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STEFAN PRUSZYŃSKI
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska Rolniczego
FELICYTA WALCZAK
Zakład Metod Prognozowania i Rejestracji Agrofagów
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

MONITORING AGROFAGÓW – PODSTAWA INTEGROWANEJ
OCHRONY ROŚLIN
1. Wstęp
W prowadzonych obecnie procesach nad przygotowaniem nowych aktów
prawnych dotyczących ochrony roślin w Polsce, przewiduje się wprowadzenie
w miejsce jednej funkcjonującej obecnie, uchwalenie dwóch oddzielnych ustaw,
z których pierwsza będzie dotyczyła środków ochrony w tym ich dopuszczenia do
obrotu i stosowania oraz samego stosowania (realizacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin oraz implementacja postanowień dyrektywy 2009/128
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 r. w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów), natomiast druga będzie obejmowała zagadnienia ochrony roślin (wdrożenie postanowień dyrektywy 2000/29 WE) oraz
określi organizację i zakres kompetencji i obowiązków Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) [Surawska, Rzeźnicki 2010].
Jedną z proponowanych i w opinii autorów tego opracowania bardzo poważnych zmian jest propozycja ograniczenia obowiązków PIORiN do kontroli występowania organizmów kwarantannowych, natomiast przeniesienie obowiązku
prowadzenia rejestracji pojawu, oceny nasilenia oraz sygnalizacji potrzeby wykonywania zabiegów, tzn. monitoringu agrofagów na służby doradcze czyli Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) oraz samych producentów

6

Stefan Pruszyński, Felicyta Walczak

rolnych i ogrodniczych. Jakkolwiek mają jeszcze nastąpić zmiany w przygotowywanych ustawach, to już obecnie należy przeanalizować konsekwencje proponowanego odejścia od obecnie obowiązującego systemu i zastanowić się nad przygotowaniem służb doradczych i producentów do nowych obowiązków.
Proponowana zmiana jest bowiem bardzo poważna, a dla jej zrozumienia należy pamiętać, że ochrona roślin w sposób zasadniczy różni się od innych elementów technologii produkcji roślinnej. Ochrona roślin nie jest czynnikiem plonotwórczym, ale czynnikiem stabilizującym plon. O wysokości plonu decydują prawidłowo wykonane zabiegi agrotechniczne, zdrowy materiał siewny, nawożenie,
potencjalne możliwości odmiany, a ochrona roślin ma zabezpieczyć rozwój roślin
przed organizmami szkodliwymi tj. szkodnikami, chorobami i chwastami, tak,
aby nie wystąpiły straty w plonie. Oznacza to, że w przypadku braku wystąpienia
chorób czy szkodników ochrona roślin nie jest w ogóle potrzebna, natomiast brak
ochrony w przypadku masowego pojawienia się szkodliwego gatunku, może doprowadzić do całkowitej utraty plonu i tym samym poniesionych przez rolnika
nakładów.
I tu dopiero można zrozumieć podstawowe znaczenie prowadzenia obserwacji
nad wystąpieniem i nasileniem występowania organizmów szkodliwych. Uzyskiwane z takich obserwacji dane są podstawą do podejmowania decyzji o potrzebie
wykonywania zabiegów ochroniarskich oraz wyznaczania terminu ich przeprowadzenia. Prowadzenie stałych obserwacji i monitoringu nad pojawianiem się
i nasileniem agrofagów jest szczególnie ważne obecnie, gdy obok uniknięcia strat
w plonie pod uwagę należy brać czynnik ekonomiczny, środowiskowy oraz obowiązek prowadzenia ochrony roślin w oparciu o zasady integrowanej ochrony.
Aby czynniki monitoringu przyniosły takie korzyści, wykonanie obserwacji
wymaga zaangażowania wielu przygotowanych do tych obowiązków specjalistów,
którzy zabezpieczą prawidłowy zbiór i właściwe przekazanie informacji. Instytut
Ochrony Roślin – PIB zrobił bardzo dużo w kontekście przygotowania teoretycznego i praktycznego, zarówno doradców - specjalistów ds. ochrony jak i producentów, opracowując instrukcje, metodyki, poradniki, broszury upowszechnieniowe,
ulotki, serwis informacyjny,,Sygnalizacja Agrofagów [Praca zbiorowa 1993, 1998,
2007, 2008, Pruszyński i Walczak 2006a, 2006b].
Zagrożenia jakie mogą wyniknąć z faktu, ze kontrola nad oceną zagrożeń
ze strony agrofagów zostanie przekazana bez wcześniejszego przygotowania do
WODR i samych producentów, mogą być bardzo poważne i stanowić zagrożenie
dla upraw rolniczych i ogrodniczych w naszym kraju.
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2. Nieco historii
Czas do II Wojny Światowej
Prowadzenie stałych obserwacji nad występowaniem organizmów szkodliwych i ich nasileniem podjęto w drugiej połowie XIX wieku, a w tworzeniu podstaw administracyjnych i organizacji tych działań olbrzymia rolę odegrali polscy
uczeni pracujący na terenie różnych zaborów. Na terenie Galicji pracował Maksymilian Siła – Nowicki (1826-1890) – kierownik Katedry Zoologii i Anatomii
Porównawczej Uniwersytetu Jagielońskiego, który w swych działaniach dążył do
ujęcia ochrony roślin w ramy organizacyjne. Podjął starania i doprowadził do
podjęcia przez Krajowy Sejm Galicyjski w 1869 r uchwały o utworzeniu urzędu do ochrony roślin. Uchwała ta nie doczekała się realizacji, ale niezależnie od
tego M. Siła-Nowicki rozpoczął akcję zbierania danych o występowaniu chorób
i szkodników roślin i w roku 1870 ukazał się pierwszy wykaz szkodników roślin
uprawnych jakie wystąpiły na terenie dawnej Małopolski. M. Siła-Nowicki podkreślał potrzebę powiązania nauki z praktyką oraz podniesienia poziomu przygotowania zawodowego rolników, a jego działalność jest uznana za istotny element
w rozwoju światowej ochrony roślin.
Na terenie Krymu działał inny polski uczony prof. Zygmunt Mokrzecki (18651936). Po osiedleniu się w roku 1892 w Symferopolu, ustanowił pierwszą w Rosji
Stację Ochrony Roślin, placówkę entomologa gubernialnego oraz Pomologiczną Stację Doświadczalną. Wprowadził m.in. zimowe opryskiwanie sadów, opaski
lepowe, opryskiwacze, komory dezynfekcyjne oraz zalecił ochronę wrogów naturalnych szkodników. Jego kalendarz entomologiczny dla sadowników był tłumaczony na kilka języków. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do
kraju i objął stanowisko kierownika Katedry Entomologii i Ochrony Lasu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Na terenach Polski centralnej za początek zorganizowanej działalności w zakresie ochrony roślin należy uznać utworzenie w 1904 roku przy Warszawskim
Towarzystwie Ogrodniczym,,,Pracowni naukowej do badań nad ochroną roślin
przekształconej w 1914 roku w Stację Ochrony Roślin oraz w 1912 roku Oddziału
Ochrony Roślin, Stacji Rolniczej w Krakowie. Bardzo ważnym wydarzeniem było
powołanie w 1918 r. Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach z Wydziałem Ochrony Roślin pełniącym w województwie lubelskim obowiązki Stacji Ochrony Roślin. Kolejne Stacje powstawały w 1922 roku w Toruniu
oraz w 1925 roku w Wielkopolsce z siedzibą w Poznaniu oraz Śląska Stacja Ochrony Roślin z siedzibą w Cieszynie.
Na ten dynamiczny rozwój służby ochrony roślin wywarło wpływ zawleczenie
do Polski gatunków kwarantannowych i związane z tym zagrożenie dla upraw,
międzynarodowe przepisy, a także rozwój produkcji rolniczej wymuszający po-

8

Stefan Pruszyński, Felicyta Walczak

trzebę ochrony upraw przed agrofagami. Do głównych obowiązków Stacji Ochrony Roślin należały obserwacje nad występowaniem chorób i szkodników roślin
uprawnych i przygotowywanie rocznych sprawozdań w tym zakresie. Przesyłane do
Wydziału Ochrony Roślin PINGW w Puławach oraz jego Oddziału w Bydgoszczy
zestawienia stanowiły podstawę do przygotowania zbiorczych opracowań o sytuacji
fitosanitarnej w kraju, natomiast niezależne opracowania, takie wydawano w poszczególnych województwach (Kuryło 1927, Garbowski 1928) Dzięki tym publikacjom mamy dziś doskonały przegląd występujących wtedy chorób i szkodników
roślin uprawnych oraz dane o zasięgu ich występowania i liczebności.
Przy ograniczonym składzie osobowym bardzo ważną rolę w zbiorze informacji o występowaniu chorób i szkodników pełnili korespondenci. W Wielkopolsce
w 1937 roku było ich 417 i nadesłali oni do Stacji ponad 1000 informacji. W tym
samym roku w Wielkopolsce zostały powołane do życia Powiatowe, Gminne,
Miejskie i Gromadzkie Komitety Ochrony Roślin w celu uaktywnienia miejscowych służb rolnych i samych rolników oraz dalszego podnoszenia przygotowania
zawodowego wykonawców zabiegów ochrony roślin.
Omawiając dziś z perspektywy blisko wieku, należy podkreślić olbrzymie zaangażowanie w rozwiązywanie problemów ochrony roślin, zarówno ze strony administracji państwowej, jednostek samorządowych, organizacji rolniczych oraz
samych właścicieli ziemskich, co umożliwiło wysoki poziom prowadzenia ochrony, zgodnie z ówczesną wiedzą i możliwościami.
Kończąc ten fragment historii ochrony roślin w Polsce, warto zacytować zalecenia z opracowanego w 1927 roku przez dr J. Ruszkowskiego komunikatu dotyczącego ochrony sadów:,, Zwalczanie ważniejszych chorób i szkodników roślin
zwykle się wielokrotnie opłaca pod warunkiem, że ogrodnik:
• wie, z jakim szkodnikiem lub chorobą zamierza walczyć;
• czyni wszystko, co w danym wypadku należy, w odpowiednim czasie i dokładnie;
• nie trzyma się rutyny, lecz znając zwyczaje swoich wrogów przystosowuje
swe czynności do nie dającym się ująć w szablon czynników wywierających
wpływ w danym razie – jak właściwości danego klimatu, gleby, odmiany
i stanu zdrowotnego roślin, pogody, specyficznych warunków gospodarczych itd. itd.
Po ponad 80 latach możemy z niewielkimi zmianami uznać takie podejście do
ochrony upraw za aktualne i nowoczesne.
Okres po II Wojnie Światowej
W 1951 roku powołany został do życia Instytut Ochrony Roślin, którego pierwszą siedzibą były Puławy, a od 1956 roku Poznań, gdzie wcześniej wybudowano
zaplecze laboratoryjne i utworzono Oddział do prowadzenia badań nad stonką
ziemniaczaną (Pruszyński, Wolny 1951). Nowy Instytut przejął na siebie orga-
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nizację zbioru informacji o występowaniu i nasileniu organizmów szkodliwych.
W roku 1961 w czasie Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin prof. K. Piekarczyk przedstawił referat:,,Geneza, podstawy naukowe i zasady organizacyjne prognoz i sygnalizacji w Polsce (Piekarczyk 1961), określający nowoczesne metody
prowadzenia obserwacji w tym zakresie. W Instytucie zostały opracowane instrukcje dla służby ochrony roślin (Piekarczyk i wsp. 1961). Celem tej współpracy,
poza monitoringiem oceny szkodliwości, było przekazywanie do IOR w krótkich
odstępach czasu wyników obserwacji pojawiania się agrofagów i ich nasilenia lub
stadiów rozwojowych z terenu całego kraju. Na podstawie wyników obserwacji
prowadzonych w całym sezonie wegetacyjnym opracowywane były w odstępach
2-3 tygodni komunikaty, dotyczące prognozowania i sygnalizacji pojawiania się
i rozwoju agrofagów na terenie kraju (co roku było to około 10-12 komunikatów sygnalizacyjnych). Komunikaty te sukcesywnie przekazywane były ówczesnej
służbie ochrony roślin.
Nie mniej ważne było przygotowywanie przez Instytut na podstawie wyników
tych obserwacji i ich analizy Komunikatów Plakatowych, zawierających informację o potrzebie podjęcia zwalczania poszczególnych gatunków agrofagów wraz
z zaleceniami metod ochrony upraw. Komunikaty te drukowane w Instytucie były
wysyłane zgodnie ze składanymi zamówieniami, do wojewódzkich Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin a ich pracownicy w odpowiednim terminie rozwieszali
Komunikaty we wsiach lub przesyłali je bezpośrednio do producentów rolnych.
Był to okres dobrej i owocnej współpracy Instytutu ze służbą ochrony roślin, która
po okresie zmian organizacyjnych (Stachowicz 2000) stanowiła bardzo silne ogniwo w upowszechnianiu wiedzy i osiągnięć nauki oraz organizowała i nadzorowała
przebieg akcji ochronnych.
Należy podkreślić, że podstawą praktycznej ochrony roślin w naszym kraju
był monitoring prowadzony przez pracowników służby ochrony roślin w oparciu
o przygotowywane sukcesywnie przez Instytut instrukcje, obserwacje nad występowaniem i nasileniem agrofagów. Tak przeprowadzone obserwacje stanowiły
podstawę ustalania potrzeby i terminów zabiegów wraz z przekazaniem szczegółowych zaleceń ochrony i wykorzystaniem opracowanych w Instytucie Komunikatów Plakatowych.
Ponadto na podstawie zebranych informacji o szkodliwości agrofagów rozpoczęto wydawanie broszury omawiającej stan fitosanitarny roślin uprawnych i prognoz wystąpienia organizmów szkodliwych w następnym roku (Piekarczyk i wsp.
1961, Piekarczyk, Studziński 1959). Coroczne wydawanie ,,Stanu fitosanitarnego”
stało się bardzo ważną formą działalności informacyjnej i upowszechnieniowej
Instytutu. Tradycyjnie w lutym każdego roku w czasie kolejnych Sesji Naukowych
jej uczestnicy mieli możliwość otrzymania tego wydawnictwa. Opracowania te
miały i mają olbrzymie znaczenie dla śledzenia występowania organizmów szko-
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dliwych i szkód przez nie powodowanych oraz były wskazówką dla długoterminowego planowania zabiegów ochrony roślin.
Po roku 1995
Rok 1995 był rokiem przełomowym w polskiej ochronie roślin, a to za przyczyną uchwalenia przez Sejm nowej ustawy o ochronie roślin. Ten akt prawny
ukazał się po prawie 35 latach od daty wprowadzenia poprzedniej ustawy i wnosił
do Polskiej ochrony roślin wiele bardzo nowych rozwiązań.
Jednym z najważniejszych postanowień nowej ustawy było powołanie Inspekcji
Ochrony Roślin, jako niezależnej państwowej służby ochrony roślin sprawującej
nadzór nad zadaniami realizowanymi w ramach ochrony roślin. Utworzenie Inspekcji było spełnieniem przez nasz kraj wymagań Międzynarodowej Konwencji
Ochrony Roślin. Zmiana statusu służby ochrony roślin zmieniła w dużej mierze
realizowane wcześniej zadania poprzez przejęcie funkcji kontrolnych, a odejście
m.in. od doradztwa i upowszechniania ogólnej wiedzy w zakresie ochrony roślin.
Był to fakt bardzo niekorzystny dla polskiej ochrony roślin. Do prowadzenia doradztwa w zakresie ochrony roślin nie były wystarczająco przygotowane rolnicze
służby doradcze, a borykające się z problemami finansowymi jednostki naukowe
tylko w ograniczonym zakresie mogły zabezpieczyć potrzeby praktyki rolniczej.
Należy tu dodać, że pomimo zmiany zakresu zadań, pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin nie pozostawili pytających bez odpowiedzi i fakt ten bardzo złagodził
brak fachowego doradztwa w zakresie ochrony roślin.
W kompetencjach Inspekcji Ochrony Roślin pozostała ocena zagrożenia
upraw przez organizmy niekwarantannowe (niepodlegające obowiązkowi zwalczania) i teoretycznie wejście w życie nowej ustawy nie wpłynęło na zmianę zakresu współpracy Inspekcji z Instytutem Ochrony Roślin, poza latami 2004-2005.
W latach tych Instytut nie otrzymując danych z PIORiN, nie przedstawiał, na
podstawie ogólnokrajowego monitoringu oceny szkodliwości oraz stanu fitosanitarnego roślin uprawnych w Polsce. Poprawa sytuacji nastąpiła w latach 20062010, kiedy to zaistniała ponownie możliwość opracowywania stanu fitosanitarnego w ramach Programu Wieloletniego. Jednak w kolejnym Programie Wieloletnim na lata (2011-2015) brak jest zadań związanych z realizacją ogólnokrajowego
monitoringu i tym samym, coroczne przedstawienie stanu fitosanitarnego roślin
uprawnych w Polsce będzie ponownie niemożliwe.

