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Prof. dr hab. inż.
Eugeniusz Karol Chyłek

WSPOMNIENIE

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek urodził się 10 września 1950 roku
w Warszawie. Tu spędził całe życie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, podjął
pracę w Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa
Zbóż w Warszawie. Od 1991 roku pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 1993 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej,
a w 2001 r. odbył studia podyplomowe w Wageningen w Holandii z zakresu „European Union in Transformation”.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1996 roku na Wydziale
Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych nadany mu został w roku 2008 przez Radę
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Nominację profesorską otrzymał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego w czerwcu 2013 roku.
Był wieloletnim dyrektorem i wicedyrektorem departamentów zajmujących
się sprawami nauki, oświaty i doradztwa rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Ostatnio zajmował stanowisko radcy ministra w Departamencie
Strategii, Analiz i Rozwoju w tymże Ministerstwie.
Równolegle z pracą w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnił ważne
funkcje w instytucjach i organizacjach zagranicznych i krajowych. Był przedstawicielem Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Dyrektoriacie
Generalnym Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, członkiem rad naukowych
instytutów badawczych i stowarzyszeń.
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Od 1999 roku był również członkiem zespołu redakcyjnego „Zagadnień Doradztwa Rolniczego. Został odznaczony odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”
i Złotym Krzyżem Zasługi.
W latach 2015-2016 był koordynatorem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju programu strategicznego BIOSTRATEG, a następnie pracował jako ekspert
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy ocenie efektów tego programu
strategicznego.
Od początku swojej działalności zawodowej pracował w instytucjach związanych z rolnictwem, które było również przedmiotem jego zainteresowań badawczych. Łączenie działalności naukowej z praktyką rolnictwa i jego otoczeniem
naukowo-badawczym było charakterystyczną cechą Jego działalności zawodowej.
W okresie ponad 25-letniej pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
kierował zespołami pracowników mających wpływ na funkcjonowanie jednostek
badawczo-rozwojowych resortu rolnictwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz
szkół związanych z sektorem rolniczym, co pozwoliło na rozwój współpracy pomiędzy tymi instytucjami i budowanie powiązań pomiędzy sferą nauki a systemem upowszechniania wyników badań naukowych w praktycznej działalności
sektora rolno-spożywczego.
Profesor posiadał również bogaty dorobek publikacyjny. Wśród ponad 200
opublikowanych artykułów większość stanowiły samodzielne prace zamieszczone
w recenzowanych wydawnictwach.
Zmarł 17 listopada 2018 roku.
Cześć Jego Pamięci !
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ADAM HARASIM, PAWEŁ WOLSZCZAK1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

INNOWACYJNOŚĆ WŁAŚCICIELI RÓŻNYCH TYPÓW
GOSPODARSTW ROLNICZYCH2
Nadesłany: 11.07.2018

Zaakceptowany do druku: 20.11.2018

1. Wstęp
W zakresie działalności innowacyjnej należy rozróżnić dwa pojęcia – innowacyjności i innowacji. Innowacyjność w ogólnym ujęciu jest procesem (działalnością), a innowacje wiążą się z absorpcją nowości, czyli ich wdrażaniem w praktyce
gospodarczej. Innowacyjność według definicji zawartej w ustawie o niektórych
formach działalności innowacyjnej [Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1484] to działalność
związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.
Natomiast innowacją, według OECD [2005], jest wdrożenie nowego lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, nowej metody marketingowej lub
organizacyjnej, organizacji miejsca pracy bądź relacji z otoczeniem.
Prekursorem teorii innowacji w naukach ekonomicznych był Schumpeter
[1960]. Według niego innowacja oznaczała wprowadzenie do praktyki (w zakresie technicznym) nowego rozwiązania oddziałującego na gospodarkę. Natomiast
autorem teorii dyfuzji innowacji w rolnictwie jest Rogers [1962]. Zgodnie z jego
teorią jako innowację należy rozumieć taką ideę, która postrzegana jest jako nowa
przez daną osobę lub inną jednostkę adopcji [Rogers 2003, s. 12].
1 Wkład pracy: Adam Harasim – 80%, Paweł Wolszczak – 20%.
2 Opracowanie wykonano w ramach zadania 2.1 w programie wieloletnim IUNG – PIB.
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Spośród polskich autorów, Ryznar [1995] za innowacje rolnicze uznaje każdą
nową ideę lub koncepcję, służącą usprawnieniu procesów produkcyjnych, zabiegów
wokół gospodarstwa rolniczego i domowego oraz wszelkie urządzenia ułatwiające
pracę lub zwiększające jej efektywność, a także wytwór ludzkiej działalności, wzór
postępowania lub wartości, które nie występowały wcześniej w danym gospodarstwie lub wsi. W węższym ujęciu innowację można określić jako zmianę, która została dokonana w celu uzyskania nowego produktu, nowej usługi lub jakości. Nowe
rozwiązanie (zmianę) uznaje się za innowację gospodarczą, gdy znajduje praktyczne zastosowanie i przynosi korzyść ekonomiczną. Należy dodać, że wspólną cechą różnych definicji innowacji jest opisywanie jej jako aktywności gospodarstw
w sferze wprowadzania nowych rozwiązań w różnych obszarach ich działalności.
Innowacyjność jest ważnym czynnikiem konkurencyjności gospodarstw rolniczych
[Lewczuk i Jabłonka 2011, Nowak 2017]. W gospodarstwach rolniczych częściej są
wprowadzane innowacje z zakresu produkcji roślinnej, a w następnej kolejności
w produkcji zwierzęcej i w sferze ogólnogospodarczej [Kałuża i Rytel 2010, Lewczuk
i Jabłonka 2011, Górka i Ruda 2014, Struś i Kalinowski 2015]. W zakresie działalności innowacyjnej prowadzonej w ramach produkcji roślinnej rolnicy wskazywali
na zakup nowych maszyn i urządzeń, nawozów, środków ochrony roślin i nowych
odmian roślin [Kałuża i Rytel 2010, Lewczuk i Jabłonka 2011, Górka i Ruda 2012,
Kałuża i Ginter 2014, Kiełbasa i Puchała 2015]. Natomiast w produkcji zwierzęcej
wskazywano na nowe pasze i dodatki mineralne, nowe gatunki czy rasy zwierząt,
zwiększenie stada zwierząt i modernizację budynków inwentarskich [Kałuża i Rytel
2010, Lewczuk i Jabłonka 2011, Górka i Ruda 2012, Kałuża i Ginter 2014].
Wśród innowacji ogólnogospodarczych najczęściej wymieniano zwiększanie
powierzchni gospodarstwa [Lewczuk i Jabłonka 2011, Górka i Ruda 2012] i korzystanie z kredytów [Kałuża i Rytel 2010, Lewczuk i Jabłonka 2011]. Innowacje
ogólnogospodarcze, zwłaszcza związane z zakupem maszyn, narzędzi i ciągników
przyjmują głównie młodzi rolnicy [Kałuża i Ginter 2014]. Ten rodzaj przedsięwzięć innowacyjnych był stymulowany przez środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast w regionie
rozdrobnionego rolnictwa młodzi rolnicy wdrażali najwięcej innowacji w zakresie nowych rozwiązań w organizacji gospodarstwa [Kiełbasa i Puchała 2015]. Badania Strusia i Kalinowskiego [2015] wskazują, że z upływem czasu zmienia się
zainteresowanie rolników w odniesieniu do rodzaju przyjmowanych innowacji.
W okresie badawczym obejmującym 14 lat (1995 – 2009) w strukturze absorbowanych innowacji w przewadze były innowacje technologiczne, głównie z zakresu produkcji roślinnej. Jednak z biegiem lat ich udział zmniejszył się na rzecz
innowacji ekonomiczno-organizacyjnych związanych z koniecznością sprostania
zmieniającym się uwarunkowaniom zewnętrznym.
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Innowacje w rolnictwie powinny służyć wzrostowi produktywności czynników produkcji i sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi gospodarstw rolniczych
i obszarów wiejskich. Innowacje stają się coraz bardziej istotne z punktu widzenia
konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, są bowiem uznawane za skuteczny środek zdobywania pozycji firmy na rynku [Wyrwisz 2003,
Jezierska-Thöle i Biczkowski 2013]. Wprowadzanie innowacji do gospodarstw
rolniczych jest bardzo ważne ze względu na dostosowywanie polskiego rolnictwa
do wymogów Unii Europejskiej oraz możliwości osiągania wyższych dochodów
z produkcji rolniczej. Należy dodać, że wsparcie z funduszy unijnych i krajowych
w ramach PROW pozwala rolnikom na modernizację ich gospodarstw i wyzwalanie postaw sprzyjających rozwojowi innowacyjności [Nosecka 2018]. Procesy
innowacyjne są również wyznacznikiem nowoczesności [Roszkowski 2013].

2. Cel i metodyka badań
Celem badań było poznanie rodzaju innowacji wprowadzanych przez rolników
kierujących różnymi typami gospodarstw rolniczych. Badania przeprowadzono
w 2016 roku, w 54 gospodarstwach rolniczych położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia, na terenie trzech województw – lubelskiego, mazowieckiego
i podlaskiego. Dobór obiektów był celowy, uwzględniający towarowe gospodarstwa rolnicze, stanowiące główne źródło dochodów rodziny rolniczej. Badane
gospodarstwa rolnicze współpracują z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Radomiu i Szepietowie. Jednym z warunków ich wyboru była gotowość
do współpracy z IUNG – PIB. Informacje o gospodarstwach i wprowadzanych
innowacjach uzyskano metodą ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza
badań. Przy interpretacji wyników badań posłużono się metodą porównawczą
i opisową. Wyniki badań przedstawiono i omówiono w zależności od typu gospodarstwa rolniczego (bydlęce, trzodowe, mieszane, roślinne).

3. Wyniki badań
W próbie badawczej gospodarstwa specjalizujące się w produkcji bydlęcej i roślinnej były liczniej reprezentowane, niż trzodowe i mieszane (tabela 1).
Największą powierzchnią użytków rolnych cechowały się gospodarstwa roślinne (przeciętnie ok. 48 ha), a najmniejszą gospodarstwa o mieszanym profilu
produkcji (ok. 25 ha). Gospodarstwa bydlęce, trzodowe i roślinne pod względem
wieku i stażu pracy właścicieli nie wykazywały większego zróżnicowania. Przeciętny wiek właścicieli tych gospodarstw wynosił ok. 45 lat, a ich staż pracy 24–26
lat. Właściciele gospodarstw mieszanych byli starsi o ok. 6 lat i w podobnym wymiarze mieli dłuższy staż pracy od kierowników pozostałych typów gospodarstw.
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Tabela 1
Charakterystyka badanych gospodarstw rolniczych
Wyszczególnienie

Typ gospodarstwa

Ogółem

bydlęce

trzodowe

mieszane

roślinne

17

12

10

15

54,0

Powierzchnia użytków rolnych (ha)*

27,6

42,6

24,9

47,5

36,0

Wiek właścicieli gospodarstw (lata)*

44,4

44,9

50,9

44,5

45,7

Staż pracy właścicieli gospodarstw
(lata)*

23,8

23,6

30,4

25,9

25,5

Liczba gospodarstw

* wartości średnie dla poszczególnych typów gospodarstw

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

W procesie dyfuzji innowacji ważna jest postawa rolników kierujących gospodarstwami wobec zmian i nowości. We wszystkich typach badanych gospodarstw,
zwłaszcza w bydlęcych i roślinnych (ponad 70% ankietowanych), większość stanowili właściciele, którzy chętnie wprowadzają nowości i są otwarci na innowacje
(tabela 2).
Tabela 2
Skłonność rolników do wprowadzania innowacji we własnym
gospodarstwie (% odpowiedzi respondentów)
Postawy właścicieli gospodarstw

Typ gospodarstwa

Ogółem

bydlęce

trzodowe

mieszane

roślinne

Chętnie wprowadza innowacje

70,6

41,7

50,0

73,3

61,1

Wdraża nowości z rezerwą

17,6

33,3

30,0

20,0

24,1

Wdraża nowości pod wpływem opinii rodziny
i znajomych

11,8

25,0

20,0

6,7

14,8

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Mniejszy odsetek stanowili rolnicy o cechach naśladowców, którzy wdrażali
nowości ostrożnie, a ich znaczący udział (ok. 30%) był w grupach gospodarstw
trzodowych i mieszanych. W mniejszości byli rolnicy, którzy przy wprowadzaniu
innowacji do swojego gospodarstwa kierowali się opinią osób bliskich (rodzina,
znajomi). Badania Kiełbasy i Puchały [2015] wskazują, że postawy proinnowacyjne wykazują na ogół młodzi rolnicy, cechujący się dużą inicjatywą i tym samym
nie wymagający dużego wsparcia ze strony doradztwa rolniczego. Według badań
Rogersa [2003] większość ostrożnie wprowadza innowacje, a wiek nie musi być
kryterium rozróżniającym postawy innowacyjne, gdyż jednostki nastawione pozytywnie do dokonywania zmian prezentują postawy proinnowacyjne niezależnie
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od swojego wieku. W modelu dyfuzji innowacji autor wyróżnia kilka kategorii
adaptatorów innowacji, którzy reprezentują różne podejście do innowacji (innowatorzy, wcześni użytkownicy, większa większość, późna większość, maruderzy).
Należy podkreślić, że w działalności rolniczej ważną rolę odgrywają upowszechnienia innowacji [Kujawiński 2012] i doradztwo służące wspieraniu innowacyjności [Dąbrowski i Matuszak 2018].
Innowacje wprowadzane przez rolników podzielono na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowiły innowacje w zakresie produkcji roślinnej (tabela 3), drugą
– w produkcji zwierzęcej (tabela 4), a w trzeciej grupie znalazły się innowacje
ogólnogospodarcze związane z ekonomiką i organizacją gospodarstwa (tabela 5).
Taką klasyfikację innowacji w gospodarstwach rolniczych stosowali również inni
autorzy [Kałuża i Rytel 2010, Kałuża i Ginter 2014].
Tabela 3
Innowacje z zakresu produkcji roślinnej wprowadzane przez rolników
(% odpowiedzi respondentów)*
Rodzaj innowacji

Typ gospodarstwa
mieszane

roślinne

Ogółem

bydlęce

trzodowe

Nowe gatunki i odmiany roślin

88,2

100,0

60,0

66,7

79,6

Nowe nawozy i środki ochrony roślin

76,5

66,7

40,0

86,7

70,4

Nowe maszyny i urządzenia

29,4

50,0

50,0

66,7

48,1

Nowe sposoby uprawy roli

11,8

25,0

20,0

60,0

31,5

Analiza agrochemiczna gleb

23,5

50,0

10,0

53,3

35,2

Zakup kwalifikowanego materiału siewnego

76,5

100,0

40,0

86,7

77,8

Zmiany w strukturze zasiewów

41,1

33,3

40,0

53,3

42,6

Przyorywanie słomy i poplonów

47,1

66,7

40,0

80,0

59,3

* badany mógł wskazać więcej niż jeden rodzaj innowacji

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

W zakresie innowacji w produkcji roślinnej rolnicy najczęściej wprowadzali
nowe gatunki i odmiany roślin (przeciętnie 80% wypowiedzi respondentów), realizowali zakupy kwalifikowanego materiału siewnego (78%) oraz nowych nawozów i środków ochrony roślin (70%); (tabela 3). Stwierdzono różnice w postawach
rolników w zależności od typu gospodarstwa. Otóż innowacje dotyczące nowych
gatunków i odmian roślin częściej były wprowadzane w gospodarstwach trzodowych i bydlęcych. Natomiast nowe nawozy i środki ochrony roślin oraz zakup
kwalifikowanego materiału siewnego były domeną gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej (bydlęce, trzodowe). Przyorywanie słomy
i poplonów dominowało w gospodarstwach roślinnych i trzodowych. Przeciętnie
najmniejsze zainteresowanie rolników dotyczyło nowych sposobów uprawy roli
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i analizy agrochemicznej gleb. Spośród badanych typów gospodarstw najmniejsze
zainteresowanie innowacjami w produkcji roślinnej wykazywali właściciele gospodarstw o mieszanym profilu produkcji.
Tabela 4
Innowacje z zakresu produkcji zwierzęcej wprowadzane przez rolników
(% odpowiedzi respondentów)*
Rodzaj innowacji
Budowa pomieszczeń inwentarskich

Typ gospodarstwa
bydlęce

trzodowe

mieszane

roślinne

–

16,7

–

–

Ogółem
3,7

Modernizacja budynków inwentarskich

58,8

83,3

10,0

–

38,9

Nowe maszyny i urządzenia

41,1

33,3

30,0

–

25,9

Nowe gatunki i rasy zwierząt

23,5

41,7

10,0

–

18,5

Nowe pasze i dodatki mineralne

88,2

58,3

60,0

–

51,9

Zwiększenie pogłowia zwierząt

58,8

25,0

–

–

22,2

* badany mógł wskazać więcej niż jeden rodzaj innowacji

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Tabela 5
Innowacje ogólnogospodarcze wprowadzane przez rolników
(% odpowiedzi respondentów)*
Rodzaj innowacji

Typ gospodarstwa
bydlęce

trzodowe

mieszane

roślinne

Ogółem

Zakup gruntów rolnych

29,4

58,3

30,0

60,0

44,4

Dzierżawa gruntów rolnych

64,7

83,3

40,0

80,0

68,5

Zakup ciągników i samochodów

29,4

50,0

30,0

46,7

38,9

Prowadzenie zapisów rachunkowych

29,4

33,0

30,0

40,0

33,3

Wprowadzanie techniki komputerowej

29,4

16,7

–

20,0

18,5

Urządzanie obejścia gospodarstwa

47,1

33,3

40,0

40,0

40,7

Korzystanie z kredytów inwestycyjnych

17,6

41,7

10,0

20,0

22,2

* badany mógł wskazać więcej niż jeden rodzaj innowacji

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań własnych.

Zmiany wprowadzane w produkcji zwierzęcej występowały w gospodarstwach
bydlęcych, trzodowych i mieszanych (tabela 4). Innowacje najczęściej dotyczyły
nowych pasz i dodatków mineralnych, zwłaszcza w gospodarstwach bydlęcych
(88% respondentów). W gospodarstwach trzodowych najczęściej wprowadzano
modernizację budynków inwentarskich (83%), a w bydlęcych oprócz modernizacji budynków w równym stopniu (59%) powiększano stado bydła. Budowa
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pomieszczeń inwentarskich była realizowana w małym zakresie tylko w gospodarstwach trzodowych, co miało związek ze znacznym wykorzystywaniem kredytów inwestycyjnych (tabela 5). Pośrednie miejsce wśród realizowanych innowacji
w produkcji zwierzęcej zajmowały nowe gatunki i rasy zwierząt oraz nowe maszyny i urządzenia. Otrzymane wyniki (tabela 3 i 4) są dość zgodne z rezultatami badań innych autorów [Kałuża i Rytel 2010, Lewczuk i Jabłonka 2011, Górka i Ruda
2012, Kałuża i Ginter 2014, Kiełbasa i Puchała 2015].
W zakresie innowacji ogólnogospodarczych związanych z ekonomiką i organizacją gospodarstwa we wszystkich typach gospodarstw, zwłaszcza trzodowych
i roślinnych (ok. 80% respondentów), dominowała dzierżawa gruntów rolnych
(tabela 5). Ponadto w gospodarstwach specjalizujących się w tuczu trzody chlewnej i w produkcji roślinnej dość często wskazywano na zakup gruntów rolnych
oraz ciągników i samochodów. Dla badanych rolników ważne było urządzanie
obejścia gospodarstwa, czyli dbanie o jego estetykę. W gospodarstwach trzodowych, w porównaniu z innymi, najczęściej korzystano z kredytów inwestycyjnych,
przeznaczanych głównie na budowę i modernizację budynków inwentarskich.

4. Wnioski
1. Wprowadzanie innowacji przez rolników zależało od typu gospodarstw rolniczych.
2. Właściciele gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej (bydlęce, trzodowe) najczęściej wprowadzali nowe gatunki i odmiany roślin
oraz nowe nawozy i środki ochrony roślin, nabywali kwalifikowany materiał siewny, nowe pasze i dodatki mineralne oraz modernizowali budynki
inwentarskie i dzierżawili grunty rolne.
3. W gospodarstwach roślinnych (bezinwentarzowych) najczęściej stosowano
nowe nawozy i środki ochrony roślin oraz kwalifikowany materiał siewny,
a także powiększano areał gruntów rolnych poprzez dzierżawę.
4. W gospodarstwach o mieszanym profilu produkcji rolnicy nabywali nowe
nawozy i środki ochrony roślin oraz pasze i dodatki mineralne.
5. Wśród innowacji ogólnogospodarczych, oprócz dzierżawy gruntów rolnych, dość ważną pozycję zajmowało urządzanie obejścia gospodarstwa,
czyli dbanie o jego estetykę.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono rodzaje innowacji wprowadzanych w gospodarstwach bydlęcych, trzodowych, mieszanych i roślinnych. Materiał empiryczny stanowiły dane zebrane w 2016 roku w 54 towarowych gospodarstwach rolniczych, położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia. Informacje o gospodarstwach i wprowadzanych innowacjach
uzyskano metodą ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza badań. Z badań wynika,
że wprowadzanie innowacji przez rolników zależało od typu gospodarstwa. W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zwierzęcej (bydlęce, trzodowe) i roślinnej (bezinwentarzowe) najczęściej wprowadzano nowe gatunki i odmiany roślin, nowe nawozy
i środki ochrony roślin, realizowano zakupy kwalifikowanego materiału siewnego i dzierżawiono grunty rolne. Ponadto w gospodarstwach bydlęcych i trzodowych dość często
stosowano nowe pasze i dodatki mineralne oraz prowadzono modernizację budynków
inwentarskich. W gospodarstwach mieszanych działalność innowacyjna najczęściej dotyczyła nowych nawozów i środków ochrony roślin oraz nowych pasz i dodatków mineralnych.

ADAM HARASIM, PAWEŁ WOLSZCZAK
InnovationS INTRODUCED BY OWNERS of various types of farms

Keywords: innovations, farms
SUM M A RY

Types of innovations preferred in bovine, swine, mixed and plant farms were investigated in presented study. Data were collected in 2016 in 54 agricultural farms, located
in Mazovia and Podlasie macroregion. Survey study with interview questionnaire was
carried out in order to obtain information about farms and introduced innovations. The
study showed that farmers’ introduced innovation to their farms depending on the type of
farm. Livestock (bovine and swine) and plant (without livestock) farms introduced mostly
new species and varieties of crops, new fertilizers and plant protection products, purchase
of certified seed material and the lease of agricultural land. Moreover, bovine and swine
farms quite often used new fodders and mineral supplements to fodders, and modernized
livestock buildings. Innovative activity of farms with mixed type of production concerned
mostly new fertilizers and plant protection products as well as new fodders and mineral
supplements to fodders.
e-mail: ahara@iung.pulawy.pl
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1. Wstęp
Podaż produktów pochodzenia zwierzęcego ma podstawowe znaczenie na krajowym rynku żywności i produkcja ta będzie rozwijała się głównie w gospodarstwach specjalistycznych. Zagrożenia wynikające z koncentracji produkcji zwierzęcej mogą stanowić istotne jej ograniczenie. Jednocześnie obserwuje się tendencję do zmniejszania się średniej obsady zwierząt, przy dużym zróżnicowaniu
między państwami pod tym względem. Mając na uwadze aspekty środowiskowe
w latach 1989-2005 w krajach UE-12 przeciętne gospodarstwa z chowem trzody
chlewnej i drobiu realizowały z powodzeniem cel ekonomiczny, a jednocześnie
ograniczały nawożenie i obsadę zwierząt, zwiększając wydajność i produktywność
(Sobczyński 2008). W najbliższych latach oczekuje się wzrostu podaży wieprzowiny w krajach rozwijających się, głównie w Chinach, Brazylii i Rosji (Szymańska
2017).
Pomimo stosowania różnych instrumentów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zaawansowania technologicznego oraz dostępu do taniego kapitału, pogłowie trzody chlewnej spada zarówno w Polsce, jak i w całej UE (Marquer
1 Wkład pracy: Łukasz Czech – 65%, Zofia Kołoszko-Chomentowska – 35%..
2 Dziękuję za opiekę dr Leszkowi Sieczko promotorowi pracy magisterskiej, której to niniejszy

artykuł stanowi podstawę – Łukasz Czech.
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i in. 2014). Jako przyczynę tego trendu w Polsce uważa się rosyjskie embargo na
polską wieprzowinę, Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz silną konkurencję ze strony duńskich i niemieckich producentów. Niezależnie od tych przyczyn, siła wpływu
trendu, zależy głównie od cen pasz i skupu żywca wieprzowego (Ruciński 2015).
Chów świń był uznawany przez wiele lat jako najważniejsza gałąź produkcji
zwierzęcej, gwarantując stabilność na krajowym rynku mięsa. Ta stabilizująca rola
jest nadal ważna, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i samowystarczalności
żywnościowej kraju. W wyniku niekorzystnych warunków zewnętrznych, polski
sektor trzody chlewnej zaczął się zmieniać, zarówno jeśli chodzi o konsumentów,
jak i producentów (Kozera-Kowalska 2017).
Koszty produkcji trzody są pośrednio uzależnione od przebiegu warunków atmosferycznych. Chów trzody chlewnej oparty głównie na paszach treściwych jest
w mniejszym stopniu zależny od warunków klimatycznych, co nie oznacza, że jest
pozbawiony ryzyka. Jak wskazują badania, ten rodzaj produkcji obarczony jest
wysokim ryzykiem dochodowym (Sulewski 2014, Majewski i in. 2008, Wąs i Rudzińska 2010). Decydują o tym, z jednej strony, wahania cen na środki produkcji,
a z drugiej, ceny skupu żywca. Duże wahania cen przyczyniają się do pogorszenia opłacalności chowu trzody i destabilizacji sytuacji dochodowej producentów.
Brak możliwości prognozowania cen oraz szacowania ryzyka w dłuższym okresie
sprawia, że produkcja żywca wieprzowego w wymiarze ekonomicznym jest trudna
i ryzykowna (Środoń i Knecht 2013). Rosnące ceny pasz, energii i usług powodują
wzrost kosztów produkcji wieprzowiny (Szymańska 2017). Wahania kosztów produkcji oraz problemy z oszacowaniem przyszłej ceny sprzedawanych świń, powodują powstawanie tzw. „świńskiej górki”. Cykliczność produkcji trzody w Polsce ma
nadal miejsce, pomimo otwarcia się na rynki europejskie w 2004 roku (Szymańska 2015). Dzieje się tak ze względu na skomplikowany proces powstawania cyklu.
Najważniejszymi czynnikami wywołującymi cykl są elastyczność cenowa popytu,
skłonność producentów do podjęcia ryzyka oraz zdolność do odtworzenia stada
podstawowego w krótkim czasie. Zdarza się, że w niektórych sytuacjach efekt świńskiej górki może wpływać pozytywnie na dochód producentów wieprzowiny (Kwaśnicki 2013). Cykliczność produkcji świń jest zjawiskiem, dotyczącym wszystkich
krajów, które przodują w chowie trzody chlewnej, potwierdzając tym samym, że
oszacowanie opłacalności produkcji żywca jest problemem w skali światowej (Stępień i Polcyn 2016). Cykliczność to nie tylko problemem producentów żywca, ale
również producentów prosiąt. W 2010 roku ceny prosiąt spadły o ponad 46% w porównaniu z rokiem 2009, co spowodowało rezygnację z produkcji prosiąt lub też
całkowite wygaszenie chowu trzody chlewnej (Knecht i Środoń 2011).
Model opłacalności utrzymania trzody chlewnej jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy planujemy rozpocząć bądź poszerzyć działalność. Model taki

20

Łukasz Czech, Zofia Kołoszko-Chomentowska

pozwala identyfikować czynniki, które wpływają na opłacalność chowu trzody.
W literaturze przyjęte jest, że w produkcji zwierzęcej największą rolę pełnią koszty zmienne, w szczególności pasza. Pasza, oprócz uwarunkowań genetycznych
i dobrostanu, jest głównym czynnikiem, decydującym o opłacalności produkcji
tej działalności. W ostatnich latach czynnikami wpływającymi na zmienność dochodu w gospodarstwach trzodowych są ceny pasz, ceny skupu żywca oraz ceny
prosiąt (Wąs i Rudzińska 2010).
Z badań innych autorów wynika, że w latach 2011-2016 opłacalność produkcji
żywca wieprzowego była zróżnicowana regionalnie (Augustyńska 2017). W tym
okresie produkcja żywca była na ogół nieopłacalna, jednak relatywnie najwyższą
opłacalnością cechowały się gospodarstwa indywidualne regionu FADN – Mazowsze i Podlasie. Zmienność warunków wpływających na efekty ekonomiczne
produkcji żywca wieprzowego skłania do systematycznych badań na temat efektywności produkcji. Ułatwi to producentowi podjęcie decyzji co do perspektyw
rozwoju gospodarstwa. Celem pracy jest ocena opłacalności produkcji żywca
wieprzowego w gospodarstwie rodzinnym oraz ocena projektu inwestycyjnego
polegającego na rozbudowie chlewni i zwiększeniu skali produkcji.

