PROW 2015].
Przyjęcie produkcji metodami ekologicznymi, wiąże się z corocznym poddawaniem się obowiązkowej kontroli, podczas której upoważnieni inspektorzy
jednostek certyfikujących, sprawdzają czy rolnicy postępują zgodnie z zasadami
rolnictwa ekologicznego [Mickiewicz A., Mickiewicz B., Prus, Wawrzyniak 2015].
Płatność ekologiczna jest przyznawana tylko wówczas, jeśli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym. Rolnik realizujący
zobowiązania ekologiczne musi posiadać plan działalności ekologicznej, który
sporządza przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego. W planie rolnik musi zaprezentować rolniczą charakterystykę gospodarstwa, wykazać wybrane do realizacji pakiety (warianty) oraz zobowiązać się do prowadzenia rejestru działalności
ekologicznej w stosunku do poczynań agrotechnicznych oraz wypasu zwierząt,
o ile taki jest prowadzony. Beneficjent musi przestrzegać minimalnych wymogów
dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony środowiska [Rozporządzenie MRiRW 2015].
Płatności stanowią rekompensatę za utracony dochód (stratę plonów) i dodatkowo poniesione koszty z tytułu przestawiania się na praktyki i metody rolnictwa
ekologicznego. Wysokość stawek płatności ekologicznej jest zróżnicowana w zależności od pakietu i wariantu. Według danych UE maksymalne kwoty i poziomy
dofinansowania w zakresie rolnictwa ekologicznego mogą wynieść 600 euro na
hektar rocznie na uprawy jednoroczne, 900 euro/ha rocznie na specjalne uprawy
wieloletnie oraz 450 euro/ha rocznie na inne użytkowanie gruntów [Rozporządzenie PE i Rady 2013].
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9. Finansowy wymiar działań związanych ze szkoleniem, doradztwem
i innowacjami
W ramach wieloletnich ram finansowych przyjęto wspierać rolników aktywnych,
prowadzących intensywną produkcję i stosujących innowacyjne metody produkcji. W rezultacie przyjętych regulacji instrumenty finansowe obejmują swoim zasięgiem zasady dotyczące kształtowania WPR, w tym systemu doradztwa rolniczego, systemów zarządzania i kontroli, oraz zasady wzajemnej zgodności. W odniesieniu do systemu doradztwa rolniczego potwierdzono poprzednie przepisy,
że FAS organizuje się dla beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem oraz ustanawia wymogi podstawowe w zasadach dobrej kultury rolnej,
zgodnej z ochroną środowiska. Fundusze unijne realizowane są zgodnie z zasadą
zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Unią Europejską.
W poprzedniej perspektywie finansowej środki na wspieranie obszarów wiejskich kształtowały się na ogół jak 80% fundusze EFRROW do 20% środki własne
kraju. Obecnie udział EFRROW został obniżony do 63,6%, co wymaga większego zaangażowania skarbu państwa. W PROW 2014-2020 wysokość płatności na
działanie związane z transferem wiedzy i działalności informacyjnej określono na
poziomie 58,0 mln euro, w tym 36,9 mln euro (63,63%) pochodzić będzie z EFRROW oraz 21,1 mln euro (36,37%) z budżetu państwa. Płatności na transfer wiedzy stanowią 0,4 % całkowitego budżetu PROW [PROW, 2015]. Działanie przyjęte na lata 2014-2023 (n+3 lata) w wyrazie liczbowym określono na poziomie 220
szkoleń, które obejmować będą 261,8 tys. uczestników [Rozporządzenie MRiRW
2017].
W przypadku płatności na działanie związane z usługami doradczymi wysokość wsparcia określona została na poziomie 75,0 mln euro, w tym 47,7 mln euro
środków z EFRROW. Płatności na usługi doradcze stanowią 0,5% całkowitego
budżetu PROW. Działanie przyjęte na lata 2014-2023 w wyrazie liczbowym określono na poziomie 628 porad, które obejmować będą 56,6 tys. uczestników.
Z kolei w PROW na współpracę w ramach EPI przeznaczono 58,0 mln euro,
w tym 36,9 mln euro wkładu EFRROW (0,4%). Pod względem rzeczowym planuje się zorganizowanie 90 grup operacyjnych EPI. Za realizację działania współpraca odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, natomiast za sieć na rzecz
innowacji KSOW i CDR [PROW 2015].
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Tabela 1
Działania, środki wsparcia i wskaźniki zawarte w poddziałaniach
Działania /poddziałania
Ogółem budżet PROW 2014-2020