3. Podstawy ogólnokrajowego monitoringu agrofagów i jego znaczenie
Opracowywanie stanu fitosanitarnego i prognoz długoterminowych, opierających się na wieloletnich i bieżących obserwacjach, pozwala na przekazanie
wstępnych informacji gdzie i w jakim nasileniu pojawi się choroba lub jaka będzie
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liczebność szkodnika oraz jakie agrofagi stanowią potencjalne zagrożenie w danym rejonie. Dla przykładu - w produkcji zbóż inne zagrożenia ze strony szkodników mogą występować w rejonie Wielkopolski, a inne na terenie województwa
dolnośląskiego, czy w rejonie Żuław Wiślanych. W Wielkopolsce producenci zbóż
powinni liczyć się z zagrożeniem plantacji głównie z powodu szkodliwości mszyc
i skrzypionek, natomiast lokalnie na południu Polski i w rejonie Żuław Wiślanych, gdzie panują określone warunki mikroklimatyczne, plantacjom zbóż będzie
dodatkowo zagrażać pryszczarek zbożowiec, który na tych terenach znajduje dobre warunki do swojego rozwoju. Takie rozeznanie dawały informacje przekazywane, w ostatnich latach przez PIORiN, w ramach corocznego ogólnokrajowego monitoringu oceny szkodliwości agrofagów, który polegał na jednorazowym
przeprowadzeniu obserwacji w sezonie wegetacyjnym, w ściśle dla danego agrofaga określonym terminie. Na podstawie wyników obserwacji przekazywanych do
IOR tworzona była komputerowa baza danych. Po przetworzeniu co roku aktualizowanej bazy danych uzyskiwano tabele z procentami szkodliwości agrofagów
(które porównywano do wyników obserwacji, analogicznie przeprowadzonych,
w roku poprzednim) oraz mapy (mapa 1 i 2) obrazujące rejonizację występowania
i poziom szkodliwości (na mapach przedstawiano średnie procenty szkodliwości
dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa i ich Delegatur)
i wykresy (Wykres 1 i 2) (na których graficznie wyrażano średnią dla Polski szkodliwość monitorowanych agrofagów na przestrzeni lat).
Mapa 1
Procent porażonych źdźbeł pszenicy ozimej przez mączniaka prawdziwego zbóż
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Mapa 2
Procent uszkodzonych roślin ziemniaka przez stonkę ziemniaczaną

Wykres 1
Średni dla Polski procent porażonych źdźbeł pszenicy ozimej
przez mączniaka prawdziwego zbóż
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Wykres 2

Średni dla Polski procent uszkodzonych roślin ziemniaka
przez stonkę ziemniaczaną

Corocznie końcowym rezultatem oceny szkodliwości była monografia omawiająca stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce. Przedstawiała obraz zmian
dotyczących rejonizacji i rozprzestrzeniania około czterdziestu agrofagów w tym
chorób i szkodników: roślin zbożowych (pszenicy ozimej, jarej i kukurydzy), okopowych (ziemniaka, buraka cukrowego), przemysłowych (rzepaku), warzywnych
(pomidora, ogórka, cebuli, kapusty, marchwi) i sadowniczych (jabłoni, śliwy, czereśni i wiśni, truskawki) z uwzględnieniem sugestii prognozowych na rok następny (Walczak i wsp. 2010b). Corocznie opracowywane monografie wykorzystywane były w nauce (biblioteki uczelni rolniczych) i praktyce rolniczej (producenci,
doradcy, dystrybutorzy środków ochrony roślin).
Zbierane i przetwarzane w IOR dane, dotyczące monitoringu oceny szkodliwości ważnych gospodarczo agrofagów, przeprowadzanego przez PIORiN do
roku 2010 były podstawowym źródłem informacji o stanie fitosanitarnym roślin
uprawnych w odniesieniu do obszaru całego kraju (Walczak i wsp. 2010a). Jak już
zaznaczono kolejny Program Wieloletni (2011-2015) nie zakłada takiej możliwości, co będzie skutkowało w najbliższych latach brakiem wiedzy na temat stanu
fitosanitarnego roślin uprawnych w Polsce.
Nowe zmiany, jakie proponowane są obecnie mogą spowodować pogorszenie
sytuacji w ochronie roślin, która stanowi istotny element integrowanej ochrony
i produkcji roślinnej. Nowoczesne rolnictwo to opłacalna i przyjazna środowisku
naturalnemu produkcja wysokiej jakości żywności. Jednym z głównych działań
rolnika dla zachowania wydajności, jakości i zysku z produkcji rolnej jest zwalczanie chorób i szkodników. Mając na uwadze wymagania ochrony środowiska
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i presje konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do ograniczenia liczby zabiegów i dawki środka ochrony roślin przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej skuteczności. Warunkiem do spełnienia takiego założenia jest określenie optymalnego terminu zabiegu, wyznaczonego indywidualnie
dla każdego zwalczanego agrofaga. Zabieg nie wykonany w optymalnym terminie
jest nieopłacalny, a producenci ponoszą koszty związane z ochroną roślin, które
nie zwracają się w postaci uratowanego plonu. Ponadto niepotrzebnie obciążane jest środowisko wprowadzonym do niego środkiem. Wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu nie jest łatwe. Producenci nie zawsze potrafią wyznaczyć
go właściwie. Decydują się często na zwalczanie kiedy stwierdzają duże nasilenie
objawów choroby lub bardzo liczną obecność szkodnika lub gdy szkody spowodowane przez nie są dobrze widoczne. Zastosowany wtedy zabieg jest już tylko
częściowo skuteczny i nie zawsze uzasadniony ekonomicznie.
Do podejmowania prawidłowych decyzji niezbędna jest wiedza dotycząca rozwoju chorób i oceny ich nasilenia, czy biologii szkodników i oceny ich liczebności, a także umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi przez doradcę czy
producenta. Są to zarówno te najprostsze jak: np. czerpak entomologiczny, naczynie żółte, tablica barwna klejowa czy pułapka feromonowa, jak i te o zaawansowanej technologii jak np. automatyczna stacja meteorologiczna itp. Nastąpił znaczny
postęp w metodach sygnalizacji poprzez wdrażanie systemów wspomagających
określenie optymalnego terminu zabiegu (DSS). Niezależnie od „narzędzi jakimi
wspomagamy się przy ustalaniu optymalnego terminu zwalczania agrofagów konieczna jest lustracja konkretnej plantacji. Ma ona na celu stwierdzenie obecności
agrofaga i określenie jakie jest nasilenie choroby czy liczebność szkodnika oraz
odniesienie wyników obserwacji do wartości progów ekonomicznej szkodliwości.
Jest to kryterium, odnoszące się indywidualnie do każdego agrofaga, mówiące
o tym powyżej jakiego nasilenia choroby lub jakiej liczebności szkodnika wykonanie zabiegu jest ekonomicznie uzasadnione. Umiejętne zastosowanie wyników
obserwacji nad pojawianiem się i nasileniem występowania agrofagów, przyczynia się do zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego, niepotrzebnego zużycia środków ochrony roślin. Pozwala również na
określenie optymalnego terminu zabiegu z uwzględnieniem wartości progu ekonomicznej szkodliwości i zadecydowanie czy zabieg należy wykonać, czy powinno się z niego zrezygnować.
Stąd w praktyce rolniczej istnieje duże zapotrzebowanie na informacje dotyczące prawidłowej sygnalizacji zabiegów ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin,
biorąc pod uwagę tę lukę w fachowym doradztwie, stara się, w miarę swoich możliwości, przybliżyć producentom rolnym wymienione aspekty w założonym na
stronie internetowej serwisie informacyjnym „Sygnalizacja Agrofagów”. Dotyczy
on monitoringu stadiów rozwojowych agrofagów dla potrzeb regionalnej sygnali-
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zacji zabiegów ochrony roślin przykładowo dla kilku miejscowości. Jego zadaniem
jest wskazanie prawidłowego prowadzenia monitoringu agrofagów dla określenia
optymalnego terminu zabiegu na podstawie obserwacji polowych. Celem ich jest
stwierdzenie w jakim nasileniu występuje choroba lub w jakim stadium rozwojowym znajduje się szkodnik i jaka jest jego liczebność, a jeśli został przekroczony
próg ekonomicznej szkodliwości wspomaga podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu ochronnego. Producenci, których plantacje położone są w pobliżu punktów
obserwacyjnych, mogą korzystać bezpośrednio z informacji jakie zawiera serwis
informacyjny i decydować czy zabieg należy wykonać, czy z niego zrezygnować.
„Serwis Informacyjny” jest sukcesywnie rozbudowywany.
Producenci lub doradcy w innych rejonach kraju mogą kontrolować swoje plantacje i podejmować decyzje o optymalnym terminie zabiegu, korzystając
z części edukacyjnej serwisu informacyjnego. „Sygnalizacja Agrofagów” zawiera
podstawowe informacje, niezbędne do pojęcia takiej decyzji indywidualnie. Dotyczą one rozwoju chorób i oceny ich nasilenia, czy biologii szkodników i oceny
ich liczebności. Trzeba tu zaznaczyć, że pojawianie się agrofagów w sezonie wegetacyjnym na terenach poszczególnych powiatów czy województw może następować w różnych terminach, w zależności od mikroklimatu – czynnika regionalnego. W skali kraju różnice te mogą być jeszcze większe, nawet do miesiąca,
dlatego tak wielkie znaczenie ma monitoring agrofagów dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego, odnoszący się do małych obszarów, a nawet konkretnej
plantacji, który często jest niedoceniany przez producentów czy doradców. Stąd
bardzo ważną rolę we współczesnej ochronie roślin spełnia prognozowanie będące, opartym na wiedzy i obserwacjach, przewidywaniem pojawiania się chorób
i szkodników roślin uprawnych.
Edukacja i przygotowanie zawodowe doradcy ochrony roślin i samego producenta jest bardzo ważnym etapem we wdrażaniu zasad Dobrej Praktyki Ochrony
Roślin w Polsce (Pruszyński i Wolny 2009). Mając to na uwadze Instytut Ochrony
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w miarę postępu badań, doskonali, weryfikuje i opracowuje metodyki obserwacji agrofagów, dotyczące prognozowania
i sygnalizacji pojawiania się agrofagów, oceny nasilenia występowania chorób, czy
liczebności szkodników, wyznaczania optymalnych terminów zabiegów ochroniarskich, wartości progów ekonomicznej szkodliwości, a także oceny szkodliwości agrofagów. Są one przekazywane praktyce rolniczej w formie instrukcji, poradników, broszur upowszechnieniowych, monografii, ulotek.
W najbliższej przyszłości nadzór nad ochroną roślin i pomoc w tym zakresie
oraz ogólnokrajowy monitoring oceny szkodliwości agrofagów, ostatnio dokonywany przez pracowników PIORiN, zgodnie z założeniami nowych ustaw mogą
być scedowane na Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). Pracownicy ODR są
mało liczną i nie przygotowaną obecnie do tych obowiązków grupą zawodową,
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której trudno będzie sprostać oczekiwaniom. Aktualnie działalność ODR skupia
się głównie na pomocy dotyczącej dopłat unijnych oraz technologii produkcji, co
w dużej mierze angażuje pracowników czasowo. Ponadto zbyt mała liczba istniejących na terenie kraju ODR nie zdoła zabezpieczyć właściwego poziomu ochrony
roślin w integrowanej produkcji rolniczej w Polsce i sprostać wymogom ogólnokrajowego monitoringu oceny szkodliwości agrofagów. Tym samym powstanie
luka w zakresie nadzoru nad ochroną roślin, a coroczne przedstawienie stanu fitosanitarnego roślin uprawnych w Polsce w najbliższych latach będzie niemożliwe.
Nie będzie podstaw do prognozowania długoterminowego gradacji szkodników,
epidemii chorób, a także przedstawienia obrazu rozprzestrzeniania się agrofagów,
a pośrednio: redukcji zagrożeń, planowania zabiegów ochroniarskich i prawidłowej dystrybucji środków ochrony roślin, a w konsekwencji – nastąpi zwiększenie
strat w plonach roślin uprawnych.
W tej sytuacji należałoby zastanowić się nad przyszłą rolą ODR i zabezpieczyć
niezbędne środki finansowe na powołanie większej liczby ośrodków i przygotowanie merytoryczne pracowników.