2. Materiał i metodyka
Badania przeprowadzono w rodzinnym gospodarstwie rolnym, specjalizującym
się w chowie trzody chlewnej. Produkcja prowadzona jest w cyklu zamkniętym. W latach 2015-2016 stado podstawowe liczyło 72 lochy, a średnio roczna
produkcja wynosiła 1565 tuczników. Produkcja oparta jest na paszach własnych,
uzupełnianych dodatkami z zakupu.
Dane liczbowe, na podstawie których dokonano obliczeń, pochodzą z dokumentacji udostępnionej przez właściciela gospodarstwa. Wielkość wytworzonej produkcji ustalono uwzględniając padnięcia i brakowania zwierząt. Opłacalność produkcji oceniono na podstawie nadwyżki bezpośredniej. Do kosztów bezpośrednich
zaliczono: koszt wychowu prosięcia, koszty paszy i pozostałe koszty bezpośrednie,
w których uwzględniono: wynagrodzenie pracowników najemnych bezpośredniej
obsługi, przygotowanie budynków do produkcji, opiekę weterynaryjną.
W celu określenia efektywności ekonomicznej produkcji żywca wieprzowego
posłużono się rachunkiem marginalnym. Pozwoliło to na określenie efektywności ekonomicznej produkcji w poszczególnych okresach cyklu produkcyjnego.
Kosztem marginalnym nazwano przyrost kosztów całkowitych ponoszonych na
utrzymanie tuczników w kolejnych miesiącach produkcji. Przychodem marginalnym nazwano przyrost wartości produkcji uzyskiwany w poszczególnych miesiącach. Produkcją całkowitą jest wartość sprzedanych tuczników (60% sprzedaż
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w klasie E, 30% w klasie S i 10% w klasie U) oraz warchlaków (w gospodarstwie
miała miejsce sprzedaż części warchlaków). Produkcja całkowita jest mniejsza
o wartość produkcji ubocznej (produkcją uboczną jest w tym przypadku wartość wybrakowanych loch). Wartość produkcji ubocznej została odjęta od kosztu
wychowu prosiąt i otrzymany koszt wychowu traktowany jest jako koszt netto
wychowu prosięcia. Koszt ten został doliczony do kosztów utrzymania w pierwszym miesiącu tuczu. W tym przypadku produkcja uboczna nie zwiększyła wartości produkcji całkowitej, a zmniejszyła koszty wychowu. W kosztach produkcji
uwzględniono koszt pasz własnych według cen rynkowych. Zużycie pasz określono na podstawie kontroli zużycia pasz, którą prowadzi rolnik, natomiast wielkość produkcji w kolejnych miesiącach na podstawie norm przyrostu masy ciała
zwierząt. Różnicę między wartością produkcji, a kosztami produkcji nazwano
umownie dochodem z produkcji żywca (w odróżnieniu od dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego), ponieważ odnosi się on tylko do jednej działalności, a nie
do całego gospodarstwa rolnego.
Materiały empiryczne posłużyły do przeprowadzenia kalkulacji opłacalności
produkcji żywca wieprzowego w warunkach cenowych obowiązujących w styczniu 2018 r. Dokonano również oceny projektu inwestycyjnego, polegającego na
rozbudowie chlewni i powiększeniu skali produkcji (wielkość stada podstawowego
300 loch). Koszty inwestycji ocenia rolnik na 5 868 000 zł netto, które obejmują
wszystkie niezbędne aktywa trwałe.
W ocenie efektywności inwestycji mają zastosowanie proste metody oceny
projektów inwestycyjnych (Gabrusewicz 2007). Często wykorzystuje się np. próg
rentowności (Szarek i Kałuża 2004). Bazując na danych historycznych obliczono:
okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Payback Period – PP), księgową stopę
zwrotu (Accounting Rate of Return – ARR) oraz przeprowadzono analizę progu
rentowności (Break Even Point Approach – BEP).
Przy inwestycjach długoterminowych mamy do czynienia z ponoszeniem
kosztów i uzyskiwaniem wpływów w różnych punktach czasowych, dlatego bardziej przydatne są metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych. W ocenie efektywności planowanej inwestycji zastosowano również metody dyskontowe: NPV (Net Present Value) oraz wewnętrzną stopę zwrotu IRR (Kałowski i Wysocki 2013). Jest to wstępna ocena projektu. Przyjęto liniową metodę amortyzacji
środków trwałych, a okres użytkowania chlewni 20 lat.
Bazując na dotychczasowym doświadczeniu rolnik przewiduje średnią wartość
dochodu z produkcji żywca w wysokości 520 000 zł rocznie. Może to być dyskusyjne z uwagi na zmienność cen w czasie. Niemniej jednak zmiana ta występuje zarówno po stronie cen zbytu, jak i kosztów produkcji, dlatego w ocenie powodzenia
planowanej inwestycji przyjęto średnią stałą wartość dochodu z produkcji żywca.
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Zastosowanie metod dyskontowych wymagało oszacowania nadwyżki finansowej,
która stanowi sumę wartości przewidywanego dochodu z produkcji żywca i wartości rocznych odpisów amortyzacyjnych. Współczynnik dyskonta przyjęto na poziomie przeciętego oprocentowania kredytów bankowych długoterminowych.

3. Wyniki
Realizacja produkcji wiąże się z ponoszeniem kosztów, które w relacji do wartości produkcji decydują o opłacalności danej produkcji. Przedstawiony rachunek marginalny (tabela 1) pozwala na określenie efektywności nakładów ponoszonych w poszczególnych miesiącach produkcji. Analiza materiału wskazuje, że
w badanym gospodarstwie koszt produkcji 1 kg żywca wynosił 3,59 zł. Osiągnięto
go przy średniej wadze końcowej tucznika 107 kg. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że wyższy dochód byłby przy wadze 110 kg. W tym punkcie następuje (z pewnym przybliżeniem) zrównanie produktu marginalnego z produktem
przeciętnym. Jednak rolnik przyjął strategię minimalizowania kosztów i kończy
produkcję przy niższej wadze tucznika, ale i niższym koszcie jednostkowym, co
w warunkach niepewności cen zbytu należy uznać za racjonalne.
Tabela 1
Koszt marginalny i koszt średni produkcji żywca wieprzowego (2015 r.)
P

K

∆P

∆K

∆P/∆K

P/K

P-K

M-c

Wartość
produkcji
(zł)

Koszty
całkowite
produkcji
(zł)

Przyrost
wart.
produkcji
(zł)

Przyrost
kosztów
(zł)

Produkt
marginalny

Produkt
przeciętny

Dochód
z produkcji
żywca (zł)

I

131,52

123,06

–

–

–

1,069

8,46

3,85
3,76

Koszt
jednostkowy
(zł·kg-1)

II

205,50

170,08

73,98

47,02

1,573

1,208

3,42

III

326,40

271,29

120,90

101,21

1,194

1,203

55,11

3,62

IV

439,77

384,32

113,37

113,03

1,003

1,144

55,45

3,59

IV

453,72*

396,38

13,95

12,56

1,111

1,145

57,34

3,61

*waga 110 kg
upadki prosiąt 3%
upadki warchlaków 2%
średnia waga sprzedanego tucznika 107 kg
średnia cena skupu żywca 4,11 zł·kg-1
koszty pośrednie 51,4 zł·szt-1

Źródło: Badania własne.

Opłacalność produkcji żywca wieprzowego zmienia się w zależności od cen
skupu żywca (tabela 2). W 2015 r. średnia cena skupu żywca według GUS wynosiła 4,29 zł·kg-1 (GUS 2016). W badanym gospodarstwie cena uzyskana ze sprze-
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daży tuczników była nieco niższa i wynosiła 4,11 zł·kg-1 żywca. Jest to taki poziom, który pozwolił na uzyskanie nadwyżki bezpośredniej w wysokości 109,58 zł
w odniesieniu do 1 tucznika. W 2016 roku warunki ekonomiczne produkcji żywca, z punktu widzenia badanego gospodarstwa, były korzystne. Rynek oferował
wyższą cenę żywca (średnio 4,73 zł·kg-1). Badane gospodarstwo sprzedało żywiec
w cenie niższej, niż średnia na rynku, ale wyższej o 0,54 zł·kg-1 niż w 2015 r. Wystąpiły też wahania cen na rynku zbóż. Co prawda, tuż po zbiorach ceny były niższe, ale poza sezonem żniwnym ceny zbóż, głównie żyta i pszenicy, systematycznie wzrastały i były nawet o 17% wyższe niż w okresie zbiorów. Wzrosły też ceny
pozostałych składników kosztów, co przełożyło się na wzrost kosztów produkcji.
Ostatecznie wartość nadwyżki bezpośredniej była niższa o 6,6% w stosunku do
2015 r. i wynosiła 102,37 zł na tucznika.
Kalkulacja przeprowadzona w warunkach cenowych dla stycznia 2018 r. wskazuje, jak dużym ryzykiem obarczona jest produkcja wieprzowiny. Rachunek przeprowadzono w dwóch wersjach, uwzględniając zmienność cen w ciągu miesiąca.
Na początku 2018 r. wystąpił drastyczny spadek cen żywca wieprzowego. Wzrosły
też koszty produkcji (o 5%). Kalkulacja uwzględniająca cenę 3,78 zł za kg żywca
(spadek o 9,6% w stosunku do ceny z 10 grudnia 2017) wskazuje, że produkcja była
nieopłacalna, gospodarstwo poniosłoby stratę. Przy wyższej cenie żywca następuje
poprawa opłacalności produkcji. Należy zgodzić się, że takie zależności są oczywiste. Rolnik nie ma wpływu na cenę zbytu, natomiast ma wpływ na koszty produkcji.
Jednak i w tym względzie istnieją pewne ograniczenia. W analizowanym przypadku, w ramach racjonalnego zarządzania kosztami, produkcja pasz odbywa się we
własnym gospodarstwie ze zbóż z własnych upraw, a zużycie pasz wynosi niewiele
ponad 2,8 kg na 1 kg żywca. Wydaje się, że możliwości dalszego ograniczanie kosztów związanych z produkcją pasz i żywieniem są mało prawdopodobne, dlatego
w ocenie opłacalności produkcji rolnik sugeruje się ceną zbytu. Przyjmując dotychczasowe zmienne warunki rynkowe dochód z produkcji żywca wieprzowego w tym
gospodarstwie wynosił rocznie 83 tys. zł przy najniższej cenie skupu żywca i około
110 tys. zł w najkorzystniejszych warunkach cenowych. Mówiąc o najniższej czy
najwyższej cenie skupu żywca mamy na myśli ceny jakie uzyskał rolnik.
Dlatego mimo zmiennych warunków rynkowych, badane gospodarstwo rozważa decyzję o zwiększeniu skali produkcji. Docelowo roczna sprzedaż tuczników będzie wynosiła około 6500 sztuk. Przedstawiono cztery warianty możliwych rozwiązań (tabela 3). W wariancie I, II i III przyjęto zmienne ceny skupu
żywca wieprzowego przy stałych kosztach jego produkcji. Natomiast w wariancie
IV przyjęto wzrost kosztów produkcji żywca o 5%, natomiast cenę skupu na poziomie 4,65 zł·kg-1. Jest to średnia cena, jaką rolnik otrzymał za sprzedaż żywca
w poprzednim okresie.
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Tabela 2
Nadwyżka bezpośrednia z produkcji żywca wieprzowego
Wyszczególnienie

2015

2016

2018**

Średnia waga tucznika (kg)

107

107

107

107

Średnia cena żywca (zł·kg-1)

4,11

4,65

3,78

4,00

442,31

500,41

404.46

428,00

Wartość produkcji ogółem* (zł)
Koszty bezpośrednie (zł)

332,73

398,04

410,22

410,22

– koszt wychowu prosiąt

101,25

127,20

127.20

127,20

– pasza

209,44

228,81

240,98

240,98

22,04

42,03

42,04

42,04

109,58

102,37

-5,56

17,78

1,33

1,26

0,98

1,04

– pozostałe koszty bezpośrednie
Nadwyżka bezpośrednia (zł)
Wartość produkcji równoważąca
koszty bezpośrednie (zł)

*wartość produkcji powiększona o wartość sprzedanych warchlaków; ** ceny w styczniu 2018
Źródło: Badania własne.

Mając jednak na uwadze ciągły wzrost cen środków produkcji, należy liczyć się
ze wzrostem kosztów produkcji żywca. W wariancie IV założono wzrost kosztów
produkcji i taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny w najbliższym czasie. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych przy założeniu takich warunków to
niewiele ponad 9 lat, a księgowa stopa zwrotu 11,02%. Biorąc jednak pod uwagę
obecne możliwości realizacji inwestycji z dofinansowaniem do produkcji prosiąt
ze środków PROW 2014-2020, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych skraca się
do 8 lat, a księgowa stopa zwrotu wzrasta do 12,32%.
Najmniej korzystny jest wariant II. Gdyby przyjąć warunki rynkowe występujące na początku 2018 roku, to zwrot nakładów inwestycyjnych (z dotacją) nastąpiłby po ponad 17 latach.
W zależności od ceny skupu żywca różny jest moment osiągnięcia progu rentowności. Z punktu widzenia maksymalizacji dochodów producenta korzystniejsza jest sytuacja, gdy punkt rentowności wystąpi jak najwcześniej, tzn. przy jak
najniższym poziomie sprzedaży. Przy założeniu stałych kosztów produkcji (wariant I-III) próg rentowności gospodarstwo osiągnie przy realizacji sprzedaży na
poziomie 21,14- 53,4%, a w przypadku wariantu IV jest to 35,77% wartości produkcji. Powyżej tego progu pojawia się nadwyżka.
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Tabela 3
Ocena efektywności inwestycji z zastosowaniem metod prostych
Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

Okres zwrotu nakładów
inwestycyjnych
(Payback Period – PP) – lata

Wyszczególnienie

8 (6,7)

20,5 (17,4)

6 (5,1)

9,2 (8,1)

Księgowa stopa zwrotu
(Accounting Rate of Return –
AEE) – %

12,50 (14,84)

4,86 (5,74)

16,59 (19,60)

11,02 (12,32)

30,72
214 308

53,40
372 603

24,14
176 343

35,77
249 520

Próg rentowności
(Break Even Point Approach –
BEP)
%
kg żywca

wariant I: cena żywca 4,65 zł·kg-1, koszt produkcji żywca 3,59 zł·kg-1
wariant II: cena żywca 4,0 zł·kg-1, koszt produkcji żywca 3,59 zł·kg-1
wariant III: cena żywca 4,99 zł·kg-1, koszt produkcji żywca 3,59 zł·kg-1
wariant IV: cena żywca 4,65 zł·kg-1, koszt produkcji żywca wyższy o 5%
W nawiasach podano wskaźniki obliczone dla inwestycji realizowanej z dotacją z UE.

Źródło: Badania własne

Metody dyskontowe dają wierniejszy obraz efektywności inwestycji. Rachunek
zdyskontowanej wartości przepływów pieniężnych wykonano w dwóch wariantach (tabela 4). W wariancie pierwszym, uwzględniającym oczekiwaną przez rolnika wartość dochodu z produkcji żywca, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
wyniesie 10 lat. W tym roku skumulowana wartość zdyskontowanej nadwyżki wyniesie 5 986 693 zł i przekroczy wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych.
W wariancie drugim uwzględniono mniej korzystne rynkowe warunki prowadzenia produkcji. Ponieważ trudno jest prognozować ceny, przyjęto założenie, że
w wyniku zmian cen na rynku, relacja między kosztami produkcji a ceną zbytu
żywca spowoduje obniżenie wartości dochodu z produkcji żywca o ok. 30% (taka
sytuacja miała miejsce w przeszłości). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że
w tym przypadku zwrot nakładów inwestycyjnych zostanie osiągnięty w czternastym roku produkcji. Korzystając z programu wsparcia produkcji prosiąt z PROW
2014-2020, efektywność inwestycji zwiększa się, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych skraca się.
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Tabela 4
Zdyskontowana wartość przepływów pieniężnych

Wariant I

Wariant II

Współcz.
dyskonta
dla r=6%

1

813 400

644 150

0,943396

767 358,31

607 688,53

2

813 400

644 150

0,889996

723 922,75

573 290,92

3

813 400

644 150

0,839619

682 946,09

540 840,58

4

813 400

644 150

0,792094

644 289,26

510 227,35

5

813 400

644 150

0,747258

607 819,66

481 346,24

6

813 400

644 150

0,704961

573 415,28

454 100,63

7

813 400

644 150

0,665057

540 957,36

428 396,47

8

813 400

644 150

0,627412

510 336,92

404 147,44

9

813 400

644 150

0,591898

481 449,83

381 271,10

Rok

Przepływy pieniężne netto (NCF)

Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wariant I

Wariant II

10

813 400

644 150

0,558395

454 198,49

359 690,14

11

813 400

644 150

0,526788

428 489,36

339 330,49

12

813 400

644 150

0,496969

404 234,58

320 122,58

13

813 400

644 150

0,468839

381 353,64

302 002,64

14

813 400

644 150

0,442301

359 767,63

284 908 19

15

813 400

644 150

0,417265

339 403,35

268 781,25

16

813 400

644 150

0,393646

320 191,66

253 567,07

17

813 400

644 150

0,371364

302 067,48

239 214,12

18

813 400

644 150

0,350344

284 969,81

225 674,09

19

813 400

644 150

0,330513

268 839,27

212 899,95

20

813 400

644 150

0,311805

253 622,19

200 849,19

Źródło: Badania własne.

Drugą, najczęściej wykorzystywaną w praktyce metodą dyskontową jest metoda IRR (Internal Rate of Return). Przedsięwzięcie jest opłacalne gdy IRR jest
wyższe od stopy granicznej, będącej najniższą możliwą do zaakceptowania przez
inwestora. Rolnik ocenia koszt użycia kapitału własnego na 10-12%. Z obliczeń
wynika, że IRR wynosi 12,7% (tabela 5). Można więc przyjąć, że decyzja o realizacji inwestycji jest uzasadniona.
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Tabela 5
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Nadwyżka
finansowa

Współczynnik
dyskonta dla
r = 13%

Zdyskontowana nadwyżka
finansowa

Współczynnik
dyskonta dla
r = 6%

Zdyskontowana
nadwyżka
finansowa

1

813 400

0,884956

719 823,21

0,943396

767 358,31

2

813 400

0,783147

637 011,77

0,889996

723 922,75

3

813 400

0,693050

563 726,87

0,839619

682 946,09

4

813 400

0,613319

498 873,67

0,792094

644 289,26

5

813 400

0,542760

441 480,98

0,747258

607 819,66

6

813 400

0,480319

390 691,47

0,704961

573 415,28

7

813 400

0,425061

345 744,62

0,665057

540 957,36

8

813 400

0,376160

305 968,54

0,627412

510 336,92

9

813 400

0,332885

270 768,66

0,591898

481 449,83

10

813 400

0,294588

239 617,88

0,558395

454 198,49

11

813 400

0,260698

212 051,75

0,526788

428 489,36

12

813 400

0,230706

1876 56,26

0,496969

404 234,58

13

813 400

0,204165

166 067,81

0,468839

381 353,64

14

813 400

0,180677

146 962,67

0,442301

359 767,63

15

813 400

0,159891

130 055,34

0,417265

339 403,35

16

813 400

0,141496

115 092,85

0,393646

320 191,66

17

813 400

0,125218

101 852,32

0,371364

302 067,48

18

813 400

0,110812

901 34,48

0,350344

284 969,81

19

813 400

0,098964

804 97,32

0,330513

268 839,27

20

813 400

0,086782

705 88,48

0,311805

253 622,19

Rok

Wartość teraźniejsza
Wartość teraźniejsza netto

5 714 667,00

9329632,93

-153 333,00

3461632,93

IRR = 12,7%

Źródło: Badania własne.

4. Podsumowanie
Warunki rynkowe prowadzenia chowu trzody chlewnej w ostatnich latach są
bardzo zmienne, stąd ocena opłacalności produkcji żywca wieprzowego trudna
jest do prognozowania w dłuższej perspektywie. Tak duże wahania cen skupu
żywca wskazują, jak dużym ryzykiem obarczona jest ta działalność. Teoretycznie, z punktu widzenia opłacalności produkcji, graniczny poziom spadku ceny
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będzie wyznaczać jednostkowy koszt produkcji, natomiast w praktyce produkcja
prowadzona jest niezależnie od zmieniających się warunków. Badane gospodarstwo przyjęło strategię minimalizowania kosztów produkcji i mimo niekorzystnej
koniunktury na rynku osiągnęło zadowalające wyniki. Nadwyżka bezpośrednia
w latach 2015-2016 była dodatnia i wynosiła odpowiednio 109,58 zł i 102,37 zł na
tucznika. W warunkach cenowych 2018 roku wartość nadwyżki zmniejszyła się
i była zależna głównie od ceny skupu żywca.
Analiza opłacalności realizacji planowanej inwestycji wskazuje, że jest to decyzja uzasadniona. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wyniesie od 10 do
14 lat w zależności od warunków rynkowych, a oczekiwana wewnętrzna stopa
zwrotu 12,7% i jest to zgodne z oczekiwaniami inwestora. Rolnik decyduje się
na zwiększenie skali produkcji mimo zmiennych warunków rynkowych, na które
nie ma wpływu. Przypadek tego gospodarstwa wskazuje, że efekty zależą od skali produkcji. Nawet w najtrudniejszym okresie gospodarstwo osiągało dochody
z produkcji żywca, mimo że były one znacznie niższe, niż w warunkach korzystniejszych relacji cen.
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ŁUKASZ CZECH, ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA
EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO – STUDIUM PRZYPADKU

Słowa kluczowe: efektywność, koszt marginalny, rentowność, żywiec wieprzowy
STRESZCZENIE

W pracy dokonano oceny opłacalności produkcji żywca wieprzowego na przykładzie
celowo dobranego gospodarstwa rodzinnego specjalizującego się w chowie trzody chlewnej. Przeprowadzona analiza wskazuje, że istotnymi czynnikami decydującymi o efektywności produkcji są ceny skupu żywca i ceny pasz. Badane gospodarstwo przyjęło strategię
minimalizowania kosztów produkcji i mimo niekorzystnej koniunktury na rynku uzyskało nadwyżkę bezpośrednią. W warunkach cenowych 2018 roku wartość nadwyżki zmniejszyła się i była zależna głównie od ceny skupu żywca. Kalkulacja opłacalności realizacji
inwestycji wskazuje, że okres zwrotu nakładów inwestycyjnych jest zależny od warunków
rynkowych i wynosi od 10 do 14 lat. Oczekiwana wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 12,7%.
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THE EFFICIENCY OF PORK PRODUCTION – CASE STUDY
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SUM M A RY

This paper gives an assessment of the profitability of swine slaughter animal production using the example of a purposefully chosen family-owned holding specializing in
swine breeding. Conducted analysis indicates that prices of livestock purchase and of feeds are decisive factors in production efficiency. The studied farm adopted the strategy of
minimizing production costs and achieved a standard gross margin despite unfavorable
market conditions. Under the price conditions in 2018, the value of the margin decreased
and was mainly dependent on the price of livestock purchase. A calculation of investment
profitability indicates that the payback period is dependent on market conditions, ranging
from 10 to 14 years. The expected internal rate of return is 12.7%.
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1. Wstęp
Grupy producentów rolnych (GPR) są formą integracji poziomej i łączą pojedyncze gospodarstwa rolne w organizacje gospodarcze. Ta forma organizacji ma
na celu m.in. dostosowanie produktów rolnych i procesów produkcyjnych do wymogów współczesnego rynku, wprowadzenie do obrotu towarów swoich członków tj. rolników, scentralizowanie sprzedaży i dostaw do odbiorców hurtowych,
organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji oraz poprawę warunków ochrony środowiska2.
Korzyści z działania GPR mogą się przekładać na efekty skali, tj. na możliwości negocjacji cen zbytu surowca i zakupu środków produkcji, tworzenie
długoterminowych umów z odbiorcami, otrzymywanie preferencyjnych kredytów, czy rozbudowę bazy przetwórczej [Jasiński 2013].
Jak zauważa Zawisza [2010], w Polsce idea integracji poziomej w formie grup
producentów rolnych znalazła zainteresowanie wśród producentów rolnych na
początku lat 90-tych XX w. i dalej – zauważa autor – dopiero u progu XXI w.
zaczęła się ona materializować w postaci funkcjonujących kooperatyw. Rolnicy
coraz częściej bowiem uświadamiają sobie potrzebę poprawy pozycji konkuren1 Wkład pracy: Sebastian Janek – 50%, Zbigniew Brodziński – 50%.
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz

o zmianie innych ustaw (dz. U. 2000 nr 88, poz. 983).
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cyjnej na rynku, a jedną ze ścieżek prowadzących do osiągnięcia tego celu stały się
grupy producentów rolnych.
Głównym aktem prawnym określającym funkcjonowanie GPR jest Ustawa
z dnia 15 września 2000 r., o grupach producentów rolnych i ich związkach. Nadzór nad grupami oraz ich rejestrację prowadzi, od 1 września 2017 r., Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)3.
W Polsce proces organizowania się rolników odbywa się przede wszystkim
na tzw. pierwszym poziomie, co oznacza, że proces integracji poziomej polega
głównie na powstawaniu pojedynczych i generalnie niewielkich pod względem
liczby członków grup. Unia Europejska od wielu już lat wspiera działalność grup
producenckich, postrzegając je jako jeden z ważnych elementów restrukturyzacji
sektora rolnego [Krzyżanowska 2003]. Ta konsekwencja wsparcia integracji producentów rolnych w ramach WPR ma docelowo doprowadzić, wzorem gospodarstw z krajów Zachodniej Europy, do formowania się branżowych związków
grup producentów, czyli do II poziomu integracji [Martynowski 2010].
Powstawanie i rozwój GPR jest wspierane finansowo od 2004 r. W kolejnych
budżetach WPR wyodrębniano środki przeznaczone docelowo na wsparcie tej
formy zrzeszeń [Krzyżanowska, Trajer 2014]. W ramach dwóch kolejnych programów II filara WPR grupy działające w Polsce uzyskały dofinansowanie w łącznej
wysokości odpowiednio 50,2 mln zł (PROW 2004-2006) i 755,2 mln zł (PROW
2007-2013)4. Wsparcie to stanowiło zryczałtowaną pomoc wypłacaną w formie
rocznych rat przez okres pierwszych pięciu lat działalności grupy. Kwota wsparcia
była naliczana na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grup4.
W ramach PROW 2014-2020 pomoc jest realizowana przez okres pierwszych
pięciu lat następujących po dacie, w której grupa została uznana, w formie rocznych płatności stanowiących procentowy ryczałt (odpowiednio w kolejnych latach:
10%, 8%, 6%, 5%, 4%) od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków
w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy5.
W Polsce istnieją cztery prawnie dopuszczone formy organizacji grup produ3 Grupa producentów rolnych chcąca skorzystać z pomocy finansowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze
względu na siedzibę grupy, powinna złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w oddziałach regionalnych ARiMR.
4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, objętego programem
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
5 http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html (dostęp: 2.02.2018 r.).
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centów rolnych i są to: spółdzielnia, spółka prawa handlowego (z o.o. i spółka akcyjna), stowarzyszenie oraz zrzeszenie branżowe. Ze względu na specyfikę prowadzonej przez grupy działalności gospodarczej najczęściej wybieranymi formami
organizacji są spółka z o.o. i spółdzielnia [Falińska 2013].
Funkcjonujące GPR posiadają specjalizację związaną z określoną branżą produkcji rolnej. Tworzone GPR mogą, zgodnie z rozporządzeniem, prowadzić aktywność gospodarczą obejmującą bardzo szeroką listę kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także produkcję materiału siewnego i sadzeniaków, roślin
uprawianych z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, produkty rolnictwa ekologicznego, owoce i warzywa, produkty rolne
zarejestrowane w Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych6.
Celem pracy jest poznanie stanu i uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie grup producentów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim.
W ramach prowadzonych badań dokonano szczegółowej analizy danych dotyczących charakterystyki grup, w tym zdefiniowano kierunki specjalizacji, branże, zakres działania, skład osobowy, formy prawne, a także wysokość i zakres uzyskanej
pomocy finansowej z PROW.
W artykule wykorzystano informacje zawarte w aktach prawnych, literaturze
przedmiotu, a także dane wtórne pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2000-2017.

Przebieg procesów integracji poziomej w ramach GPR
Rolnictwo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na tle innych województw, charakteryzuje się korzystną strukturą obszarową gospodarstw oraz
możliwością produkcji żywności wysokiej jakości. Jednocześnie sytuacja na rynku rolnym wymaga poprawy poziomu uzbrojenia technicznego rolnictwa i dalszej
koncentracji produkcji [Brodzińska 2007]. Porównując sytuację ekonomiczną
pojedynczych gospodarstw tak w kraju jak i w regionie do sytuacji gospodarstw
funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej należy stwierdzić, że w większości przypadków mamy do czynienia ze znacznymi dysproporcjami rozwojowymi
[Poczta 2010, Wilkin 2016]. Z tych też względów, wspieranie działania GPR może
6 Aktem wykonawczym do ustawy uszczegóławiającej działanie grupy, ze względu na jej produkty jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów
rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.
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przyczynić się znacząco do zmniejszenia tych dysproporcji.
Pierwsza grupa producentów rolnych na terenie Warmii i Mazur powstała
w Lubawie, w 2005 r. i była to spółdzielnia, do której przystąpiło 75 hodowców
trzody chlewnej. Przez okres 2 lat była to jedyna formalnie działająca organizacja tego typu. Dopiero w 2007 r. zawiązały się i podjęły działalność kolejne GPR.
Łącznie w latach 2005 – 2017 , na terenie omawianego województwa, zarejestrowano 124 grupy, z czego do końca 2017 r. zostały wykreślone 72 z nich (rysunek
1). Z rejestru grup producentów rolnych ARiMR wynika, że w analizowanym
okresie tylko w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim liczba
zarejestrowanych grup była wyższa, niż w województwie warmińsko-mazurskim7.
Rysunek 1
Liczba zarejestrowanych i wykreślonych z rejestru GPR na terenie
woj. warmińsko-mazurskiego w latach 2005-2017 (stan na 31.12.2017 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

W latach 2005 – 2013 zaobserwowano wyraźny wzrost liczby powstających
grup. W 2013 roku powstało ich najwięcej, bo 32 z czego do końca 2017 r. wykreślono 14 z nich8. Spadek dynamiki powstawania nowych grup w latach 2014-2016
7 http://www.arimr.gov.pl/grupy-i-organizacje-producentow/rejestry-prowadzone-przez-arimr/rejestr-grup-producentow-rolnych.html (dostęp: 02.02.2018 r.).
8 fakt wykreślenia grupy nie we wszystkich przypadkach oznaczał likwidację podmiotu. Niektóre z wykreślonych z rejestru podmiotów nadal prowadziły działalność gospodarczą.
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ma głównie przyczyny w wyczerpaniu się środków przeznaczonych na ten cel
w ramach PROW 2007 – 2013 i braku naborów w ramach PROW 2014 – 2020.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tworzone grupy posiadały
formę organizacyjną spółki z o.o. (82 grupy), spółdzielni (41 grup) i zrzeszenia
branżowego (1 grupa). W układzie przestrzennym najwięcej grup powstało w powiatach położonych w zachodniej części regionu (rysunek 2). Najwięcej GPR (21)
zarejestrowano w jednym z najmniejszych pod względem powierzchni, a jednocześnie o wysokim poziomie towarowości produkcji powiecie nowomiejskim.
W dziewięciu powiatach zachodniej części województwa skoncentrowanych było,
w analizowanym okresie, 95 ze 124 grup, co stanowiło 77% ich ogółu. W pięciu
powiatach, tj.: ełckim, działdowskim, gołdapskim, nidzickim i piskim nie zarejestrowano w latach 2005 – 2017 żadnej grupy.
Rysunek 2
Liczba grup producentów rolnych powstałych w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2005 -2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARIMR.

Analizując obszary współpracy rolników w ramach GPR, wyszczególniono
dziewięć podstawowych typów specjalizacji. Okazało się, że najczęściej zrzeszają
się producenci drobiu. Od 2005 r. zarejestrowano 52 takie grupy. Grup, których
członkowie specjalizowali się w produkcji roślin oleistych było 36, grup producentów trzody chlewnej – 13, a ziarna zbóż – 10. Na terenie analizowanego wo-
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jewództwa odnotowano pojedyncze przypadki rejestracji grup, które specjalizowały się w chowie bydła, uprawie roślin przeznaczonych na cele energetyczne,
produkcji jaj, mleka oraz owoców i warzyw (rysunek 3).
Rysunek 3
Struktura funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim grup
producentów rolnych ze względu na przedmiot produkcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARIMR.