EFRROW

Procent
środków

Planowane
wskaźniki
produktu

8 598 280 814

100,0

–

Limit środków (w euro)
Ogółem
13 513 295 000
w tym

1. Transfer wiedzy i działalność
informacyjna

58 001 302

36 905 246

0,4

261 800

2. Usługi doradcze, usługi z zakresu
zarządzania gospodarstwem
i zastępstw

75 002 515

47 722 830

0,5

56 600

3. Współpraca w ramach grup EPI

57 999 730

36 904 246

0,4

90

4. Działania rolno-środowiskowoklimatyczne

1 184 062 782

753 399 101

8,8

2 076 900

699 961 515

445 373 661

5,2

681 700

2 075 027 844

1 320 305 084

1,5

–

5. Rolnictwo ekologiczne
Razem

Źródło: Dane PROW 2014-2020.

Omówione trzy pierwsze poddziałania adresowane są bezpośrednio do służb
doradczych, które ogólnie biorąc będą kształcić rolników lub same będą podnosić
swoje kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku udział procentowy w ogólnym
budżecie PROW stoi na niskim poziomie i wynosi średnio od 0,4% do 0,5% całkowitych kosztów realizacji działań. Natomiast kolejne dwa poddziałania mają
inny charakter, polegający na tym, że rola doradcy polega na pełnienia roli służebnej wobec rolników skłonnych do podjęcia wyzwań innowacyjnych. W przypadku działania rolno-środowiskowo-klimatyczego wysokość płatności na omawiane
działanie określono na poziomie 1184,1 mln euro, w tym 753,4 mln euro (63,63%)
pochodzić będzie z EFRROW oraz 430,7 mln euro (36,37%) z budżetu państwa.
W stosunku do ogólnego budżetu PROW, instrumenty finansowe na omawiane
działanie stanowią 8,8%. Z kolei wysokość płatności na rolnictwo ekologiczne
określono na poziomie 699,9 mln euro (8,8%), w tym 445,4 mln euro (63,63%)
pochodzić będzie z EFRROW oraz 254,5 mln euro (36,37%) z budżetu państwa.
W programie określono powierzchnie przewidziane pod rolnictwo ekologiczne,
przy czym w okresie konwersji przyjęto powierzchnię 138,6 tys. ha oraz 543,0 tys.
ha właściwej powierzchni ekologicznej [PROW 2015].
Według harmonogramu naboru wniosków przygotowanego przez MRiRW, uruchomienie omawianych działań planuje się na drugie półrocze 2017 r., co stanowi
jedno z ostatnich działań spośród wszystkich ujętych w PROW 2014-2020. Jednocześnie resort rolnictwa zaproponował rozwiązanie umożliwiające przekazywanie
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z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie operacji szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze w ramach działania „Transfer wiedzy
i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