4. Podsumowanie
Funkcjonującego w Polsce systemu rejestracji pojawu i oceny nasilenia organizmów szkodliwych oraz prognozowania ich występowania, jakkolwiek dobrze sprawdzającego się w praktyce, nie można uznać za jedyny i realizowany
we wszystkich krajach. Dlatego też, oparcie się na proponowanych zmianach
o przykłady innych krajów jest prawdziwe, chociaż zupełnie nie uwzględniające
polskich uwarunkowań oraz nie wykazujące troski o prawidłowe zabezpieczenie
przyszłości tej działalności.
O tym, że prowadzenie rejestracji pojawu i nasilenia agrofagów jest poważnym
obciążeniem dla pracowników służby ochrony roślin, sygnalizowano już przed
1995 rokiem i już wtedy następowały pewne ograniczenia, co do liczby obserwowanych gatunków. Zrozumiałe jest to, tym bardziej, teraz, gdy Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma wiele pracy i czasami trudnych do pogodzenia ze sobą obowiązków. Dyskutując proponowaną zmianę, należy jednak
pamiętać o tym, że całkowicie brak jest planu przygotowania do przejęcia tego
obowiązku przez doradztwo rolnicze oraz samych producentów. Dla pracowników służb doradczych będą to czynności nowe do prowadzenia, których nie są
przygotowani i nie posiadają wymaganej aparatury. Dla producentów rolniczych
i ogrodniczych będzie to narzucenie na nich obowiązku znacznego podniesienia swego przygotowania zawodowego i poświęcenia czasu na częstsze lustracje
upraw oraz określanie nasilenia organizmów szkodliwych.
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Wyłania się nie poruszany w ogóle problem zbioru informacji w jednym miejscu, mamy na myśli Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu i przygotowywania
oceny stanu fitosanitarnego upraw na terenie całego kraju. Mamy też przykłady dla
przyszłościowych rozwiązań. Jeden, to przedstawiony wcześniej i funkcjonujący
w Instytucie Ochrony Roślin – PIB system sygnalizacji regionalnej. Rozszerzenie
tego systemu np. w oparciu o pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa
Rolniczego, czy Stacje Oceny Odmian C.O.B.O.R.U. mogłoby zastąpić dotychczasowy zbiór informacji prowadzony przez pracowników Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Na podjęcie takiego rozwiązania potrzebne są środki na szkolenie
i przygotowanie pracowników prowadzących obserwacje oraz na zakup wyposażenia, w tym automatycznych stacji meteorologicznych.
Pojawiają się też inne inicjatywy, a jedną z cenniejszych jest zaoferowanie
przez Zakład Zaopatrzenia Rolniczego ,,Warka” swym odbiorcom programu doradczego Fruit Akademia, przygotowanego przez holenderską firmę Fruit Consult i polskich specjalistów z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana
Pieniążka w Skierniewicach. Główna zasadą działania programu jest stały monitoring stanu fitosanitarnego z wykorzystaniem najnowszych metod, programów
komputerowych oraz po konsultacji z doradcami przekazywanie informacji i zaleceń sadownikom. Według Pana Wiesława Trojanowskiego, wieloletniego prezesa Zakładów ,,Warka”, dwuletnia praca programu została bardzo wysoko oceniona przez sadowników i pozwoliła na wyprodukowanie wysokiej jakości owoców
przy ograniczonej liczbie zabiegów.
Zakłady ,,Warka” chcą rozszerzać swoją działalność, ponieważ w ich opinii
bez takiego programu trudno będzie utrzymać produkcję na wysokim poziomie.
Ostrzegamy tu jednak przed jakimkolwiek uogólnieniem. Przedstawiony przykład ,,Warki” dotyczy produkcji sadowniczej, w której bardzo wysokie jest przygotowanie zawodowe sadowników oraz zrozumienie przez nich potrzeby pełnego
zabezpieczenia współczesnych technologii produkcji. Natomiast w polskim rolnictwie i ogrodnictwie na zalecenia o potrzebie wykorzystania zabiegu ochroniarskiego, o tym czy chronić, czy nie chronić, czekają setki tysięcy producentów, do
których też taka informacja powinna dotrzeć, szczególnie obecnie, kiedy wymagania jakościowe w odniesieniu do produktów spożywczych stale rosną.
Zgodnie z harmonogramem pracy ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
można oczekiwać, że projekty Ustaw dotyczące ochrony roślin dotrą do Sejmu
już w Pierwszej połowie 2011 roku. Czasu pozostało bardzo mało i chociaż mogą
jeszcze nastąpić zmiany w zapisach ustawy, to chce się wierzyć, że w przypadku
pozostawienia obecnej treści zostanie on wykorzystany na przygotowanie programu przejęcia rejestracji, sygnalizacji i prognozowania występowania organizmów
szkodliwych przez doradztwo rolnicze i samych producentów rolnych i ogrodniczych, czy inne jednostki organizacyjne.
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Nauka rolnicza opracowała wymagane instrukcje, opracowała metody prowadzenia obserwacji oraz umie służyć wieloletnim doświadczeniem zebranym
w ciągu, ponad pół wieku pracy w tej tematyce. Musi mieć jednak stworzone po
temu warunki, a jak podano wcześniej, tematyka ta nie została przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi włączona do Badań Programu Wieloletniego. Bardzo
źle by się stało, gdyby nie zostały podjęte wymagane działania przygotowawcze,
i dlatego równolegle do prac legislacyjnych powinien być tworzony program
szkoleń i zakupu wyposażenia dla nowych wykonawców.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiona jest historia i obecnie funkcjonujący w Polsce system
zbioru danych dotyczących pojawu i nasilenia agrofagów, a także system sygnalizacji oraz
podstawy opracowywania prognoz. Omówiona jest konieczność znaczenia prowadzenia
tych obserwacji dla stworzenia warunków dla określenia potrzeby i terminów prowadzenia zabiegów ochroniarskich. Podkreślona została potrzeba prowadzenia monitoringu
agrofagów przy opracowywaniu i wdrażaniu integrowanej ochrony roślin. Omówiono
również, podejmowane inicjatywy uzupełnienia obowiązującego obecnie systemu poprzez tworzenie przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, sygnalizacji regionalnej
oraz sygnalizacji prowadzonej przez zakład Zaopatrzenia Rolniczego ,,Warka”.
Przygotowywane obecnie w Polsce akty prawne, dotyczące ochrony roślin mogą wprowadzić zasadnicze zmiany w aktualnie obowiązującym monitoringu agrofagów i jest sprawą bardzo ważną przygotowanie się do tych zmian.
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The history and actual state of the system collection data concerning appearance, occurrence intensity, signalization and agrophages warning system in Poland is presented in
the paper. The necessity of providing observations aimed at determining needs and terms
of plant protection treatments is discussed.
The needs of agrophages monitoring in drawing up and implementation of integrated
plant protection is emphasized. Plant Protection Institute – National Research Institute in
Poznań put forward a proposal to supplement present plant protection system by creating
and providing Regional agrophages signalization on the PPI-NRI web-page, and signalization providing by “Warka – factory supplying agriculture.
Presently prepared legal acts concerning plant protection can introduce essential
changes in currently effecting agrophages monitoring, and it’s very important to make
ready for this changes.
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PRZYGOTOWANIE DORADCÓW DO PRACY W OPINII
KIEROWNIKÓW TERENOWYCH ZESPOŁÓW DORADZTWA
1. Wstęp
Po ponad sześciu latach przynależności Polski do Unii Europejskiej i korzystaniu przez rolników ze środków finansowych dostępnych na modernizację rolnictwa i wspieranie zmian rozwojowych zdecydowana większość gospodarstw
w dalszym ciągu znajduje się w okresie trudnych przekształceń i dostosowywania
do funkcjonowania w warunkach rynkowej konkurencji i globalizacji gospodarki.
Proces ten przebiega dość wolno, uzależniony jest od wielu uwarunkowań gospodarczych, społecznych i dostępu rolnictwa do innowacji. Rolnictwo i wieś bez
działań wspierających, o własnych siłach nie będą w stanie sprostać wymogom
innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki światowej [Chyłek 2009]. Procesy te
są wspierane między innymi poprzez działalność doradczą jednostek doradztwa
rolniczego. Działania wspierające przemiany są skuteczniejsze, gdy ich inicjatorzy
i realizatorzy są przygotowani i wyposażeni w wiedzę niezbędną do wprowadzenia w życie nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych.
Dla skutecznej działalności zawodowej doradców, ważne jest właściwe ich
przygotowanie do kompetentnego wykonywania swojej pracy i przekazywania
rzetelnych informacji rolnikom. Celem analizy było określenie stopnia przygotowania doradców do udzielania rolnikom pomocy doradczej w różnych obszarach
działalności jednostek doradztwa rolniczego.

2. Metodyka badań
Materiał źródłowy do analizy zebrany został w miesiącach maj – lipiec 2010
roku. Ankieta skierowana została do wszystkich kierowników terenowych zespo-
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łów doradztwa rolniczego – razem 312 zespołów. Zawierała pytania zgrupowane
w następujących obszarach wiedzy doradców:
1. Pomoc rolnikom i mieszkańcom wsi w korzystaniu z dostępnych środków
finansowych w ramach PROW 2007-2013.
2. Przygotowanie doradców do świadczenia pomocy doradczej w zakresie
technologii produkcji rolniczej.
3. Inne obszary.
4. Kompetencje metodyczne, organizatorskie i komunikacyjne.
Kierownicy terenowych zespołów doradczych ocenili przygotowanie doradców w wymienionych dziedzinach, podając jaki procent podległych doradców
jest przygotowany w stopniu wystarczającym, niewystarczającym lub nie jest
przygotowany do udzielania rolnikom pomocy doradczej w określonym obszarze. Kwestionariusz ankiety miał charakter otwarty i ankietowani mogli dopisać
inne niż wymienione dziedziny – lecz skorzystali z tej możliwości sporadycznie.
Badania miały charakter anonimowy. Odpowiedzi udzieliło 229 kierowników
zespołów doradczych. W zespołach doradczych, z których uzyskano odpowiedzi
pracowało 2690 doradców łącznie z kierownikami zespołów tj. 70,3% doradców
i kierowników zespołów terenowych w kraju - według analizy zatrudnienia przeprowadzonej w czerwcu 2010 roku (Pabich 2010).
Tabela 1
Zatrudnienie doradców i kierowników terenowych zespołów doradczych
objętych analizą w poszczególnych województwach
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

Źródło: badania własne.

Zespoły doradcze
razem
26
19
22
12
18
18
37
11
21
14
16
17
13
19
31
18
312

badane
25
13
15
8
14
8
20
11
9
9
8
10
13
17
31
18
229

Doradcy zatrudnieni
w zespołach doradczych
razem
190
130
212
71
178
199
341
58
227
166
115
108
106
124
352
113
2690

badane
169
73
148
47
151
65
165
58
103
107
63
66
106
104
352
113
1890

%
87,6
56,1
65,6
67,0
84,8
32,6
48,6
100
48,6
64,4
54,8
61,6
100
83,9
100
100
70,3
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3. Ocena przygotowania doradców do udzielania pomocy doradczej
w opinii kierowników terenowych zespołów doradczych
W tabelach od 2 do 5 przedstawione zostały wyniki badania opinii kierowników terenowych zespołów doradczych dotyczące przygotowania doradców w różnych obszarach pracy doradczej. Syntetyczna ocena przygotowania doradców do
udzielania pomocy rolnikom w korzystaniu z instrumentów PROW 2007-2013
wskazywała na największe braki w przygotowaniu do udzielania rolnikom pomocy z zakresu działań objętych Osią III i IV. Szczegółowe dane dotyczące działań PROW 2007-2013 w pozycjach 6,7,8,9, 11,12,13 tabeli 2 wskazują również na
braki w przygotowaniu doradców do udzielania pomocy doradczej w działania
Osi I takich jak: uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, zakładanie
i prowadzenie Grupy Producentów Rolnych
Tabela 2
Pomoc rolnikom i mieszkańcom wsi w korzystaniu z dostępnych
środków finansowych w ramach PROW 2007-2013
Ocena przygotowania (w %)
Lp.

Wyszczególnienie

wystarczające

niewystarczające

brak przygotowania

1
2
3
4
5
6

Sporządzanie wniosków do działań PROW 2007-2013
Os I
Oś II
Oś III
Oś IV
Zakładanie i prowadzenie Grup Producentów Rolnych
- prowadzenie szkoleń
- pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji
Inicjowanie powstawania i wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Budowa i konsultacje dotyczące Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR)

42,3
66,9
62,5
47,0
34,4
25,6
32,8
21,8

17,6
26,2
26,6
42,8
47,0
36,2
44,4
46,3

2,5
3,2
8,3
6,8
14,4
18,0
19,2
30,2

36,6

47,9

14,6

21,1

44,4

32,2

24,4

47,0

26,7

76,8

19,5

2,5

32,4
40,5
34,6

49,2
38,2
41,6

16,4
18,3
19,0

7
8
9
10
11
12
13

Członkostwo i współpraca z LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (realizacja zadań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju - uczestnictwo w działaniach LGD
Dostosowywanie gospodarstw do minimalnych wymogów
wzajemnej zgodności
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Promocja produktów lokalnych i regionalnych
Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych

Źródło: badania własne.

Szczegółowe dane zawarte w tabeli 3. wskazują wiele obszarów (tematów) pracy doradczej z zakresu technologii produkcji rolniczej, w których potrzebne jest
podwyższanie kwalifikacji zawodowych doradców. Interpretując dane liczbowe
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zawarte w tabeli 3. należy uwzględnić, że oceniający przygotowanie doradców
kierownicy terenowych zespołów doradczych musieli dokonać oceny przygotowania całego zespołu, w ramach którego poszczególni doradcy specjalizują się
w różnych dziedzinach (kierunkach) produkcji rolniczej, określając stopień przygotowania całego zespołu w odniesieniu do wszystkich wymienionych w tabeli tematów. Tak więc, jeżeli kierownik zespołu stwierdza, że 50% doradców jest
przygotowanych do realizacji danego tematu szczegółowego, wówczas ocena ta
może oznaczać, że połowa doradców specjalizujących się w danej problematyce jest wystarczająco przygotowana do udzielania rolnikom pomocy doradczej
z tego zakresu – co w rzeczywistości jest oceną pozytywną. Tym niemniej polepszenie przygotowania doradców w zakresie nowoczesnych technologii produkcji
rolniczej i ich efektywności ekonomicznej, w połączeniu z wymaganiami jakościowymi dotyczącymi „bezpieczeństwa żywnościowego” wydaje się niezbędne.
Dla osiągnięcia tego celu potrzebna jest systematyczna współpraca z instytutami
naukowo-badawczymi i uczelniami rolniczymi.
Tabela 3
Przygotowanie doradców do świadczenia pomocy doradczej w zakresie technologii produkcji rolniczej
Ocena przygotowania (w%)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wyszczególnienie
Kalkulacje rolnicze, obliczanie nadwyżek bezpośrednich,
umiejętność liczenia kosztów produkcji w rolnictwie,
opłacalność produkcji
Biznes plan dla potrzeb kredytowych i programów
pomocowych
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych
Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji rolniczych
Sporządzanie planów nawożenia
Rozpoznawanie chwastów i dobór środków do ich
zwalczania
Rozpoznawanie chorób i szkodników - dobór środków do
ich zwalczania
Integrowane systemy produkcji rolniczej
Nowoczesne technologie w produkcji sadowniczej (mechanizacja zbiorów, ochrona roślin, prace pielęgnacyjne)
Integrowana ochrona roślin
Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi z produkcji rolniczej
Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego
Przepisy prawne w rolnictwie ekologicznym
Płodozmiany, dobór gatunków i odmian
Ochrona roślin i zwalczanie chwastów
Potrzeby nawozowe i planowanie nawożenia
Uprawa roślin warzywniczych
Uprawa roślin sadowniczych

wystarczające

niewystarczające

67,2

26,0

brak przygotowania
5,4

61,3

29,6

8,1

53,3
47,9
61,1

37,0
39,2
29,8

8,2
10,9
8,5

52,6

38,0

6,3

48,7

46,7

6,0

38,1

46,7

9,9

23,0

49,7

22,6

34,7

45,8

13,9

66,4

26,2

3,7

48,4
45,8
51,4
48,4
52,7
40,8
36,0

38,2
38,8
34,9
37,6
33,6
43,0
45,8

12,1
13,0
10,6
9,8
9,2
13,3
14,9
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Ocena przygotowania (w%)
Lp.
19
20
21
22

Wyszczególnienie

31

Chów bydła
Chów trzody
Chów drobiu
Rolnictwo precyzyjne
Efektywne technologie produkcji podstawowych
ziemiopłodów
– produkcja zbóż
– produkcja pasz objętościowych
– produkcja rzepaku
– produkcja buraków cukrowych
– produkcja ziemniaków
Ocena jakościowa pasz objętościowych
Żywienie krów mlecznych. Zapobie-ganie chorobom
żywieniowym (metabolicznym) krów mlecznych
Zastosowanie francuskiego systemu INRA w żywieniu
przeżuwaczy
Odchów cieląt i jałówek
Chów i hodowla trzody
– efektywność produkcji prosiąt
– żywienie loch
– żywienie tuczników
Wymagania dobrostanu zwierząt – ocena spełnienia
warunków dobrostanu w budynku inwentarskim
Produkcja biomasy na cele energetyczne

32

Dobra praktyka higieniczna
i produkcyjna na poziomie produkcji pierwotnej

23

24
25
27
28
29

30

wystarczające

niewystarczające

brak przygotowania

48,6
48,9
39,2
14,9

38,4
37,3
43,4
38,2

10,1
10,1
12,4
33,8

63,4
60,8
53,1
44,9
61,8
39,8

31,4
33,4
39,8
39,8
31,2
44,7

4,1
4,8
6,2
8,2
4,1
10,6

41,0

49,0

8,8

18,0

43,6

33,6

10,8

11,6

2,0

53,6
51,9
54,8

37,7
38,3
36,2

8,2
8,0
7,6

69,6

26,5

3,0

35,8

49,1

13,7

47,2

39,4

10,6

Źródło: badania własne.