Do oceny stanu zaawansowania procesu integracji w poszczególnych branżach
produkcji można wykorzystać wielkość grupy mierzoną liczbą jej członków. Zawiązanie GPR wymaga, za wyjątkiem grup tytoniowych, zrzeszenia się co najmniej pięciu
członków9. W latach 2005 – 2017 łączna liczba rolników należących do powstałych
grup na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosiła 877. Najliczniejsze,
pod względem liczby członków były grupy producentów owoców i warzyw, gdzie
średnia liczba członków jednej grupy to 23 rolników. Średnio powyżej 10 członków
liczyły grupy producentów trzody chlewnej i bydła. Co ciekawe, wskazane branże
charakteryzuje na tle pozostałych, względnie wysoki poziom towarowości produkcji.
W pozostałych typach GPR liczba członków grup w zasadzie była minimalna, czyli
niezbędna do spełnienia kryterium umożliwiającego ich rejestrację.
Jak zaobserwowano, 74 zarejestrowane grupy producentów rolnych zrzeszały
tylko minimalną liczbę 5 członków, zaś dwie GPR miały ich więcej niż 20. Warto
9 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów
rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych., Dz.U. 2016 nr 0 poz. 577
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zauważyć, że najdłużej funkcjonująca na terenie województwa grupa z Lubawy
posiadała najwięcej, bo 75 członków. Druga co do wielkości grupa (zajmująca się
produkcją owoców i warzyw) liczyła 23 producentów rolnych.
Według danych ARiMR najwięcej grup wykreślonych do końca 2017 roku to
grupy branży drobiarskiej (28) oraz roślin oleistych (21). Jest to więcej niż połowa
grup zarejestrowanych w tych branżach. Do końca 2017 roku całkowicie wyrejestrowane zostały GPR zajmujące się produkcją jaj ptasich, roślin przeznaczonych
na cele energetyczne oraz owoców i warzyw (tabela 1). Łącznie do 31.12.2017
r. zostało wykreślonych 72 podmiotów mających status GPR10. W grudniu 2017
roku funkcjonowały 52 grupy zrzeszające 382 członków.
Tabela 1
Całkowita liczba GPR wykreślonych z rejestru
w woj. warmińsko-mazurskiego w latach 2005-2017
Liczba GPR wykreślonych
z rejestru w latach 2005-2017

Procentowy udział GPR
wykreślonych do powstałych

Bydło

2

67%

Drób

28

54%

Jaja

3

100%

Mleko

0

0%

Produkt

Owoce i warzywa

1

100%

Rośliny energetyczne

4

100%

Rośliny oleiste

21

58%

Trzoda

6

50%

Ziarno zbóż

7

70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARIMR.

3. Poziom wsparcia finansowego w ramach PROW na rzecz grup
producentów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim
Wsparcie finansowe grup producentów rolnych, w ramach PROW realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do końca 2017 r. ARiMR obsługiwała 3 kolejne programy: PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 20142020. Do czerwca 2017 r. zarejestrowano 100 wniosków o przyznanie pomocy
finansowej dla GPR. Wsparcie przyznano 96. grupom (rysunek 4), zaś 4 wnioski
zostały rozpatrzone negatywnie (wszystkie cztery w ramach PROW 2007-2013).
10 http://www.arimr.gov.pl/grupy-i-organizacje-producentow/rejestry-prowadzone-przez-arimr/rejestr-grup-producentow-rolnych.html dostęp: (02.02.2018 r.).

38

Sebastian Janek, Zbigniew Brodziński

ARiMR zrealizowała łącznie płatności dla GPR funkcjonujących na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego w wysokościach: 2 098 215,23 zł w ramach PROW 2004-2006 oraz 57 128 542,01 zł z PROW 2007-2013. Dla grup
objętych PROW 2014-2020, do dnia 04.05.2017 r., wydane decyzje nie zostały
jeszcze zrealizowane. Średnia wartość wsparcia na rzecz jednej grupy, w ramach
PROW 2004 – 2006, wyniosła 699 405,08 zł, zaś w ramach środków PROW 20072013 – 649 187,98 zł.
Rysunek 4
Liczba wydanych decyzji o przyznaniu pomocy finansowej
w ramach kolejnych PROW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR oddział w Olsztynie.

Pod względem liczby zaakceptowanych wniosków, największe wsparcie otrzymała branża drobiarska, w której dofinansowanie zostało przyznane 44 grupom.
Dwa wnioski dofinansowania dla GPR specjalizujących się w branży produkcji
bydła, po jednym w przypadku grup producentów jaj, roślin energetycznych
i mleka. Żadnego dofinansowania, w ramach wsparcia GPR nie otrzymała branża
owoców i warzyw (tabela 2).
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Tabela 2
Liczba przyznanych dofinansowań z PROW w poszczególnych
branżach wg stanu na 04.05.2017 r.
Branża

PROW 2004-2006

PROW 2007-2013

PROW 2014-2020

ŁĄCZNIE

Bydło

0

2

0

2

Drób

1

43

0

44

Jaja

0

1

0

1

Mleko

0

0

1

1

Owoce i warzywa

0

0

0

0

Rośliny energetyczne

0

1

0

1

Rośliny oleiste

1

21

4

26

Trzoda

1

11

0

12

Ziarno zbóż

0

9

0

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR oddział w Olsztynie.

4. Podsumowanie
Dofinansowanie grup producentów rolnych w ramach kolejnych perspektyw finansowych PROW zwiększyło poziom integracji rolników w województwie warmińsko-mazurskim. Z czterech możliwych form prawnych współdziałania w ramach GPR dominowały spółki z o.o. i spółdzielnie. Od 2007 r. do 2013 r. widoczna
była wyraźna tendencja wzrostowa liczby tworzonych grup. Najczęściej i najliczniej zrzeszali się producenci drobiu i roślin oleistych, a w ujęciu przestrzennym rolnicy mający gospodarstwa w zachodniej części województwa. Jednak to w takich
branżach jak owoce i warzywa, trzoda chlewna i bydło, zaobserwowano największą
koncentrację członków przypadających średnio na jedną grupę. Jak zaobserwowano, zdecydowana większość (74) zarejestrowanych grup producentów rolnych
zrzeszała tylko minimalną liczbę członków. Niepokojącą tendencją działania GPR
w województwie warmińsko-mazurskim jest duża liczba grup, które po kilku latach
aktywności są wykreślone z rejestru. Łącznie do końca 2017 r. zostało wykreślone
72 podmioty, a na rynku pozostały 52 zrzeszając 382 członków.
Wsparcie finansowe w ramach trzech kolejnych PROW otrzymało 96 grup,
4 wnioski zostały odrzucone. Łączne płatności do końca funkcjonowania PROW
2007-2013 wyniosły 59 226 757,24 zł, co w przeliczeniu na jedną grupę stanowiło
średnio kwotę 650 843,49 zł.
Pomimo wzrostu poziomu integracji poziomej w rolnictwie, sytuacja w tym
zakresie w porównaniu do krajów Europy Zachodniej jest wysoce niezadowala-
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jąca. Postępująca konkurencja produkcji w rolnictwie tak polskim, jak i w pozostałych krajach UE oraz pomoc finansowa ze strony UE jak i instytucji państwa
w zakresie zrzeszania się rolników, powinny w najbliższych latach przyspieszać
proces tworzenia się nowych GPR.
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STRESZCZENIE

Wsparcie integracji poziomej w rolnictwie, poprzez tworzenie grup producentów
rolnych, może przyczynić się do przyśpieszenia procesu modernizacji polskiego rolnictwa i podniesienia jego konkurencyjności. Celem prowadzonych badań było poznanie
stanu i uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie grup producentów rolnych
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000-2017. W ramach prowadzonych
badań dokonano analizy danych dotyczących charakterystyki grup, w tym zdefiniowano
kierunki specjalizacji, zakres działania, skład osobowy, formy prawne, a także wysokość
uzyskanej pomocy finansowej z PROW dla grup funkcjonujących w 2004-2017. W artykule wykorzystano informacje zawarte w aktach prawnych, literaturze przedmiotu, a także dane wtórne ARiMR, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Łącznie do 31.12.2017 r. powstały 124 grupy, z czego 72
zostały wykreślone z rejestru. W grudniu 2017 roku grupy zrzeszały 382 członków. Jak
wykazały prowadzone badania, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego najczęściej zrzeszali się producenci drobiu i roślin oleistych. Średni poziom dofinansowania
jednej grupy ze środków PROW wyniósł 650 843,49 zł. Przekazane wsparcie nie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania rolników zrzeszaniem się w grupy, bowiem liczba
grup i ich członków ustabilizowała się po 2013 roku.
SEBASTIAN JANEK, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI
FUNCTIONING OF AGRICULTURAL PRODUCERS GROUPSIN WARMIŃSKOMAZURSKIE VOIVODSHIP

Keywords: agricultural producer groups, vertcal integration, PROW, Warmian-Masurian
Voivodeship
SUM M A RY

Support of vertical integration through creation of APG, may help to accelerate process of modernization of Polish agriculture and improve its competitiveness. The man aim
of research was to recognize state and conditions that have influence on functioning of
APG. As part of the conducted research, a detailed analysis of data on group characteristics was made, including definition of trends in specialization, branches, operating range,
personnel,business entity form as well as the amount and scope of financial assistance
received from RDP for groups operating in the years 2004-2017. Article also uses informa-
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tion from legal acts, literature on the subject as well as secondary data from ARiMR, National Office of Agricultural Support (KOWR) and Marshal’s Office in Olsztyn, According
to the data gathered during research in Warmian-Masurian Voivodeship, most common
were cooperatives among producers of poultry and oil plants. Average level of financing
one cooperative from PROW was 650,843.49 PLN. Provided support did not influenced
in growth of interest among farmers in creation of cooperatives because number of groups
and its members stabilized after 2013.
e-mail: Sebastian.janek@uwm.edu.pl
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1. Wstęp
Cena uznawana jest za jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych, stanowiących czynnik decydujący o poziomie konkurencyjności produktów, rynków
oraz przedsiębiorstw. Ceny są kategorią, które jak wskazuje Tomek i Robinson
[2001], decydować będą o poziomie dochodowości produkcji rolnej, możliwościach akumulacji, standardzie życia zarówno producentów, jak i konsumentów,
a także o możliwościach i wielkościach handlu zagranicznego. Z kolei, jak wskazuje Hamulczuk i Klimkowski [2011], ceny są jedynym wprost obserwowalnym
parametrem rynkowym, który decyduje o stopniu realizacji funkcji celu podmiotów rynkowych. Ich zmienność jest uzależniona od wielu czynników, zarówno
mikro, mezo, jak i makroekonomicznych. Rozważania dotyczące próby odszukania czynników wpływających na poziom cen można znaleźć już w pracach
Keynesa [1985], który uznał, że poziom cen jest częściowo uzależniony od stopy
wynagrodzenia czynników produkcji oraz ogólnych rozmiarów produkcji. Z kolei
Smith uznał, iż determinantami wpływającymi na poziom cen są relacje podaży oraz kosztów produkcji. Również i we współczesnych pracach poszukiwanie
czynników wpływających na poziom cen surowców rolnych jest często podejmowanym tematem. Zajmowali się nimi m.in. Daszkowska [2008], która wskazuje,
że przyczyn wzrostu cen żywności należy doszukiwać się wśród czynników strukturalnych, Grzelak [2013] uznając, że na poziom cen wpływa zarówno wzrastający
popyt na produkt rolne, jak i spekulacje rynkowe, występujące przede wszystkim
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na rynkach terminowych, Hajdukiewicz [2014], która wyróżnia czynniki zarówno o charakterze strukturalnym, jak i koniunkturalnym, czy Stępień [2011] badając
związki pomiędzy wahaniami cyklicznymi w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą.
Zachodzące w gospodarce żywnościowej procesy oraz zjawiska podlegają
ciągłym zmianom, będących wynikiem samoczynnych sił naturalnych, często
modyfikowanych działaniami o charakterze ekonomiczno-społecznym. Przeobrażeniom ulega również sfera konsumpcji na skutek zmian oferty podażowej,
czy też przeobrażeniom preferencji oraz stylu życia społeczeństwa. Okoliczności te sprawiają, iż poziom cen produktów rolnych ulega ciągłym zmianom. Jak
wskazuje Woś [1996], ceny surowców rolnych w większości przypadków będą
charakteryzowały się większym stopniem zmienności w porównaniu z cenami
produktów pochodzenia pozarolniczego. Również kształtowanie się cen skupu
większości produktów roślinnych cechuje się większym stopniem zmienności,
aniżeli w przypadku produkcji zwierzęcej. Dzieje się tak w szczególności na skutek dużej podatności upraw roślinnych na warunki agrometeorologiczne. Badania
nad zmiennością cen na rynkach rolnych można odnaleźć zarówno w literaturze
krajowej, jak i zagranicznej. Tematyką tą zajmowali się m.in. Figiel, Hamulczuk,
Klimkowski [2012], Borkowski i Krawiec [2009], Kisielińska [2014], Jaśkiewicz,
Sułek [2017], jak i van Oordt, Stork i de Vries [2013], czy Santeramo [2017].
Dla państw Grupy Wyszehradzkiej rok 2004 to czas, który dla rynku surowców rolnych Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier jest niezwykle istotny, głównie
za sprawą włączenia tych rynków w struktury oraz zasady wspólnego rynku. Od
tego czasu nastąpiło wiele przeobrażeń, będących wynikiem zmian koniunkturalnych oraz strukturalnych, na skutek postępującej globalizacji, czy konieczności
dostosowywania się do wymagań jednolitego rynku unijnego. Mimo wieloletniej
współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej poszczególne sektory rolne wciąż wykazują wiele różnic, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i produkcyjnym [Mikołajczyk i Partyńska-Brzegowy 2015]. Poprzez uwspólnotowienie rynku, zwiększyła się zależność zjawisk o charakterze globalnym, co w konsekwencji
spowodowało, iż o cenach surowców rolnych, w głównej mierze, zaczęły decydować czynniki zewnętrzne. Zasadnicze staje się więc pytanie, czy tendencje zmian
cen surowców rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej są do siebie zbliżone.
Głównym celem artykułu jest analiza dynamiki oraz kierunku zmian cen zbóż
w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Zbadano jednocześnie współzależności cenowe pomiędzy kształtowaniem się cen skupu podstawowych rodzajów zbóż pomiędzy poszczególnymi krajami Grupy Wyszehradzkiej. Do badań wybrano pięć
najważniejszych surowców wchodzących w skład zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa oraz kukurydzy. Surowce zbożowe są jednym z podstawowych upraw
rolnych, stanowiących ważne źródło dochodów dla gospodarstw rolnych. Są one

Na przestrzeni ostatnich lat na rynku tym uwidoczniony jest wzrost ryzyka
cenowego, mierzonego stopniem zmienności cen surowców zbożowych
[Florek i Jerzak 2013]. Stanowi więc determinantę destabilizacji sytuacji
finansowej podmiotów należących do sektora zbożowego, głównie za sprawą
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2003]:
[Wysocki, Lira 2003]:

gdzie:

𝑟𝑟𝑔𝑔 =

1 𝑛𝑛
∑
𝑦𝑦 −𝑛𝑛)]1/2
𝑦𝑦1 𝑡𝑡=1 𝑡𝑡

−3𝑚𝑚+[9𝑚𝑚2 +24𝑚𝑚(𝑛𝑛−1)(

2𝑚𝑚(𝑛𝑛−1)

*100%,

gdzie:r – średnie tempo zmian cen zbóż;
g
t
– czas;tempo zmian cen zbóż;
rg – średnie
n – liczba rozpatrywanych lat;

t – czas;
m = n(n+1);

y – wartości poziomu cen.

n – liczba rozpatrywanych lat;

Zgodnie z proponowaną miarą, w sytuacji, w której stopa zmian jest większa/

m =mniejsza
n(n+1);od zera, badane zjawisko wykazuje tendencję wzrostową/spadkową.

Badaniem objęto lata 2000-2017. Okres ten został podzielony na 4 podokresy:
y – wartości
poziomu cen.

2000-2003, 2004-2008, 2009-2012, 2013-2017. Jako kryterium podziału uznano
cykliczność zmian aktywności gospodarek państw Grupy Wyszehradzkiej.

4
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Lata 2000-2003 to czas bezpośrednio poprzedzający akcesję do Unii Europejskiej. Okres ten stanowi więc ważny punkt odniesienia dla zachodzących zmian
cen zbóż. Graniczny rok 2004 to niezwykle istotny czas, w którym nastąpiło
przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego państw Grupy Wyszehradzkiej,
na skutek otwarcia rynków rolnych, jak i eliminacji występujących ograniczeń
w handlu produktami rolnymi na wewnętrznym rynku unijnym. W znacznym
stopniu przyczyniło się to do wzrostu popytu zewnętrznego na produkty rolne
państw Grupy Wyszehradzkiej, przy jednoczesnym obniżeniu podaży na te produkty. Zniesienie barier w handlu prowadziło jednocześnie do ujednolicenia się
poziomu cen skupu oraz było gwarancją zwiększonego stopnia stabilizacji. Przyczyniło się ono również do silniejszego związku pomiędzy cenami krajowymi,
a cenami kształtującymi się na rynku globalnym. Kolejną ważną datą jest przełom
lat 2008/2009, kiedy to do państw Grupy Wyszehradzkiej dotarły pierwsze sygnały kryzysu gospodarczego, co miało istotny wpływ na funkcjonowanie rynków
surowcowych. Głównymi symptomami recesji było zmniejszenie się popytu na
rynkach produktów rolnych oraz eksportu produktów rolno-spożywczych. Bardzo duże znaczenie miało wystąpienie w przypadku większości surowców rolnych
tzw. szoku cenowego.
Za punkt graniczny uznano również rok 2013, gdyż następne lata cechowały
się zmianami w zakresie uwarunkowań podażowo-popytowych na rynku żywnościowym. Spowodowane były one głównie pogarszającymi się relacjami gospodarczymi między Unią Europejską (której członkami są państwa należące do
Grupy Wyszehradzkiej) a Rosją, co wynikało z trwającego kryzysu ukraińskiego,
w który zaangażowana była Federacja Rosyjska. W konsekwencji doprowadziło
to do ograniczeń części towarów eksportowych. Był to również czas występującej
w wielu krajach deflacji.
W badaniach wykorzystane zostały materiały źródłowe Eurostat odnoszące się
do poziomu cen zbóż oraz wielkości produkcji zbóż w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

3. Wyniki badań
Unia Europejska jest jednym z największych producentów zbóż na świecie. Na jej
obszarze w 2017 roku wyprodukowano 312,04 mln ton zbóż, co stanowi około
12% światowej produkcji [Eurostat 2008]. Od 2014 roku, kiedy to odnotowano
największy poziom produkcji zbóż w historii funkcjonowania Unii Europejskiej,
można zaobserwować stopniowy spadek tej wielkości do roku 2016 (w porównaniu do 2014 roku wielkość produkcji zbóż zmniejszyła się o 9,3%). Spadek wielkości produkcji wystąpił w szczególności w krajach eksporterskich. Rozpatrując
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poszczególne kraje Grupy Wyszehradzkiej, Polska oraz Węgry odnotowywały
w latach 2000-2017 (za wyjątkiem roku 2003 w przypadku Węgier) większy poziom produkcji zbóż, aniżeli średni poziom produkcji zbóż krajów należących do
Unii Europejskiej (wykres 1). W szczególności uwidocznione jest to w przypadku
Polski, gdzie wielkość ta była rokrocznie wyższa od średniej wielkości dla Unii
Europejskiej, średnio o ponad 16,5 mln ton. Najmniejszy poziom produkcji zbóż
w Grupie Wyszehradzkiej posiada Słowacja, gdzie średni poziom produkcji zbóż
w latach 2000-2017 kształtował się na poziomie 3,4 mln ton rocznie.
Wykres 1
Wielkość produkcji zbóż w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej
oraz w Unii Europejskiej w latach 2000-2017 (w mln ton)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.
europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_cpsh1&lang=en, data dostępu: 04.05.2018 r.

Rozpatrując udziały wielkości produkcji poszczególnych zbóż w ich ogólnej
wielkości produkcji w 2017 roku (tabela 1) można zauważyć, że w Grupie Wyszehradzkiej Polska posiada największy udział w produkcji wszystkich rodzajów
zbóż (produkując 10,1% ogółu zbóż), zaś w przypadku żyta oraz owsa jest ich największym producentem w całej Unii Europejskiej (produkując 36,5% ogółu żyta
oraz 17,6% ogółu owsa Unii Europejskiej). Znaczny udział w produkcji pszenicy,
uznawanej za gatunek zboża o największym znaczeniu pod względem powierzch-
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ni upraw, ilości zbiorów oraz osiąganych przychodów, oprócz Polski (7,5% ogólnej
produkcji pszenicy w Unii Europejskiej) odnotowano na Węgrzech oraz w Czechach (w granicach 3,1%-3,4% ogólnej produkcji pszenicy w Unii Europejskiej).
Najmniejszy udział w produkcji poszczególnych rodzajów zbóż jest na Słowacji
(ich udziały wahają się w granicach od poziomu 0,4% ogólnej produkcji kukurydzy oraz owsa do poziomu 1,2% ogólnej produkcji pszenicy w Unii Europejskiej).
Tabela 1
Udziały produkcji poszczególnych rodzajów zbóż w ich ogólnej wielkości
produkcji w Unii Europejskiej w wybranych krajach europejskich
w 2017 roku (w %)
Ranga w UE

Produkcja zbóż ogółem

Udział

Ranga w UE

Pszenica

Udział

1.

Francja

21,7

1.

Francja

25,1

3.

Polska

10,1

4.

Polska

7,5

8.

Węgry

4,5

8.

Węgry

3,4

11.

Czechy

2,4

11.

Czechy

3,1

16.

Słowacja

1,1

15.

Słowacja

1,2

Ranga w UE

Jęczmień

Udział

Ranga w UE

Kukurydza

Udział

1.

Francja

20,2

1.

Niemcy

37,8

6.

Polska

6,6

4.

Polska

6,1

8.

Czechy

2,9

9.

Czechy

3,0

12.

Węgry

2,4

13.

Węgry

1,0

16.

Słowacja

0,9

17.

Słowacja

0,4

Ranga w UE

Żyto

Udział

Ranga w UE

Owies

Udział

1.

Polska

36,5

1.

Polska

17,6

9.

Czechy

1,5

13.

Czechy

1,7

11.

Węgry

1,1

16.

Węgry

1,1

15.

Słowacja

0,5

21.

Słowacja

0,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, http://appsso.eurostat.ec. europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_cpsh1&lang=en, data dostępu: 04.05.2018 r.

Ceny skupu poszczególnych rodzajów zbóż w państwach Grupy Wyszehradzkiej charakteryzują się znacznym stopniem zróżnicowania (tabela 2). Średni
poziom cen skupu1 wszystkich rozpatrywanych gatunków zbóż kształtował się
w granicach 13,42-17,96 euro/100 kg dla Czech, 11,50-13,30 zł dla Węgier, 11,0414,71 euro/100 kg dla Polski oraz 12,39-13,88 euro/100 kg dla Słowacji. Ceny tych
produktów kształtują się na bardzo zbliżonym poziomie. W ujęciu przedmioto1 Liczona jako średnia arytmetyczna cen skupu poszczególnych rodzajów zbóż za lata 2000-

2017.

Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej ...

49

wym, dla lat 2000-2017, poziom cen o największym stopniu zróżnicowania (mierzonego odchyleniem standardowym) występuje w przypadku owsa, z kolei kukurydza jest zbożem charakteryzującym się najmniejszym poziomem odchylenia
standardowego w badanym okresie. W ujęciu podmiotowym, we wszystkich rozpatrywanych gatunkach zbóż, największym stopniem zróżnicowania mierzonym
współczynnikiem zmienności charakteryzowały się Węgry (współczynnik zmienności waha się w granicach od 34,1% dla jęczmienia do 37,7 dla żyta). Najmniejszy poziom zróżnicowania ma miejsce w Polsce (za wyjątkiem żyta, gdzie najmniejszy poziom współczynnika zmienności odnotowano w Czechach – 27,5%).
Wartość współczynnika zmienności dla Polski mieści się w granicach od 22,1%
w przypadku kukurydzy do 30,0% w przypadku żyta.
Tabela 2
Statystyki opisowe cen zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej
w latach 2000-2017 (euro/100 kg)
Pszenica

Jęczmień

min

max

śr.

odch.
stand.

wsp.
zm.

min

max

śr.

odch.
stand.

wsp. zm.

CZ

9,23

20,49

14,32

3,96

27,63

9,17

20,82

14,36

3,96

27,55

HU

8,23

20,85

13,30

4,80

36,08

8,57

18,93

12,38

4,22

34,06

PL

9,12

21,38

14,71

3,70

25,15

9,28

19,63

13,80

3,26

23,63

SV

8,32

19,24

12,71

3,48

27,37

9,06

19,69

13,88

3,71

26,71

Kukurydza

Żyto

min

max

śr.

odch.
stand.

wsp.
zm.

min

max

śr.

odch.
stand.

CZ

9,07

19,48

13,60

3,56

26,15

7,61

20,32

13,42

3,85

28,71

HU

7,08

19,60

12,54

4,64

37,01

7,03

19,52

11,50

4,33

37,62

PL

8,73

17,49

12,81

2,83

22,10

6,87

18,10

11,54

3,46

29,97

SV

8,29

19,97

12,39

3,63

29,27

7,31

18,73

12,27

3,38

27,52

wsp. zm.

Owies
min

max

śr.

odch.
stand.

wsp.
zm.

CZ

10,63

25,64

17,96

5,27

29,32

HU

7,31

19,22

12,58

4,52

35,92

PL

7,25

15,79

11,04

2,75

24,90

SV

8,10

18,42

13,36

3,88

29,02

Legenda:
CZ
HU
PL
SV

– Czechy
– Węgry
– Polska
– Słowacja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, http://appsso.eurostat.ec. europa.
eu/nui/show.do?dataset=apri_ap_crpouta&lang=en, data dostępu: 04.05.2018 r.
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Rozpatrując średni poziom cen zbóż (tabela 3), liczony jako średnia arytmetyczna cen skupu poszczególnych rodzajów zbóż w latach 2000-2017, moment akcesji do Unii Europejskiej (2004) to spadek średniego poziomu cen zbóż w przypadku 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej: Węgrów, Polski oraz Słowacji (największy spadek cen odnotowano na Węgrzech, o 15,2% w stosunku do roku 2003).
W Czechach nastąpił wzrost poziomu cen zbóż o 3,8%. W kolejnym roku (2005)
nastąpiło pogłębienie spadku cen produktów zbożowych we wszystkich krajach,
gdzie największy spadek odnotowano w Czechach (o 20,6% w stosunku do roku
poprzedniego). Następne lata (2006-2008) to stopniowy wzrost poziomu cen surowców zbożowych, z utrzymaniem tej tendencji do roku 2008 dla Węgier, Polski oraz Słowacji, a w przypadku Czech do roku 2009. Rok po umownej dacie
początku kryzysu finansowo-gospodarczego (2008), największy spadek poziomu
cen skupu zbóż odnotowano w Czechach oraz Polsce (średni poziom cen skupu
zbóż spadł w tych krajach kolejno o 43,3% i 43% w stosunku do roku poprzedniego). Niskie ceny zbóż w połączeniu z wysokimi cenami środków produkcji
znacząco przyczyniły się do pogorszenia się opłacalności uprawy zbóż. Już rok
później, w krajach Grupy Wyszehradzkiej wystąpiła tendencja przeciwstawna i we
wszystkich krajach odnotowano wzrost średniego poziomu cen. Był to wynik spekulacji cenowych na rynkach zbóż wywołanych zmniejszającym się poziomem
zasobów zbóż, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie ich cen na poszczególnych rynkach. Dodatkowym czynnikiem był wysoki wzrost poziomu cen ropy
naftowej, co z kolei powodowało wzrost cen m.in. nawozów, kosztów użytkowania maszyn rolniczych, czy kosztów związanych z ochroną roślin. Sytuacja wzrostu cen kształtowała się do roku 2012 (za wyjątkiem Czech, w których to wzrost
poziomu cen występował do roku 2013). Późniejszy okres to stopniowy spadek
wartości średniego poziomu cen w Czechach do roku 2017, zaś w sytuacji Polski
oraz Słowacji do roku 2016. Był to skutek wzrostu podaży żywności, spowolnienia
światowego popytu, jak i spadku cen surowców energetycznych.
W celu wskazania kierunków oraz tempa zmian cen poszczególnych gatunków
zbóż, obliczono średnie tempo zmian cen zbóż, dla podokresów 2000-2003, 20042008, 2009-2012, 2013-2017 (tabela 4).
W okresie przedakcesyjnym (2000-2003), biorąc pod uwagę wartość średniego
tempa zmian cen wszystkich gatunków zbóż, największym stopniem zmienności
cechowały się Czechy (rg=7,4%), następnie Słowacja, Węgry oraz Polska. Różna była jednak tendencja tych zmian. Średnioroczny poziom cen zbóż ogółem
zwiększał się w Czechach oraz Słowacji, w dwóch pozostałych państwach ceny te
wykazywały tendencję spadkową. Identyczne tendencje występowały w poszczególnych gatunkach zbóż, z czego największy przyrost średniego tempa zmian
cen odnotowano w cenach żyta w przypadku Czech (rg=13,2%), zaś największy
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spadek zaobserwowano w cenach owsa na Węgrzech (rg=-4,3%). Ukształtowany
poziom cen na początku XXI wieku był więc relatywnie trwały. Na znaczne wahania cenowe nie wpłynął również pojawiający się optymizm gospodarczy związany
z przygotowaniami państw do akcesji.
Tabela 3
Dynamika poziomu cen zbóż ogółem w krajach Grupy Wyszehradzkiej
w latach 2001-2017 (rok poprzedni=100)
Lata

Wskaźnik cen
CZ

HU

PL

SV

2001

126,7

85,8

105,3

109,9

2002

103,7

99,8

85,4

100,0

2003

92,4

120,5

100,0

2004

103,8

84,8

95,8

Lata

Wskaźnik cen
CZ

HU

PL

SV

2010

112,5

127,3

133,6

120,3

2011

155,1

139,8

144,5

131,2

101,2

2012

102,7

113,1

103,8

108,6

98,3

2013

100,4

79,3

85,2

91,5

2005

79,4

85,9

87,7

87,9

2014

85,9

93,3

88,5

86,1

2006

112,8

113,8

126,4

120,2

2015

94,3

95,3

98,3

98,6

2007

152,6

184,3

159,0

165,9

2016

91,6

90,1

93,1

93,3

2008

126,5

81,0

97,3

87,5

2017

99,8

107,0

105,5

2009

56,7

72,0

57,0

76,8

Legenda: CZ – Czechy HU – Węgry PL – Polska SV – Słowacja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, http://appsso.eurostat.ec. europa.
eu/nui/show.do?dataset=apri_ap_crpouta&lang=en, data dostępu: 04.05.2018 r.