10. Uwagi końcowe
System doradztwa rolniczego został ustanowiony celem udzielania beneficjentom
porad w zakresie zarządzania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem rolnym.
System w rolnictwie i na obszarach wiejskich tworzą wyznaczone instytucje publiczne lub wybrane podmioty prywatne. Oznacza to, że oczekuje się realizacji
partnerstwa publiczno-prywatnego. W Polsce mamy do czynienia z dominującą
pozycją państwowych jednostek doradztwa rolniczego, przy ograniczonej próbie
udostępnienia niektórych działań podmiotom prywatnym. W związku z narastającymi zadaniami nakładanymi na jednostki doradztwa rolniczego zachodzi potrzeba nowego spojrzenia na liczbę zatrudnionych doradców ODR, których stan
od dłuższego okresu czasu nie ulega zmianie. W ślad za tym powinny iść zmiany
zasad zatrudniania, pod względem poziomu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń.
Cechą charakterystyczną systemu doradztwa rolniczego jest, że porady określone w ramach I filaru WPR (dopłaty bezpośrednie, rynki rolne) są finansowane
w ramach II filaru WPR (rozwój obszarów wiejskich), które realizowane są poprzez środki znajdujące się w programach rozwoju obszarów wiejskich. W ten sposób instrumenty finansowe w sposób pośredni współfinansują korzystanie przez
rolników z działania szkolenie i usługi doradcze. Natomiast wymogi wzajemnej
zgodności (cross compliance) związane z dopłatami bezpośrednimi, skierowane
są bezpośrednio do rolników, którzy są zobowiązani do ich przestrzegania. Występujące zjawisko nierównego udziału doradztwa w kształtowaniu filarów WPR,
jest pewną niedogodnością funkcjonowania systemu, ponieważ rolnicy ponoszą
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad współzależności, a nie wszyscy spośród
nich są objęci doradztwem.
W opracowaniu przedstawiono działania, których realizacja pośrednio lub
bezpośrednio skierowana jest głównie do jednostek doradztwa rolniczego. Można nawet postawić tezę, ze doradztwo w znacznym zakresie jest odpowiedzialne
za prawidłowe wykorzystanie wszystkich środków wsparcia finansowego EFRROW i udzielanie pomocy rolnikom w celu prawidłowego przygotowania wniosków i wsparcia na dalszych etapach wywiązywania się ze zobowiązań. Pewną
niedogodnością systemu jest zbyt późne uruchamianie działań związanych z doradztwem (II kwartał 2017), po 3,5 latach od startu PROW określonego na lata
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2014-2020. Uwagi powyższe nie dotyczą działań związanych z rolnictwem ekologicznym oraz działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, które uruchomiono 2015 r. Wydaje się jednak, że to niekorzystne zjawisko nie zagraża pełnemu
wykorzystaniu instrumentów finansowych z uwagi na fakt, że ostateczny termin
rozliczenia się z budżetu UE przesunęła na 2023 r.
Doradztwo powinno być w szerszym zakresie otwarte na komercyjne (prywatne) jednostki doradztwa rolniczego. Pewnym, nie w pełni wykorzystanym potencjałem doradczym dysponują izby rolnicze. Nadal do dyspozycji są prywatne firmy doradcze, które bez wsparcia zewnętrznego, nie będą w stanie szerzej wejść na
rynek usług doradczych. Wysoki stopień skomplikowania wniosków powoduje,
że przy składaniu wniosków o płatności w formie elektronicznej wyodrębniono
grupę doradców z uprawnieniami do obsługi aplikacji e-wniosków.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Pod redakcją naukową dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego, prof. nadzw. UP i dr hab.
Waldemara Siudy, prof. nadzw. UW. Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2017, s. 127.
Rok 2017 to czas istotnych zmian w regulacjach legislacyjnych odnoszących się
do gospodarki wodnej w Polsce, a mających na celu osiągniecie pełnej zgodności
krajowych przepisów prawnych z dyrektywami UE. Niestety prezentowana publikacja powstała przed tymi zmianami, dlatego też na końcu dołączono suplement, przekazany przez Ministerstwo Środowiska, zawierający omówienie proponowanych
w nowym Prawie wodnym zmian i uzupełnień. Niemniej prezentowana broszura,
niezależnie od brzmienia paragrafów Prawa wodnego, jest wartościowa i spełnia cel
jakim jest poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej gospodarowania wodą i działania
na rzecz ochrony zasobów wodnych Polski. W publikacji przedstawiono m.in. bieżący stan ochrony i kształtowania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu,
naturalne metody retencjonowania wody na terenach wiejskich, ochronę przeciwpowodziową i ograniczanie skutków suszy, problemy rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz stosowane obecnie rozwiązania technologiczne, metody i techniki
ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych, metody unieszkodliwiania
i zagospodarowania osadów ściekowych i innych wybranych grup odpadów na terenach wiejskich. Publikację zamyka przedstawienie kosztów budowy i eksploatacji
inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej i ochrony wód, a także źródeł
inwestowania takich inwestycji na terenach wiejskich.
Publikacja stanowi kompendium wiedzy niezbędne w codziennej pracy doradców rolniczych i urzędników lokalnych samorządów. Może też stanowić użyteczne narzędzie dla edukacji ekologicznej mieszkańców wsi.
„Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce”. Praca zbiorowa pod redakcją
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2016, s. 187.
Publikacja zawiera ogólne informacje o Polsce i rolnictwie, przedstawia dane
dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, wybrane rynki i gałęzie przetwórstwa.
Przedstawiono w niej ponadto polskie produkty regionalne i tradycyjne, zagadnienia
związane z kontrolą i certyfikacją gospodarstw ekologicznych, handlem zagranicznym dot. produktów rolniczych oraz związane z polityką wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, a także zaprezentowano instytucje działające w obszarze rolnictwa.
Bardzo przydatne mogą się okazać zamieszczone na końcu publikacji adresy jednostek związanych z rolnictwem.
Publikacja skierowana do pracowników instytucji z obszaru rolnictwa oraz pracowników wyższych uczelni i studentów zainteresowanych tematyką rolniczą.
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żywności wysokiej jakości „Kujawsko-Pomorska Spiżarnia”

1

15
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WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz
DODATKOWO w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW
w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne, dokumenty elektroniczne; – przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