W tabeli 4. zamieszczone zostały tematy (dziedziny), które (z wyjątkiem agroturystyki) od niedawna stały się lub zaczynają być przedmiotem szerszego zainteresowania rolników, a tym samym doradztwa. Mieszczą się również w tym obszarze działania rolników podejmowane w celu osiągania dodatkowych dochodów
w gospodarstwie rolnym.
W opinii kierowników zespołów doradczych większość doradców posiada
niewystarczające przygotowanie lub nie jest w ogóle przygotowana do doradzania
w tym zakresie.
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Tabela 4
Inne obszary
Ocena przygotowania
Lp
1

Wyszczególnienie

wystarczające

niewystarczające

brak przygotowania

43,2

46,1

8,9

2

Aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi
Agroturystyka w gospodarstwie rolnym – rozwój
działalności agroturystycznej, przepisy

49,2

41,3

9,3

3

Przetwarzanie mleka w gospodarstwie rolnym.

35,5

39,8

22,3

4

Gospodarstwo rolne z działalnością przetwórczą –
wymagania formalne i prawne.

16,6

51,3

30,2

5

Marketing i przygotowanie produktów do sprzedaży
w gospodarstwie rolnym.

27,4

51,9

20,9

6

Przetwórstwo rolno-spożywcze na poziomie
gospodarstwa (MOL)
– Zboża – mąka
– Owoce – soki
– Mięso – przerób wieprzowiny

14,7

39,5

30,7

15,7
15,5
16,2

45,6
45,0
45,4

36,4
36,4
35,2

10

Sporządzanie oceny oddziaływania inwestycji
w gospodarstwie rolnym na środowisko

14,4

42,9

39,7

11

20,2

45,4

31,6

32,0

49,7

17,8

13

Doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych na
obszarach wiejskich
Odnawialne źródła energii w gospodarstwach
rolnych
Biogazownie rolnicze

20,5

47,1

30,4

14

Ocena przyrodnicza trwałych użytków zielonych

35,0

40,8

20,9

7
8
9

12

Źródło: badania własne.

Dwie dziedziny z zakresu kompetencji metodycznych i komunikacyjnych,
a mianowicie: dobór oraz stosowanie właściwych metod i środków pozyskiwania,
przetwarzania oraz udostępniania informacji oraz stosowanie właściwych metod
upowszechniania innowacji rolniczych wskazane zostały jako dziedziny, w których przygotowanie metodyczne doradców jest najmniejsze (tabela 5).
Generalnie jednak przygotowanie metodyczne doradców zostało dużo lepiej
ocenione przez kierowników zespołów doradczych aniżeli większość pozostałych
dziedzin wymienionych w kwestionariuszu ankiety.
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Kompetencje metodyczne, organizatorskie i komunikacyjne

Tabela 5

Ocena przygotowania
Lp.

Wyszczególnienie

wystarczające

niewystarczające

brak przygotowania

1

Komunikowanie się z pojedynczym klientem, grupą
klientów, zbiorowością (klientem masowym)

74,6

19,1

3,2

2

Dobór oraz stosowanie właściwych form, metod i środków
edukacyjnych

71,5

21,8

3,5

3

Dobór oraz stosowanie właściwych metod i środków
pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania
informacji

66,3

26,5

4

Stosowanie właściwych metod upowszechniania
innowacji rolniczych

66,7

26,9

3,2

5

Planowanie pracy własnej

74,5

15,6

1,4

3,93

Źródło: badania własne.

4. Udział doradztwa we wspieraniu rozwoju gospodarstw rolnych
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej rolnicy w Polsce odczuwają skutki konkurencji wewnątrz Unii Europejskiej oraz globalizacji rynków produktów rolniczych. W tej sytuacji nie mogą spodziewać się istotnych podwyżek cen produktów rolnych, zwłaszcza podstawowego produktu jakim są zboża. Ceny zbóż będą
raczej efektem dostosowywania się rynku do cen światowych eksporterów zboża
[Michalski, 2010]. Muszą zatem poszukiwać możliwości obniżenia kosztów produkcji w celu wypracowania dochodów pozwalających na godziwy poziom życia
i rozwój gospodarstwa. Chcąc tanio wytwarzać dobrej jakości produkty rolnicze
trzeba wykorzystać potencjalne możliwości przyrodnicze gospodarstwa poprzez
umiejętne korzystanie z postępu biologicznego, technologicznego, efektywnych
rozwiązań organizacyjnych. Nowoczesne technologie produkcji wymagają najczęściej stosowania nowoczesnych, zazwyczaj droższych, środków produkcji. To
także nowoczesna technika, na którą nie stać małych i słabych ekonomicznie gospodarstw. Rozwiązania tych dylematów poszukiwać trzeba w wielu obszarach,
w tym samej produkcji, formach wspólnego gospodarowania, zakupach, sprzedaży, korzystaniu z maszyn przez kilka gospodarstw. Nie są to sprawy nowe, ale
ze względu na obecne i przyszłe warunki funkcjonowania gospodarstw stają się
bardziej aktualne.
Poważną pozycję w dochodach gospodarstw stanowią obecnie dopłaty bezpośrednie i inne formy pomocy finansowej z udziałem środków Unii Europejskiej.
Z każdym rokiem powiększa się grono rolników, którzy skorzystali z różnych
form pomocy finansowej (kredyty preferencyjne, program SAPARD, inwestycje
w gospodarstwach rolnych, dostosowanie gospodarstw do standardów jakościo-
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wych, modernizacja gospodarstw, różnicowanie działalności gospodarczej, inne).
Polityka rolna UE może wspierać pożądane kierunki zmian lub łagodzić skutki niekorzystnego oddziaływania rynku na niektóre grupy gospodarstw, ale nie
będzie stanowiła ochrony przed konkurencją wewnątrz UE. Najważniejsze będą
działania podejmowane przez samych rolników. Wielkość uzyskiwanego w gospodarstwach dochodu zależała będzie – w coraz większym stopniu - od umiejętności kierującego gospodarstwem. Nastawienie na wdrażanie innowacji poparte
rachunkiem ekonomicznym może mieć decydujący wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstwa i jego możliwości rozwoju.
Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej znaczna część doradców zaangażowana została w przygotowanie rolników do akcesji. Po wstąpieniu
do UE- w udzielanie rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z dostępnych
instrumentów pomocowych i dostosowywanie gospodarstw do wymagań jakościowych a obecnie w dostosowywanie gospodarstw do minimalnych wymogów
wzajemnej zgodności.
Nowym obszarem współpracy doradztwa z rolnikami i mieszkańcami wsi stało się inicjowanie i wspieranie aktywizacji zawodowej rolników, członków rodzin
rolniczych w kierunku uruchamiania dodatkowych czy alternatywnych źródeł
dochodu a także wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym między innymi
współpraca z Lokalnymi Grupami Działania.
Nowe zadania realizowane są w warunkach malejącego zatrudnienia w jednostkach doradztwa rolniczego [Pabich 2010]. Nie pozostaje to bez wpływu na
formy i metody pracy doradczej. Coraz mniej czasu mają doradcy na indywidualne wizyty w gospodarstwach. Zwiększyła się ilość szkoleń i spotkań informacyjnych. Nastąpił widoczny rozwój wykorzystania stron internetowych w działalności informacyjnej. Ośrodki organizują masowe imprezy promocyjno-upowszechnieniowe (Dni Otwartych Drzwi, itp.), zmniejszyła się liczba upowszechnień i demonstracji w gospodarstwach rolników.
Najtrudniejszy dla rolników i doradztwa rolniczego początkowy okres funkcjonowania w UE minął. Wyzwaniem dla doradztwa – oczekiwanym także przez
rolników - jest obecnie ponowne zaangażowanie we wdrażanie i upowszechnianie
innowacji w sferze produkcji i organizacji gospodarstw zmierzających do zwiększenia dochodów poprzez obniżenie kosztów w gospodarstwie.

5. Podsumowanie
1. W ankietowanych 229 zespołach doradczych zatrudnionych było 2690 doradców, czyli przeciętnie 11-12 doradców w zespole. Zatem, jeżeli kierownik zespołu wskazał, że co najmniej 10% doradców zespołu przygotowanych jest wystarczająco do świadczenia usług doradczych w jakiejś dziedzi-
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nie oznacza to, że co najmiej 1 doradca jest wystarczająco przygotowany
z tej dziedziny.
2. Najlepiej ocenione zostało przygotowanie metodyczne doradców. W opinii
kierowników terenowych zespołów doradczych wystarczające przygotowanie z tego zakresu posiada prawie 3/4 doradców.
3. Dobrze ocenione zostało równiez ogólne przygotowanie doradców do
udzielania pomocy rolnikom w zakresie korzystania z najważniejszych instrumentów pomocy objętych PROW 2007-2013. Mniej doradców przygotowanych jest do udzielania pomocy grupom producentów rolnych, uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności, współpracy z Lokalnymi
Grupami Działania. Do realizacji tych działań przygotowanych jest około
20-30% doradców. Biorąc pod uwagę, że potrzeby doradcze w tych dziedzinach występują znacznie rzadziej, można uznać przygotowanie zespołów
doradców w tym zakresie jako wystarczające.
4. Ocena przygotowania zespołów doradczych do doradztwa w obszarze technologii produkcji rolniczej jest bardzo zróżnicowana. Do udzielania pomocy w zakresie podstawowych kierunków produkcji przygotowanych jest
najczęściej od 40 do 60% doradców. Znacznie mniej doradców przygotowanych jest – w opinii kierowników – do udzielania pomocy w zakresie zagadnień nowych czy rzadziej będących przedmiotem zainteresowania ze strony
rolników (rolnictwo precyzyjne, zastosowanie systemu INRA w żywieniu
przeżuwaczy, odchów jałówek).
5. W opinii kierowników zespołów doradczych większość doradców posiada niewystarczające przygotowanie lub nie jest w ogóle przygotowana do
doradzania w zakresie, który od niedawna stał się przedmiotem szerszego
zainteresowania rolników, a tym samym doradztwa. Dotyczy to głównie pomocy doradczej w podejmowaniu przez rolników działań w celu osiągania
dodatkowych dochodów w gospodarstwie rolnym (tabela 4), w tym także
przetwórstwa produktów żywnościowych w gospodarstwie.
6. Wykonana analiza odnosiła się do ilościowego przygotowania doradców do
udzielania pomocy doradczej rolnikom w różnych dziedzinach działalności
instytucji doradczej. Nie dotyczyła „jakościowego przygotowania” doradców, do ich świadczenia.
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W artykule przedstawione zostały wyniki badania opinii kierowników terenowych zespołów doradztwa dotyczące przygotowania doradców do pracy. Badania przeprowadzono w okresie od maja do lipca 2010 roku. Opinie zebrane zostały metodą ankietową od
229 kierowników terenowych zespołów doradczych, w których zatrudnionych było ponad
70% wszystkich doradców terenowych w kraju. Ankieta zawierała 70 szczegółowych dziedzin pracy doradczej pogrupowanych w obszary pracy doradczej.
Kierownicy terenowych zespołów doradczych najwyżej ocenili kompetencje metodyczne doradców oraz przygotowanie do udzielania pomocy rolnikom w korzystaniu
z najważniejszych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Równocześnie wskazali na niewystarczające przygotowanie doradców w zakresie postępu
w technologiach produkcji rolniczej, udzielania pomocy rolnikom w inicjowaniu i rozwoju dodatkowych dochodów w gospodarstwie rolnym (z wyjątkiem agroturystyki) oraz
pomocy mieszkańcom wsi w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju
lokalnej społeczności wiejskiej. Wyniki analizy wskazują na potrzebę podwyższania kwalifikacji zawodowych doradców w tych dziedzinach.
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SUM M A RY

In the article results of the opinion of managers of local advising joint offices are presented concerning preparations of advisers to the work Research were carried out from May to
July 2010. Gathered opinions became an inquiry method from 229 managers of local advisory offices in which engaged it was over 70% all local advisers in the country. The questionnaire contained 70 detailed spheres of advisory work grouped into areas of advisory work:
Managers of local advisory teams at most they rated methodical competences of advisers and preparation to rendering aid to farmers in use from most important activities of
the Rural Development Programme 2007-2013. Simultaneously they evidenced inadequate preparation of advisers within the progress in technologies of agricultural production,
renderings aid to farmers in initiation and development of additional earnings in the holding (excepting of agritourism) and the help to countrymen in organization of joint ventures in the interest of development of local country-community. Results of the analysis
evidenced the need of increasing of professional qualifications of advisers in these spheres.
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RELACJE ROLNIKÓW Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI
ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH
1. Wstęp
Szczególną rolę we wspieraniu rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce odgrywają instytucje rozumiane „jako trwałe, prawne, organizacyjne i zwyczajowe
uwarunkowania dla powtarzalnych ludzkich zachowań i międzyludzkich interakcji” [T. Dołęgowski, 2002 s.13]. Sprawność tak zdefiniowanej instytucji w procesie funkcjonowania gospodarstw rolnych jest zależna od norm prawnych i zasad
(otoczenie instytucjonalne), struktur organizacyjnych (organizacji) oraz mechanizmów jej funkcjonowania.
W stosunku do gospodarstw rolnych tworzy one ramy i mechanizmy regulujące zachowanie użytkowników gospodarstw rolnych w procesie gospodarowania.
Włączenie instytucji w proces gospodarowania czyni, że:
– podejmowane działania stają się bardziej przewidywalne, co wpływa na
wielkość kosztów transakcyjnych;
– następuje szybsze dostosowanie się gospodarstw rolnych do zmiennych się
warunków ekonomicznych i organizacyjnych.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie relacji między użytkownikami gospodarstw rolnych a instytucjami wspierającymi rozwój gospodarstw rolnych, zwanych dalej instytucjami wsparcia. Szczegółowy zakres analizy obejmuje:
– identyfikacje instytucji wsparcia działających w otoczeniu gospodarstw rolnych,
– określenie siły relacji między rolnikami a instytucjami wsparcia,
– bariery ograniczeń kontaktów rolników z tymi instytucjami,
– przedstawienie obszarów wsparcia gospodarstw przez te instytucje,
– określenie obszarów efektu tych kontaktów.
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Podstawą przedmiotowej analizy były wyniki badań prowadzonych w 2008
roku w wytypowanych gospodarstwach rolnych z 4 makroregionów: Małopolski
i Pogórze, Mazowsze i Podlasie, Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk1.
W badaniach tych uczestniczyło po 100 gospodarstw z każdego makroregionu,
zaś zebrany materiał statystyczny dotyczy 2006 i 2007 roku. Dobór gospodarstw
był celowy, decydowało o nim:
– położenie regionalne,
– wielkość ekonomiczna,
– typ rolniczy.