Od momentu akcesji do czasu wystąpienia pierwszych sygnałów kryzysu finansowo-gospodarczego (2004-2008), wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej
odnotowały wzrost średniego tempa zmian z czego w przypadku cen zbóż ogółem największy stopień wzrostu poziomu cen odnotowano w Polsce, następnie na
Słowacji, Węgrzech, najmniejszy zaś w Czechach (kolejno rg równe 8,7%; 7,4%;
6,7%; 4,9%). Stopniowy wzrost cen zbóż był konsekwencją otwarcia granic. Jednocześnie wzrost cen spowodowany mógł być wyrównywaniem poziomu cen krajowych z unijnymi. Zróżnicowanie tempa zmian cen zbóż w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej uwarunkowane było przede wszystkim poziomem
produkcji poszczególnych zbóż. Obniżenie poziomu produkcji powodowało jednoczesny wzrost cen. Dokonując szczegółowej analizy cen poszczególnych zbóż,
w przypadku Polski, największy średni wzrost cen odnotowano w przypadku
żyta (rg=12,0%) oraz pszenicy (rg=9,1%), najmniejszy dla jęczmienia (rg=6,6%).
W przypadku Węgier w okresie 2004-2008 najszybciej rosły ceny pszenicy (poziom wzrostu cen pszenicy równy poziomowi wzrostu cen pszenicy w Polsce),
najwolniej ceny żyta (rg=5,4%), zaś w Czechach największy wzrost cen odnotowano w przypadku owsa (rg=7,4%), najmniejszy w przypadku kukurydzy (rg=3,2%).
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Na Słowacji, stopy agregatowych zmian indeksów cen poszczególnych gatunków
zbóż charakteryzowały się niewielkimi rozpiętościami (wahały się one w granicach 6,7%-8,5%).
Od roku 2009 do roku 2012 wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej odnotowywały stopniowy wzrost cen wszystkich gatunków zbóż. Po osiągnięciu swoich cenowych minimów w roku 2009 związanych z recesją gospodarczą, nastąpiło
ponowne ożywienie na rynku zbóż, co w głównej mierze spowodowane było spekulacjami giełdowymi, a także wzrostem cen zbóż na rynkach światowych, tzw.
„arabską wiosną”. W największym stopniu wzrastały ceny żyta (średnioroczny
wzrost cen żyta wahał się w granicach od 14,1% na Słowacji do 25,1% w Polsce).
Wzrost cen żyta w Polsce charakteryzował się w tym okresie największym wzrostem ze wszystkich gatunków zbóż w Grupie Wyszehradzkiej. W najmniejszym
stopniu wzrastały ceny owsa oraz jęczmienia (średnie indeksy cenowe dla Grupy
Wyszehradzkiej dla rozpatrywanego okresu wynosiły kolejno 14,1% oraz 14,8%).
Ostatni okres przypadający na lata 2013-2017 to stopniowy, niewielki średnioroczny spadek cen wszystkich gatunków zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej (w największym stopniu malały ceny zbóż w Czechach, w najmniejszym ceny
zbóż w Polsce oraz na Węgrzech). W początkowych dwóch latach decydującą determinantą obniżenia poziomu cen był wzrost produkcji w poszczególnych państwach. Obniżenie cen w 2015 roku było związane z kolei ze znacznymi wahaniami kursów walutowych oraz spekulacjami poziomu zbiorów zbóż w roku 2016,
które w głównej mierze dotyczyły prognoz utrzymania się poziomu produkcji na
niezmienionym poziomie, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście światowego spożycia [Portal spożywczy…. 2015]. W konsekwencji produkcja w dalszym
ciągu miała przewyższać konsumpcję, doprowadzając do wzrostu światowych zapasów zbóż. W badanym okresie, w ujęciu gatunkowym, w największym stopniu
spadały ceny kukurydzy, jęczmienia i pszenicy. Znacznym stopniem stabilności
cenowej cechowały się ceny owsa, zaś największy spadek cen w tym okresie zaobserwowano w Czechach w przypadku cen pszenicy (rg=-7,7%) oraz cen kukurydzy (rg=-7,5%).
Poszerzając badania w celu znalezienia odpowiedzi, które z rozpatrywanych
gatunków zbóż cechują się zależnościami w kształtowaniu się cen na danym poziomie, podjęto próbę określenia współzależności liniowych pomiędzy kształtowaniem się cen skupu poszczególnych rodzajów zbóż pomiędzy krajami Grupy
Wyszehradzkiej (tabela 5). Za okres badawczy przyjęto lata 2000-2016, ze względu na brak materiału statystycznego dla kształtowania się poziomu cen poszczególnych gatunków zbóż w 2017 roku dla Węgier.
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Tabela 4
Średnie tempo zmian cen poszczególnych gatunków zbóż w krajach
Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017
Lata

Ogółem zboża
CZ

HU

PL

Pszenica
SV

CZ

HU

PL

SV

2000-2003

7,4

-2,6

-1,5

3,0

4,5

-1,5

-2,1

2,0

2004-2008

4,9

6,7

8,7

7,4

4,2

9,1

9,1

6,7

2009-2012

14,5

17,6

19,0

13,2

16,6

17,3

17,4

16,5

2013-2017

-6,2

-3,9

-4,0

-4,7

-7,7

-2,7

-5,2

-5,1

CZ

HU

PL

SV

CZ

HU

PL

SV

8,4

-2,7

-1,7

4,2

1,4

-1,4

-1,5

1,9

Lata
2000-2003

Jęczmień

Kukurydza

2004-2008

4,5

6,1

6,6

8,0

3,2

7,4

8,4

7,0

2009-2012

12,8

16,9

19,3

10,0

15,6

16,2

15,0

19,1

2013-2017

-6,2

-5,2

-5,1

-5,7

-7,5

-5,7

-5,6

-6,8

Lata
2000-2003

Żyto

Owies

CZ

HU

PL

SV

CZ

HU

PL

SV

13,2

-2,9

-0,6

2,0

9,9

-4,3

-1,4

4,9

2004-2008

5,0

5,4

12,0

8,5

7,4

5,5

8,2

6,9

2009-2012

17,7

20,6

25,1

14,1

11,2

17,3

20,1

7,7

2013-2017

-5,7

-2,9

-1,6

-4,8

-4,3

-3,1

-1,5

-1,6

Legenda: CZ – Czechy HU – Węgry PL – Polska SV – Słowacja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, http://appsso.eurostat.ec. europa.eu/nui/show.do?dataset=apri_ap_crpouta&lang=en, data dostępu: 04.05.2018 r.

Wszystkie obserwowane związki wykazały statystyczną istotność dla n = 17
oraz α = 0,005. Bardzo silne związki korelacyjne zachodzą w kształtowaniu się
cen w przypadku wszystkich gatunków zbóż pomiędzy Węgrami oraz Polską. Bardzo silna zależność w kształtowaniu się cen (za wyjątkiem cen owsa) występuje
również pomiędzy Słowacją a Węgrami oraz Słowacją i Polską (współczynnik korelacji liniowej Pearsona kształtuje się na poziomie od 0,912 w przypadku cen
jęczmienia w Polsce i Słowacji do poziomu 0,975 w przypadku cen pszenicy na
Węgrzech i Słowacji). W przekroju państwowym najmniejszym stopniem korelacji cechują się powiązania cenowe pomiędzy Czechami oraz Polską oraz Czechami i Węgrami. W przekroju gatunkowym zbóż najmniejszy stopień zależności
występuje w przypadku owsa (tu też odnotowano najmniejszą wartość wskaźnika
korelacji pomiędzy Polską i Słowacją).
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Tabela 5
Współzależności liniowe pomiędzy kształtowaniem się cen skupu
podstawowych rodzajów zbóż pomiędzy poszczególnymi krajami
Grupy Wyszehradzkiej
ogółem

pszenica

jęczmień

kukurydza

żyto

owies

CZ-HU

0,878

0,897

0,851

0,787

0,854

0,856

CZ-PL

0,916

0,937

0,877

0,866

0,914

0,842

CZ-SV

0,932

0,928

0,925

0,821

0,919

0,939

HU-PL

0,952

0,945

0,949

0,922

0,928

0,905

HU-SV

0,962

0,975

0,926

0,961

0,953

0,836

PL-SV

0,938

0,951

0,912

0,938

0,954

0,771

Legenda: CZ – Czechy HU – Węgry PL – Polska SV – Słowacja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, http://appsso.eurostat.ec. angs.
eu/an/show.do?dataset=apri_ap_crpouta&ang=en, data dostępu: 04.05.2018 r.

4. Podsumowanie
Zamierzeniem artykułu była identyfikacja dynamiki oraz kierunku zmian cen
zbóż w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz zbadanie zależności w kształtowaniu się cen na danym poziomie podstawowych rodzajów zbóż pomiędzy poszczególnymi krajami Grupy Wyszehradzkiej. Reasumując wyniki badań można
stwierdzić, że:
1) Polska jest największym producentem wszystkich głównych rodzajów zbóż
pośród krajów Grupy Wyszehradzkiej, z kolei najmniejszy wolumen produkcji odnotowywany jest na Słowacji;
2) ceny zbóż w Polsce, w Czechach, na Węgrzech oraz na Słowacji na przestrzeni lat 2000-2017 charakteryzują się znacznym stopniem zróżnicowania
– biorąc pod uwagę średnią cenę żyta, jęczmienia, pszenicy, owsa oraz kukurydzy w rozpatrywanym okresie, najwyższe ceny odnotowywano w Czechach, następnie na Słowacji oraz w Polsce, najniższe zaś na Węgrzech.
3) największy przyrost cen we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej wystąpił w latach 2009-2012, z czego największy przyrost odnotowano w przypadku żyta. W późniejszym okresie następuje powolny spadek poziomu
cen, największy w Czechach;
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4) istnieją silne związki zależności cenowych głównych gatunków zbóż pomiędzy poszczególnymi krajami należącymi do Grupy Wyszehradzkiej;
5) ceny zbóż są wrażliwe na zmiany występujące w gospodarce, zarówno moment akcesji, początki kryzysu finansowo-gospodarczego, jak i zmiany
w prowadzonej polityce prowadziły do silnych zmian tendencji w kształtowaniu się poziomu cen. Zasadne zatem staje się przeprowadzenie poszerzonych i uszczegółowionych badań wyjaśniających wpływ poszczególnych
czynników ekonomicznych na poziom cen zbóż, w szczególności w okresach, w których występują znaczne wahania cen.
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TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU SIĘ CEN SKUPU ZBÓŻ W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W LATACH 2000-2017
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STRESZCZENIE

Dla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) rok 2004 to czas, który dla rynku surowców
rolnych państw należących do ugrupowania jest niezwykle istotny, głównie za sprawą włączenia ich w struktury oraz zasady wspólnego rynku. Od tego czasu nastąpiło wiele przeobrażeń, będących wynikiem zmian koniunkturalnych oraz strukturalnych. Zasadnicze
staje się więc pytanie, czy tendencje zmian cen surowców rolnych w państwach V4 są do
siebie zbliżone. Głównym celem artykułu jest analiza dynamiki oraz kierunku zmian cen
zbóż w państwach V4. Zbadano jednocześnie współzależności cenowe pomiędzy kształtowaniem się cen skupu podstawowych rodzajów zbóż pomiędzy poszczególnymi krajami
V4. Do badań wybrano pięć najważniejszych surowców wchodzących w skład zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa oraz kukurydzy. Badania wykazały, że istnieje znaczny stopień zróżnicowania cen zbóż w krajach V4 w latach 2000-2017. W okresie poakcesyjnym
wykazywały one tendencje wzrostowe. Największy wzrost cen następował jednak w latach
2009-2012, z czego największy wzrost cen odnotowano w przypadku żyta. W późniejszym
okresie następował powolny spadek poziomu cen zbóż.
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GROUP COUNTRIES IN THE YEARS 2000-2017
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SUM M A RY

For the Visegrad Group (V4) countries, 2004 is the time that for the market of agricultural raw materials of countries belonging to the grouping is extremely important, mainly
due to their integration into the structures and principles of the common market. Since
then, many transformations have occurred as a result of cyclical and structural changes.
The essential question then becomes whether the trends in prices of agricultural commodities in the V4 countries are similar. The main aim of this article is to analyze the dynamics and direction of changes in grain prices in the countries of the V4. Also examined
correlation between the price evolution of purchase prices of basic cereals between countries of the V4. Five main raw materials included in the cereals: wheat, rye, barley, oats and
maize were selected for the study. Studies have shown that there is a significant degree of
variation in grain prices in the V4 in the years 2000-2017. In the post-accession period,
they showed an upward trend. The largest increase in prices took place in 2009-2012, the
largest increase in prices recorded in rye. In the later period there was a slow decline in
the price of cereals.
e-mail: Sebastian.kubala@uek.krakow.pl
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1. Wstęp
Przechowywanie obornika poza budynkami inwentarskimi odbywa się zazwyczaj
w pryzmach uformowanych bezpośrednio na gruncie bądź na betonowych płytach obornikowych (gnojowych). Składowanie obornika bezpośrednio na gruncie
może prowadzić do zanieczyszczenia wód składnikami biogennymi w następstwie
powstawania wycieków wód gnojowych z tego nawozu. Przechowywanie obornika na betonowej płycie gnojowej zabezpiecza wodę przed przedostawaniem się do
niej uwalnianych z obornika zanieczyszczeń, jednak koszty budowy takiej płyty
są częstokroć dość duże. Ze względu na wymienione mankamenty istniejących
metod magazynowania obornika potrzebne jest poszukiwanie alternatywnych do
nich rozwiązań. Potrzeba ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wejścia
w życie z dniem 26 lipca 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” [Rozporządzenie… 2018, 10]. Obliguje ono m.in. wszystkie gospodarstwa
utrzymujące zwierzęta gospodarskie, na obszarze całego kraju, do zapewnienia
warunków przechowywania nawozów naturalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegający zanieczyszczeniu wód. To wymaganie w praktycznym
ujęciu oznacza, że w najbliższym czasie (najpóźniej do 31 grudnia 2024 r.) bardzo
duża liczba tych gospodarstw - niezależnie od tego, że wymienione rozporządze1 Wkład pracy: Stefan Pietrzak – 65%, Marek Urbaniak – 25%, Zuzanna Majewska – 10%.
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nie dopuszcza pod pewnymi warunkami możliwość składowania bezpośrednio
na gruncie2, będzie zobowiązane wyposażyć się w nowe budowle do przechowywania nawozów naturalnych. Zdaniem Kagana [2017, 6] nowe przepisy obejmą
dodatkowo 543,5 tys. gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie (tj.
92% populacji w kraju), a dla spełnienia wymagań związanych z przechowywaniem obornika, będzie musiało powstać 2496,7 tys. m2 nowych płyt gnojowych,
których koszt budowy wyniesie 754,0 mln zł. Nadmienić należy, że jak wskazuje
wymieniony Autor w oparciu o dostępne dane3, w ostatnich latach w płyty obornikowe wyposażonych było ogółem około 336,8 tys. gospodarstw w całym kraju,
a ich łączna powierzchnia wyniosła ponad 18 518,2 tys. m2.
Do rozwiązania zarysowanego powyżej problemu może w pewnym stopniu
przyczynić się opracowana niedawno w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, metoda przechowywania obornika na odizolowanym od
gruntu składowisku z podłożem denitryfikacyjnym. Składowisko to (ze względu na podobną budowę i zasadę funkcjonowania) reprezentuje nową generację
środków stosowanych od niedawna do usuwania azotanów z zanieczyszczonych
nimi wód, zwanych bioreaktorami denitryfikacyjnymi [Bock i in. 2015, 2]. Należą
do nich systemy, których głównym elementem są złoża, składające się najczęściej
z rozdrobnionego drewna (trocin, wiórów czy zrębków), umieszczone na drodze przepływu wód lub odcieków zanieczyszczonych azotanami w celu przemiany tego związku do azotu gazowego w wyniku działania bakterii denitryfikacyjnych (wykorzystują one rozdrobnione drewno, jako źródło węgla i energii). Istota
działania bioreaktora polega więc na wykorzystywaniu biochemicznego procesu
denitryfikacji, którego przebieg można opisać następującym równaniem reakcji:
5CH2O + 4NO3- = 5CO2 + 2N2 + 3H2O + 4OH- [na podstawie: Robertson, Anderson 1999, 9 za Delwiche 1981, 5]. Do głównych bioreaktorów denitryfikacyjnych należą: ściany denitryfikacyjne (ang. denitrification walls), podłoża denitryfikacyjne (ang. denitrifying beds) i warstwy denitryfikacyjne (ang. denitrifying
layers) [Schipper i in. 2010, 12]. W ostatnich latach były one poddawane licznym
badaniom w aspekcie możliwości ich wykorzystania do ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych [Christianson i in. 2016, 4].
2 Według aktualnie obowiązującego prawa [Rozporządzenie… 2018, 10] dopuszczalne jest

składowanie obornika o okresie do 6 miesięcy bezpośrednio na gruntach rolnych, o ile pryzmy
zostaną utworzone poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, dalej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych. W tym samym
miejscu możliwe jest ponowne przechowywanie obornika na pryzmie po upływie 3 lat od dnia
zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.
3 Wykorzystano dostępne dane z okresu 2012-2016 w odniesieniu do gospodarstw położonych
na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami (OSN) i roku 2010 w odniesieniu do gospodarstw położonych poza OSN.
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Celem pracy jest zaprezentowanie opracowanej metody przechowywania
obornika na odizolowanym od gruntu składowisku z podłożem denitryfikacyjnym oraz dokonanie wstępnej oceny skuteczności zabezpieczania przez nią wód
gruntowych przed zanieczyszczeniem składnikami nawozowymi, zawartymi
w odciekach powstających podczas magazynowania obornika.

2. Projekt koncepcyjny składowiska obornika z odizolowanym
od gruntu podłożem denitryfikacyjnym
Zasadniczą część składowiska obornika z odizolowanym od gruntu podłożem
denitryfikacyjnym stanowią wymieszane z glebą trociny, umieszczone w wykopie
wyłożonym folią – rysunek 1.
Rysunek 1
Składowiska obornika z odizolowanym od gruntu podłożem
denitryfikacyjnym

Źródło: Opracowanie własne.

Wykop posiada głębokość 40 cm w przypadku składowiska przeznaczonego
do przechowywania obornika bydlęcego i 50 cm w przypadku składowiska przeznaczonego do przechowywania obornika od trzody chlewnej. Jego dno i boki
wyłożone są folią odporną na działanie czynników biologicznych, chemicznych.
Końcówki folii są wywinięte u góry zagłębienia, na zewnątrz. Wykop wypełnia
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substrat sporządzony z wybranej z niego gleby oraz trocin sosnowych (ewentualnie innego rodzaju trocin), w proporcjach objętościowych składników od 1:1
do 3:74. Wraz z glebą wprowadzane są do substratu żyjące w niej bakterie denitryfikacyjne. Trociny w substracie stanowią źródło węgla i energii dla tych bakterii. W następstwie uformowania pryzmy obornika na składowisku, pojawiają
się wycieki z niego pochodzące, które przenikają do podłoża denitryfikacyjnego.
Zasiedlające to podłoże bakterie denitryfikacyjne redukują azotany (NO3) – które
są produktem przemian azotu amonowego pochodzącego z wycieków5, do azotu
cząsteczkowego (N2) i podtlenku azotu (N2O), jako produktu ubocznego. W ten
sposób azotany są usuwane z podłoża. Niezależnie, okalająca podłoże denitryfikacyjne folia zabezpiecza wody gruntowe przed przedostaniem się do niej azotanów
i innych zanieczyszczeń migrujących z pryzmy obornika. Jako materiał izolacyjny
może być zastosowana geomembrana PEHD (jest to materiał nieprzepuszczalny,
wykonany z polietylenu wysokiej gęstości). Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością na rozerwanie i trwałością oraz odpornością na większość związków
chemicznych występujących w gruncie, daje pełną ochronę przed agresywnymi
związkami chemicznymi (w tym pochodzenia odzwierzęcego).
Ocenia się, że podłoże denitryfikacyjne można eksploatować w okresie do, co
najmniej 7 lat6. Po upływie tego czasu zużyty substrat może być zastosowany wraz
z obornikiem w celach nawozowych pod uprawy.

3. Materiał i metody badań
W 2016 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach podjęto
badania nad metodą przechowywania obornika na odizolowanym od gruntu
składowisku z podłożem denitryfikacyjnym w aspekcie jej skuteczności w zapobieganiu zanieczyszczeniu wód gruntowych. Badania prowadzone są na stanowisku badawczym - rysunek 2, którego główne elementy stanowiły składowisko
obornika z podłożem denitryfikacyjnym o próbnie przyjętej miąższości 20 cm,
składowisko obornika posadowionego bezpośrednio na gruncie oraz usytuowana
pomiędzy tymi składowiskami automatyczna stacja pomiarowa firmy Umwelt4 Proporcje objętościowe gleby i trocin w podłożu denitryfikacyjnego przyjęto podobne do tych,
które występują w wykonywanych z tych samych komponentów i spełniających podobne funkcje
ścianach denitryfikacyjnych, na podstawie: Schipper, Vojvodic-Vukovic [1998, 11] i Schmidt, Clark
[2012, 13].
5 W odciekach z pryzm obornika dominującą formę azotu stanowi azot amonowy

[Twardy, Smoroń 2011, 14].

6 Przyjęto, że minimalna długość okresu eksploatacji podłoża denitryfikacyjnego jest porównywalna z dolną granicą użytkowania ścian denitryfikacyjnych. Żywotność tych ścian według różnych
autorów oceniana jest na 7-15 lat [Long 2011, 7].
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-Geräte-Technik GmbH połączona z 6. aparatami ssącymi z kubkami teflonowymi umieszczonymi pod pryzmami nawozu – w podłożu i glebie.
Na obydwu wymienionych składowiskach w dwóch okresach: od 10 czerwca do 25 października 2016 r. oraz od 6 grudnia 2016 do 16 listopada 2017 r.,
przechowywano złożony w pryzmy obornik od młodego bydła. W tym czasie, za
pomocą układu złożonego ze stacji i aparatów ssących, pobierano w sposób ciągły
próbki roztworu glebowego spod pryzm obornika. Roztwór glebowy poddawano analizom chemicznym w Laboratorium Badawczym Chemii Środowiska ITP.
Oznaczono w nim stężenie N-NO3, N-NH4, P-PO4 i K. Stężenie N-NO3, N-NH4,
P-PO4 w próbkach roztworu glebowego oznaczano metodą kolorymetryczną za
pomocą automatycznego analizatora przepływowego firmy Skalar. Stężenie K
oznaczano metodą emisyjną za pomocą spektrometru do absorpcji atomowej.
Z miejsc składowania obornika pobierano próbki gleby do analiz chemicznych
z warstw 0-10 i 10-20 cm. przy czym próbkę reprezentatywną (zespoloną) tworzono z 15. pojedynczych próbek. Próbki pobrano trzykrotnie: przed i po zakończeniu pierwszego cyklu pryzmowania obornika oraz po zakończeniu drugiego
cyklu pryzmowania. W próbkach gleby oznaczano metodą potencjometryczną
odczyn (pHKCl), kolorymetrycznie przy użyciu automatycznego analizatora przepływowego firmy Skalar: zawartość N-NO3, N-NH4 i P-PO4 (w próbkach wysuszonych) – w wyciągu wodnym, sporządzonym w proporcji: 40 g gleby na 200
ml wody destylowanej oraz K – metodą emisyjną za pomocą spektrometru do
absorpcji atomowej.
Rysunek 2
Schemat stanowiska badawczego

Źródło: Opracowanie własne.
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4. Wyniki badań i dyskusja
W okresie prowadzonych prac badawczych przeciętna wartość pH oraz średnie
poziomy stężenia azotu amonowego, azotu azotanowego i potasu w roztworze
glebowym spod pryzmy obornika posadowionej na odizolowanym od gruntu
podłożu denitryfikacyjnym były większe, niż w roztworze spod pryzmy posadowionej bezpośrednio na gruncie – tabela 1.
Tabela 1
Statystyki opisowe dla pH i poziomu stężenia składników nawozowych
w roztworze glebowym spod pryzm obornika
Obiekt
Pryzma na podłożu
Pryzma na gruncie
Pryzma na podłożu
Pryzma na gruncie
Pryzma na podłożu
Pryzma na gruncie
Pryzma na podłożu
Pryzma na gruncie
Pryzma na podłożu
Pryzma na gruncie

Wskaźnik

Liczba
pomiarów

pH

39

N-NH4, mg ∙dm-3

42

N-NO3, mg ∙dm-3

42

P-PO4, mg ∙dm-3

42

K, mg ∙dm-3

39

Element statystyki opisowej
x

Me

SD

max.

min.

7,61

7,43

0,67

9,46

6,66

7,32

7,29

0,42

8,58

6,52

201,11

126,83

251,74

1012,85

0,01

47,63

2,10

100,36

462,65

0,01

3,72

0,25

10,62

52,91

0,00

1,64

0,12

8,65

56,26

0,00

1,70

1,24

1,63

8,15

0,07

1,84

1,15

2,08

8,74

0,06

718,76

250,66

896,78

3200,96

20,14

97,48

21,49

146,86

491,60

2,02

Objaśnienia: x – średnia arytmetyczna, Me – mediana, SD – odchylenie standardowe, max. – maksymalna wartość,
min. – minimalna wartość

Źródło: Opracowanie własne.

Odwrotna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do fosforu fosforanowego.
W przypadku wymienionych składników nawozowych, w wariancie z przechowywaniem obornika na podłożu denitryfikacyjnym, średnie stężenia N-NH4,
N-NO3, K i P-PO4 w pozyskiwanym roztworze stanowiły odpowiednio 4,2; 2,3,
7,4 i 0,9 krotności średniego ich stężenia w roztworze pozyskiwanym w wariancie
porównawczym. Uzyskane wyniki charakteryzowały się dużą zmiennością.
Występowały niekiedy bardzo duże różnice między wartościami maksymalnymi i minimalnymi. Szczególnie duże były wahania stężenia potasu oraz azotu
amonowego w wodzie odsączanej z substratu złożonego z gleby i trocin. W zakresie dotyczącym pierwszego z tych składników oscylowały one między 20,14
a 3 200,96 mg K∙dm-3, a w zakresie dotyczącym drugiego – między 0,01 a 1 012,85
mg N-NH4∙dm-3.
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Wartości pH oraz stężeń składników nawozowych w pozyskiwanych roztworach w zależności od metody przechowywania obornika charakteryzowały
się w pewnym stopniu odmiennym przebiegiem zmian w czasie – rysunki 3-7.
W tym zakresie stwierdzono w szczególności, że:
 w roztworze spod pryzmy obornika składowanego na odizolowanym od
gruntu podłożu denitryfikacyjnym występował o wiele większy przyrost stężeń N-NH4 i K, niż w roztworze pobieranym spod pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na glebie – rysunek 4; 7, co wskazuje, że składniki
te nie wydostawały się poza obręb podłoża (były w nim zatrzymywane);
 stężenie azotu azotanowego w odciekach z pryzmy obornika pozyskiwanych
na obiekcie z podłożem denitryfikacyjnym cyklicznie, po okresie wzrostu
ulegało zmniejszeniu - rysunek 5, co należy wiązać z zachodzącym w podłożu procesem denitryfikacji (następowała przemiana azotanów do postaci
azotu gazowego w wyniku działania bakterii denitryfikacyjnych);
 stężenia N-NO w odciekach z pryzmy obornika pozyskiwanych na obiekcie
3
kontrolnym (w glebie), poza jednym przypadkiem były stosunkowo małe –
rysunek 5, co może świadczyć, że składnik ten w dużym stopniu ulegał wymyciu w głąb profilu glebowego (do wód gruntowych);
 zmiany stężeń fosforu - rysunek. 6, a w pewnym stopniu też wartości pH
- rysunek 3, w rozpatrywanych przypadkach miały charakter fluktuacyjny,
przy czym w przypadku pH miały trend wzrostowy.
Wyniki analiz chemicznych podłoża denitryfikacyjnego (mieszaniny gleby i trocin) oraz gleby, na których składowany był obornik – tabela 2, wykazały
w szczególności, że:
 pH podłoża i gleby w obydwu badanych warstwach miało przebieg wzrastający w czasie (wzrost pH w analizowanym okresie wyniósł od 0,95 do 1,14
jednostki w zależności od obiektu i warstwy), przy czym ogólnie pH podłoża było większe niż gleby;
 po zakończeniu drugiego okresu pryzmowania obornika, zawartość N-NH
4
w podłożu i w glebie była od ok. 41 do ponad 61 razy większa, w stosunku do zawartości w nich wymienionego składnika w okresie przed rozpoczęciem eksperymentu – w tym zakresie, największy przyrost zawartości
N-NH4 nastąpił w warstwie 10-20 cm podłoża, a największe ilości N-NH4
odnotowano w warstwie 0-10 (ok. 87 mg∙kg-1) i 10-20 cm (ok. 68 mg∙kg-1)
gleby;
 w porównywanym jak wyżej okresie nastąpił bardzo duży przyrost zawartości potasu w podłożu (ponad 33 i ponad 46 razy odpowiednio w warstwach
0-10- i 10-20 cm), w glebie również zwiększyła się zawartość tego składnika,
jednak w o wiele mniejszym stopniu niż w podłożu;
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po zakończeniu I i II okresu składowania obornika, w podłożu i glebie zmieniła się znacznie w stosunku do stanu początkowego zawartość N-NO3,
jednak w różnym zakresie - może to świadczyć o odmiennych warunkach
transportu i przemian azotanów w każdym z tych układów;
 po zakończeniu I okresu pryzmowania obornika, w dwóch rozpatrywanych
warstwach podłoża i gleby, w różnych stopniach zawartość P była mniejsza, a po zakończeniu II fazy większa, niż w okresie przed składowaniem
tego nawozu – sugeruje to, że wymieniony składnik podlegał w okresie badawczym w poszczególnych ośrodkach, złożonym i o różnej intensywności
przemianom (unieruchamianie i uwalnianie).
W uogólnionym ujęciu przebieg zmian wartości analizowanych parametrów
podłoża denitryfikacyjnego oraz gleby był podobny do zmian wartości tych parametrów w pozyskiwanych z nich roztworach.
Rysunek 3
Zmiany pH roztworu pobranego spod pryzmy obornika składowanego
na podłożu denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy obornika składowanego
bezpośrednio na gruncie


Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4
Zmiany stężenia azotu amonowego w roztworze pobranym spod pryzmy
obornika składowanego na podłożu denitryfikacyjnym oraz spod
pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 5
Zmiany stężenia azotu azotanowego w roztworze pobranym spod pryzmy
obornika składowanego na podłożu denitryfikacyjnym oraz spod
pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 6
Zmiany stężenia fosforu fosforanowego w roztworze pobranym spod pryzmy
obornika składowanego na podłożu denitryfikacyjnym oraz spod
pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7
Zmiany stężenia potasu w roztworze pobranym spod pryzmy obornika
składowanego na podłożu denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy
obornika składowanego bezpośrednio na gruncie

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 2
Wyniki analiz chemicznych podłoża denitryfikacyjnego oraz gleby,
na których składowany był obornik
Obiekt
Pryzma na podłożu

Pryzma na gruncie
Data pobrania próbki gleby

Wskaźnik
11.03.2016

27.10.2016

17.11.2017

11.03.2016

27.10.2016

17.11.2017

warstwa 0-10 cm
pH

6,64

6,85

7,75

6,38

6,92

7,52

N-NH4, mg∙kg-1

1,6

1,3

64,9

2,0

31,8

86,9

N-NO3, mg∙kg-1

32,0

1,9

9,4

51,7

5,1

68,6

15,1

14,2

20,7

21,6

18,5

52,3

K

40,8

b.d.

1358,5

73,2

b.d.

881,1

pH

6,69

6,87

7,64

6,60

6,88

7,58

N-NH4, mg∙kg-1

1,1

41,4

64,7

1,5

55,2

68,2

mg∙kg-1

30,1

0,4

13,0

45,1

5,2

7,6

11,4

4,2

14,0

14,4

5,6

19,7

27,5

b.d.

1272,5

59,1

b.d.

580,3

P,

mg∙kg-1

Warstwa 0-20 cm

N-NO3,
P,

mg∙kg-1
K

Źródło: Opracowanie własne.