2. Identyfikacja instytucji wspierających rozwój gospodarstw rolnych
W otoczeniu gospodarstw rolnych występuje szereg instytucji wspierających
ich rozwój. Największą rolę odgrywają wśród nich instytucje publiczne (administracja rządowa i samorządowa), posługujące się głównie administracyjno-politycznymi mechanizmami wsparcia. Mniejsze znaczenie mają instytucje prywatne,
zrzeszone w sposób formalny - jak: spółdzielnie, spółki i związki branżowe bądź
nieformalny – instytucje wzajemnej pomocy. W ostatnich latach na jakość funkcjonowania gospodarstw rolnych coraz większy wpływ wywierają instytucje pozarządowe, przyjmujące formę stowarzyszeń, zrzeszeń producentów itp.
W okresie badanym (tj. w latach 2006 i 2007) rolnicy kontaktowali się około
3,5 tys. razy rocznie z instytucjami wsparcia, czyli na jednego rolnika przypadało
średniorocznie około 8,6 kontaktów. Liczba tych kontaktów wahała się od 2 do 29,
przy czym najwięcej (42,5% ogólnej liczby kontaktów) mieściło się w przedziale
od 8 do 10, a tylko 4% dotyczyło liczby powyżej 14. Okazało się, że najbardziej
aktywni w tym zakresie byli rolnicy z woj. podkarpackiego i śląskiego, a najmniej
z woj. warmińsko-mazurskiego.
Zróżnicowane liczby kontaktów rolników z instytucjami wsparcia przedstawiono w kontekście charakterystyki gospodarstw. Chodziło o pokazanie czynników tkwiących w gospodarstwie rolnym determinujących te kontakty. Czynniki
te pogrupowano według następujących cech gospodarstw:
– społeczno-osobowych: wiek, wykształcenie ogólne i kierunkowe użytkownika gospodarstwa rolnego, uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych;
– ekonomicznych: wielkość użytków rolnych w gospodarstwie, wartość produkcji rolnej oraz siła ekonomiczna gospodarstwa rolnego (ESU);
– organizacyjnych: dostęp gospodarstwa do Internetu, typ produkcji oraz forma zbytu (sprzedaży produktów rolnych.
1 Badania były prowadzone wspólnie z Katedrą Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, szczegółowe wyniki badań zamieszczono w Raporcie nr
103, Program Wieloletni 2005-2009 IERiGŻ PIB, Warszawa.
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Liczba kontaktów rolników z instytucjami wsparcia

Rysunek 1

Wpływ wyżej wymienionych cech gospodarstwa na liczbę kontaktów z instytucjami analizowano posługując się współczynnikiem korelacji rang Rho Spearmana i Tau Kendalla2. Okazało się, że wśród rozpatrywanych cech tylko cztery
wydają się mieć jednoznacznie pozytywne znaczenie, są to uczestnictwo w kursach i szkoleniach, dostęp do Internetu, wartość produkcji i form sprzedaży produktów (tabela 1).
Tabela 1
Cechy tkwiące w gospodarstwie rolnym pozytywnie skorelowane
z liczbą kontaktów rolników z instytucjami wsparcia
Współczynniki korelacji rang
Cechy
ρ
Uczestnictwo w kursach, szkoleniach
Dostęp do Internetu
Wartość produkcji
Forma zbytu produktów

ρ – Spearman’a

0,168
0,145
0,107
0.227

p
0,008
0.004
0,004
0,000

τ

τ - Kendall’a

0,136
0,117
0,144
0.173

P
0,008
0,004
0,004
0,000

Źródło: badania ankietowe – obliczenia własne.
2 Współczynnik korelacji Rho Spearmana i Tau Kendalla, to dwie miary zależności monotonicznej zmiennych losowych. Dodatnia zależność monotoniczna zachodzi wtedy, gdy zwiększenie
wartości jednej ze zmiennych oznacza zwiększenie wartości oczekiwanej drugiej zmiennej. Z kolei
ujemna zależność monotoniczna zachodzi, gdy zwiększenie jednej ze zmiennych oznacza zmniejszenie drugiej.
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Można by sądzić, że jakość czynnika ludzkiego determinuje aktywność rolnika
w tym zakresie. Tymczasem okazało się, że wiek użytkownika gospodarstw rolnych, a także jego wykształcenie ma niewielki wpływ na liczbę kontaktów z instytucjami. Świadczą o tym niewielkie wartości współczynników korelacji pomiędzy
analizowanymi grupami wieku i wykształcenia użytkownika gospodarstwa rolnego a liczbą kontaktów z instytucjami wsparcia. Natomiast, co wynika z badań, stosunkowo wielu rolników (25,8%) w przedziale powyżej 50 roku życia kontaktuje
się z instytucjami wsparcia, i to z dużym nasileniem – powyżej 7 kontaktów rocznie. Należy zaznaczyć, że ta grupa wiekowa rolników stanowiła 20,1% badanej
populacji. Udział rolników z wykształceniem średnim w badanej populacji wynosił 46,8%, a w grupie relacji powyżej 7 kontaktów rocznie około 52%, analogiczne
dane w przypadku wykształcenia wyższego to 13,3% i około 14%.
W analizie związków pomiędzy rozważanymi strukturami ekonomicznymi
gospodarstw rolnych a intensywnością kontaktów okazało się, że tylko w grupie
gospodarstw o sile ekonomicznej powyżej 40 ESU (9% ogólnej liczby badanych
gospodarstw), wielkości gospodarstwa powyżej 30 ha (57%) i produkcji ogółem
powyżej 450 tys. zł w gospodarstwie (18,3%) można zauważyć pewną zależność.
Niestety takich gospodarstw w wyżej wymienionych grupach jest niewiele, poza
gospodarstwami powyżej 30 ha.
Okazało się, że znaczny wpływ na kontakty rolnika z instytucją mają uwarunkowania organizacyjne. Wyniki badań wskazują, że gospodarstwa z dostępem do
Internetu oraz długookresową sprzedażą produktów rolnych (w oparciu o umowy
formalnie zawierane) uzyskują wyższy poziom niż pozostałe gospodarstwa. Również gospodarstwa o typie ogrodniczym i sadowniczym w większym stopniu utrzymują kontakty z instytucjami wsparcia niż inne typy gospodarstw. Może to oznaczać, że ten charakter produkcji wymaga częstych kontaktów z tymi instytucjami.

3. Bariery ograniczające kontakt rolnika z instytucjami wsparcia
w opinii rolnika
Jak wykazały przedmiotowe badania kontakty rolnika z instytucjami wsparcia
utrudnia szereg barier, których źródła tkwią w samym gospodarstwie, jak również
w jego otoczeniu instytucjonalnym (tabela 2). W przypadku pierwszego źródła
barierami są cechy psychospołeczne rolnika oraz sytuacja ekonomiczna i struktura organizacyjna gospodarstwa. Wydaje się, że pewna grupa rolników nie będzie
w stanie samodzielnie dokonać przełomu mentalnego bez włączenia się do tego
procesu lokalnych instytucji, głównie samoorganizacji społecznej. Bariery ze strony otoczenia instytucjonalnego wynikają głównie z braku spójnej bazy instytucjonalnej, tj. norm i zasad, organizacji i mechanizmów.
Analizując zebrany materiał statystyczny z tego zakresu możemy stwierdzić,
że rolnicy znacznie częściej wskazywali na bariery tkwiące w instytucjach wspar-
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cia niż na bariery tkwiące w samych gospodarstwach. Jako najistotniejsze bariery ze strony otoczenia instytucjonalnego rolnicy wskazali zbiurokratyzowanie
kontaktu (90,2% rolników i 19% ogólnej liczby wskazań w tym zakresie), wysoki
koszt usług (83,0% i 17,4%) oraz niewielką i niedostosowaną ofertę usług (84,5%
i 17,8%). Skromna oferta usług ze strony instytucji wsparcia wynika ze słabo rozbudowanej sieci lokalnych instytucji tego typu na obszarach wiejskich, szczególnie działających w sektorze prywatnym. Badania wykazały, że wyższej liczbie kontaktów towarzyszy wyższy poziom rozwoju instytucji pozarządowych i prywatnych - świadczących usługi z zakresu rolnictwa oraz że między tymi instytucjami
dochodzi do współpracy.
Tabela 2
Bariery ograniczające kontakt rolnika z instytucjami wsparcia
Bariery

Istotne wskazania
Liczba
nieistotnych liczba
%
%
wskazań
ogółem rolników wskazań
tkwiące w gospodarstwie

Skala siły ograniczeń*
1

2

3

4

5

Brak doświadczenia

156

244

61,0

23,7

18,4

18,8

34,1

20,9

7,8

Mały obszar gospodarstwa

220

180

45,0

17,4

22,7

22,7

22,7

15,2

16,7

Ograniczenia osobiste
(choroba, brak następcy)
Słabe wyposażenie
gospodarstwa

302

98

24,5

9,5

40,8

20,4

17,3

14,5

6,2

216

184

46,0

17,8

34,4

27,2

25,0

11,9

5,5

Zła lokalizacja gospodarstwa

261

139

35,0

13,5

30,2

20,1

23,7

21,6

4,4

Zła sytuacja ekonomiczna
gospodarstwa

214

186

46,0

18,0

25,2

23,6

27,9

14,0

9,2

tkwiące w instytucjach wsparcia
Brak informacji o instytucjach

99

301

75,2

15,8

15,9

25,6

27,6

19,9

11,0

Niedostosowanie oferty usług
do potrzeb rolnika
Niska jakość usług

62

338

84,5

17,8

13,9

18,9

28,1

24,0

15,1
10,4

85

315

79,0

16,5

15,2

22,8

33,6

17,8

142

258

64,5

13,6

22,5

29,1

31,4

11,6

5,4

Wysokie koszty usług

69

331

83,9

17,4

10,6

15,1

29,3

27,2

17,8

Zbiurokratyzowanie kontaktu

39

361

90,2

19,0

8,0

14,2

21,3

26,3

30,2

Utrudniony dostęp do usług

* Stopień istotności bariery w ocenie rolników:
1 – bariera najmniej istotna…….., 5 – najistotniejsza.
Źródło: badania ankietowe – obliczenia własne.

Najistotniejszą barierą ze strony gospodarstw był brak doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami wsparcia. Na taką barierę wskazało aż 61%
rolników, a w ogólnej liczbie wskazań stanowiło to 23,7%. Znacznie częściej tę
barierę wskazywali rolnicy po 50 roku życia i z wykształceniem poniżej średniego
oraz mieszkający na obszarach, na których słabo rozwinięte są pozarządowe in-
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stytucje wsparcia. Można twierdzić, że ta bariera jest silnie powiązana z jakością
czynnika ludzkiego a mechanizmy funkcjonowania instytucji wsparcia nie wyzwoliły na tyle społecznej energii, by koncentrować ją w kierunku dynamizowania życia społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich. Wśród rolników
widać raczej skłonność do nadmiaru nieufności wobec instytucji niż do obdarzania ich (szczególnie nowo powstających) zaufaniem.
Ograniczenia kontaktów z instytucjami wsparcia wynikają również z mechanizmów działania tych instytucji. Znacznie rzadziej i z mniejszą siłą rolnicy wskazywali na bariery w zakresie działania instytucji wsparcia oparte na mechanizmach
administracyjno-politycznych czy samooceny niż w przypadku działających na
bazie mechanizmów rynkowych.
Tabela 3
Stopień istotności barier a liczba kontaktów gospodarstw
z instytucjami wsparcia
Liczba kontaktów

Nieistotne

do 5
5–7
8 – 10
11 – 14
powyżej 14

4,1
4,8
4,9
4,5
3,0

Stopień istotności barier*
1
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3

2
1,7
1,6
1,5
1,5
1,8

3
1,9
1,9
2,0
2,2
2,3

4
1,8
1,4
1,3
1,5
2,5

5
0,9
0,9
0,9
1,1
1,2

* Stopień istotności bariery w ocenie rolników:
1 – bariera najmniej istotna…….. 5 - najistotniejsza.
Źródło: badania ankietowe – obliczenia własne.

Rolnicy oczekują dość zróżnicowanej pomocy ze strony instytucji wsparcia.
Daje się zauważyć, że wzrost liczby kontaktów prowadzi do zwiększenia siły oddziaływania barier, co z pewnością jest wynikiem niedostosowania odpowiedniej
oferty usług ze strony tych instytucji (tabela 3).

4. Identyfikacja obszarów kontaktów rolnika z instytucjami wsparcia
W przeprowadzonych badaniach sprawdzano, czy nasilenie częstości kontaktów gospodarstw rolnych z przedmiotowymi instytucjami zależy od rodzaju
wsparcia tych gospodarstw. W tym celu wyodrębniono cztery następujące sfery
działalności instytucji wsparcia:
• I - w zakresie rynku,
• II - polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich,
• III - samoorganizacji społecznej,
• IV - wdrożeń i upowszechniania nowych produktów.
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Według przeprowadzonych badań ważnymi instytucjami wsparcia okazały się
instytucje realizujące politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich (51,8% ogólnej
liczby kontaktów) oraz ze sfery rynku (32,7%). Są to instytucje, których głównym
celem jest m.in. modernizacja gospodarstw rolnych. Nieadekwatny do potrzeb
wynikających z konieczności modernizacji gospodarstw jest niewielki udział instytucji samoorganizacji społecznej (6,4%) i instytucji wdrożeń i upowszechniania nowych produktów (9,1%). Niewielki udział tych pierwszych jest przejawem
osłabienia więzi społecznej, brakiem zaufania do ludzi, erozji kulturowej wspólnoty oraz zanikającej odpowiedzialności za przestrzeń lokalną, czyli umacnianie
się indywidualizmu. W tym zakresie stosunkowo dużo kontaktów odbywała się
sporadycznie.
W przypadku instytucji wdrożeń i upowszechniania nowych produktów niewielka z nimi liczba kontaktów ze strony rolników może wynikać ze słabego rozwinięcia sieci tych instytucji, jak również jeszcze zbyt małej innowacyjności gospodarstw rolnych. Tylko 15% badanych gospodarstw inwestuje w nowe technologie.
Potencjał innowacyjny gospodarstw można skutecznie zwiększyć właśnie poprzez
rozwinięcie tego typu instytucji wsparcia. Tym bardzie, że aż 47,% rolników deklarowało choć raz współpracę w tym zakresie. Z punktu widzenia wyzwań jakie stoją
przed gospodarstwami rolnymi kontakt z instytucjami upowszechniania innowacji
ma istotne znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolnych. Tylko podmioty gospodarcze o dużym poziomie kapitału społecznego mają wyższą
zdolność do podejmowania działań innowacyjnych, które są tym efektywniejsze, im
niższe koszty transakcyjne - a to ma miejsce jedynie w kulturze zaufania.
Tabela 4
Kontakty z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych
Instytucje

Liczba wskazanych kontaktów

Strefa I – instytucje sfery rynku
Banki (spółdzielcze, komercyjne)
Giełdy
Instytucje prywatne
(w sferze zaopatrzenia, zbytu, przetwórstwa)
Instytucje ubezpieczeniowe
Rynki hurtowe

1128
383
40

Samorządy gospodarcze
(izby przemysłowo-handlowe)
Samorządowe Fundusze Poręczeń
Kredytowych
Spółdzielnie
Strefa II – instytucje realizujące politykę
rolną i rozwoju obszarów wiejskich
Agencje Rozwoju Regionalnego

% wskazań
w grupie

% ankietowanych
rolników

100,0
34,0
3,5

95,8
10,0

228

20,2

57,0

295
86

26,2
7,6

73,8
21,5

5

0,4

1,3

4

0,4

1,0

87

7,7

21,8

1780
8

% wskazań
grupy
32,7

51,8

100,0
0,4

2,0
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Instytucje

Liczba wskazanych kontaktów

Agencja Nieruchomości Rolnej
ARiMR
Agencja Rynku Rolnego
Instytuty badawcze
KRUS
Ośrodki badawczo-rozwojowe
Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Powiatowe Urzędy Pracy
Izby rolnicze
Samorządy terytorialne
Urzędy Marszałkowskie

123
373
190
61
330
11
388
10
84
178
24

Strefa III – instytucje samoorganizacji
społecznej

222

Stowarzyszenia wspierania
przedsiębiorczości
Fundacje wspierania przedsiębiorczości
Grupy producentów
KGW*
KZRKiOR**
Stowarzyszenia (różne)
Zrzeszenia i związki branżowe

% wskazań
grupy

% wskazań
w grupie

% ankietowanych
rolników

6,9
21,0
10,7
3,4
18,5
0,6
21,8
0,6
4,7
10,0
1,3
6,4

30,8
93,3
47,5
15,3
82,5
2,8
97,0
2,5
21,0
44,5
6,0

100

5

2,3

1,3

4
44
41
35
15
78

1,8
19,8
18,5
15,8
6,8
35,1

1,0
11,0
10,3
8,8
3,8
19,5

Strefa IV – instytucje wdrożeniowe
i upowszechnieniowe

314

Centrale nasienne

190

60,5

47,5

Stacje Hodowli Zwierząt, Stacje
Hodowli Roślin itp.