W świetle całości zaprezentowanych wyników badań można stwierdzić, że odizolowane od gruntu podłoże denitryfikacyjne było skutecznym środkiem przeciwdziałającym zanieczyszczeniu wód odciekami z posadowionej na nim pryzmy
obornika. Docierające do podłoża substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
zawarte w wodzie gnojowej, były w nim kumulowane, transformowane i eliminowane. Rolę akumulatora zanieczyszczeń spełnianą przez podłoże szczególnie dobrze obrazują dane dotyczące zawartości w nim potasu. Potas jest pierwiastkiem
bardzo ruchliwym w środowisku glebowym i łatwo podlega wymywaniu w głąb
profilu glebowego. Względnie duże przyrosty jego ilości w podłożu w porównaniu z obiektem kontrolnym (gleba), świadczą, że był w nim zatrzymywany i nie
wydostawał się poza jego obręb. W przedmiotowym ośrodku odnotowano też dynamiczne nagromadzanie się azotu amonowego. Składnik ten w przeciwieństwie
do potasu trudno przemieszcza się w środowisku glebowym (jest sorbowany na
powierzchni jego fazy stałej). W podłożu przechodził on też częściowo w formę
azotanową w procesie nitryfikacji, a z kolei ta postać azotu była w znacznej części eliminowana z podłoża w zachodzącym w nim procesie denitryfikacji. Jedno-
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znacznie na to wskazuje cykl zmian stężenia N-NO3 w roztworze pozyskiwanym
z tego obiektu. Nadmienić należy, że w środowisku glebowym zwykle występują
jednocześnie lub naprzemiennie ogniska i warunki tlenowe i beztlenowe, stąd
obydwa procesy nitryfikacji i denitryfikacji mogą odbywać się zarówno w tym
samym czasie jak i na przemian [Brandjes i in. 1996, 3].
W odniesieniu do fosforu (jest pierwiastkiem mało ruchliwym w środowisku glebowym) należy stwierdzić, że niewątpliwie podobnie jak potas czy azot
amonowy ulegał on nagromadzeniu w ofoliowanym podłożu. Zaobserwowane
zmiany ilościowe fosforu w podłożu w dużym stopniu mogły być związane jego
alkalicznym odczynem. Taki odczyn stwarzał warunki do uwsteczniania fosforu
[Bezak-Mazur, Stoińska 2013, 1], tj. jego przejścia w trudno rozpuszczalne w wodzie fosforany wapniowe. Podkreślenia wymaga, że poziom pH podłoża miał tendencję wzrostową w czasie. Mógł na to wpłynąć zachodzący w podłożu proces
redukcji azotanów do azotu gazowego, jako że jednym z jego efektów ubocznych
jest zwiększenie zasadowości środowiska [Niżyńska 2005, 8].

5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że składowanie
obornika na odizolowanym od gruntu podłożu denitryfikacyjnym stanowi bezpieczną ze względu na jakość wód gruntowych, metodę przechowywania tego nawozu. Wydaje się, że należałoby rozważyć możliwość jej upowszechnienia – po
wcześniejszym przeprowadzeniu badań pilotażowych w wybranych gospodarstwach, w ramach działań związanych z wdrożeniem wymagań dyrektywy azotanowej na obszarze całego kraju, w myśl ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017
i przyjętego na jej podstawie tzw. „programu azotanowego”.
Budowa gnojowni w postaci konstrukcji betonowej wymaga znacznych nakładów finansowych i zrealizowanie takiej inwestycji dla wielu rolników może być bardzo trudne do udźwignięcia. W przeciwieństwie natomiast, nie powinno stanowić
dla nich większego problemu wybudowanie składowiska obornika na odizolowanym od gruntu podłożu denitryfikacyjnym. Jest to bowiem przedsięwzięcie proste
do przeprowadzenia i niewymagające poniesienia dużych kosztów. Orientacyjnie
kształtują się one na poziomie 52 zł za 1 m2 składowiska o miąższości 0,4 m. Podstawowe składowe kosztów w ujęciu rzeczowym i cenowym stanowią:
 geomembrana o grubości 1 mm – 20 zł/m2 (z uwzględnieniem dodatkowej
powierzchni geomembrany na osłonięcie ścian wykopu),
 trociny – 2 zł/m2,
 ręczne roboty ziemne (wykonanie wykopu, ułożenie folii, przygotowanie
substratu i wypełnienie nim wykopu) – 30 zł/m2.
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Jeżeli rolnik wykona składowisko w oparciu o własną robociznę, a niekiedy
też, z wykorzystaniem własnych trocin, wtedy jego koszt jednostkowy może się
kształtować w granicach 20 zł/m2. Dla porównania przeciętny koszt budowy 1 m2
płyty gnojowej wynosi około 302 zł [Kagan 2017, 6].
Zaprezentowane rozwiązanie może być szczególnie interesujące dla mniejszych gospodarstw, a także dla gospodarstw posiadających już płyty gnojowe, ale
potrzebujących ich dodatkowych powierzchni do przechowywania obornika.
Nadmienić należy, że istniejące w Polsce przepisy nie narzucają rodzaju materiałów z jakich powinny być wykonane gnojownie (płyty obornikowe). Do ich
budowy, poza tradycyjnie stosowanym betonem, mogą być wykorzystane inne
materiały np. odpowiednie tworzywa sztuczne, pod warunkiem wszakże, żeby zabezpieczały przed przedostawaniem się przez nie odcieków z obornika do gruntu
(tj. żeby były nieprzepuszczalne). Trzeba mieć jednak na uwadze, że obowiązują
formalne wymagania dotyczące sposobu obliczania potrzebnej powierzchni
miejsc składowania obornika, które mają też zastosowanie w odniesieniu do
składowiska z podłożem denitryfikacyjnym. Podane są one w Załączniku nr 5 do
Programu działań…. [Rozporządzenie… 2018].
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STEFAN PIETRZAK, MAREK URBANIAK, ZUZANNA MAJEWSKA
BUDOWA I WSTĘPNA OCENA SKŁADOWISKA OBORNIKA Z PODŁOŻEM
DENITRYFIKACYJNYM

Słowa kluczowe: pryzma obornika, wody gnojowe, podłoże denitryfikacyjne, ochrona
jakości wód
STRESZCZENIE

Opracowano nową metodę przechowywania obornika, opartą na zastosowaniu odizolowanego od gruntu podłoża denitryfikacyjnego. Istota metody polega na tym, że obornik
jest magazynowany na składowisku, które stanowi gleba zmieszana z trocinami, umieszczona w wykopie wyłożonym geomembraną. Przeprowadzono badania mające na celu
sprawdzenie skuteczności tej metody w aspekcie przeciwdziałania przez nią przenikaniu
zanieczyszczeń zawartych w odciekach ze składowanego obornika do wód gruntowych.
Na ich podstawie stwierdzono w szczególności, że w okresie badań, w roztworze wysycającym podłoże denitryfikacyjne:
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– nastąpiło bardzo duże zwiększenie stężenia azotu amonowego i potasu, co wskazuje, że składniki te były zatrzymywane w nim i nie przedostawały się do wód gruntowych;
– stężenie azotu azotanowego po okresie wzrostu ulegało zmniejszeniu, co należy
wiązać z zachodzącym w podłożu procesem denitryfikacji (następowała przemiana
azotanów do postaci azotu gazowego w wyniku działania bakterii denitryfikacyjnych).
Uzyskane wyniki sugerują, że odizolowane od gruntu podłoże denitryfikacyjne dobrze
zabezpiecza wody gruntowe przed zanieczyszczeniami migrującymi w odciekach powstających z posadowionej na tym podłożu pryzmy obornika.
STEFAN PIETRZAK, MAREK URBANIAK, ZUZANNA MAJEWSKA
CONSTRUCTION AND INITIAL ASSESSMENT OF DENITRIFICATION BED
FOR STORING FARMYARD MANURE

Keywords: manure heap, manure effluents, denitrification bed, water quality protection
SUM M A RY

A new method of manure storage, based on application of a denitrification bed isolated from the ground, was developed. The essence of the method lies in the fact that manure is stored in a landfill, which is a soil and sawdust mixture placed in a geomembrane
lined excavation. Research has been carried out to check the effectiveness of this method
in the aspect of preventing pollutants penetration into groundwater. Based on the results,
it was found:
– large increase in ammonia nitrogen and potassium concentration, which indicates
that these components were retained and did not penetrate into groundwater;
– after the growth period concentration of nitrate nitrogen was reduced, which should be associated with the ongoing denitrification process (nitrates were transformed into nitrogen gas as a result of the action of denitrification bacteria).
The obtained results suggest that the denitrifying bed isolated from the ground protects groundwater against contaminants migrating in the effluents from the manure heap.
e-mail: s.pietrzak@itp.edu.pl
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1. Wstęp i cel badań
Badania prowadzone w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ukierunkowane są bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej. Głównym
celem badań PDO jest ułatwienie rolnikom trafnego doboru najwartościowszych
odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków.
Dzięki wynikom uzyskiwanym z wielu miejscowości przez okres wielu lat zainicjowany został proces tworzenia „Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa”. Listy te zawierają od kilku do kilkunastu odmian
danego gatunku rośliny uprawnej, które w trakcie co najmniej dwuletniego okresu badań w województwie okazały się najwartościowsze i najbardziej dostosowane do lokalnych warunków gospodarowania. Użytkownicy odmian mają zapewnioną aktualną informację o wartości gospodarczej odmian, w tym również ich
reakcji na różne czynniki agrotechniczne co znacznie ułatwia plantatorom wybór właściwych odmian gatunku rośliny uprawnej [Gacek 1998; Gacek i Behnke
2006].
1 Wkład pracy: Anna Tratwal – 40%, Kamila Roik – 25%, Przemysław Kardasz – 25%,
Jan Bocianowski – 10%.
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Celem przeprowadzanych badań była ocena plonowania wybranych odmian
pszenżyta ozimego w warunkach glebowo-klimatycznych w Wielkopolsce. Ścisłe
doświadczenia polowe z odmianami pszenżyta ozimego, pod kątem ich przydatności do uprawy, przeprowadzono na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR
– PIB w Winnej Górze w sezonach wegetacyjnych 2013/14 – 2015/16.

2. Materiał i metody
Materiałem badawczym były odmiany pszenżyta ozimego przyjęte do badań
w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie Polowej
Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR – PIB) w Winnej Górze, województwo wielkopolskie. Ścisłe doświadczenia polowe były zakładane na glebach klasy bonitacyjnej IIIa, w ciągu
trzech sezonów wegetacyjnych (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Doświadczenia, zgodnie z metodyką przyjętą dla PDO, były zakładane metodą pasów
prostopadłych (split-block), w dwóch powtórzeniach, na poletkach o wielkości
16,5 m2, na dwóch poziomach agrotechniki – przeciętnym a1 i intensywnym
(a2). Poziom intensywnej agrotechniki różnił się od poziomu przeciętnego dodatkowym nawożeniem azotowym (40 kg/ha N), pełną ochroną fungicydami,
stosowaniem regulatorów wzrostu oraz dolistnym dokarmianiem mikroskładnikami.
W sezonie wegetacyjnym 2013/14, siewy odmian pszenżyta ozimego przeprowadzono w korzystnych warunkach agrometeorologicznych, co sprzyjało kiełkowaniu i wzrostowi roślin. Warunki w okresie zimowego spoczynku 2013/14 sprzyjały przezimowaniu. Duże spadki temperatur były krótkotrwałe, nie wyrządzając
większych szkód. Po ruszeniu wegetacji warunki atmosferyczne nie były już tak
sprzyjające. Marzec charakteryzował się niewielką ilością opadów przy stosunkowo wysokich, jak na ten miesiąc, temperaturach, w związku z czym wystąpiły niedobory wody. Warunki atmosferyczne w maju i czerwcu podczas kwitnienia oraz
nalewania ziarna były sprzyjające, nie brakowało wilgoci w glebie, a temperatura
była zbliżona do średnich z wielolecia.
W drugim roku badań (sezon wegetacyjny 2014/15) rośliny miały bardzo
dobre warunki do kiełkowania i początkowego wzrostu. Na początku listopada,
w okresie przygotowywania się roślin do zimowego spoczynku w glebie brakowało wilgoci, a temperatury były stosunkowo wysokie – dlatego rośliny były gorzej
przygotowane do zimowego spoczynku. Wiosenne miesiące – marzec, kwiecień
oraz maj, były stosunkowo suche i chłodne, co nie sprzyjało dobremu rozwojowi
roślin. Warunki atmosferyczne uległy nieco poprawie w czerwcu i lipcu przy temperaturach nieodbiegających od średnich z lat wcześniejszych.
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W ostatnim roku badań (sezon wegetacyjny 2015/16), siewy odmian pszenżyta ozimego przeprowadzono w trudnych warunkach atmosferycznych. Gleba
w wyniku intensywnych opadów była nasycona wodą, która nie odparowywała
– średnia temperatura była o ok. 3°C niższa, niż w dwóch poprzednich sezonach
wegetacyjnych. Spowodowało to opóźnienie siewu, a wschody były utrudnione.
Wiosna, tak jak jesień i zima, nie była korzystna dla dobrego wzrostu i rozwoju
roślin. Marzec był zimny, w związku z tym wznowienie wegetacji nastąpiło późno.
Sytuacja poprawiła się w kwietniu – temperatura znacznie wzrosła, co sprzyjało
rozwojowi roślin. Jednak maj i czerwiec to znowu powrót niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedobory wody oraz wysokie temperatury nie sprzyjały
rozwojowi roślin.
W poszczególnych latach w doświadczeniach brało udział od 16-18 odmian.
Analizę interakcji odmian ze środowiskiem wykonano dla 10 odmian (Moderato, Algoso, Magnat, Pawo, Witon, Todan, Baltiko, Grenado, Trismart, Trimester),
które powtarzały się we wszystkich latach badań.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analiz wysokości roślin, plonu, wilgotności podczas zbioru oraz masy tysiąca ziaren (MTZ). Uzyskane wyniki poddane zostały analizie statystycznej, gdzie poziomy agrotechniki a1 i a2 analizowano niezależnie.
W pierwszej kolejności testowano normalność rozkładu badanych cech oraz
wielowymiarowy rozkład normalny. Wielozmienna analiza wariancji (MANOVA) została przeprowadzona w celu zweryfikowania wielowymiarowych hipotez
zerowych o braku wpływu odmian, lat oraz interakcji odmiany×lata. Następnie,
dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) została przeprowadzona do zweryfikowania hipotez zerowych o braku różnic pomiędzy odmianami i latami oraz
hipotezy zerowej o braku wpływu interakcji odmiany×lata na wartości czterech
obserwowanych cech niezależnie.
Dla poszczególnych cech obliczono wartości średnie w poszczególnych latach
(2014-2016). Ponadto, najmniejsze istotne różnice (NIR) Fishera zostały ocenione na poziomie istotności α=0,05 dla poszczególnych cech.
Współzależności pomiędzy obserwowanymi cechami zostały oszacowane na
podstawie współczynnika korelacji Pearsona na wartościach średnich odmianowych.
Uzyskane wyniki analizowano statystycznie również za pomocą metod wielowymiarowych [Rencher 1998]. Metody wielowymiarowe wybrano ze względu
na fakt, iż obserwowane w doświadczeniu cechy były ze sobą skorelowane. Dla
wszystkich par odmian obliczono wartości odległości Mahalanobisa.
Wielocechową ocenę zróżnicowania badanych odmian, wyrażoną za pomocą
odległości Mahalanobisa starano się pokazać w mniejszej liczbie wymiarów z jak
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najmniejszą stratą informacji. Zastosowano analizę zmiennych kanonicznych
[Rencher 1998]. Umożliwia ona zobrazowanie odległości 4-cechowych odmian
z metryką odległości Mahalanobisa w formie graficznej i w ten sposób może ułatwić grupowanie i charakterystykę wielocechową tych genotypów. Wszystkie obliczenia w zakresie analizy statystycznej wykonano z użyciem pakietu GenStat 18.

3. Wyniki
Wszystkie obserwowane cechy charakteryzowały się rozkładem normalnym, jak
również wielowymiarowym rozkładem normalnym. Wyniki wielozmiennej analizy wariancji (MANOVA) wskazują, że odmiany, lata oraz interakcja odmiany×lata istotnie statystycznie (P<0,0001) różnicowały wszystkie cztery cechy traktowane łącznie. Wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji przedstawiono w Tabeli 1.
Wskazują one na istotne statystyczne (na poziomie istotności 0,01) zróżnicowanie
odmian pod względem wszystkich czterech obserwowanych cech w obu poziomach agrotechniki. Rok uprawy istotnie statystycznie (P<0,001) różnicował wartości obserwowanych cech. Interakcja odmiana×rok nie była istotna statystycznie
(P>0,05) jedynie dla plonu – przy obu poziomach agrotechniki (Tabela 1).
Tabela 1
Średnie kwadraty z dwuczynnikowej analizy wariancji
dla obserwowanych cech
Źródło zmienności

d.f.

Wysokość rośliny

Plon

Wilgotność

MTZ

Agrotechnika A1
Rok

2

8323***

707,0***

36,35***

84,82***

Odmiana

11

772,0***

3,958**

3,393***

29,55***

Rok×Odmiana

22

165,6**

1,794

1,663**

17,10*

Błąd

36

60,86

1,393

0,673

7,336

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001
Agrotechnika A2
Rok

2

9221***

616,9***

29,95***

81,45***

Odmiana

11

772,3***

6,017***

4,955***

30,91***

Rok×Odmiana

22

167,3***

1,541

2,508***

20,99**

Błąd

36

40,72

1,046

0,416

7,729

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; d.f. – liczba stopni swobody

Źródło: Opracowanie własne.
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Wartości średnie obserwowanych cech, a także odpowiednie wartości najmniejszych istotnych różnic przedstawiono w Tabelach 2-5.
A. Wysokość roślin
W sezonie wegetacyjnym 2013/2014, na poziomie a1 najniższą odmianą była
Twingo, a najwyższą Fredro. Na poziomie a2 najniższa ponownie okazała się
Twingo, a najwyższymi Borowik i Maestozo (ok. 139 cm). W kolejnym sezonie
wegetacyjnym, na obydwu poziomach intensywności ochrony najniższą odmianą
była Twingo, a najwyższą Trismart. W ostatnim roku badań, ponownie najniższą odmianą, na obydwu poziomach, była odmiana Twingo (86 cm na a1 i 81 na
a2). Najwyższymi odmianami okazały się Borowik (104,5 cm na a1) oraz Pizarro
(102,5 cm na a2) (Tabela 2).
Tabela 2
Wartości średnie wysokości roślin (cm)
Poziom
agrotechniki

a1

Rok

Algoso Borowik Borwo Fredro Maestozo Pizarro Subito Tomko Torino Trismart Tulus Twingo

2014

131,5

134,5

135,0

131,5

131,5

128,5 114,0 127,5

127,0

129,5

95,5

2015

136,0

146,00 108,5 138,0

135,5

136,0

125,0 117,5 135,0

152,5

130,5

87,5

2016

96,0

104,5

84,5

104,0

82,5

97,5

96,0

97,5

86,0

99,5

87,5

92,5

105,0

NIR0,05 Rok: 4,567, Odmiana: 9,135, Rok × Odmiana: 15,82

a2

NIR0,05

2014

123,5

139,5

102,0 135,0

139,0

125,5

136,0 115,0 123,5

115,5

132,0

93,0

2015

135,5

135,5

109,0 137,5

134,5

136,5

125,0 116,0 134,0

153,0

129,0

87,5

2016

92,0

89,

82,5

100,0

102,5

82,5

93,5

95,0

81,0

93,5

90,0

100,0

Rok: 3,736, Odmiana: 7,472, Rok × Odmiana: 12,94

Źródło: Opracowanie własne.

B. Plon
W pierwszym roku badań, plony poszczególnych odmian na poziomie a1 wahały się od 6,34 t/ha – odmiana Trismart do 8,87 t/ha – odmiana Torino. Na poziomie a2 plony były wyższe niż na a1. Najniższym plonowaniem wykazała się
odmiana Twingo (7,54 t/ha), a najwyższym Tulus (10,71 t/ha).
Drugi sezon wegetacyjny 2014/2015 był najbardziej sprzyjającym sezonem dla
odmian pszenżyta ozimego pod względem plonowania. Na poziomie a1 plony wahały się od 12,5 t/ha (Twingo) do nawet 17,45 t/ha (Borowik). Z kolei na poziomie
intensywnym a2 plony kształtowały się na poziomie 13,19 t/ha (Twingo) – 18,74
t/ha (Borowik).
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W trzecim roku badań 2015/2016, na poziomie a1 najniższym plonowaniem
wykazała się ponownie odmiana Twingo (3,17 t/ha), a najwyższym ponownie Borowik (6,32 t/ha). Na poziomie a2 plony wahały się od 4,43 t/ha (Twingo) do 6,92
t/ha (Pizarro) (Tabela 3).
Tabela 3
Wartości średnie plonu (t/ha)
Poziom
agro- Rok Algoso Borowik Borwo Fredro Maestozo Pizarro Subito Tomko Torino Trismart Tulus Twingo
techniki

2014
a1

6,76

8,09

7,29

8,59

8,86

8,55

8,24

8,87

6,34

8,21

6,99

2015 17,21

17,45

15,06 16,61

15,84

15,19

13,15 14,18 16,54

15,65

15,81

12,5

2016

6,32

5,36

3,94

5,315

4,13

5,02

4,82

5,03

5,76

3,17

9,8

7,54

4,86

4,95

8,18

NIR0,05 Rok: 0,692, Odmiana: 1,384, Rok × Odmiana: 2,397

a2

2014 10,21

9,96

8,52

10,55

10,91

9,84

10,48

10,05

9,46

10,71

2015 17,27

18,74

15,03 16,36

16,98

15,87

13,61 14,68 17,65

15,27

15,95 13,19

2016

6,77

4,06

5,46

6,92

5,64

6,59

5,8

6,43

4,8

6,69

6,12

4,43

NIR0,05 Rok: 0,599, Odmiana: 1,198, Rok × Odmiana: 2,074

Źródło: Opracowanie własne.

C. Wilgotność ziarna
W sezonie wegetacyjnym 2013/2014, na obydwu poziomach najniższą wilgotność odnotowano w przypadku odmiany Twingo, a najwyższą w przypadku
Borwo. W kolejnym sezonie wegetacyjnym, na poziomie intensywności ochrony
a1 najniższą wilgotnością wykazała się odmiana Twingo a najwyższą Maestozo, na
poziomie a2 najmniejsza wilgotność była w przypadku odmiany Twingo, a największa u Borwo. W ostatnim roku badań, na poziomie a1, najniższą wilgotnością
wykazała się odmiana Pizarro, najwyższą odmiana Twingo. Na poziomie a2 najniższą wilgotność odnotowano na odmianie Fredro i Maestozo, a najwyższą na
odmianie Tulusa (Tabela 4).
Tabela 4
Wartości średnie wilgotności (%)
Poziom
agro- Rok Algoso Borowik Borwo Fredro Maestozo Pizarro Subito Tomko Torino Trismart Tulus Twingo
techniki

2014
a1

9,75

11,30

12,60 11,30

10,55

10,75

10,72 11,40 11,00

9,75

10,95

2015 12,35

14,25

15,45 14,15

15,85

11,80

12,40 12,80 12,55

11,60

13,15 10,50

2016 12,80

12,45

12,75 12,60

12,65

12,40

12,80 12,90 12,55

12,50

12,85 13,10

NIR0,05 Rok: 0,480, Odmiana: 0,961, Rok × Odmiana: 1,664

9,25
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Poziom
agro- Rok Algoso Borowik Borwo Fredro Maestozo Pizarro Subito Tomko Torino Trismart Tulus Twingo
techniki

a2

2014 10,40

12,30

12,90 11,75

11,00

11,45

11,45 11,60 11,20

10,80

11,25

9,35

2015 13,60

14,60

16,00 14,10

15,80

13,85

11,85 12,80 14,35

11,70

14,40

8,65

2016 12,85

13,25

12,60 12,35

12,35

12,70

12,55 13,00 12,65

12,65

13,45 12,90

NIR0,05 Rok: 0,378, Odmiana: 0,755, Rok × Odmiana: 1,308

Źródło: Opracowanie własne.

D. Masa tysiąca ziaren (MTZ)
W pierwszym roku badań, masa tysiąca ziaren poszczególnych odmian na poziomie a1 wahała się od 42,96 g – odmiana Subito do 53,53 g – odmiana Borowik.
Na poziomie a2 wartości MTZ były zbliżone. Najniższą MTZ wykazała się ponownie odmiana Subito (43,70 g), a najwyższą Trismart (56,41 g).
W sezonie wegetacyjnym 2014/2015, na poziomie a1 MTZ wahała się od
39,40 g (Maestozo) do 48,00 g (Borowik), na poziomie a2 od 42,55 g (Subito) do
50,00 g (Borowik).
W trzecim roku badań 2015/2016, na poziomie a1 najniższą MTZ wykazała się
odmiana Twingo (39,78 g), a najwyższą Tulus (50,91 g). Na poziomie a2 wartość
MTZ wahała się od 40.03 g (Twingo) do 51,63 g (Pizarro) (Tabela 5).
Tabela 5
Wartości średnie masy tysiąca ziaren (g)
Poziom
agrotechniki

a1

Rok Algoso Borowik Borwo Fredro Maestozo Pizarro Subito Tomko Torino Trismart Tulus Twingo

2014 48,94

53,53

45,56 47,80

47,55

45,52

42,96 46,25 43,64

47,86

49,27 45,02

2015 47,80

48,00

41,00 46,40

39,40

42,05

39,55 42,70 41,75

45,50

43,75 44,20

2016 46,66

41,94

40,47 44,76

47,75

48,69

43,16 43,02 43,16

37,97

50,91 39,78

NIR0,05 Rok: 1,586, Odmiana: 3,171, Rok × Odmiana: 5,493

a2

2014 47,78

54,22

47,32 46,61

45,91

46,94

43,70 46,14 45,38

56,41

51,33 49,45

2015 48,65

50,00

41,35 48,05

41,20

47,25

42,55 44,50 43,55

49,90

44,25 44,40

2016 45,93

44,03

44,33 41,75

49,45

51,63

45,82 43,36 41,75

43,59

48,95 40,03

NIR0,05 Rok: 1,628, Odmiana: 3,255, Rok × Odmiana: 5,638

Źródło: Opracowanie własne.

Współczynniki korelacji obliczone na średnich wartościach odmianowych obserwowanych przy poziomach agrotechniki a1 oraz a2 przedstawiono w Tabeli 6.
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Wysokość roślin była istotnie dodatnio skorelowana z plonem przy obu poziomach agrotechniki. Podobnie wysokość rośliny z masą tysiąca ziaren i plon z wilgotnością (Tabela 6, Rysunek 1 i 2).
Masa tysiąca ziaren była istotnie ujemnie skorelowana z wilgotnością dla poziomu agrotechniki a1; dla agrotechniki a2 cechy te nie były skorelowane (Tabela
6, Rysunek 1 i 2).
Tabela 6
Współczynniki korelacji pomiędzy obserwowanymi cechami dla poziomu
agrotechniki: a1 (powyżej przekątnej) i a2 (poniżej przekątnej)
Cecha

Wysokość rośliny

Plon

Wilgotność

MTZ

1

0,672***

-0,052

0,238*

0,755***

1

0,314**

-0,069

Wilgotność

0,132

0,354**

1

-0,295*

MTZ

0,254*

0,048

-0,230

1

Wysokość rośliny
Plon

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001

Źródło: Opracowanie własne.

Charakterystykę badanych odmian przedstawiono również pod względem
wszystkich cech traktowanych łącznie, wykorzystując statystyczne metody wielowymiarowe. Zastosowanie wielowymiarowych metod analizy statystycznej
wyników doświadczenia uzasadnione było faktem, iż obserwowane cechy były
współzależne, a w znacznej liczbie przypadków skorelowane. Rozpatrując odmiany badane przy poziomie agrotechniki a1 stwierdzono, że dwie pierwsze zmienne kanoniczne wyjaśniają w sumie 85,05% ogólnej zmienności. Na Rysunku 3
przedstawiono odmiany w układzie dwu pierwszych zmiennych kanonicznych
dla doświadczenia przeprowadzonego przy poziomie agrotechniki a1. Na wykresie współrzędne punktu danej odmiany stanowią wartości, odpowiednio, pierwszej (wyjaśniającej 62,34% całkowitej zmienności) i drugiej (wyjaśniającej 22,71%
całkowitej zmienności) zmiennej kanonicznej.
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MTZ

Wilgotność

Plon

Rysunek 1
Wykres rozrzutu obserwowanych czterech cech, sklasyfikowane
ze względu na odmianę, przy poziomie agrotechniki a1

Wysokość

Źródło: Opracowanie własne.

Plon

Wilgotność
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MTZ

Wilgotność

Plon

Rysunek 2
Wykres rozrzutu obserwowanych czterech cech, sklasyfikowane
ze względu na odmianę, przy poziomie agrotechniki a2

Wysokość

Źródło: Opracowanie własne.

Plon

Wilgotność
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Rysunek 3
Rozmieszczenie odmian w układzie dwu pierwszych zmiennych
kanonicznych dla doświadczenia przeprowadzonego
przy poziomie agrotechniki a1

Źródło: Opracowanie własne.

Największym zróżnicowaniem pod względem wszystkich cech łącznie (mierzonym odległościami Mahalanobisa) przy poziomie agrotechniki a1 charakteryzowały się Borowik i Twingo (odległość Mahalanobisa między nimi wynosiła
3,61). Najbardziej podobnymi były Fredro i Maestozo (odległość Mahalanobisa
dla tych dwu odmian wynosi 0,444).
Na Rysunku 4 przedstawiono odmiany w układzie dwu pierwszych zmiennych kanonicznych dla doświadczenia przeprowadzonego przy poziomie agrotechniki a2.
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Rysunek 4
Rozmieszczenie odmian w układzie dwu pierwszych zmiennych
kanonicznych dla doświadczenia przeprowadzonego
przy poziomie agrotechniki a2

Źródło: Opracowanie własne.