124

39,5

31,0

9,1

100

* KGW – Koła gospodyń wiejskich.
** KZRKiOR – Krajowy związek rolników, kółek i organizacji rolniczych.
Źródło: badania ankietowe – obliczenia własne.

Łatwo zauważyć, że w każdej sferze działania instytucji wsparcia są dwie lub
trzy instytucje, które skupiają ponad 50% wszystkich wskazań (tabela 4).
Instytucje sfery rynku – działają głównie w zaopatrzeniu i skupie, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz obsłudze finansowej rolnictwa. Są to organizacje
z którymi rolnicy podejmują kontakty o charakterze komercyjnym, związane
z zaspokojeniem określonych potrzeb wynikających z prowadzonej działalności
gospodarczej. W tej sferze szczególnie ważnymi instytucjami są banki (34,0%
ogólnej liczby kontaktów tej grupy instytucji i kontakt 95,8% ogólnej liczby badanych rolników), instytucje prywatne w sferze zbytu i zaopatrzenia (20,2% i 57%)
oraz instytucje ubezpieczeniowe (26,2% i 73,8%), natomiast niewielką rolę odgrywa samorząd gospodarczy i samorządowe fundusze poręczeń.
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Instytucje realizujące politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich – działają w administracji, w zarządzaniu zasobami ziemi, środowiskiem naturalnym
i gospodarką przestrzenną, a także w obszarze doradztwa rolniczego. Z tej grupy instytucji duże znaczenie mają wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
(21,8% ogólnej liczby kontaktów w tej grupie instytucji i dotyczą 97,0% ogólnej
liczby badanych rolników) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (21,0% i 93,3%). Relacje z tymi instytucjami polegają głównie na pośrednictwie w pozyskiwaniu przez rolników funduszy unijnych.
Instytucje samoorganizacji społecznej – dość często tworzone z inicjatywy
samych rolników. Działają one jako system regulacji lokalnej, determinowany
zwyczajami kulturowymi i uwarunkowaniami instytucjonalnymi, a przyczyniają
się do zmniejszenia niepewności w życiu codziennym i zwiększenia aktywności
rolników. Kontakty z tymi instytucjami deklarowało niewielu rolników od 1%
w przypadku fundacji do 19,5% w przypadku zrzeszeń i związków branżowych.
Instytucje wdrożeniowe i upowszechnieniowe – działające głównie w zakresie poprawy jakości produktów i uszlachetnienia produktów rolnych. Tu szczególne znaczenie mają centrale nasienne – kontaktowało się z nimi prawie co drugie gospodarstwo oraz stacje hodowli zwierząt i stacje hodowli roślin, a kontakt
z nimi miało co trzecie gospodarstwo.
Analizując kontakty rolnika z instytucjami wsparcia zwrócono uwagę na ich
częstotliwość, aby uchwycić wpływ tych instytucji na funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Okazało się, że około 60% rolników kontaktowało się z instytucjami kilka razy w roku – to może oznaczać, że instytucje wsparcia są pomocne
rolnikom w prowadzeniu działalności. Niestety około 15% rolników kontaktowało się sporadycznie (tabela 5).
Tabela 5
Częstotliwość kontaktów rolnika z instytucjami wsparcia
Rodzaj instytucji

Odsetek rolników korzystających z instytucji wsparcia
kilka razy w roku

raz na pół roku

raz w roku

sporadycznie

64,7

10,0

15,2

10,2

56,9

11,9

15,5

15,7

Rynkowe
Polityki rolnej i rozwoju obszarów
wiejskich
Samoorganizacji społecznej

52,7

7,3

12,3

27,7

Wdrożeniowe i upowszechnieniowe

38,7

20,3

24,5

16,5

Razem

57,5

11,7

16,0

14,7

Źródło: badania ankietowe – obliczenia własne.

Zaprezentowana w tabeli 5 analiza częstotliwości kontaktów rolników z instytucjami wsparcia jest o tyle trudna, gdyż wiele z nich realizuje wiele działań, te
zaś w różny sposób wpływają na funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Wyniki
badań ankietowych wskazują, że w najwięcej rolników kontaktowało się kilka razy
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do roku z instytucjami wsparcia ze sfery rynkowej (64,7% rolników) oraz polityki
rolnej i rozwoju obszarów wiejskich (56,9%). Zatem odsetek rolników korzystających z tych instytucji sporadycznie był najniższy. Nie ulega wątpliwości, że taka
sytuacja jest w dużej mierze konsekwencją objęcia gospodarstw rolnych mechanizmami finansowymi Wspólnej Polityki Rolnej.
W badaniu ważne było również z jakiej formy wsparcia przedmiotowej instytucji korzystają rolnicy. Okazało się, że ponad 90% badanych rolników korzysta usług,
które mają na celu przystosowanie gospodarstw do nowych warunków funkcjonowania. Rolnicy korzystali tu głównie z doradztwa i szkoleń, informacji o programach unijnych oraz wypełniania wniosków i dokumentów na potrzeby programów
unijnych. Wyniki badań ankietowych wskazują, że w latach 2004-2006 – 75,1% rolników skorzystało ze środków unijnych w ramach PROW, a w okresie 2007-2013
zamierza skorzystać 81,5%. Warto jednak podkreślić, że pojawienie się szerszego
dostępu do funduszy unijnych przyczyniło się do nasilenia kontaktów rolników
z instytucjami wsparcia. Najmniej, bo około 62% korzysta z usług dotyczących powiększenia zasobów gospodarstwa, uzyskania certyfikatu itp. (tabela 6).
Tabela 6
Formy wsparcia instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych
Forma wsparcia

Odsetek
rolników ogółem

Doradztwo, szkolenia,
konsulting

99,3

Informacja o programach
unijnych

97,8

Wypełnianie wniosków
i dokumentów na potrzeby
programów unijnych

93,8

Wypełnianie wniosków
kredytowych

71,3

Instytucja
ARiMR
Izby Rolnicze
ODR
Organizacje branżowe
Organizacje prywatne
Samorząd terytorialny
ARiMR
Izby Rolnicze
ODR
Organizacje pozarządowe
Samorząd terytorialny
Urząd Marszałkowski
Instytucje prywatne
Izby Rolnicze
Media
ODR
Organizacje pozarządowe
ARiMR
Firmy konsultingowe
Fundusze poręczeń kredytowych
Izby Rolnicze
ODR
Organizacje pozarządowe

Instytucja w danej
formie wsparcia (%)
48,6
24,9
97,5
20,7
8,8
18,6
58,1
23,8
98,7
4,3
8,7
3,3
15,2
10,1
7,2
95,7
2,4
4,2
8,8
2,5
4,2
92,6
3,5
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Forma wsparcia

Odsetek
rolników ogółem

Sprzedaż produktów rolnych
i usług

88,5

Wprowadzanie nowych
technologii do produkcji, nowe
produkty i usługi

80,3

Przygotowanie planów
inwestycyjnych, rozwojowych

87,8

Wsparcie dla uzyskania
certyfikatu

61,0

Powiększenie zasobów
gospodarstwa: ziemi, kapitału,
pracy

67,0

Instytucja
ARR
Firmy prywatne
Giełda rolna
Grupy producentów
Izby Rolnicze
ODR
Organizacje branżowe
Rynki hurtowe
Instytucje wdrożeniowe
Izby przemysłowo-handlowe
ODR
Organizacje branżowe
Ośrodki badawcze
ARiMR
Firmy konsultingowe
Izby Rolnicze
ODR
Organizacje branżowe
Firmy konsultingowe
ODR
Organizacje branżowe
ANR
ARiMR
ODR
PUP
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Instytucja w danej
formie wsparcia (%)
25,7
72,6
16,7
11,0
2,3
18,9
17,8
26,8
14,0
3,7
79,8
44,2
13,7
8,0
12,3
4,8
97,4
5,7
9,0
84,4
29,9
64,2
21,6
59,3
2,2

Źródło: badania ankietowe – obliczenia własne.

Patrząc na zaangażowanie poszczególnych instytucji w analizowanych formach wsparcia można zauważyć pewną prawidłowość dotyczącą roli instytucji
wsparcia w otoczeniu gospodarstw rolnych. Te same lub bardzo podobne formy
wspierania gospodarstw podejmują instytucje już dobrze ugruntowane w środowisku wiejskim – Ośrodki Doradztwa Rolniczego czy Izby Rolnicze. Natomiast
nowo tworzone stowarzyszenia czy firmy prywatne traktowane są w środowiskach wiejskich raczej nieufnie. W zakresie sprzedaży produktów i usług dominującą rolę mają firmy prywatne – wskazało na nią aż 72,3% rolników. Wciąż
jednak widoczna jest wyraźna różnica między udzielaniem wsparcia rolnikom ze
strony instytucji publicznej, pozarządowej i prywatnej: na instytucje publiczne
wskazywało 69%, pozarządowe – 21%, na prywatne tylko około 10% respondentów. W odróżnieniu od organizacji publicznych zdecydowanie największą barierą
działania instytucji prywatnych na rzecz wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych
jest kwestia finansowa.
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5. Efekty kontaktów rolnika z instytucjami wsparcia
Ważnym celem badań była próba oceny efektów kontaktów rolnika z instytucjami wsparcia. Dokonano jej na podstawie opinii rolników i z wykorzystaniem
nieparametrycznej metody Data Envelopment Analysis (DEA).
• Efekty kontaktów rolników z instytucjami wsparcia według opinii rolników
Punktem wyjścia analizy było wskazanie przez rolnika korzyści z kontaktów
z instytucjami wsparcia. Z 12 możliwych wskazań wynika, że największą korzyść
rolnicy widzą w zwiększeniu produkcji i silniejszym powiązaniu z rynkiem (21%
ogólnej liczby wskazanych efektów i 1,9 wskazań na 1 gospodarstwo) uzyskaniu
korzyści finansowych (17,6% i 1,6) i obniżeniu ryzyka gospodarowania (10,2%
i 0,9). Niewielkie efekty rolnicy przypisywali zmianie struktury działalności gospodarczej (uruchomienie działalności pozarolniczej – 0,6 ogólnej liczby wskazań
i poprawa stanu środowiska – 0,2%).
Wyniki badań wskazują na duże różnice efektów w zależności od zakresu działalności instytucji wsparcia. Najwięcej pozytywnych wskazań dotyczyło instytucji
realizujących politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich – 1950, tj. 53% ogólnej
liczby wskazań oraz instytucji działających w sferze rynku – 1087, tj.30,1%.
Niewielki udział wskazań uzyskały natomiast instytucje samoorganizacji społecznej – 7,3% i instytucje wdrożeń i upowszechnieniowe – 8,8%. Potwierdziły się
więc wcześniejsze ustalenia o dużym znaczeniu instytucji wsparcia realizujących
politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich oraz instytucji sfery rynku w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych.
Rolnicy wskazywali, że szczególnie wymownym efektem działalności instytucji samoorganizacji społecznej jest integracja rolników – wskazania stanowiły 42% ogólnej liczby wskazań w tej grupie działalności instytucji. W przypadku
instytucji wdrożeniowych i upowszechnieniowych podkreślono poprawę jakości
produktów i uszlachetnienie produktów – 47% ogólnej liczby wskazań.
Tabela 7
Efekty kontaktów rolnika z instytucjami wsparcia
Grupy efektu
w grupach efektu
Rzeczowe
Ekonomiczno-finansowe
Pozaekonomiczne
w grupach zakresu działania
Rzeczowe
Ekonomiczno-finansowe
Pozaekonomiczne

Grupy zakresu działania instytucji
I

II

III

IV

43,2
36,3
12,0

39,8
57,3
62,9

7,1
2,8
12,1

9,9
3,6
13,0

100
100
100

44,2
41,9
13,9
100,0

22,6
36,8
40,6
100,0

29,5
13,3
57,2
100,0

34,4
14,2
51,4
100,0

x
x
x
x

Źródło: badania ankietowe – obliczenia własne.

razem
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Dokonano również grupowania efektów uzyskiwanych z kontaktów z instytucjami wsparcia, uwzględniając ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarstwa.
Wydzielono trzy grupy efektów:
– efekty rzeczowe (30,5% ogólnych wskazań): zwiększenie produkcji, silniejsze
powiązanie z rynkiem, specjalizacje, otwarcie nowych możliwości sprzedaży produktów (21,0%), nowe rodzaje działalności w produkcji rolnej (3,7%),
uruchomienie działalności pozarolniczej (0,6%) i zwiększenie powierzchni
gospodarstwa (5,2%);
– efekty ekonomiczno-finansowe (34,6%): obniżenie ryzyka gospodarowania (10,2%), obniżenie kosztów (6,8%) i uzyskanie korzyści finansowych
(17,6%);
– efekty pozaekonomiczne (34,7%): pogłębienie integracji z rolnikami (7,4%),
podniesienie kwalifikacji (9,4%), poprawa jakości produktów i uszlachetnienie produktów (5,8%), poprawa stanu środowiska (2,1%) i zwiększenie
bezpieczeństwa pracy (10,2%).
Analiza efektów (wg przyjętych grup) kontaktów z instytucjami wsparcia
wskazuje na znaczne ich zróżnicowanie w zależności od zakresu działalności instytucji. Najwięcej efektów rzeczowych wskazali rolnicy z zakresu działalności instytucji w sferze rynku (43,2% ogólnej liczby wskazań na efekty rzeczowe), efekty
ekonomiczno-finansowe (57,3%) i pozaekonomicznych (62,9%) w zakresie polityki rolnictwa i obszarów wiejskich. Rolnicy wskazywali również na znaczne efekty pozaekonomiczne w zakresie działalności instytucji w sferze samoorganizacji
społecznej (57,2%) oraz instytucji wdrożeń i upowszechniania (61,4%). Wskazując w tych sferach działania na tak duży udział efektów pozaekonomicznych,
rolnicy mieli na uwadze głównie poprawę jakości produktów rolnych, a także poprawę jakości czynnika ludzkiego związanego z rolnictwem.
• Efekty kontaktów rolników z instytucjami wsparcia według metody Data
Envelopment Analysis (DEA)
Pomiar efektywności definiowany jako stopień wykorzystania przez podmioty
gospodarcze nakładów do wytworzenia efektów3 jest od wielu lat uznaną techniką
badawczą, stanowiącą przedmiot licznych analiz i opracowań. W prezentowanej
analizie przedmiotem badań były gospodarstwa rolne, zaś celem – ustalenie w jakim stopniu kontakty z instytucjami wsparcia przekładają się na efekty uzyskane
przez gospodarstwo. Przyjęto jako nakład liczbę kontaktów z instytucjami oraz
cztery efekty obejmujące: odsetek dopłat bezpośrednich przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwo, odsetek nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na budynki i budowle, odsetek nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na maszyny
i urządzenia techniczne oraz odsetek nakładów inwestycyjnych przeznaczonych
na środki transportu.
3 Według klasycznej definicji Farrella z 1957 r. – por. Charnes i In. (1994).
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Stwierdzono, że pełną efektywność wykorzystania kontaktów z instytucjami
wykazało 66 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość miary efektywności wyniosła
58% - to oznacza, że badaną próbę gospodarstw charakteryzowała się przeciętnie
42% procentowa nieefektywność w przetwarzaniu kontaktów z instytucjami na
charakterystyki inwestycyjne. Pozostałe opisowe miary zbioru wskaźników efektywności – to odchylenie standardowe równe 31% (zbiór o dużej zmienności)
oraz minimalna efektywność rzędu 14%.
Przeprowadzono również analizę zależności miar efektywności z wybranymi
charakterystykami społeczno-ekonomicznymi gospodarstwa. Istotną statystycznie zależność stwierdzono na podstawie analizy ANOVA4 (tabela 8) tylko dla
dwóch charakterystyk – wielkość użytków rolnych i ESU (siły ekonomicznej gospodarstwa). Tym samym można stwierdzić, że średnia wielkość areału użytków
rolnych i poziomu siły ekonomicznej gospodarstwa wykazujących 100% efektywności wykorzystania kontaktów z instytucjami jest istotne statystycznie różna od
średniego poziomu tych wskaźników w pozostałej grupie, tj. wśród gospodarstw
o niepełnej efektywności.
Analiza ANOVA w grupach gospodarstw
efektywnych i nieefektywnych
ANOVA

Stat. F

P

Użytki rolne

5,705

0,004

ESU

3,397

0,034

Tabela 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Analiza współzależności w grupach gospodarstw
efektywnych i nieefektywnych

Tabela 9

Środki PROW 2004-2006
Tau-Kendall

0,126

P = 0,007

Rho-Spearman

0,141

P = 0,006

Skala produkcji
Tau-Kendall

0,144

P = 0,00

Rho-Spearman

0,180

P = 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
4 Analiza wariancji ANOVA jest to metoda pozwalająca badać istotność różnic pomiędzy śred-

nimi w grupach obserwacji.
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Analiza wskaźników współzależności w ujęciu Spearmana i Kendalla wskazała zaś na istotną statystycznie zależność pomiędzy efektywnością wykorzystania
kontaktów z instytucjami wsparcia a skalą produkcji gospodarstwa oraz wykorzystaniem środków PROW w latach 2004-2006 (tabela 9).
Z przeprowadzonej analizy efektywności metodą DEA wynika, że badane
gospodarstwa nie wykorzystują do końca potencjału związanego z kontaktami
z instytucjami wsparcia. Gospodarstwa duże i silne ekonomicznie są efektywniejsze od pozostałych gospodarstw, zaś efektywność jest pozytywnie skorelowana
(w sposób istotny statystycznie) z wykorzystaniem środków PROW i poziomem
produkcji gospodarstwa.

6. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, że:
– relacje rolników z instytucjami działającymi na rzecz gospodarstw rolnych
są niezbyt silne,
– czynniki społeczno-osobowe i organizacyjne tkwiące w gospodarstwach
rolnych w większym stopniu niż ekonomiczne decydują o intensywności
kontaktów,
– najwyższy stopień intensywności kontaktów z instytucjami wsparcia stwierdzono wśród rolników z woj. podkarpackiego i śląskiego, najniższy z woj.
warmińsko-mazurskiego,
– niedostateczny stopień instytucjonalizacji gospodarstw rolnych w Polsce
wynika ze słabości i niekompetentności sieci instytucji wsparcia,
– znacznie rzadziej i z mniejszą siłą rolnicy wskazywali na bariery kontaktów
z instytucjami wsparcia działającymi w oparciu o mechanizm administracyjno-polityczny czy samooceny niż w przypadku instytucji działających
w oparciu o mechanizm rynkowy,
– większość z tych instytucji realizowała kilka form wsparcia,
– większe znaczenie dla funkcjonowania gospodarstw rolnych mają instytucje
publiczne niż prywatne i pozarządowe,
– zbyt wątła i zmienna jest infrastruktura instytucji wsparcia działających
w sferze rynkowej,
– brak komplementarności w stosunku do istniejących instytucji wsparcia,
– większe efekty w gospodarstwach zauważono, gdy rolnik utrzymywał bardziej intensywne kontakty z instytucjami wsparcia.
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Badania wykazały, że wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych zależy w dużym stopniu od sprawnie funkcjonującego systemu instytucjonalnego.
W związku z tym, konieczne są działania państwa stymulujące kształtowanie otoczenia instytucjonalnego sprzyjającego tworzeniu i umacnianiu struktur organizacyjnych, które są niezbędne dla wspierania rozwoju gospodarstw rolnych.
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RELACJE ROLNIKÓW Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI ROZWÓJ
GOSPODARSTW ROLNYCH

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, instytucje wsparcia, konkurencyjność, kontakt,
koszty transakcyjne.
STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono determinanty oraz obszary kontaktów użytkowników
gospodarstw rolnych z instytucjami wsparcia. Analizę oparto na badaniach ankietowych
przeprowadzonych wśród 400 gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN
(IERiGŻ PIB). Badania były prowadzone w 4 makroregionach (Małopolska i Pogórze,
Mazowsze i Podlasie, Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk) – po 100 gospodarstw
z każdego makroregionu.
Przeprowadzone badania wykazały, że kontakty rolników z instytucjami działającymi
w otoczeniu gospodarstw rolnych nie są zbyt silne. Czynniki społeczno-osobowe i organizacyjne tkwiące w gospodarstwach rolnych bardziej determinowały te kontakty niż czynniki ekonomiczne. Ważnymi instytucjami z otoczenia gospodarstw okazały się instytucje
realizujące politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich (51,7% ogólnej liczby relacji) oraz
instytucje ze sfery rynku (32,7%). Niewielki udział instytucji samoorganizacji społecznej
się (6,4%) i instytucji wdrożeń i upowszechniania (9,1%).
Stwierdzono, że proces instytucjonalizacji gospodarstw rolnych mógłby być silniejszy,
gdyby było większe zaufanie rolników do instytucji wsparcia oraz lepsze dostosowanie
świadczonych przez nie usług do potrzeb tych gospodarstw.

DANUTA KOŁODZIEJCZYK
MARCIN GOSPODAROWICZ
THE RELATIONSHIPS OF FARMERS WITH SUPPORTING INSTITUTIONS
FOR FARMS DEVELOPMENT

Key words: farmers, supporting institutions, competitiveness, contact, transaction cost.
SUM M A RY

The paper presents the determinants and areas of contacts of agricultural farms with
supporting institutions. The analysis was based on a survey conducted among 400 farms
participating in the Polish FADN (IAFE PIB). The research was carried out in four macro-regions (Malopolska and the Foothills, Mazowsze and Podlasie, Pomerania and
Masuria, Wielkopolska and Silesia) - around 100 households from each macro-region.
Studies have shown that contacts of farmers with institutions in the area surrounding farms
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are not too strong. Socio-personal and organizational factors rooted in farms are more decisive in this contacts than economic factors. Important institutions of the surrounding farms
were bodies of agriculture and rural areas policies (51.7% of the total number of accounts) and
institutions from the sphere of the market (32.7%). The proportion of self-organized community institutions (6.4%) and implementing institutions (9.1%) was considerably small..
It was found that the process of institutionalization of farmers would be stronger if the
farmers had more confidence in the supporting institutions and the services provided by
institutions were better adapted to the needs of farmers.
e-mail: Kołodziejczyk@ierigz.waw.pl
e-mail: Gospodarowicz@ierigz.waz.pl
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SZACUNKOWE SALDO BILANSU AZOTU, FOSFORU i POTASU
W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH
W 2007 r. (część II)1
1. Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi drugą cześć opracowania poświęconego problematyce bilansowania głównych makroskładników tj. azotu, fosforu i potasu w gospodarstwach indywidualnych. Bilans głównych makroelementów jest ważnym
wskaźnikiem agrośrodowiskowym, świadczącym o poprawności gospodarowania
składnikami mineralnymi, służącym do oceny poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych, tym samym wskazującym na skalę oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko naturalne [Kopiński 1999 oraz Kopiński 2006].
Pierwsza część opracowania została przedstawiona w numerze 3/2010 Zagadnień Doradztwa Rolniczego pt. ”Szacunkowe saldo bilansu azotu, fosforu i potasu
w gospodarstwach indywidualnych w 2007 r. (część I)”. W artykule tym wskazano na znaczenie nawożenia, z jednej strony jako podstawowego czynnika plonotwórczego, z drugiej zaś determinanty oddziałującej na zasoby środowiska naturalnego – zasobność i jakość gleb oraz wód, a także ekonomikę gospodarstw
rolnych, głównie ze sprawą wysokich kosztów ponoszonych na ich zakup. Podstawą zrównoważonego nawożenia jest zasobność gleb w dane makroskładniki,
potrzeby pokarmowe uprawianych roślin, a także warunki klimatyczne. Zarówno
niedostatek, jak i nadmiar składników pokarmowych, skutkuje ujemnymi efektami produkcyjnymi, środowiskowymi i ekonomicznymi.
Syntetyczną miarą oceny nawożenia upraw rolniczych jest bilans nawozowy
głównych makroskładników. Bilans makroelementów może być sporządzany
różnymi metodami oraz na różnych poziomach np. pola, gospodarstwa, rejonu,
1 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako pro-

jekt badawczy, nr umowy 0316/B/H03/2010/39.
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kraju. Popularną metodą oceny przepływu składników pokarmowych jest bilans
sporządzany według metodologii zaproponowanej przez OECD tzw. „bilans na
powierzchni pola”, obecnie określany jako „bilans brutto”2 Celem tej metody jest
ocena obciążenia gleby składnikami mineralnymi [Fotyma, Igras, Kopiński, Głowacki 2000].
W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki bilansu w gospodarstwach
indywidualnych w Polsce, określone na podstawie statystyk Głównego Urzędu
Statystycznego z 2007 r. Zaprezentowano rozkład gospodarstw o zaniżonym,
optymalnym i zawyżonym saldzie bilansu w układzie wojewódzkim, na tle zasobności gleb w główne składniki pokarmowe.

2. Materiał i metody
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka gospodarstw indywidualnych
o zróżnicowanym saldzie bilansu nawozowego (tj. azotu, fosforu i potasu). Podjęta charakterystyka dotyczyła czynników i organizacji produkcji, w tym praktyk
nawozowych w badanych grupach gospodarstw.
Wyniki pracy powstały w oparciu o dane statystyczne z 2007 r., zebrane w ramach badania strukturalnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Próba badawcza GUS liczyła 200 tysięcy gospodarstw indywidualnych, zapewniając warunek reprezentatywności wyników dla całej zbiorowości gospodarstw
indywidualnych w Polsce, tj. dla ponad 2 300 tysięcy gospodarstw.3
Saldo bilansu obliczono na poziomie każdego gospodarstwa rolnego objętego
badaniem strukturalnym. Do tego celu zastosowano metodę OECD, którą posługuje się także IUNG-PIB. Metodę tą dostosowano do zakresu dostępnych danych
statystycznych pochodzących z poziomu gospodarstwa rolnego, natomiast brakujące wielkości oszacowano.4 W związku z przyjętymi wielkościami szacunkowymi, przedstawione w pracy wyniki należy traktować jako wielkości przybliżone,
pozwalające głównie na dokonywanie porównań badanych jednostek.5
Bilans nawozowy został obliczony oddzielnie dla poszczególnych makroele2 Terminologia angielska: „bilans na powierzchni pola” – „soil surface nutrient balance”; „bilans

brutto” – „gross balance”.
3 Szczegółowy opis badania strukturalnego wraz z metodą doboru gospodarstw do badania,
a także z najważniejszymi charakterystykami produkcyjno-organizacyjnymi polskiego rolnictwa
został zaprezentowany w publikacji [GUS 2008]. Koordynacją badania strukturalnego zajmował się
Urząd Statystyczny w Olsztynie.
4 Problematyce bilansowania głównych makroskładników w glebie, autorka poświęciła również publikację [Wrzaszcz 2009]. W publikacji tej szczegółowo zaprezentowano poszczególne etapy
obliczeń bilansu nawozowego w gospodarstwach rolnych, zasoby danych indywidualnych jakimi
dysponuje GUS, a także przyjęte założenia pozwalające na uzupełnienie brakujących statystyk.
5 Zastosowaną metodę badawczą przedstawiono w pierwszej części opracowania publikowanego w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego nr 3/2010.
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mentów, takich jak azot (N), fosfor (P), potas (K) w odniesieniu do powierzchni
użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, czyli na 1 hektar UR.
Oznacza on różnicę między sumą makroelementów wnoszonych do gleby a sumą
makroelementów wynoszonych z gleby. W kalkulacji bilansu nawozowego, po
stronie przychodów uwzględniono makroskładniki pochodzące z nawozów
(mineralnych, naturalnych, organicznych, w przypadku azotu również z opadu atmosferycznego oraz biologicznego wiązania tego pierwiastka), natomiast
po stronie rozchodów określono ilość składników wynoszonych w zbiorach roślin z użytków rolnych, w plonie głównym i ubocznym. Obliczone salda bilansu porównano z pożądanymi saldami składników pokarmowych NPK na hektar
użytków rolnych, określonymi na poziomie województw (tabela 1). Otrzymane
wyniki bilansu nawozowego pozwoliły na wyróżnienie grup gospodarstw o zróżnicowanym saldzie bilansu azotu, fosforu i potasu, a mianowicie: gospodarstwa
o optymalnym (zrównoważonym) saldzie, gospodarstwa o zawyżonym saldzie
(czyli przekraczającym maksymalny poziom, informujący o możliwych stratach
danego składnika i negatywnym oddziaływaniu na środowisko), a także gospodarstwa o zaniżonym saldzie (czyli kształtującym się poniżej minimalnego poziomu, świadczącym o zbyt małych dawkach nawozów w stosunku do potrzeb pokarmowych roślin, a także zachodzącym procesie zmniejszania zasobności gleby).
W ten sposób wyróżnione grupy gospodarstw poddano charakterystyce.
Tabela 1
Optymalne przedziały sald głównych makroskładników
w gospodarstwach rolnych według województw (kg/1 ha UR)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Saldo N
MIN
MAX
23,0
28,1
50,1
60,1
33,3
40,7
28,9
35,3
44,6
54,6
38,2
46,6
40,1
49,1
37,2
45,4
27,9
34,1
45,9
55,9
35,3
43,1
35,2
43,0
33,5
40,9
37,3
45,5
55,9
65,9
24,8
30,4