Dwie pierwsze zmienne kanoniczne wyjaśniają w sumie 86,40% ogólnej
zmienności (pierwsza zmienna kanoniczna wyjaśnia 69,27%, a druga zmienna
kanoniczna – 17,13% całkowitej zmienności). Największym zróżnicowaniem pod
względem wszystkich cech łącznie w doświadczeniu przeprowadzonym przy poziomie agrotechniki a2 charakteryzowały się Borowik i Twingo (4,049). Najbardziej podobnymi były Pizarro i Tulus (0,316).
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Tabela 7

Odległości Mahalanobisa pomiędzy badanymi odmianami
przy poziomie agrotechniki a1
Odmiana

Algoso Borowik

Borwo Fredro Maestozo Pizarro Subito Tomko Torino Trismart Tulus Twingo

Algoso

0

Borowik

1,015

0

Borwo

1,989

2,25

0

Fredro

0,806

0,565

1,729

0

Maestozo

1,111

0,957

1,398

0,444

Pizarro

0,775

1,285

1,913

0,919

1,01

0

Subito

1,718

2,207

1,523

1,688

1,452

1,12

0

Tomko

1,1

1,563

1,125

1,009

0,803

0,802

0,805

Torino

1,391

1,818

1,613

1,337

1,177

0,726

0,502 0,662

0

Trismart

1,451

1,885

2,225

1,535

1,505

0,703

0,926 1,162

0,673

0

Tulus

0,537

0,752

1,849

0,601

0,935

1,13

1,961 1,212

1,644

1,826

0

Twingo

2,736

3,61

2,233

3,123

2,999

2,666

2,126

2,391

2,722

2,973

0

0

2,24

0

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8
Odległości Mahalanobisa pomiędzy badanymi odmianami
przy poziomie agrotechniki a2
Odmiana Algoso Borowik Borwo Fredro Maestozo Pizarro Subito Tomko Torino Trismart Tulus Twingo

Algoso

0

Borowik

1,216

0

Borwo

1,464

1,693

0

Fredro

0,84

1,365

1,541

0

Maestozo 1,16

1,308

1,679

0,407

0

Pizarro

0,768

0,65

1,67

0,87

0,902

0

Subito

1,098

2,11

1,728

0,891

1,238

1,559

0

Tomko

0,895

1,915

1,169

1,207

1,576

1,562

0,909 0

Torino

1,09

1,864

1,521

0,59

0,888

1,411

0,581 0,981

0

Trismart 0,783

1,17

2,048

1,233

1,397

0,683

1,592 1,626

1,671

0

Tulus

0,78

0,499

1,419

0,92

0,956

0,316

1,616 1,471

1,405

0,912

0

Twingo

2,962

4,049

3,228

3,491

3,89

3,703

2,822 2,396

3,193

3,393

3,671 0

Źródło: Opracowanie własne.
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We wszystkich sezonach wegetacyjnych spośród chorób obserwowanych na
pszenżycie ozimym w większym nasileniu notowano mączniaka prawdziwego
zbóż (Blumeria graminis) w obydwu miejscowościach. Inne choroby takie jak:
rdza brunatna pszenicy (Puccinia recondita), brunatna plamistość liści (Drechslera tritici-repentis) czy septorioza plew (Phaeosphaeria nodorum) obserwowano
jedynie w niewielkim nasileniu, nie stanowiącym znaczenia gospodarczego.

4. Podsumowanie
Prowadzone tego typu doświadczenia są cennym źródłem informacji dla rolników
pod kątem doboru odmian do uprawy [Bujak i in. 2012a, Bujak i in 2012b]. Każdego roku do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych wpisywanych jest
po kilka, nawet kilkanaście nowych odmian poszczególnych gatunków dopuszczonych do obrotu na terenie RP. Ponadto po przystąpieniu Polski do struktur
Unii Europejskiej uregulowania prawne na szczeblu unijnym zezwalają na wprowadzenie do obrotu odmiany roślin zarejestrowane w dowolnym kraju Wspólnoty. Wynikiem tego jest fakt, że rolnik ma możliwość wyboru z nawet kilkudziesieciu odmian rośliny uprawnej np. kukurydzy, a pszenicy nawet ponad 1000,
co może spowodować poważne trudności doboru właściwej odmiany nawet dla
najlepszych plantatorów, w konkretnych warunkach glebowych i klimatycznych.
PDO polegające na prowadzeniu, niezależnie od urzędowych badań rejestracyjnych nowych odmian, rozbudowanego systemu doświadczeń porejestrowych i rekomendacji odmian dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych, znacznie
ułatwia dobór właściwej odmiany do konkretnych warunków gospodarowania,
co jest jednym z wymogów integrowanej ochrony.
W strukturze upraw w Polsce czołowe miejsce zajmują zboża stanowiące około
77% areału, a ich opłacalność rzutuje na ogólną sytuację ekonomiczną rolnictwa.
W UE zajmujemy trzecie miejsce pod względem powierzchni zasiewów zbóż,
a w świecie pierwsze w produkcji pszenżyta. Najważniejszą zaletą pszenżyta są
stosunkowo niskie wymagania glebowo – klimatyczne, dość dobra odporność
na choroby i wyleganie oraz zadowalające plonowanie. Ponadto pszenżyto uznawane jest powszechnie jako doskonałe zboże paszowe [GUS, Achremowicz i in.
2014]. Wzrastające zainteresowanie pszenżytem oraz wciąż powiększającym się
doborem nowych, ulepszonych odmian, często ukierunkowanych na konkretne
wykorzystanie w przemyśle spożywczym czy paszowym, wymaga nakładu badań
potwierdzających ich przydatność. [Cyfert 2008, Fornal in. 1992].
Najważniejszym i najbardziej cennym dla rolników efektem badań prowadzonych w systemie PDO jest coroczna „Lista Odmian Zalecanych do uprawy na
obszarze województwa”. W wydaniu takim, dostępnym dla każdego plantatora
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(Ośrodki Doradztwa Rolniczego, uczelnie rolnicze, wszelkiego rodzaju targi i wystawy rolnicze) podane są w jasnych i przejrzystych zestawieniach tabelarycznych
wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach PDO. „Listy Odmian Zalecanych”
zawierają zalecenia pod kątem przydatności odmian w poszczególnych województwach (www.coboru.pl).
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Każdego roku do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych wpisywanych jest
po kilka, nawet kilkanaście nowych odmian poszczególnych gatunków dopuszczonych do
obrotu na terenie RP. Ponadto po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej uregulowania prawne na szczeblu unijnym zezwalają na wprowadzenie do obrotu odmiany
roślin zarejestrowane w dowolnym kraju Wspólnoty.

88

Anna Tratwal, Kamila Roik, Przemysław Kardasz, Jan Bocianowski

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Wielkopolsce
podjęto próbę analizy interakcji odmian pszenżyta ozimego z warunkami glebowo-klimatycznymi dla wysokości roślin, wilgotności, masy tysiąca ziaren i plonu. Materiałem
badawczym były odmiany przyjęte do doświadczeń w latach 2013/14 – 2015/16.
Najważniejszym i najbardziej cennym dla rolników efektem badań prowadzonych
w systemie PDO jest coroczna „Lista zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa”. W wydaniu takim, dostępnym dla każdego plantatora (Ośrodki Doradztwa
Rolniczego, uczelnie rolnicze, wszelkiego rodzaju targi i wystawy rolnicze) podane są
w jasnych i przejrzystych zestawienia tabelarycznych wyniki prowadzonych doświadczeń.
Badania prowadzone w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
ukierunkowane są bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej. Głównym celem badań
PDO jest ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do
lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy bez doświadczeń ze stosowaniem różnych czynników agrotechnicznych.
ANNA TRATWAL, KAMILA ROIK, PRZEMYSŁAW KARDASZ, JAN BOCIANOWSKI
YIELDING VARIETIES OF WINTER TRITICALE IN POST REGISTRATION TRIALS

Keywords: post-registration variety trials, list of recommended varieties, winter triticale
SUM M A RY

Every year, many, new varieties entered into the National Register of Varieties of Agricultural Plants are admitted to trading on the territory of Poland. In addition, after Poland’s accession to the structures of the European Union, legal regulations at the EU level,
allow the placing on the market of plant varieties registered in any Community country.
On the base of Post Registration Trials (PRT) in Wielkopolska attempt to analyze the
interaction of varieties of triticale with soil and climatic conditions for yield, height, humidity and 1000 grain weight. The research material was varieties admitted to experiments
in the years 2013/14 – 2015/16.
The most important and the most valuable effect of research conducted in the Post
Registration Trials system for farmers is an annual “List of cultivars recommended for
cultivation in the area of the province”. In this edition, available to every grower (Advisory
Centres, agricultural schools, all kinds of agricultural fairs and exhibitions) are given in
clear and transparent tabulations of the results of the conducted experiments.
Research carried out in the system of Post Registration Trials are directed directly at
the needs of agricultural practice. The main aim of PRT is making it easier for farmers the
right selection of the most valuable varieties for cultivation, adapted to local conditions.
Growers thanks to this type of research have continuous information about the value of
varieties, including selection of the right varieties cultivated crop species
e-mail:A.Tratwal@iorpib.poznan.pl
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Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
** Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

WPŁYW ŁĄCZNEGO STOSOWANIA HERBICYDÓW
Z BIOSTYMULATOREM TYTANIT NA ZWALCZANIE CHWASTÓW
I PLONOWANIE PSZENICY JAREJ
Nadesłany: 06.04.2018

Zaakceptowany do druku: 20.11.2018

1. Wstęp
Plonowanie roślin uzależnione jest między innymi od zminimalizowania wpływu niekorzystnych czynników, zarówno biotycznych jak i abiotycznych, redukujących potencjał plonotwórczy danej odmiany. O ile ograniczenie szkodliwości
występujących agrofagów wiąże się bezpośrednio ze stosowaną ochroną roślin, to
zminimalizowanie negatywnego wpływu czynników abiotycznych (susza, przymrozki, zasolenie gleby, ograniczone pobieranie i dostępność składników pokarmowych) czasami trudne są do wykonania.
Biostymulatory stanowią liczna grupę związków chemicznych zarówno organicznych pozyskiwanych z wyciągów roślin, związków syntetycznych oraz mikroelementów wpływających na poprawę plonowania poprzez usprawnienie procesów biochemicznych, morfologicznych i fizjologicznych zachodzących w roślinach uprawnych [Paradikovic i wsp. 2011, 2146-2152]. Według doniesień zawartych w literaturze, korzystny wpływ biostymulatorów na wzrost i rozwój roślin nie
ogranicza się jedynie do polepszenia plonowania, lecz także do neutralizowania
uszkodzeń roślin uprawnych wywoływanych przez substancje czynne herbicydów
[Constantin i wsp. 2016, 1601-1607].
1 Wkład pracy: Wojciech Miziniak – 50%, Kinga Matysiak – 30%, Dariusz Górski – 10%,
Agnieszka Ulatowska – 10%.
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2. Cel, materiały i metody
Celem pracy było określenie wpływu mieszanin biostymulatora Tytanit z herbicydami na efektywność zwalczania chwastów, plonowanie oraz parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej.
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2014–2015, w pszenicy jarej
odmiany KWS Torridon, w układzie losowanych bloków. W obydwu latach badań, doświadczenia polowe założono na glebie brunatnej klasy bonitacyjnej III
a, kompleksu pszennego dobrego o składzie granulometrycznym piasków gliniastych, charakteryzującej się odczynem zasadowym oraz bardzo wysoką zawartością potasu i fosforu.
Obiektami badań były herbicydy: Chwastox Turbo 340 SL (2,0 l/ha); Lintur 70
WG (150,0 g/ha), Mustang 306 SE (0,6 l/ha) oraz biostymulator Tytanit (0,2 l/ha).
Tytanit jest mineralnym stymulatorem wzrostu roślin, zawierającym 8,5 g tytanu w litrze preparatu. Biostymulator ten aktywuje i wzmacnia procesy fizjologiczne roślin poprzez zwiększenie: wigoru, aktywności jonów żelaza, pobierania
składników pokarmowych oraz poprawę zdrowotności roślin i ich tolerancji na
niekorzystne czynniki pogodowe.
Wyżej wymienione preparaty stosowano oddzielnie oraz w postaci mieszanin
herbicydu z biostymulatorem przygotowanych w zbiorniku opryskiwacza. Pierwszy zabieg wykonano w fazie BBCH 30, kolejny w odstępie 3 dni. Aplikację preparatów przeprowadzono za pomocą opryskiwacza doświadczalnego wyposażonego
w rozpylacze TEEJET 110 02 VP, przy ciśnieniu roboczym 0,25 MPa, zużywając
w przeliczeniu 200 l cieczy użytkowej na ha. Efektywność chwastobójczą oszacowano wizualnie w skali procentowej, gdzie 100% oznacza całkowite zniszczenie,
0% - brak działania herbicydu. Prowadzono również systematyczne, wizualne
oceny roślin pod kątem fitotoksycznego oddziaływania preparatów. Do określenia struktury plonu próby roślin pobrano z powierzchni 1 m2. W doświadczeniu
zastosowano nawożenie mineralne na poziomie 100 kg N, 40 kg P2O5, 60 kg K2O/
ha oraz standardową ochronę przeciwko chorobom i szkodnikom. Zamieszczone dane meteorologiczne pochodzą ze stacji zlokalizowanej w Falęcinie (Farol
Sp. z o.o.). Doświadczenia przeprowadzono w miejscowości Koniczynka, usytuowanej w odległości 30 km od stacji meteorologicznej.
Analizą statystyczną objęto dane dotyczące skuteczności chwastobójczej, obsady, liczby ziaren w kłosie, plonów ziarna, masy tysiąca ziaren oraz wybranych
cech jakościowych ziarna.
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3. Wyniki i dyskusja
Dodatek biostymulatora Tytanit (0,2 l/ha) nie miał wpływu na biologiczną skuteczność zwalczania komosy białej (Chenopodium album), przytulii czepnej (Galium aparine), przetacznika polnego (Veronica agrestis) oraz maruny bezwonnej
(Matricaria indora). Podobne zależności stwierdzono w uprawie buraka cukrowego i kukurydzy [Kierzek i wsp. 2013, 621-626; 2015, 164-169] oraz marchwi
[Golian i wsp. 2014, 167-173].
Łączne stosowanie biostymulatorów z herbicydami w zróżnicowanym stopniu
wpływa na efektywność zwalczania chwastów, co jest uzależnione składem mieszaniny oraz gatunkiem chwastu [Soltani i wsp. 2015, 527-534]. W przeprowadzonych badaniach Soltani wykazał zarówno brak zależności, jak i polepszenie
efektywności zwalczania szarłatu szorstkiego (Amaranthus retroflexus) oraz spadek skuteczności w stosunku do włośnicy zielonej (Setaria viridis). Powyższy pogląd znalazł odzwierciedlenie w badaniach własnych. Stwierdzono zróżnicowaną
efektywność działania mieszanin w stosunku do fiołka polnego (Viola arvensis)
– ten sam poziom zniszczenia chwastu niezależnie od sposobu aplikacji preparatów (Chwastox Turbo 340 SL) lub nieznaczne podwyższenie działania (Lintur
70 WG). W przypadku mieszaniny biostymulatora z herbicydem Mustang 306 SE
odnotowano obniżenie efektywności zwalczania tego gatunku chwastu w porównaniu do oddzielnej aplikacji preparatów (tabela1).
Tabela 1
Wpływ łącznego stosowania herbicydów z biostymulatorem Tytanit
na skuteczność zwalczania chwastów
Lp.

1
2
3
4

Wariant

Kontrola

Dawka
na ha
Termin
[g,kg,l/ zabiegu*
GALAP
ha]

–

Skuteczność zwalczania chwastów w %
2014

2015

VERAG

CHEAL

CHEAL

VIOAR

MATIN

–

4,0

4,5

5,0

16,2

15,0

4,0

Chwastox Turbo 540 SL
2,0 + 0,2
+Tytanit
Chwastox Turbo 540 SL
2,0
Tytanit
0,2

A

100,0 a

90,5 a

100,0 a

100,0 a

87,5 ab

95,0 a

A
B

100,0 a

91,8 a

100,0 a

100,0 a

86,0 ab

92,5 a

Lintur 70 WG + Tytanit

150 + 0,2

A

100,0 a

88,8 a

91,3 b

91,3 b

94,5 a

93,8 a

150
0,2

A
B

100,0 a

86,3 a

92,5 b

92,5 b

88,8 ab

95,0 a

0,6 + 0,2

A

100,0 a

86,3 a

100,0 a

98,5 ab

61,3 c

98,8 a

0,6
0,2

A
B

100,0 a

86,3 a

100,0 a

93,5 ab

80,0 b

97,5 a

r.n.

r.n.

4,80

7,42

12,47

r.n.

Lintur 70 WG
5
Tytanit
Mustang 306 SE +
6
Tytanit
Mustang 306 SE
7
Tytanit
NIR (0,05)

*A – BBCH 30, B – trzy dni po zabiegu A

Źródło: Badania własne.
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Odmienny pogląd przedstawił Domaradzki i wsp.[2015] badając wpływ mieszanin biostymulatorów (Asahi SL, Kelpak SL) z obniżonymi dawkami herbicydów. Według autora, obniżenie efektywności działania użytych mieszanin na
szarłat szorstki (A. retroflexus) występuje jedynie w przypadku większej redukcji
dawek herbicydów [Domaradzki i wsp. 2015,787-792].
Według niektórych autorów korzyści wynikające z zastosowania biostymulatorów nie ograniczają się jedynie do zwiększenia plonowania roślin [Kowalczyk
i wsp. 2008, 89; Laskowska i wsp. 2013, 89-94; Matysiak i wsp. 2011, 1849-1857;
2012, 81-88]. Neutralizują niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych (susza, przymrozki), obniżają symptomy fitotoksycznego wpływu herbicydów oraz
ograniczają występowanie chorób [Balabanova i wsp. 2016, 1-10; Constantin
i wsp. 2016, 1601-1607; Gawrońska i wsp. 2008, 89; Maciejewski i wsp. 2007, 109112; Mazur i wsp. 2012, 737-739; Sawicka i Krochmal – Marczak 2009, 29-38]. Poziom plonowania pszenicy jarej w obydwu latach badań związany był ze stopniem
rozkrzewienia zboża. W 2015 roku w wyniku okresowej suszy pszenica jara była
w niewielkim stopniu rozkrzewiona (2-3 źdźbła), co w konsekwencji przełożyło
się na uzyskana masę ziarna, zebraną z poszczególnych poletek doświadczalnych.
W większości wariantów, termin stosowania preparatu Tytanit nie miał istotnego wpływu na plonowanie pszenicy jarej. W 2014 roku stwierdzono istotny
przyrost masy ziarna zebranej z poletek opryskanych mieszaniną biostymulatora
z herbicydem Chwastox Turbo 340 SL. Natomiast w 2015 roku sposób aplikacji
biostymulatora nie miał wpływu na plonowanie zboża. Inne relacje odnotowano w przypadku oceny wpływu mieszanin biostymulatara z preparatem Lintur
70 WG (zwyżka plonowania po oddzielnym zastosowaniu preparatu Tytanit).
W obydwu latach badań masa ziarna zebrana z poletek opryskanych mieszaniną
herbicydu Mustang 306 SE oraz biostymulatora Tytanit, była porównywalna i niezależna od sposobu jego aplikacji (tab.2).
W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu stosowania mieszanin na obsadę roślin oraz MTZ. Natomiast w 2015 roku istotne różnice pomiędzy sposobem aplikacji Tytanitu odnotowano w liczbie ziaren w kłosie
(Lintur 70 WG oraz Mustang 306 SE).
Zdania na temat wpływu mieszanin biostymulatorów z herbicydami na plonowanie innych gatunków roślin są podzielone. Część autorów twierdzi, że mieszaniny nie mają istotnego wpływu na plonowanie kukurydzy i buraka cukrowego
[Domaradzki i wsp. 2015, 787-792; Kierzek i wsp. 2013, 621-626; 2015, 164-169].
Inny pogląd głosi brak istotnego przyrostu plonu po zastosowaniu mieszanin badanych środków w pszenicy ozimej i owsie [Soltani i wsp. 2015, 1023-1032] oraz
w uprawie słonecznika i bobiku [Kostadinova i wsp. 2016, 122-128; El-Metwally 2016, 165-174]. Odmienne zdanie zamieścił Constantin twierdząc, że zwyżka
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plonowania soi była rezultatem obniżenia fitotoksycznego wpływu herbicydu na
roślinę uprawną w przypadku łącznej aplikacji z biostymulatorem [Constantin
wsp. 2016,1601-1607].
Tabela 2
Wpływ mieszanin herbicydów z biostymulatorem Tytanit
na poszczególne elementy struktury plonu
Lp.

Wariant

1

Kontrola

2

2014
Dawka
Termin
Obsada Plon MTZ
[g,kg,l/
zabiegu*
[szt/m2] [t/ha] [g]
ha]
706,7
a
693,3
a

6,54
b
7,23
a

576,0
b
561,3
b
581,3
b

6,37
b
6,43
b
6,35
b

39,08
a
39,29
a
38,48
ab

28,3
ab
29,2
a
28,5
ab

A

694,7
a

6,90
ab

38,53
ab

A
B

712,0
a

6,90
ab

92,34

–

–

Chwastox Turbo 540
SL +Tytanit

2,0 + 0,2

A

3

Chwastox Turbo 540
SL Tytanit

2,0
0,2

A
B

4

Lintur 70 WG + Tytanit

150 + 0,2

A

5

Lintur 70 WG
Tytanit

150
0,2

A
B

6

Mustang 306 SE +
Tytanit

0,6 + 0,2
0,6
0,2

Mustang 306 SE
Tytanit
NIR (0,05)
7

2015

Liczba
ziaren Obsada
w kłosie [szt/m2]
[szt.]
36,69
25,3
336,0
c
b
a
38,53
27,2
298,0
ab
ab
ab

4,61
ab
4,25
b

Liczba
ziaren
w kłosie
[szt.]
42,18
32,5
a
abc
42,65
33,5
a
abc

280,7
b
325,3
ab
336,7
a

4,31
b
4,40
ab
4,89
a

42,94
a
42,62
a
42,55
a

35,8
a
31,8
bc
34,3
ab

25,9
b

327,3
ab

4,43
ab

41,84
ab

32,3
bc

37,60
bc

25,8
b

333,3
ab

4,33
b

42,46
a

30,6
c

0,685 1,150

3,24

53,07

0,543

r.n.

3,35

Plon
[t/ha]

MTZ
[g]

*A - BBCH 30, B - trzy dni po zabiegu A

Źródło: Badania własne.

W okresie prowadzenia doświadczeń polowych nie stwierdzono fitotoksycznego wpływu badanych preparatów oraz ich mieszanin na pszenicę jarą odmiany
KWS Torridon.
Spośród analizowanych wariantów, ziarno pszenicy pochodzące z poletek traktowanych herbicydem Mustang 306 SE w 2014 roku odznaczało się najmniejszą
zawartością białka, glutenu oraz niskim wskaźnikiem sedymentacyjnym Zelen’ego.
Podobne spostrzeżenia zaprezentowali Gil i Urban analizując wpływ niektórych
herbicydów na parametry jakościowe pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego [Gil
i wsp. 2003, 683-685; 2004, 628-63; Urban 2007, 5-58]. Zastosowanie w okresie
wegetacji biostymulatora Tytanit nie miało wpływu na jakość zboża.
W 2014 roku odnotowano niższe parametry jakościowe ziarna pszenicy w porównaniu do zebranego w 2015 roku (tabela 3). Obniżenie zawartości białka
w ziarnie można tłumaczyć wzrostem temperatury powietrza w okresie między
strzelaniem w źdźbło a kłoszeniem [Dziamba i Mikos 1987, 9-21].
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Tabela 3
Warunki pogodowe w poszczególnych latach badań
Warunki pogodowe
Miesiąc

2014
Średnia dobowa
temperatura
[C]

Styczeń

2015
Opady
[mm]

Średnia dobowa
temperatura
[C]

Opady
[mm]

-2,7

44,8

2,0

32,5

Luty

3,7

36,8

1,6

15,0

Marzec

7,5

74,6

6,3

34,5

Kwiecień

11,1

35,5

8,9

18,1

Maj

13,6

81,1

12,7

35,0

Czerwiec

16,3

43,2

15,7

47,3

Lipiec

21,9

60,8

18,9

121,5

Sierpień

17,9

49,5

21,7

7,5

Wrzesień

15,1

25,2

14,5

25,7

–

451,5

–

337,1

Suma

Źródło: Falęcin (Farol Sp. z o.o.).

Zdaniem niektórych autorów biostymulatory zastosowane w okresie wegetacji
nie mają wpływu na parametry jakościowe płodów rolnych [Matysiak i wsp. 2012,
81-88; Kierzek i wsp. 2013, 621-626; 2015, 164-169]. Część jednak wykazuje pozytywny wpływ mieszanin na zwiększenie zawartości cukru w korzeniach buraka
cukrowego [Domaradzki i wsp 2015,787-792] oraz wzrost zawartości polifenoli
w bulwach ziemniaka [Zarzecka i wsp. 2017, w druku].
Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że sposób aplikacji biostymulatorów nie miał istotnego wpływu na oceniane parametry jakościowe ziarna pszenicy. Jednakże zarysowała się tendencja do pogorszenia jakości ziarna (białko,
gluten, wskaźnik Zelen’ego) po zastosowaniu mieszanin z herbicydem Lintur 70
WG oraz Mustang 306 SE. Odmienne relacje stwierdzono dla mieszaniny z Chwastoxem Turbo 340 SL. W zależności od roku badań mieszaniny podwyższały lub
obniżały zawartość białka, glutenu, oraz wskaźnika Zelen’ego w ziarnie pszenicy
(tabela 4).
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Tabela 4
Wpływ mieszanin herbicydów z biostymulatorem Tytanit na wybrane
cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej
Lp.

Wariant

Dawka
[g,kg,l/
ha]

2014
2015
Termin
Białko
Skrobia
Gluten
Zeleny
Białko
Skrobia
Gluten Zeleny
zabiegu*
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

–

10,4
ab

70,5
bc

23,3
abc

22,6
ab

12,50 68,33
ab
ab

29,98
abc

35,38
bc

Chwastox Turbo 540 SL
2,0 + 0,2
+Tytanit

A

10,9
a

70,0
c

24,9
a

25,4
a

11,90 68,30
b
ab

28,03
bc

32,30
c

3

Chwastox Turbo 540 SL
Tytanit

2,0
0,2

A
B

10,4
ab

71,1
abc

23,4
abc

22,4
ab

12,07 69,03
ab
a

28,50
bc

34,08
bc

4

Lintur 70 WG + Tytanit

150 + 0,2

A

10,2
ab

71,1
abc

22,5
bc

21,7
abc

11,60 69,43
b
a

27,30
c

30,78
c

5

Lintur 70 WG
Tytanit

150
0,2

A
B

10,4
ab

70,6
bc

23,5
ab

21,9
abc

12,10 68,88
ab
a

28,73
bc

34,20
bc

6

Mustang 306 SE +
Tytanit

0,6 + 0,2

A

9,6
b

72,0
a

21,2
c

18,3
c

13,50 67,40
ab
ab

33,70
ab

45,38
ab

7

Mustang 306 SE
Tytanit

0,6
0,2

A
B

9,8
b

71,4
ab

21,7
bc

19,2
bc

13,98 66,40
a
b

35,08
a

48,38
a

0,93

1,20

2,23

4,06

1,927 2,322

6,297 12,651

1

Kontrola

2

–

NIR (0,05)
*A – BBCH 30, B – trzy dni po zabiegu A

Źródło: Badania własne.

4. Wnioski
1. Efektywność zwalczania chwastów uzależniona była od składu mieszaniny
sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza oraz wrażliwości danego gatunku
chwastu na aplikowane substancje czynne herbicydów.
2. Badane mieszaniny nie miały wpływu na efektywność zwalczania większości gatunków chwastów. Zastosowanie herbicydu Mustang 306 SE z biostymulatorem Tytanit wpłynęło na obniżenie efektywności zwalczania fiołka
polnego (V. arvensis) w porównaniu do oddzielnej aplikacji preparatów.
3. W przeprowadzonych badaniach polowych zarysowała się tendencja do
zróżnicowanego wpływu badanego biostymulatora, aplikowanego w mieszaninach z herbicydami, na uzyskane plony ziarna pszenicy jarej.
4. Parametry jakościowe ziarna pszenicy warunkowane były czynnikami atmosferycznymi.
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5. Niezależnie od lat badań, testowane mieszaniny nie miały istotnego wpływu
na plon oraz parametry jakościowe ziarna pszenicy. W przeprowadzonych
badaniach zaobserwowano tendencję do pogorszenia jakości ziarna po aplikacji biostymulatora z herbicydami Lintur 70 WG oraz Mustang 306 SE.
6. W badaniach polowych nie stwierdzono fitotoksycznego oddziaływania testowanych preparatów (Chwastox Turbo 540 SL, Lintur 70 WG, Mustang
306 SE, Tytanit) stosowanych samodzielnie jak i w mieszaninach zbiornikowych, na rośliny pszenicy jarej odmiany KWS Torridon.
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WOJCIECH MIZINIAK, KINGA MATYSIAK, DARIUSZ GÓRSKI,
AGNIESZKA ULATOWSKA
WPŁYW ŁĄCZNEGO STOSOWANIA HERBICYDÓW Z BIOSTYMULATOREM TYTANIT
NA ZWALCZANIE CHWASTÓW I PLONOWANIE PSZENICY JAREJ

Słowa kluczowe: pszenica jara, Tytanit, chwasty, plon, parametry jakościowe
STRESZCZENIE

Celem pracy było określenie wpływu mieszanin biostymulatora Tytanit z herbicydami
(Chwastox Turbo 340 SL, Lintur 70 WG oraz Mustang 306 SE) na efektywność zwalczania
chwastów, plonowanie oraz parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej. Badane mieszaniny
nie miały wpływu na efektywność zwalczania Chenopodium album, Galium aparine, Veronica agrestis oraz Matricaria indora. Jednakże dodatek biostymulatora do cieczy opryskowej
zawierającej herbicyd Mustang 306 SE wpłynął na obniżenie efektywności zwalczania Viola
arvensis. Sposób zastosowania biostymulatora z herbicydami Lintur 70 WG oraz Mustang
306 nie miał istotnego wpływu na plonowanie pszenicy jarej, natomiast istotny przyrost
masy ziarna odnotowano w 2014 roku, po aplikacji mieszaniny Chwastox Turbo 340 SL
z omawianym biostymulatorem. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano tendencję do obniżenia jakości ziarna (mieszanina z herbicydem Lintur 70 WG lub Mustang 306
SE) oraz zróżnicowanego działania w obydwu latach badań (Chwastox Turbo 340 SL).
WOJCIECH MIZINIAK, KINGA MATYSIAK, DARIUSZ GÓRSKI,
AGNIESZKA ULATOWSKA
INFLUENCE OF MIXTURE HERBICIDES AND TYTANIT BIOSTIMULANT ON WEED
CONTROL AND YIELD OF SPRING WHEAT

Keywords: spring wheat, weeds, Tytanit, yield, quality parameters
Summary

The aim of the studies was to determine the influence of mixture Tytanit biostimulant
and herbicides (Chwastox Turbo 340 SL, Lintur 70 WG, Mustang 306 SE) on the effectiveness of weed control, yield and quality of spring wheat grain. The tested mixtures had no
influence on weed control Chenopodium album, Galium aparine, Veronica arestis and Matricaria indora. However, the addition of biostimulant to a spray liquid containing Mustang
306 SE decreased effectivness in case Viola arvensis. The application of biostimulant with the
herbicides Lintur 70 WG and Mustang 306 did not have a significant influence on yield of
spring wheat. In 2014 after application mixture of Chwastox Turbo 340 SL and biostimulant
significant increase the weight of grain was noted. In these studies, tendency to reduce the
quality of the grain (mixture biostimulant with Lintur 70 WG or Mustang 306 SE) and varied impact in both years of investigation (Chwastox Turbo 340 SL) were observed.
e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Morwa biała (Morus alba L) jest gatunkiem drzewa liściastego, pochodzącego
z terenów azjatyckich. Dorasta do 15 m wysokości, a jej cechą charakterystyczną jest obecność soku mlecznego w pędach. Jest to roślina rozdzielnopłciowa, na
ogół dwupienna, o małych, niepozornych kwiatach i słodkich owocach złożonych, które mają zabarwienie białe, różowe, fioletowe bądź czarne. Kształt liści
jest bardzo zmienny, nawet na jednej roślinie, choć z reguły blaszki liściowe są
sercowate i ząbkowane na krawędzi. Nazwa morwy białej pochodzi od białawego zabarwienia kory, a nie od koloru owoców, jak się często uważa. Drzewo to
występuje dość często, szczególnie w pobliżu szkół, stacji kolejowych bądź jako
pojedyncze drzewa w miastach.
Polska odmiana morwy białej „Żółwińska wielkolistna” została wyselekcjonowana w latach 50-tych w Zakładzie Badawczym Jedwabiu Naturalnego w Żółwinie
k. Milanówka. Polska morwa biała charakteryzuje się bardzo dużymi blaszkami
liściowymi i szybkim wzrostem, ponieważ została wyselekcjonowana na potrzeby
hodowli jedwabnika morwowego (Bombyx mori L.) [Łochyńska 2016]. Na skutek przemian gospodarczych wychów jedwabnika w Polsce przestał być opłacal1 Prace doświadczalne prowadzone na plantacji morwy białej były finansowane przez dotację
pt “Prowadzenie i utrzymanie polskiej hodowli jedwabnika morwowego” finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (numer decyzji 205710/E-198/SPUB/2015/2).
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ny, a nasadzenia morwy zaniedbane. Decyzją dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu kolekcję morwy białej odmiany „Żółwińska wielkolistna”
przeniesiono w 2004 r. do Zakładu Doświadczalnego IWN w Pętkowie, k. Środy
Wielkopolskiej. Nasadzenia te dały początek proekologicznej plantacji polskiej
odmiany morwy, która jest unikatowa na skalę całego kraju. Decyzją dyrektora
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 26 kwietnia
2010 r. obecny Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
otrzymał wyłączne prawo do odmiany „Żółwińska wielkolistna”.
Mnogość zastosowań morwy białej w znaczący sposób podnosi walory tej
rośliny. Ze względu na zawartość w liściach substancji bioaktywnych, produkty
spożywcze z dodatkiem morwy cieszą się dużym zainteresowaniem, a produkcja
liści jako surowca zielarskiego przykuwa uwagę rolników. Co więcej, liście morwy są paszą dla larw jedwabnika morwowego, dlatego też jej nasadzenia są niezbędną bazą w produkcji kokonów. Roślina ta może być również wykorzystywana
w sektorze gospodarki energetycznej dając duże ilości biomasy. Wzrost popytu na
surowiec morwowy wpływa pozytywnie na zwiększenie powierzchni nasadzeń,
a niskie wymagania glebowe umożliwiają uprawę morwy na terenie całego kraju.
W ciągu kilkunastu lat prowadzenia plantacji poznano specyfikę tej wartościowej rośliny oraz zoptymalizowano agrotechnikę morwy, dzięki czemu możliwe
jest otrzymanie wyższego plonu liści, pędów i owoców o właściwościach odpowiadających wymaganiom odbiorców.

2. Wymagania klimatyczne i glebowe morwy
Morwa biała jest rośliną ciepłolubną i światłolubną. Zakres optymalnej temperatury dla jej wzrostu to 20-30°C. W Polsce morwa rozwija pąki stosunkowo późno,
z reguły w okresie na przełomie IV/V. Spadek temperatury poniżej 12°C hamuje
wzrost, zaś majowe przymrozki powodują przemarzanie pąków i kwiatów [Litwińczuk 1993]. Niemniej roślina ta ma krótki okres regeneracji i odbudowuje
struktury kwiatów i liści po około 2 tygodniach. W okresie zimowym długotrwałe,
bezśnieżne mrozy -20, -30°C powodują częściowe lub zupełne przemarzanie pędów jednorocznych; z reguły nie uszkadzają poważnie całej rośliny. Dzięki temu
roślina ta może być uprawiana na terenie całej Polski. Najlepiej jednak rośnie na
terenach o długości okresu wegetacyjnego ok. 200 dni. Na obszarach północnowschodnim oraz górskim morwa powinna być zabezpieczana przed mrozami
i wcześniej przygotowywana do zimowania. Roślina ta rośnie najlepiej na glebach dobrze naświetlonych, miernie wilgotnych, przepuszczalnych oraz bogatych
w składniki mineralne. Na glebach bardzo suchych, kamienistych, gliniastych,
podmokłych i bagiennych roślina ta nie będzie rosła. Najlepszym odczynem gle-
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by jest obojętny i lekko zasadowy, a poziom wód gruntowych i nie powinien być
wyższy niż 1-1,5 m.

3. Rozmnażanie
Rozmnażanie generatywne poprzez wysiew nasion jest najtańszym i najprostszym
sposobem pozyskiwania siewek. Niemniej otrzymany materiał może różnić się od
roślin matecznych pod względem cech użytkowych i wydajności [Choynowski
1986]. Nasiona pozyskuje się z drzew matecznych morwy odmiany Żółwińska
wielkolistna. Ze starego drzewa morwowego można pozyskać 10-20 kg świeżych
owoców, z których otrzymuje się 200-400 g nasion [Choynowski 1979]. Z 1 kg
nasion morwy można uzyskać ok. 20 000 -30 000 siewek [Choynowski 1986]. Wysiew nasion odbywa się w marcu lub kwietniu, najlepiej w inspektach lub kuwetach
pod folią. Wysiew w gruncie jest możliwy dopiero w maju, gdyż gleba musi być
już dostatecznie ogrzana (min. 12°C). Do wysiewu nasion najlepiej wykorzystać
torf odkwaszony, glebę o odczynie neutralnym lub lekko zasadowym, następnie
należy je przykryć drobnym żwirem tak, aby grubość przykrycia nie była większa
niż 0,5-1 cm. Po wysiewie aż do wchodów powinno się utrzymywać glebę w stanie
wilgotnym. Nasiona należy podlać aż do całkowitego nawilgocenia gleby, zaś kolejne podlewania powinny utrzymywać ziemię stale wilgotną [Łochyńska 2016].
Na prawidłowo przygotowanym rozsadniku masowe wschody siewek pojawiają się po upływie 14-25 dni od wysiewu. Gdy siewki mają 2-3 liście należy
je przepikować do doniczkopalet o wymiarach ok. 5x5 cm. Rozsadnik wymaga
częstego pielenia i spulchniania, żeby nie dopuścić do zaskorupienia powierzchni
gleby. Rekomenduje się pozostawienie młodych roślin po zakończeniu wegetacji
na zimę w rozsadniku.
Rozmnażanie wegetatywne przeprowadza się poprzez odkłady, szczepienie,
okulizację lub sadzonki zdrewniałe [Łochyńska 2016]. W przeciwieństwie do rozmnażania poprzez nasiona, proces ten zapewnia uzyskanie osobników identycznych z rośliną mateczną. Jest to ważne w przypadku planowania plantacji zielarskiej,
gdzie biomasa liści odgrywa najważniejszą rolę. W takim przypadku do rozmnożenia pozyskuje się materiał z roślin produkujących największe blaszki liściowe.
W ostatnich latach naukowcy opracowali również metodę mikropropagacji (mikrorozmnażania) w kulturach in vitro z pąków wierzchołkowych i bocznych morwy białej [Luwańska i in. 2010]. Uzyskane rośliny zachowują normalną
morfologię oraz fizjologię materiału rodzicielskiego. Technologia kultur in vitro
umożliwia uzyskanie sadzonek w krótszym czasie i niższym kosztem. Niemniej,
metoda ta opiera się głównie na pracy laboratoryjnej, stąd nie jest łatwo dostępna
dla polskiego plantatora.
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4. Zakładanie plantacji/nasadzeń
Wiosną młode sadzonki sadzi się w szkółce. Rośliny przeznaczone na krzewy
sadzi się w ilości 80 000-120 000/ha, dając rozstawę rzędów 40-50 cm i odstępy
w rzędzie ok. 15-20 cm. Natomiast morwa przeznaczona na pojedyncze drzewa
powinna być nasadzana w rozstawie ok. 3-4 m. Przed sadzeniem korzeń siewek
należy skrócić na długość ok. 15-20 cm. Należy pamiętać, aby szyjka korzeniowa znajdowała się ok. 2-5 cm poniżej powierzchni gleby, a korzenie nie zostały
podwinięte [Choynowski 1986]. Najlepszy termin zakładania plantacji morwy
z użyciem drzewek z odkrytym systemem korzeniowym (niedoniczkowanych)
przypada na jesień, po utracie listowia i przed wystąpieniem silnego mrozu (październik-listopad). Przed posadzeniem roślin korzenie powinny zostać przycięte
na długość ok. 20 cm, a następnie przysypane ziemią tak, aby szyjka korzeniowa
znajdowała się poniżej powierzchni gleby. Zaleca się usypanie kopczyka ok. 15 cm
ponad szyjką korzeniową. Zmniejsza to ryzyko przesuszenia i przemarznięcia korzeni [Łochyńska 2016]. Po nasadzeniach jesiennych roślin nie należy przycinać,
gdyż w ten sposób minimalizuje się stopień przemarzania pędów.
Do nasadzeń morwy w stałe miejsce należy wybrać zdrowe 2-letnie drzewka.
Starsze rośliny rekomenduje się w miejsca o większym narażeniu na objadanie,
wygryzanie i mechaniczne uszkodzenia, na terenach nieużytków rolnych i pasach
przeciwerozyjnych.
W zależności od typu i przeznaczenia nasadzenia poleca się zróżnicowaną rozstawę roślin (więźbę) (tabela 1).
Tabela 1
Rozstawa roślin morwy białej w zależności od typu nasadzeń
[za Descours 1974, Łochyńska 2016]
Typ nasadzenia

Szerokość międzyrzędzi
[m]

Rozstawa w rzędzie
[m]

Plantacja polowa

3

0,7-1

Plantacja zwarta

1,5-2

0,7-1

Żywopłot jednorzędowy

–

0,3-0,4

Żywopłot dwurzędowy

0,5

0,5

2

0,7-1

3-4

3-4

Plantacja na nieużytkach
Plantacja pienna i półpienna

Źródło: Łochyńska M. Poradnik hodowli jedwabnika morwowego, Inst. Włókien
Naturalnych, Roślin Zielarskich, Poznań 2016 za: Descours J.:Żywopłoty morwowe
(1974).

Obszar przeznaczony pod nasadzenia morwy powinien zostać zaorany głęboko za pomocą pługa do głębokości 30 - 35 cm, następnie grunt należy odpowiednio wyrównać [Datta 2000].
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W pierwszych latach po założeniu plantacji w międzyrzędziach można uprawiać inne rośliny uprawne. Rośliny, które będą się dobrze czuły w towarzystwie
morwy to: ziemniaki, fasola, gryka, groch, oraz rośliny pastewne, które dodatkowo uzupełniają zwiększają ilość przyswajalnego azotu w glebie: łubin słodki,
gorczyca, koniczyna, lucerna i seradela [Kopański 1955].
Użytkowanie drzew morwowych należy rozpocząć po upływie 2-3 lat od nasadzenia. Wysokopienne, stare drzewa oraz nasadzenia po długotrwałym użytkowaniu wymagają odmłodzenia przez silne skrócenie pędów celem odtworzenia nowych, silnych przyrostów z dużymi blaszkami liściowymi [Sharma i Madan 1994].
Prawidłowo prowadzona, zadbana plantacja morwy umożliwia dwukrotny zbiór
liści w jednym okresie wegetacyjnym. Rekomenduje się eksploatację drzew w czerwcu oraz sierpniu, zachowując około dwumiesięczny okres na regenerację roślin i przygotowanie do zimy. Nasadzenia, które są intensywnie eksploatowane wymagają corocznego nawożenia organicznego lub mineralnego, celem utrzymania roślin w dobrej kondycji zwiększającej ich zimotrwałość [Chinnaswamy i Hariprasad 1995].

5. Pielęgnacja drzewek morwowych
Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest formowanie roślin. Na potrzeby zbioru liści należy formować niskie krzewy, rzadko rozgałęzione, utrzymywać
je w stanie młodocianym, co spowoduje produkcję blaszek liściowych o dużej powierzchni. Dwuletnie rośliny przycina się na wysokość . 10-15 cm, zmuszając pęd
do rozkrzewiania (rysunek1). Cięcia najlepiej wykonywać wczesną wiosną po ustaniu mrozów (marzec-kwiecień). W kolejnych latach ścina się pędy boczne przy pędzie głównym, a 3-4 pędy pozostawia dłuższe, 50 cm (zdjęcia 1-3).
Rysunek 1
Przykłady formowania krzewów morwy [za Kopański 1955]

Źródło: R. Kopański: Jedwabnictwo. PWRiL, Warszawa 1955.
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Zdjęcie 1. Krzewy przed cięciem pędów jednorocznych
Zdjęcie 2. Prawidłowo uformowane krzewy morwy
Zdjęcie 3. Roślina morwy białej w formie krzewiastej w lipcu
Na potrzeby zbioru owoców rekomenduje się przycięcie głównego pędu dwuletniej rośliny na wysokość ok 40-50 cm, a w kolejnych latach pozostawienie 2-3
pędów, z których po kilku sezonach będzie można zebrać owoce. Zastosowanie
proponowanej metody umożliwi zbiór dużej ilości owoców ze stosunkowo niskiej
wysokości (zdjęcie 4). Liczne, lecz stosunkowo drobne owoce morwy dojrzewają
nierównomiernie, dlatego zaleca się otrząsanie dojrzałych owoców z pędów nad
rozłożoną pod drzewem tkaniną lub folią. Dojrzałe owoce bogate w cukry i wodę
szybką fermentują, stąd rekomenduje się codzienne i regularne ich zbieranie.

Zdjęcie 4. Model prowadzenia drzew morwowych na zbiór owoców
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Ścięte pędy jednoroczne w pierwszych latach utrzymania plantacji morwy nie
stanowią większego problemu, gdyż ich biomasa jest niewielka. Rekomenduje się
zbiór ściętych pędów oraz utylizację poprzez zrębkowanie na materiał opałowy.
Niemniej na kilkuletnich plantacjach coroczna uzyskana biomasa sięga nawet
17 t/ha [Łochyńska i Oleszak 2011]. Stąd zbiór pędów jest bardzo czasochłonny.
Uzyskaną biomasę można balotować i wykorzystać ją jako dodatkowe źródło dochodu lub podłoże do produkcji grzybów [Moda i in. 2005].
Rekomenduje się utylizację ściętych pędów poprzez dwukrotne wykorzystanie
kosiarki bijakowej (mulczera), który szybko rozbija pędy na drobną zrębkę (zdjęcia 5-7). Na zakończenie zabiegu zaleca się użycie glebogryzarki lub agregatu
uprawowego celem wymieszania zrębki z glebą (zdjęcie 8).

Zdjęcie 5. Praca kosiarki bijakowej na ciętych pędach morwy

Zdjęcie 6. Rozdrobniona biomasa po pierwszym przejeździe mulczera
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Zdjęcie 7. Widok na efekty drugiego przejazdu kosiarki bijakowej oraz leżące pędy przed zabiegiem

Zdjęcie 8. Widok na plantację po ukończonym zabiegu agrotechnicznym
(po lewej) oraz przed pracą glebogryzarki (po prawej)
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6. Uprawa i nawożenie gleby
Wielkość plonu liści można znacznie poprawić stosując odpowiednie uprawki
glebowe. Dzięki nim utrzymuje się dużą część wody, właściwe stosunki wodno-powietrzne nawet w głębszych warstwach gleby, wymianę gazów, zwiększa dostępność pierwiastków oraz nie dopuszcza się do zachwaszczenia uprawy. Rekomenduje się utrzymanie międzyrzędzi w czarnym ugorze mechanicznym. Uprawę
gleby pod użytkowanym nasadzeniem morwy białej prowadzi się jesienią, wiosną
i latem. Jesienią należy przeorać lub przekopać glebę na głębokość 15-20 cm, unikając uszkodzenia korzeni. Na wiosnę rekomenduje się wzruszyć wierzchnią warstwę gleby glebogryzarką lub agregatem uprawowym celem zmniejszenia wyparowywania wody. Płytkie wzruszanie gleby należy wykonywać 3-4 razy przez cały
okres wegetacji celem niszczenia chwastów i unikania zaskorupienia warstwy, np.
po ulewnych deszczach (zdjęcie 9).

Zdjęcie 9. Prawidłowo prowadzona plantacja morwy białej
Prawidłowe nawożenie morwy białej zwiększa plonowanie liści o 30-75%.
Stwierdzono też, że zawartość cennych związków aktywnych w liściach wzrasta.
Nawożenie organiczne jest niezbędne na glebach ubogich i piaszczystych. Jesienią
stosuje się nawożenie na glebach cięższych, wiosną zaś – na glebach lżejszych.
Zaleca się korzystanie z: kompostu, obornika, torfu lub nawozów zielonych.
Kompost jest bardzo cennym nawozem gospodarskim o szybkim i korzystnym
działaniu. Wartość kompostu podnosi dodatek niewielkiej ilości obornika. Dobrej jakości kompost stosuje się w ilości ok. 20-25 t/ha, ok. 300-400 kg na 100 m
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żywopłotu lub 30-40 kg na jedno drzewo. Po rozrzuceniu kompostu gleba powinna być przeorana lub przekopana na głębokość 10-15 cm. Nawożenie kompostem
stosuje się co 2-3 lata. Obornik stosuje się jesienią lub wiosną w stanie całkowicie
rozłożonym, co 3-4 lata. Na plantacji stosuje się obornik bydlęcy w dawce 20-30
t/ha, dla żywopłotu – 300-400 kg/100m, a dla drzew sadzonych liniowo – 30-40
kg/1 drzewo. Głębokość przykrycia nawozu warstwą gleby powinna wynosić 1520 cm. Przy ustalaniu dawki nawożenia organicznego należy wziąć pod uwagę
rodzaj nawozu, gdyż np. pomiot kurzy zawiera niemal o połowę więcej azotu,
potasu i fosforu, niż nawóz bydlęcy. Do nawożenia morwy może być również wykorzystana warstwa torfu wysokiego, niemniej materiał ten musi być koniecznie
odkwaszony. W tym celu pryzmę torfu przesypuje się wapnem i dobrze miesza
co kilka dni. Stosowanie torfu wymaga nawożenia mineralnego uzupełniającego, głównie potasowego. Nawozy zielone powinny być często wykorzystywane
do nawożenia gleby. W uprawie morwy mogą być stosowane rośliny strączkowe,
motylkowe: fasola, bób, koniczyna, groch, łubin. Rośliny te mogą być potem wykorzystane jako pasza dla zwierząt gospodarskich lub przeorane.
Wykorzystanie nawozów mineralnych polega głównie na uzupełnianiu makroelementów koniecznych dla prawidłowej wegetacji morwy, tj. N, P, K, Ca oraz
Mg. Obfite uzupełnianie minerałów musi następować w kolejnych latach po nawożeniu organicznym. Wysokość dawki nawozowej jest uzależniona od rodzaju
gleby i czasu nawożenia organicznego. Najobfitsze nawożenie powinno być stosowane na glebach piaszczystych, jałowych ze względu na szybkie wypłukiwanie
minerałów.
Nawożenie azotowe ma największe znaczenie, gdyż wpływa pozytywnie na
zwiększenie ilości i masę liści. W nasadzeniach młodych krzewów rekomenduje
się stosowanie dawki czystego azotu 20-40 kg/ha, w starszych – 60-80 kg/ha. Na
100 m żywopłotu należy stosować 1-1,5 kg czystego azotu, co w przeliczeniu na
saletrzak wynosi ok. 7-10 kg [Choynowski 1986, Frentzel 1986]. Po rozrzuceniu
obornika dawkę azotu należy zmniejszyć o połowę. Nawożenie azotowe stosuje
się po wiosennym przycięciu krzewów oraz po zbiorze liści celem szybkiej regeneracji morwy. Niemniej, należy unikać nawożenia po drugiej połowie lipca,
unikając tym samym przedłużenia okresu wegetacji rośliny.
Nawożenie fosforowe podnosi wartość odżywczą liści i jakość nasion. Stosuje
się to nawożenie jesienią lub wczesną wiosną. Z reguły po zastosowaniu obornika
nie rozrzuca się fosforu, natomiast wskazane jest przy użyciu kompostu. Zwykle
zaleca się 200-300 kg/ha plantacji morwy, 300-400 kg/100 m żywopłotu.
Nawożenie potasowe stosuje się w postaci 60% soli potasowej w ilości 150200 kg/ha lub 40% soli z dodatkiem magnezu i siarki w ilości 50-65 kg/ha plantacji na 3-4 tygodnie przed rozwinięciem liści.
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Wapnowanie przyspiesza rozkład materii organicznej, zapobiega wypłukiwaniu minerałów, poprawia strukturę gleby i przyswajalność składników pokarmowych przez krzewy morwy. Wapnowanie gleby jest szczególnie istotne przy glebach
o odczynie kwaśnym. Zaleca się rozrzucenie wapna jesienią lub wczesną wiosną,
w zależności od odczynu gleby co 2-4 lata, z zachowaniem okresu minimum 6 tygodni pomiędzy wapnowaniem i nawożeniem obornikiem. Wapnowania nie należy
stosować równocześnie z nawożeniem organicznym, gdyż powoduje to ulatnianie
z gleby amoniaku i wolnego azotu. Plantacje morwy na glebach lekkich należy nawozić wapnem węglanowym w postaci kredy nawozowej w ilości 200-400 kg/ha, na
glebach cięższych – wapnem tlenkowym w ilości 100-200 kg/ha.
Wszystkie stosowane nawozy organiczne i mineralne należy wymieszać z glebą za pomocą agregatu uprawowego, glebogryzarki lub grabi.

7. Podsumowanie
Założona plantacja morwy białej przez okres 14 lat umożliwiła prowadzenie licznych doświadczeń w zakresie rozmnażania, pielęgnacji, nawożenia i zabiegów
agrotechnicznych, dzięki czemu opracowano metody efektywnego zarządzania
plantacją związanego z dużym zbiorem biomasy liści, owoców lub pędów. Prezentowane nawożenie oraz pielęgnacja drzewek morwowych, a także zabiegi agrotechniczne znacznie skracają czas zabiegów pielęgnacyjnych i zdecydowanie ułatwiają obsługę plantacji morwy białej. Otrzymane wyniki potwierdzają, iż roślina
ta dobrze czuje się w polskich warunkach klimatycznych oraz umożliwia rozmaite
wykorzystanie surowca morwowego. Prezentowane dane są istotne dla rolników,
którzy planują założenie plantacji lub żywopłotów morwowych na cele produkcji
kokonów jedwabnika morwowego lub suszu zielarskiego.
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STRESZCZENIE

Opracowanie to jest pierwszą polską instrukcją agrotechniczną dotyczącą morwy białej od lat 1980-tych. W artykule przedstawiono metody rozmnażania wegetatywnego i generatywnego oraz wymagania glebowo-klimatyczne morwy, a także zabiegi agrotechniczne, które ograniczą nakłady finansowe i czasowe w produkcji biomasy z jednoczesnym
uzyskaniem wysokiego plonu biomasy dobrej jakości. Wieloletnie prace doświadczalne
umożliwiły opracowanie metody szybkiej utylizacji ściętych pędów morwy poprzez wykorzystanie maszyn rolniczych oraz zrewidowały wykorzystanie nawozów mineralnych.

Wymagania i agrotechnika polskiej odmiany morwy białej Żółwińska wielkolistna” 111
”
MAŁGORZATA ŁOCHYŃSKA
REQUIREMENTS AND AGROTECHNIC OF THE WHITE MULBERRY
POLISH CULTIVAR "ŻÓŁWIŃSKA WIELKOLISTNA"
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SUM M A RY

This study is the first Polish agrotechnical instruction concerning the white mulberry
since the 1980s. The article presents methods of vegetative and generative reproduction,
soil and climatic requirements of mulberry, as well as agrotechnical treatment that limit financial and time expenditure in biomass production while obtaining a high yield of good
quality biomass. Many years of experimental work enabled the development of a method
of fast utilization of cut mulberry shoots through the use of agricultural machinery and
revised the use of mineral fertilizers.
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1. Wstęp
Trwające od kilkudziesięciu lat intensywne przeobrażenia w krajobrazach rolniczych, Polski wpływają na znaczne uproszczenia struktur agrocenoz, poprzez
zwiększanie powierzchni pojedynczych upraw oraz coraz częściej występujące
uprawy monokulturowe, zwłaszcza kukurydzy, która stała się podstawową rośliną
paszową. Tego rodzaju gospodarka rolna określana jako wielkołanowa oddziałuje
znacząco na funkcjonowanie populacji wielu gatunków zwierząt dzikich. W przypadku niektórych gatunków zwierząt łownych bytujących w agroekosytemach
wpływa bardzo niekorzystnie na przebieg procesów populacyjnych, a jednoczenie przyczynia się w istotny sposób do regresu ich liczebności, np. do niedawna
dość powszechnie występujących zajęcy i kuropatw [Flis 2009, Panek 1997, Panek
2005, Panek 2018]. Z kolei w przypadku zwierząt łownych, określanych wspólnym mianem zwierzyny grubej wywiera istotny wpływ na zmianę procesów behawioralnych, poprzez zapewnienie niemal całorocznych miejsc osłonowych, jak
również coraz bogatszej bazy żerowej. Tym samym tereny polne stały się podstawowymi areałami bytowania niektórych gatunków tej grupy zwierząt, a zwłaszcza
dzików i lokalnie jeleni. Dostępność wysokoenergetycznego i wysokobiałkowego
żeru, niemal przez cały rok, wpływa dość istotnie na kondycję osobniczą zwierząt,
a tym samym i zwiększenie wskaźników rozrodu. Wpływa to także znacząco na
dynamikę liczebności populacji. U dzików w ostatnich latach wskaźnik przyrostu zrealizowanego kształtuje się na poziomie sięgającym 150% wiosennego stanu
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populacji, a w niektórych rejonach kraju, o korzystnych warunkach środowiskowych może sięgać nawet do 200% [Węgorek 2002, Kozdrowski i Dubiel 2004, Flis
2011, Zawadzki i in. 2011, Flis 2016, Popczyk 2016, Flis 2017a]. Stan ten prowadzi
do swoistych modyfikacji naturalnych układów ekologicznych w zakresie interakcji zwierząt i środowisk ich bytowania, co w konsekwencji prowadzi do narastania
szkód [Flis 2010, Flis 2013, Sporek 2014]. Ze względu na rosnące niezadowolenie
społeczne z tego tytułu, podejmuje się kolejne próby zmiany prawodawstwa w zakresie szacowania strat i ustalania wielkości odszkodowań [Flis 2017b, Flis 2018].

2. Metodyka i cel opracowania
Celem badań była ocena dotychczasowych rozwiązań prawnych w zakresie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzanych przez zwierzęta łowne oraz nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych w 2018 roku. Dodatkowo dokonano oceny skali rozmiaru szkód w ostatnim
sezonie łowieckim, jak również kwot wypłacanych odszkodowań. Materiał do
analiz stanowiły najnowsze akty prawne regulujące zagadnienia związane z prawnymi oraz metodycznymi aspektami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz dane Polskiego Związku Łowieckiego obejmujące występowanie szkód
w poszczególnych rejonach kraju z uwzględnieniem powierzchni zredukowanej
oraz kształtowania się kwot wypłaconych odszkodowań z tego tytułu w ostatniej
dekadzie. Dane te pozwoliły na dokonanie kompleksowej oceny problematyki
szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach rolniczych, jak również
oceny zmieniającego się podejścia do tego zagadnienia poprzez wprowadzanie
kolejnych rozwiązań prawnych w okresie ostatnich 3 lat.

3. Wyniki
Problematyka prawnych uregulowań dotyczących odpowiedzialności za szkody
sięga dość odległych czasów. Pomimo, że pierwsze rozwiązania w tym zakresie
pojawiły się w XV wieku naszej państwowości, to jednak znaczące były dopiero te
wynikające z Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 3 grudnia 1927
roku1, które nakładały obowiązek wynagradzania szkód wyrządzonych przez
cztery gatunki zwierzyny grubej (dziki, jelenie, daniele i sarny), na właściciela lub
dzierżawcę obwodu łowieckiego [Radecki 2010, Rakoczy i in. 2014]. W kolejnych
okresach zmieniały się zarówno uwarunkowania prowadzenia gospodarki łowieckiej jak i prawnej odpowiedzialności za szkody w uprawach rolnych wyrządza1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 roku, o prawie łowieckim.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 110 z dnia 14 grudnia 1927 roku
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nych przez zwierzynę. Ostatecznie kwestie te uregulowane zostały ustawą z dnia
13 października 1995 roku – prawo łowieckie2, której zapisy scedowały pełną odpowiedzialność z tego tytułu na podmioty prowadzące gospodarkę łowiecką, tj.
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich [Flis 2008, Flis 2017b, Flis i Rataj 2017]. Pomimo, że odpowiedzialność za szkody nosi cechy odpowiedzialności
cywilnej, zapisy ustawowe wyłączyły ją niejako z zasad ogólnych, tworząc tzw.
Lex specialis derogat legi generali, czyli w dosłownym znaczeniu prawo szczególne
nad prawem ogólnym. Zatem, odpowiedzialność ta została przypisana podmiotom realizującym w imieniu Państwa gospodarkę łowiecką, niezależnie od stanu
faktycznego w zakresie jej prowadzenia. Jednocześnie tego rodzaju rozwiązanie
wyłączyło z odpowiedzialności odszkodowawczej prawnego właściciela zwierzyny jakim jest Skarb Państwa [Flis 2008, Rakoczy i in. 2014, Flis i Rataj 2017].
Pomimo, że opisane zasady wynagradzania szkód funkcjonowały przez ponad
20 lat, to w ocenie coraz bardziej roszczeniowych środowisk rolniczych były one
często krytykowane. Pierwsze zmiany wprowadzone w 2010 roku poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Środowiska regulującego zarówno kwestie metodyczne jak i prawne okazały się krótkoterminowym rozwiązaniem3. Dynamiczny
przyrost populacji dzików, będących głównym sprawcą szkód pociągał za sobą
rokrocznie zwiększające się zobowiązania finansowe z tego tytułu (rysunek 1).
Rysunek 1
Kształtowanie się odszkodowań łowieckich (mln złotych)
wypłacanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zrzeszonych
w Polskim Związku Łowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZŁ.
2 Ustawa z 13 października 1995 roku – prawo łowieckie. (Dz. U. 2015. 2168)
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku, w sprawie sposobu

postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach
rolnych (Dz. U. 2010. 45. 272).
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W ostatnim sezonie łowieckim w związku z występowaniem i rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, podejmowane były radykalne działania w zakresie odstrzału dzików, co doprowadziło do znacznego ograniczenia
populacji. Tym samym, w kolejnych latach należy spodziewać się spadku wielkości szkód zarówno w ujęciu powierzchniowym jak i kwot wypłacanych odszkodowań. Przestrzenny rozkład powierzchni zniszczeń upraw rolniczych w ujęciu
poszczególnych okręgów łowieckich wskazuje, że w największej liczbie dotyczą
one szkód niewielkich (rysunek 2).
Rysunek 2
Rozmieszczenie przestrzenne szkód w uprawach rolnych
(w ujęciu procentowym) w sezonie łowieckim 2017/18, w poszczególnych
okręgach łowieckich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZŁ.
W ostatnim sezonie łowieckim łącznie, w ujęciu powierzchni zredukowanej,
uszkodzeniu uległo 38 549 ha upraw rolnych. Na terenie 16 okręgów łowieckich ich
udział nie przekraczał 1% w odniesieniu do globalnej powierzchni zniszczeń. Z kolei
najwięcej szkód występuje na terenie Polski północno zachodniej i północnej, gdzie
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w czterech okręgach stwierdzono występowanie ponad ¼ wszystkich szkód, co jest
odzwierciedleniem najwyższych wskaźników zagęszczeń populacji jeleni i dzików.
Opisana w ostatnich latach sytuacja wymusiła konieczność prac legislacyjnych
zmierzających do wypracowania nowych rozwiązań. Pierwsze z nich pojawiło się
w 2016 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku4. Przyjęte rozwiązania okazały się na tyle radykalne, a zarazem generujące olbrzymie koszty Skarbu
Państwa, że przepisy te nigdy nie zostały wprowadzone jako obowiązujące. Zasadniczą ich wadą był fakt, że generowały one olbrzymie koszty związane z szacowaniem szkód łowieckich, które musiałyby być pokryte przez Skarb Państwa,
a które wcześniej ponosili dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Różne
szacunki i symulacje wskazywały, iż rocznie byłaby to kwota ok. 250-300 mln złotych, a więc ponad 3-krotnie przewyższająca średnioroczne kwoty wypłacanych
odszkodowań [Flis i Rataj 2017].
Ze względu na fakt, iż wprowadzenie nowych przepisów od 1 stycznia 2017 roku
nie zostało zrealizowane, podjęto próby wypracowania nowych rozwiązań w tym
zakresie. Proces legislacyjny trwał ponad rok. W dniu 22 marca 2018 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz
niektórych innych ustaw5. Przyjęta ustawa wprowadziła szereg zmian w funkcjonowaniu Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym i kół łowieckich, zarówno
pod względem organizacyjnym jak i w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej.
Znowelizowane przepisy ustawy wprowadziły również istotne zmiany w procedurze likwidacji szkód. Począwszy od 1 kwietnia 2018 roku podmiotem właściwym
do przyjmowania zgłoszeń od poszkodowanych stały się urzędy gmin właściwe ze
względu na miejsce wystąpienia szkody. Również całość komunikacji personalnej
w zakresie powiadamiania stron o terminach poszczególnych etapów szacowań,
spoczywała na tych organach. Ustawodawca przewidział również, że to przedstawiciele gmin lub organów pomocniczych gmin (sołtysi), mają brać czynny udział
w szacowaniu oraz pełnić rolę wiodącą w zespole szacującym, do którego wchodził
jeszcze poszkodowany oraz przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Również część protokólarna zastrzeżona została dla przedstawiciela tego organu samorządu lokalnego. W nowych rozwiązaniach nie zmienił się tylko podmiot
wypłacający kwotę odszkodowania wynikającą z protokołu szacowania i w dalszym
ciągu było to koło łowieckie lub ośrodek hodowli zwierzyny.
Kolejnymi dość istotnymi, a zarazem nowatorskimi rozwiązaniami było wprowadzenie do procedury szacowania instytucji odwoławczej. Rola ta przypadła
nadleśniczemu właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Możli4 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku – o zmianie ustawy prawo łowieckie (Dz.U.2016.1082).
5 Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku – o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych

innych ustaw.
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wość odwołania przewidziana została zarówno dla poszkodowanego jak i dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, niezadowolonego z rezultatu przeprowadzonych czynności szacowania. Organ odwoławczy po dokonaniu weryfikacji
zobligowany został do wydania postanowienia w drodze decyzji administracyjnej,
która stawała się ostateczna i kończyła procedurę szacowania. Pomimo, że każda
ze stron postępowania mogła odwołać się od tej decyzji, w terminie 3 miesięcy
od daty jej otrzymania, do sądu powszechnego, posiadała ona klauzulę wykonalności. Oznaczało to, iż niezależnie czy odwołanie do sądu zostało złożone, czy
też nie, to w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji dzierżawca lub zarządca
obwodu, na terenie którego wystąpiła szkoda, miał obowiązek dokonać wypłaty
odszkodowania w kwocie wynikającej z tej decyzji.
Nowe przepisy już na samym początku budziły szereg wątpliwości, a zarazem
niezadowolenia lokalnych samorządów. Wynikało to głównie z faktu, iż nie dysponowały one wykwalifikowaną kadrą, znającą problematykę szkód w uprawach
i płodach rolnych, a przede wszystkim procedur ich szacowania. Ponadto osoby
te nie były w żaden sposób wynagradzane, a koszty ich udziału w szacowaniu
miały być realizowane w ramach zadań własnych gminy. W związku z tym, już
w pierwszych tygodniach realizacji nowych przepisów pojawiło się wiele nieporozumień, łącznie z coraz częstszą absencją przedstawicieli samorządów w czynnościach szacowania. Minister Środowiska, wychodząc naprzeciw problemowi,
który z dnia na dzień przybierał na znaczeniu i budził wielkie niezadowolenie
zwłaszcza ze strony rolników, w dniu 26 kwietnia 2018 roku, czyli w niespełna
miesiąc po wprowadzeniu nowych przepisów, wydał stanowisko, aby myśliwi
i rolnicy zawierali porozumienia w formie ugody oraz, aby przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich podjęli się procedury szacowania
wyręczając w tym sołtysów lub przedstawicieli gmin. Jednocześnie w tym samym
czasie, w trybie pilnym przystąpiono do wypracowania kolejnych nowych rozwiązań w tym zakresie. Sejm niemal w sposób błyskawiczny uchwalił kolejną ustawę
o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa to po
ogłoszeniu zaczęła obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku.
Znowelizowane przepisy powróciły niejako do wcześniejszych rozwiązań,
gdzie podmiotami właściwymi do przyjmowania zgłoszeń oraz organizowania
całości procedur związanych z szacowaniem, stali się ponownie dzierżawcy lub
zarządcy obwodów łowieckich. W rozwiązaniach tych całkowicie zrezygnowano
z udziału w szacowaniu przedstawicieli gmin, a na ich miejsce ustawa wprowadziła przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Niemniej jednak, udział ten określony został jako fakultatywny. Dodatkowo za udział w szacowaniu przedstawiciele ODR-ów, mają być wynagradzani w formie ryczałtu
w kwocie 100 złotych za jedną szkodę, a w przypadku gdy w danym dniu przed-
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stawiciel ten weźmie udział w innych szacowaniach na terenie tej samej gminy, za
każdą kolejną szkodę przewidziano ryczałt w kwocie 25 złotych. Środki na ten cel
pochodzić mają z budżetu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Również Lasy Państwowe zostały zobligowane do prowadzenia szkoleń pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie prawnych i technicznych
aspektów szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Należy zaznaczyć, że
już na samym wstępie rozwiązania te nie do końca się sprawdziły, gdyż niektóre
ośrodki doradztwa rolniczego odmówiły udziału w szacowaniu. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem w nowo wprowadzonych przepisach jest fakt, iż nieobecność
poszkodowanego, jak również przedstawiciela ODR-u, nie wstrzymuje procedury szacowania. W przeciwnym przypadku, kolejne rozwiązania prowadziłyby
do patowej sytuacji, w której myśliwi nie mogliby się wywiązywać z ustawowego
obowiązku odpowiedzialności za szkody w uprawach i płodach rolnych, poprzez
niemożliwość dokonania szacowania szkód.
Zatem, kolejne już rozwiązania prawne w zakresie szacowania szkód, całość
zagadnień związanych z komunikacją personalną wynikającą z procedury zgłaszania i późniejszego szacowania strat przerzuciły z powrotem na dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich, przy ewentualnym nieobowiązkowym udziale
poszkodowanego oraz przedstawiciela właściwego ośrodka doradztwa rolniczego. Pozostałe elementy, a głównie procedury odwoławcze, wynikające ze zmian
wprowadzonych od 1 kwietnia 2018 roku nie uległy zmianie.

4. Podsumowanie
Obserwowana w ostatnich latach wyjątkowo roszczeniowa postawa społeczeństwa we wszystkich niemal dziedzinach życia społeczno-gospodarczego nie ominęła także problematyki szkód wyrządzanych przez niektóre gatunki zwierząt
łownych, w uprawach i płodach rolnych. Ponieważ w ostatnich latach poszkodowani coraz powszechniej kwestionowali wszelkie, a zwłaszcza finansowe ustalenia
zapadające podczas szacowania prowadzonego przez dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich, tym samym podjęte zostały próby stworzenia nowych rozwiązań. Kolejne wprowadzane przepisy rangi ustawowej nie sprawdziły się. Wynikało to głównie z faktu, iż rozwiązania te pociągały za sobą ogromne koszty, które
musiałyby być ponoszone przez Skarb Państwa, lub jednostki samorządów terytorialnych. Dodatkowo wprowadzane rozwiązania znacznie wydłużyły procedury
szacowania, co w przypadku upraw rolniczych, jest wyjątkowo niekorzystne, ze
względu na optymalną terminowość ich zbioru, a zarazem plonowania z uwzględnieniem warunków pogodowych. Okazuje się również, że przedstawiciele kolejnych podmiotów wskazanych do szacowania lub udziału w zespołach szacujących
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nie posiadają przygotowania merytorycznego, a przede wszystkim również praktycznego do tego rodzaju czynności.
Reasumując, wprowadzane w ostatnich latach rozwiązania ocenić należy krytycznie, jako swoiste półśrodki wprowadzane bez gruntownych przemyśleń oraz
merytorycznej oceny w zakresie prognoz ich praktycznego stosowania. Dodatkowo, każde z dotychczas zaproponowanych rozwiązań generowało znaczne koszty.
Następujące po sobie rozwiązania w tym zakresie udowodniły, że dzierżawcy lub
zarządcy obwodów łowieckich, w całej procedurze szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta dzikie wykonują ogromny zakres obowiązków w imieniu
Państwa. Czynią to w ramach spoczywających na nich zadań z zakresu wykonywania gospodarki łowieckiej powierzonej przez Państwo.
Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że oprócz wypłacanych odszkodowań, ponoszą znaczne koszty, znacznie przekraczające kwoty odszkodowań związane z procedurami szacowania szkód. Koszty te ponoszone są z reguły w ramach
pracy społecznej myśliwych, lecz są one dość często przez społeczeństwo, w tym
rolników bagatelizowane i niedoceniane. Dopiero opisana problematyka wprowadzanych zmian w tym zakresie uwidoczniła, iż to właśnie dzierżawcy lub zarządcy
obwodów łowieckich są jedynymi podmiotami, które bez angażowania środków
publicznych, tzw. własnym sumptem są w stanie sprostać obecnym wymaganiom.
Warto również podnieść, iż kwota ryczałtu za udział przedstawicieli ośrodków
doradztwa rolniczego w szacowaniu, która według prognoz stanowić będzie ok.
10-12 mln złotych nie pokryje kosztów udziału tych osób w szacowaniu. Nie bez
znaczenia pozostają jeszcze koszty szkoleń tych osób, które organizacyjnie narzucone zostały Administracji Lasów Państwowych. Z całą pewnością można było
je lepiej spożytkować, chociażby poprzez ich przeznaczenie na dofinansowanie
wypłacanych odszkodowań lub ewentualne stworzenie funduszu ubezpieczeniowego w tym zakresie, a środki te mogłyby być jedną z części ewentualnej składki
odprowadzanej na ten cel.
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STRESZCZENIE

Trwające od kilkudziesięciu lat intensywne zmiany w krajobrazach rolniczych, wpłynęły dość istotnie na dynamikę liczebności podstawowych gatunków zwierzyny grubej,
a zwłaszcza dzików. Stan ten w połączeniu z obserwowaną w ostatnich latach wzrastającą
roszczeniową postawą społeczeństwa, a zwłaszcza rolników prowadził do coraz liczniejszych konfliktów na tle szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych. Wymusiło to niejako konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie procedur szacowania strat i ustalania wielkości odszkodowań. Począwszy od 2016 roku dokonano trzykrotnej nowelizacji prawa łowieckiego. Jedne z zaproponowanych rozwiązań ze
względu na znaczne koszty nigdy nie zostały wprowadzone w życie. Drugie wprowadzone
od 1 kwietnia 2018 roku nie sprawdziły się w ogóle i obwiązywały niespełna 5 miesięcy.
Jednocześnie podnieść należy, że doprowadziły one do wielu konfliktów pomiędzy rolnikami a przedstawicielami samorządów lokalnych. Kolejne rozwiązania wprowadzone od
23 sierpnia 2018 roku, niejako powróciły do wcześniejszych, gdyż wydaje się, że jedynym
podmiotem mogącym sprostać wymaganiom szacowania szkód i wypłaty odszkodowań
za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolniczych są myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Potwierdzeniem tego jest fakt, że opisane zmiany nie sprawdziły się w zupełności. Generowały one olbrzymie koszty i prowadziły do jeszcze większego,
niż dotychczas, niezadowolenia społecznego.

122

Marian Flis

MARIAN FLIS
HUNTING DAMGES – FACTS AND FURTHER LAW SOLUTIONS

Keywords: hunting damages, wild boar, responsibility for hunting damages, hunting
settlement, changes in hunting law
SUM M A RY

Intensive changes in agricultural landscapes, that have been going on for several decades, have had a significant effect on the dynamics of the number of basic large game species, especially wild boars. This situation, combined with the growing demanding attitude
of the society observed in recent years, especially among farmers, led to more and more
conflicts over the damages in crops caused by the game. It forced somehow the need to
search for new solutions in the field of loss assessment procedures and determining the
amount of compensation. Starting from 2016, the hunting law has already been amended
three times. Some of the proposed solutions have never been implemented due to significant costs. Next amendments introduced on April 1, 2018 did not work at all and they
were binding for less than 5 months. At the same time, it should be raised, that they have
led to many conflicts between farmers and representatives of local governments. Subsequent solutions introduced on August 23, 2018, returned to the first legal solutions, because
it seems that the only entity that can meet the requirements for estimating damages and
paying compensation for damages caused by the game in agricultural crops are hunters associated in the Polish Hunting Association This is confirmed by the fact that the described
changes have not worked at all. They generated enormous costs and led to even greater
social dissatisfaction than before.
e-mail: marian.flis@up.lublin.pl
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„Zboża w uprawie ekologicznej, pszenżyto ozime.” Autor: Krzysztof Jończyk,
Beata Feledyn-Szewczyk. Wydawca: IUNG Puławy, Puławy 2017, s. 40.
Pszenżyto jest swoistym syntetykiem powstałym w wyniku połączenia pszenicy
oraz żyta. Pszenżyto posiada wiele wyróżniających cech, jak na przykład mniejsze
wymagania pokarmowe czy bardzo dużą efektywność plonowania. Ważną cechą
jest również możliwość uprawy pszenżyta w niebyt dobrych warunkach siedliskowych. Roślina ta posiada 48 zarejestrowanych odmian. Autorzy w prezentowanym
opracowaniu przedstawili takie kwestie jak zasady uprawy pszenżyta oraz czynniki spowalniające czy hamujące plonowanie. W opracowaniu znaleźć można także
aspekt uprawy pszenżyta w warunkach produkcji ekologicznej.
Pozycja skierowana do specjalistów z zakresu ekologii, doradców rolniczych
oraz rolników.

„Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne”.
Redakcja naukowa: Przemysław Litwiniuk. Wydawca: Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2017, Warszawa s. 543.
W książce omawia się aspekty prawne polityki wiejskiej w ramach integracji europejskiej. Autorzy przybliżają czytelnikom m.in.: Fundację Skarbu Państwa jako
podmiot wdrażający instrumenty WPR, przedstawiają możliwości wsparcia klastrów w ramach PROW, podmioty polityki wiejskiej, instrumenty ochrony środowiska i ładu przestrzennego, prawne determinanty bioasekuracji zwierząt gospodarskich w UE i Polsce, oraz prawnoeuropejskie uwarunkowania gospodarki leśnej.
Omawiają konstytucyjno-prawne podstawy funkcjonowania samorządu rolniczego
i organizacji rolniczych, proekologiczne instrumenty rozwoju obszarów wiejskich,
ograniczenia w obrocie lasami w świetle prawa polskiego i unijnego, prawo rolne
wobec procesów regionalizacji i globalizacji oraz jeszcze wiele innych ciekawych zagadnień, a także prezentują ich stronę prawną.
Pozycja bardzo przydatna zarówno dla pracowników uczelni rolniczych, urzędników wydziałów rolnictwa, jak i doradców rolniczych oraz bezpośrednio dla samych rolników.

124

RECENZENCI W 2018 ROKU

RECENZENCI ARTYKUŁÓW PUBLIKOWANYCH
W „ZAGADNIENIACH DORADZTWA ROLNICZEGO”
W 2018 ROKU
prof. dr hab. Aleksandra Badora
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie



dr hab. Agnieszka Brelik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny



dr hab. Waldemar Buchwald
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich



prof. dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



dr Mirosław Drygas
Instytut Rozwoju Wsi Rolnictwa PAN



dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie



prof. dr hab. Adam Harasim
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB



dr inż. Ewa Jaska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



dr inż. Ryszard Jaworski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



dr hab. Joanna Kisielińska
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska
Politechnika Białostocka



prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

RECENZENCI W 2018 ROKU

mgr inż. Wenancjusz Kujawiński
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu



dr hab. inż. Wojciech Litwińczuk
Uniwersytet Rzeszowski



prof. dr hab. Władysława Łuczka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



dr hab. Renata Marks-Bielska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski



mgr Edward Matuszak
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu



dr hab. Andrzej Parzonko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



dr Agnieszka Poczta-Wajda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu



prof. dr hab. Walenty Poczta
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



prof. dr hab. Stefan Pruszyński
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu



dr hab. Arkadiusz Sadowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



dr inż. Roman Sass
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy



dr inż. Leszek Sieczko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



dr Monika Sporek
Uniwersytet Opolski

125

126

RECENZENCI W 2018 ROKU

prof. dr hab. Stanisław Stańko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



dr inż. Aleksandra Swulińska-Katulska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
Uniwersytet Warszawski



prof. dr hab. Paweł Węgorek
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu



prof. dr hab. Feliks Wysocki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



prof. dr hab. Sławomir Zawisza
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

127

ROCZNY SPIS TREŚCI

ROCZNY SPIS TREŚCI 2018
ARTYKUŁY

Numer Strona

PIOTR ADAMCZYK: Zmiany na rynku pracy w Polsce w świetle
koncepcji zrównoważonego rozwoju

2

16

KRZYSZTOF ADAMKIEWICZ: Modernizacja gospodarstw rolnych
w ramach PROW 2014-2020 – pierwsze doświadczenia płynące
z naborów wniosków

1

32

HENRYK BURCZYK, JAKUB FRANKOWSKI: Henola – pierwsza
polska odmiana konopi oleistych

3

89

ŁUKASZ CZECH, ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA:
Efektywność produkcji trzody chlewnej – studium przypadku

4

18

JANUSZ DĄBROWSKI, EDWARD MATUSZAK: Kierunki poprawy
potencjału doradztwa we wspieraniu innowacyjności
w rolnictwie

2

57

TADEUSZ DWORAKOWSKI, JERZY KUŹMICKI, KRZYSZTOF
ZAWOJSKI: Plonowanie zbóż w latach 1960-2009 w doświadczeniach oraz warunkach produkcyjnych w województwie
podlaskim

2

103

ADAM HARASIM, PAWEŁ WOLSZCZAK: Innowacyjność różnych
typów gospodarstw rolniczych

4

9

SZYMON HOPPE, ANNA WENDA-PIESIK: Opłacalność uprawy rzepaku ozimego w technologii standardowej i wysokonakładowej
w warunkach województwa kujawsko-pomorskiego

3

77

MAGDALENA JAKUBOWSKA, JAN BOCIANOWSKI, JOLANTA
KOWALSKA, DARIUSZ DROŻDŻYŃSKI: Walidacja założeń
i testowanie modelu dla prognozowania krótkoterminowego
stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.)
z wykorzystaniem wyznaczonych sum temperatur efektywnych

2

90

SEBASTIAN JANEK, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI: Funkcjonowanie grup
producentów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim

4

31

SANDRA JASTRZEWSKA: Sytuacja ekonomiczna dużych gospodarstw
rolnych o różnej formie prawnej

1

44

LIDIA KŁOS: Znaczenie infrastruktury ochrony środowiska w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

3

102

ALBERT ADAM KOZŁOWSKI, KRZYSZTOF ŻOK: Premie dla
młodych rolników w PROW 2014-2020 – ocena naborów
wniosków z lat 2015-2017

1

16

128

ROCZNY SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Numer Strona

MIROSŁAWA KOZŁOWSKA-BURDZIAK, ANNA GARDOCKAJAŁOWIEC: Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego
w województwie podlaskim

1

55

KAROL KRÓL, DARIUSZ ZDONEK: Strategia długiego ogona
w internetowej promocji obiektów turystyki wiejskiej

3

32

SEBASTIAN KUBALA: Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż
w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017

4

43

ANDRZEJ MADEJ: Zróżnicowanie płatności bezpośrednich i rolnośrodowiskowych w 2015 roku

3

113

RENATA MARKS-BIELSKA, KAROLINA BABUCHOWSKA,
OLGA KUCIŃSKA: Uwarunkowania zarządzania ryzykiem
na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych

2

115

KATARZYNA MARZEC, EWA MOLISZEWSKA, JACEK PISZCZEK:
Burakochwasty i pośpiechy na plantacjach buraka cukrowego

1

87

TERESA MIŚ: Przestrzenne zróżnicowanie wsparcia odnowy i rozwoju
wsi z programów Unii Europejskiej

3

5

WOJCIECH MIZINIAK, KINGA MATYSIAK, DARIUSZ GÓRSKI,
AGNIESZKA ULATOWSKA: Wpływ łącznego stosowania
herbicydów z biostymulatorem Tytanit na zwalczanie chwastów
i plonowanie pszenicy jarej

4

89

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA: Działania doradcze podejmowane
w celu popularyzowania ekologicznych metod produkcji
żywności na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

1

67

STEFAN PIETRZAK, MAREK URBANIAK, ZUZANNA MAJEWSKA:
Metoda przechowywania obornika na odizolowanym od gruntu
składowisku z podłożem denitryfikacyjnym i jej wstępna ocena

4

58

PAWEŁ RADZIKOWSKI: Wpływ utraty bioróżnorodności agroekosystemów na spadek populacji owadów zapylających ze szczególnym
uwzględnieniem pszczoły miodnej

1

78

ADRIAN SADŁOWSKI: Jednolita płatność obszarowa – zakres
decyzyjności państw członkowskich Unii Europejskiej i sposób
wdrożenia w Polsce

1

5

ALDONA SKARŻYŃSKA: Opłacalność produkcji żywca wieprzowego
w Polsce

3

49

KATARZYNA SMĘDZIK-AMBROŻY: Wykorzystanie przez rolników
w Polsce środków finansowych ze Wspólnej Polityki Rolnej UE
w kontekście wspierania zrównoważonego rozwoju

2

5

129

ROCZNY SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Numer Strona

MARCIN TOMASZEWSKI: Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

2

27

ANNA TRATWAL, KAMILA ROIK, PRZEMYSŁAW KARDASZ, JAN
BOCIANOWSKI: Plonowanie odmian pszenżyta ozimego na
warunkach glebowo-klimatycznych Wielkopolski

4

73

BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Proces różnicowania płatności bezpośrednich w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych

2

40

ŁUKASZ WIŚNIEWSKI, ROMAN RUDNICKI: Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków działania PROW
2007-2013

2

76

AGNIESZKA WOJCIESZAK, MONIKA WOJCIESZAK: Uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na terenach
wiejskich

3

20

MONIKA ZAJĄKAŁA, IZABELA WIELEWSKA: Dochodowość produkcji kminku zwyczajnego

3

65

INFORMACJE

Numer Strona

1
4

112
112

JUSTYNA GÓRNA: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
w zakresie przestrzegania zasad higieny na etapie produkcji
podstawowej

1

102

MAŁGORZATA ŁOCHYŃSKA: Wymagania i agrotechnika polskiej
odmiany morwy białej

4

99

ANNA SMURZYŃSKA, EWA WOŹIAK, MICHAŁ BRZOSKI, DAWID
CHEŁKOWSKI, SYLWIA BARTNIKOWSKA: Odpady jako
surowiec do produkcji energii

1

94

NOWOŚCI WYDAWNICZE

1
2
3

118
131
135

4
4

123
124

4
4

127
130

ARiMR: Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez Internet
MARIAN FLIS: Szkody łowieckie – stan faktyczny i kolejne rozwiązania
prawne

NOWOŚCI WYDAWNICZE
NOWOŚCI WYDAWNICZE
NOWOŚCI WYDAWNICZE
Recenzenci artykułów publikowanych w „ZAGADNIENIACH
DORADZTWA ROLNICZEGO” w 2018 roku
ROCZNY SPIS TREŚCI 2018
ANNUAL TABLE OF CONTENTS 2018

130

ANNUAL TABLE OF CONTENTS

ANNUAL TABLE OF CONTENTS 2018
ARTICLES

Number Page

PIOTR ADAMCZYK: Changes on the labour market in Poland in the
context of the sustainable development idea

2

16

KRZYSZTOF ADAMKIEWICZ: Modernization of agricultural farms
under RDP 2014-2020 – first experiences resulting from calls for
proposals

1

32

HENRYK BURCZYK, JAKUB FRANKOWSKI: Henola – the first polish
variety of oilseed hemp

3

89

ŁUKASZ CZECH, ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA:
The efficiency of pork production – case study

4

18

JANUSZ DĄBROWSKI, EDWARD MATUSZAK: Approaches towards
potential improvement of agricultural advisory in supporting
innovativeness in agriculture

2

57

TADEUSZ DWORAKOWSKI, JERZY KUŹMICKI, KRZYSZTOF
ZAWOJSKI: Cereal yields in 1960-2009 in experiments and
production conditions in Podlaskie voivodship

2

103

ADAM HARASIM, PAWEŁ WOLSZCZAK: Innovations introduced
by owners of various types of farms

4

9

SZYMON HOPPE, ANNA WENDA-PIESIK: Profitability of winter
oilseed rape cultivation in standard and high-input technology
in kujawsko-pomorskie region

3

77

MAGDALENA JAKUBOWSKA, JAN BOCIANOWSKI, JOLANTA
KOWALSKA, DARIUSZ DROŻDŻYŃSKI: Validation of the
assembly and testing of model for short-term conditioning of
Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.)
with use of sum effective temperatures

2

90

SEBASTIAN JANEK, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI: Functioning of agricultural producers groups in warmińsko-mazurskie voivodship

4

31

SANDRA JASTRZEWSKA: Economic situation of large agricultural
farms with different legal forms

1

44

LIDIA KŁOS: Importance of environmental protection infrastructure in
the sustainable development of rural areas

3

102

ALBERT ADAM KOZŁOWSKI, KRZYSZTOF ŻOK: Bonuses for young
farmers in RDP 2014-2020 – an attempt to consult resources of
applications from the years 2015-2017

1

16

MIROSŁAWA KOZŁOWSKA-BURDZIAK, ANNA GARDOCKAJAŁOWIEC: Conditions affecting development of ecological
agriculture in podlasie voivodeship

1

55

131

ANNUAL TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Number Page

KAROL KRÓL, DARIUSZ ZDONEK: Long tail strategy in the online
promotion of rural tourism facilities

3

32

SEBASTIAN KUBALA: Trends in the formation of cereal purchase
prices in the Visegrad Group countries in the years 2000-2017

4

43

ANDRZEJ MADEJ: Diversification of direct and agri-environmental
payments in 2015

3

113

RENATA MARKS-BIELSKA, KAROLINA BABUCHOWSKA, OLGA
KUCIŃSKA: Determinants of risk management on the example
of selected farms

2

115

KATARZYNA MARZEC, EWA MOLISZEWSKA, JACEK PISZCZEK:
Weed beet and bolters on sugar beet plantations

1

87

TERESA MIŚ: Spatial differentiation of support for renewal and rural
development from European Union programs

3

5

WOJCIECH MIZINIAK, KINGA MATYSIAK, DARIUSZ GÓRSKI,
AGNIESZKA ULATOWSKA: Influence of mixture herbicidies
and tytanit biostimulant on weed control and yield of spring
wheat

4

89

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA: Consulting activities undertaken to
popularize organic food production methoods on the example of
Kujawsko-Pomorskie Agro Agriculture Advisory

1

67

STEFAN PIETRZAK, MAREK URBANIAK, ZUZANNA MAJEWSKA:
Construction and initial assessment of denitrification bed for
storing farmyard manure

4

58

PAWEŁ RADZIKOWSKI: Influence of loss of biodiversity of agroecosystems on the decline of the pollinating insect population, with
special concern to the honeybee

1

78

ADRIAN SADŁOWSKI: The single area payment scheme – the range of
decisions made by the member – states of the European Union
and the method of its implementation in Poland

1

5

ALDONA SKARŻYŃSKA: Profitability of pigs for fattening in Poland

3

49

KATARZYNA SMĘDZIK-AMBROŻY: EU agricultural policy and sustainable development of agriculture in Poland

2

5

MARCIN TOMASZEWSKI: Modernization of farms in Poland under
the Common Agricultural Policy

2

27

ANNA TRATWAL, KAMILA ROIK, PRZEMYSŁAW KARDASZ, JAN
BOCIANOWSKI: Winter triticale yielding in soil and climatic
condition of Wielkopolska region

4

73

BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Differentiation of direct payments in the
context of the Multiannual Financial Framework

2

40

132

ANNUAL TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Number Page

ŁUKASZ WIŚNIEWSKI, ROMAN RUDNICKI: Use of advisory services
by farmers and forest holders – spatial diversification in the use of
resources from one of the RDP 2007-2013 measures

2

76

AGNIESZKA WOJCIESZAK, MONIKA WOJCIESZAK: Conditions of
functioning of care farms in rural areas

3

20

MONIKA ZAJĄKAŁA, IZABELA WIELEWSKA: Profitability of the
production of the caraway

3

65

INFORMATIONS

Number Page

ARiMR: Applications for subsidies mandatory by Internet

1

112

MARIAN FLIS: Hunting damages – facts and further law solutions

4

112

JUSTYNA GÓRNA: The social responsibility of enterprises with regard
to hygiene principles on the stage of primary production

1

102

MAŁGORZATA ŁOCHYŃSKA: Requirements and agrotechnic of the
white mulberry polish cultivar "żółwińska wielkolistna"

4

99

ANNA SMURZYŃSKA, EWA WOŹIAK, MICHAŁ BRZOSKI, DAWID
CHEŁKOWSKI, SYLWIA BARTNIKOWSKA: Waste as a material
for energy production

1

94

PUBLISHING NEWS

1

118

PUBLISHING NEWS

2

131

PUBLISHING NEWS

3

135

PUBLISHING NEWS

4

123

Reviewers of articles published in the quarterly “THE ISSUES
OF AGRICULTURAL ADVISORY SERVICE” in 2018

4

124

ANNUAL TABLE OF CONTENTS 2018

4

130

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

133

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), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku PDF;
• 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 procentowy 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 kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F ORM 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.