MIN
-1,1
-2,9
0,1
-2,1
-0,2
1,7
-1,7
-2,7
0,5
0,8
-2,4
-0,2
1,5
-0,9
-3,5
-0,7

Saldo P

MAX
3,9
2,1
5,1
2,9
4,8
6,7
3,3
2,3
5,5
5,8
2,6
4,8
6,5
4,1
1,5
4,3

MIN
3,5
0,7
9,4
5,9
15,2
9,1
15,5
9,1
9,4
17,5
4,8
5,7
10,5
4,6
12,8
5,0

Saldo K
MAX
8,5
5,7
14,4
10,9
20,2
14,1
20,5
14,1
14,4
22,5
9,8
10,7
15,5
9,6
17,8
10,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i konsultacji z IUNG-PIB.
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3. Wyniki
Podstawowe cechy badanych gospodarstw, takie jak powierzchnia użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, nakłady pracy, inwentarz oraz wielkość ekonomiczna przedstawiono w tabeli 2. Przeciętna powierzchnia użytków
rolnych w gospodarstwach indywidualnych w 2007 r. wyniosła niespełna 6 ha.
Gospodarstwa o optymalnym saldzie azotu czy też potasu, jak również gospodarstwa o zrównoważonym nawożeniu trzema badanymi pierwiastkami cechowały
się relatywnie większą powierzchnią użytków rolnych w odniesieniu do przeciętnego gospodarstwa indywidualnego (różnica wyniosła odpowiednio ponad 20%,
mniej niż 30% oraz 15%). Przeciętna powierzchnia użytków rolnych gospodarstw
zwiększała się wraz ze wzrostem salda bilansu głównych makroelementów. Gospodarstwa o zaniżonym saldzie cechowały się najmniejszą powierzchnią gruntów
rolnych. Gospodarkę nawozową w gospodarstwach relatywnie większych można
uznać za bardziej precyzyjną i dostosowaną do potrzeb pokarmowych roślin.
Przeciętna powierzchnia użytków rolnych wynikała ze struktury liczebności
gospodarstw rolnych według ich areału (wykresy 1a-d). Mikrogospodarstwa (czyli gospodarstwa o powierzchni do 1 ha) występowały najmniej licznie w zbiorowości gospodarstw o zrównoważonym bilansie azotu, potasu oraz wszystkich
makroskładników jednocześnie (około 15%), natomiast zasadniczo wyróżniły się
w gospodarstwach o zaniżonym saldzie bilansu badanych makroskładników (2931%). Strukturę obszarową gospodarstw o poprawnym saldzie bilansu wszystkich
badanych makroskładników (oddzielnie N, P i K, jak również jednocześnie NPK)
uznano za zdecydowanie korzystniejszą w relacji do gospodarstw o zaniżonym
wyniku bilansowym. Dane przedstawione na wykresach wskazują na znaczenie
gospodarstw o ponadprzeciętnej powierzchni użytków rolnych w aspekcie zrównoważonego nawożenia.
Struktura użytków rolnych w gospodarstwach o optymalnym saldzie makroskładników tj. azotu, fosforu i potasu zasadniczo nie odbiegała od przeciętnej
struktury gospodarstw indywidualnych, natomiast zdecydowanie różnicowała
gospodarstwa o zaniżonym i zawyżonym wyniku bilansowym. (wykresy 2a-d).
Uwagę zwraca znacznie wyższy udział użytków zielonych w gospodarstwach
o zaniżonym saldzie bilansu azotu, fosforu i potasu w porównaniu z jednostkami
o zbyt wysokim wyniku bilansowym (25-29% wobec 17-19%). Dane te wskazują
na ograniczone nawożenie na trwałych użytkach zielonych. Rolnicy koncentrując
się na nawożeniu upraw polowych, traktują obszar łąk i pastwisk jako powierzchnię dostatecznie urodzajną bez stosowania (lub też przy ograniczonej ilości) nawozów mineralnych. Uwzględniając coraz szybciej wzrastające ceny nawozów,
takie działanie jest racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione, jednocześnie prowadząc do ekstensyfikacji produkcji tych użytków rolnych.
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Tabela 2
Podstawowe cechy gospodarstw dotyczące czynników
i organizacji produkcji według salda bilansu azotu, fosforu i potasu
Wyszczególnienie

Liczba
gospodarstw

Indywidualne

2 387 246

N

P

K
NPK

Wartości cech na gospodarstwo
UR w DKR
ha
5,9

praca
JPZ1
0,9

zwierzęta SD
na ha UR2
0,7

wielkość
ekonomiczna ESU
3,3

optymalne

121 250

7,2

1,2

0,5

3,8

zawyżone

888 865

7,8

1,3

0,9

5,4

zaniżone

1 366 364

4,5

0,7

0,4

1,9

optymalne

393 652

5,7

1,0

0,6

2,9

zawyżone

894 500

7,6

1,2

0,9

5,3

zaniżone

1 088 327

4,5

0,7

0,4

1,9

optymalne

96 118

7,5

1,2

0,6

4,0

zawyżone

732 618

8,0

1,3

1,0

5,7

zaniżone

1 547 743

4,8

0,8

0,4

2,2

optymalne

2 876

6,6

1,1

0,6

3,0

1

Wielkość nakładów pracy, wyrażone w jednostkach pełnozatrudnionych (JPZ).
zwierząt w gospodarstwach posiadających zwierzęta gospodarskie,
wyrażone w sztukach dużych (SD).
Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
2 Pogłowie

Wykresy 1a-d
Struktura gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanym wyniku bilansu
głównych makroskładników według powierzchni użytków rolnych

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
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Kolejnym elementem są uprawy trwałe. Powszechnie sadownictwo jest traktowane jako wysokonakładowa gospodarka rolna. Podejmowanie decyzji związanych z poziomem nawożenia upraw rolniczych zarówno przy prowadzeniu tradycyjnej (konwencjonalnej) gospodarki rolnej, jak również produkcji specjalistycznej nie przesądza o ocenie ilości stosowanych nawozów i jakości podejmowanych
praktyk. Zbliżony udział powierzchni upraw trwałych w badanych grupach gospodarstw rolnych nie wskazuje na współzależność tego typu produkcji rolniczej
(m.in. sadowniczej) i poziomu salda bilansu badanych makroelementów w glebie.
Wykresy 2a-d
Struktura powierzchni użytków rolnych w gospodarstw indywidualnych
o zróżnicowanym wyniku bilansu głównych makroskładników

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

W tabeli 2 przedstawiono również nakłady pracy w badanych gospodarstwach.
Nakłady pracy zostały wyrażone w jednostkach pełnozatrudnionych6 i przeciętnie kształtowały się na poziomie poniżej jednej jednostki przeliczeniowej na gospodarstwo rolne. Gospodarstwa o zróżnicowanym wyniku bilansowym różniły
się poziomem nakładów pracy, ale jednocześnie cechowały się proporcjonalną ich
relacją względem powierzchni użytkowanych gruntów. Wyniki te potwierdzają
powszechnie znane zależności czynników produkcji takich jak ziemia i praca.
6 JPZ – jednostka pełnozatrudniona, inaczej roczna jednostka pracy (AWU). Oznacza ekwiwalent pełnego etatu. W Polsce zastosowano jednostkę pracy równą 2120 godzin pracy w roku, tzn.
265 dni roboczych po 8 godzin pracy dziennie. Przy wyliczaniu nakładów pracy wyrażonych w JPZ
(zgodnie z metodologią Eurostat) zachowano warunek, że na 1 osobę nie może przypadać więcej niż
1 JPZ, nawet jeśli w rzeczywistości pracuje ona dłużej.
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Przeciętna obsada zwierząt w gospodarstwach indywidualnych kształtowała
się na poziomie 0,7 sztuki dużej na 1 ha użytków rolnych (tabela 2)7. Wskazany
poziom obsady zwierząt gospodarskich można uznać za przyjazny dla środowiska przyrodniczego, nie tylko na poziomie kraju, lecz także w wyszczególnionych
grupach gospodarstw. Przeciętna obsada zwierząt nie przekraczała 2 SD na 1 ha
UR w żadnej z grup, stąd też otrzymane wyniki uznano za bezpieczne dla środowiska przyrodniczego [Toczyński, Wrzaszcz, Zegar 2009]. W przypadku oceny
poziomu sald składników pokarmowych, ważna jest relacja obsady zwierząt na
gruntach rolnych między badanymi jednostkami o zróżnicowanym wyniku bilansowym. Warto zwrócić uwagę, iż obsada zwierząt w gospodarstwach wyróżniających się zrównoważonym nawożeniem azotem, fosforem i potasem kształtowała
się na poziomie około 0,5-0,6 SD na 1 ha UR i jednocześnie była niższa o około
40% w porównaniu z gospodarstwami generującymi wysokie nadwyżki bilansowe (0,9-1,0 SD na 1 ha UR).
Zbiorczą kategorią uwzględniającą główne czynniki produkcji jest wielkość
ekonomiczna gospodarstwa rolnego8. To kategoria sumaryczna, będąca wynikiem powierzchni i struktury upraw, jak również pogłowia i struktury inwentarza
żywego w gospodarstwie rolnym (tabela 2). Wielkość ekonomiczna gospodarstw
o optymalnym saldzie bilansu azotu, fosforu i potasu, jak również gospodarstw
cechujących się zbilansowaniem trzech badanych makroelementów nieznacznie
różniła się od przeciętnej wielkości gospodarstw indywidualnych, która kształtowała się na poziomie 3,3 ESU. Zasadnicze różnice wystąpiły między grupą gospodarstw o zawyżonym i zaniżonym saldzie badanych makroskładników (odpowiednio wyższa prawie trzykrotnie w przypadku salda bilansu azotu i fosforu
oraz ponad dwuipółkrotnie w przypadku salda bilansu potasu). Wyższa wielkość
ekonomiczna gospodarstwa rolnego wynika z wyższego poziomu standardowej
nadwyżki bezpośredniej9, będącej efektem m.in. większej powierzchni uprawianych roślin w danym gospodarstwie. Stąd pośrednio wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego sprzyja większym nakładom przemysłowych środków
produkcji, często nawet przekraczającym potrzeby pokarmowe roślin.
7 W celu uzyskania informacji o ogólnym obciążeniu gospodarstwa inwentarzem żywym stosuje się przeliczenie pogłowia zwierząt na sztuki duże (SD). Sztuka duża jest to wielkość umowna,
w Polsce 1 sztuka duża określa zwierzę o ciężarze 500 kg. Posługując się współczynnikami odpowiadającymi poszczególnym gatunkom i klasom zwierząt, możliwe jest sumaryczne wyrażenie obsady
inwentarza w gospodarstwie rolnym. Termin ten zamiennie jest stosowany z dużą jednostką przeliczeniową (DJP), ang. livestock unit (LU).
8 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest to suma standardowych nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności prowadzonych w tym gospodarstwie. Wielkość ekonomiczna wyrażona jest w Europejskich Jednostkach Wielkości (ESU). Wartość ta od 1984 r. wynosi 1200 euro.
9 Standardowa nadwyżka bezpośrednia jest nadwyżką średniej z trzech lat wartości produkcji
określonej działalności rolniczej nad średnią z trzech lat wartością kosztów bezpośrednich w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcji.
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W każdej z badanych grup gospodarstw przewagę stanowiły gospodarstwa najmniejsze pod względem wielkości ekonomicznej (bardzo małe, nieżywotne) (wykresy 3a-d). Przeciętnie ponad dwie trzecie gospodarstw indywidualnych cechowało się wielkością ekonomiczną nie przekraczającą 2 ESU, a wśród tych o zaniżonym
saldzie bilansu nawozowego aż 80%. Jednak znaczenie najmniejszych gospodarstw
rolnych było zróżnicowane w badanych grupach. Gospodarstwa o optymalnym
saldzie badanych makroskładników wyróżniły się relatywnie mniejszym udziałem
gospodarstw nieżywotnych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych. Natomiast
gospodarstwa najbardziej znaczące z punktu widzenia rynku, w tym produkcji
żywności, o dużym znaczeniu gospodarczym, czyli o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU stanowiły przeciętnie, jak również wśród gospodarstw zrównoważonych, zaledwie 3-4%. Najbardziej korzystną strukturę ekonomiczną gospodarstw
stwierdzono wśród tych o zawyżonym wyniku bilansowym. Tu relatywnie większe
znaczenie posiadały gospodarstwa żywotne, produkujące w większej skali na rynek
czyli gospodarstwa powyżej 4 ESU (wśród gospodarstw o zawyżonym saldzie azotu,
fosforu i potasu grupa ta stanowiła 32-34%, natomiast 24% w grupie gospodarstw
o poprawnym zbilansowaniu każdego ze składników).
Wykresy 3a-d
Struktura gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanym wyniku bilansu
głównych makroskładników według ich wielkości ekonomicznej

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Prezentowane wyniki dowodzą, że zarówno w bardzo małych gospodarstwach
rolnych, jak również w bardzo dużych pod względem siły ekonomicznej częściej
prowadzona jest niezrównoważona gospodarka nawozowa i gospodarstwa te
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stwarzają zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Zależność wielkości ekonomicznej i jej siły oddziaływania na środowisko można porównać do znaczenia
nawożenia w plonowaniu roślin. Potencjalnie pożądane jest stosowanie środków
produkcji, gdyż brak danego czynnika powoduje znaczące obniżenie plonów, jednakże zbyt wysokie nawożenie również przyczyni się do obniżenia efektów produkcyjno-ekonomicznych.
Z punktu widzenia problematyki zrównoważenia gospodarstw rolnych, szczególna waga przypisana jest gospodarstwom, w których prowadzona jest jednocześnie produkcja roślinna i zwierzęca. Nawożenie upraw nawozami naturalnymi,
stanowi jedno z podstawowych elementów strony przychodowej bilansu nawozowego, a takie praktyki są głównie zdeterminowane podjęciem chowu i/lub hodowli zwierząt przez rolnika. Opierając się na definicji, którą posługuje się GUS
m.in. na potrzeby badania struktury gospodarstw rolnych, gospodarstwo rolne
może być ukierunkowane na produkcję roślinną, zwierzęcą lub obydwa kierunki
produkcji są prowadzone w gospodarstwie. Jak wskazują dane z 2007r., 20% gospodarstw indywidualnych nie posiadało upraw polowych, a prawie 40% zwierząt
(wykresy 4a-d). W gospodarstwach charakteryzujących się optymalnym saldem
bilansu azotu i potasu częściej uprawiano rośliny polowe (ponad 90%), utrzymywano zwierzęta gospodarskie (około 80%), jak również jednocześnie prowadzono
obydwa kierunki produkcji (prawie 75%) w relacji do przeciętnych wyników. Gospodarstwa wyróżniające się optymalnym saldem bilansu fosforu cechowały się
zbliżoną strukturą podejmowanych kierunków produkcji rolniczej do przeciętnych gospodarstw indywidualnych. Częstotliwość występowania gospodarstw,
w których zajmowano się jednocześnie uprawą roślin polowych oraz hodowlą
zwierząt, czy też hodowlą zwierząt niezależnie od produkcji roślinnej, była ponad
półtora razy wyższa wśród gospodarstw o optymalnym saldzie w porównaniu do
gospodarstw o zaniżonym saldzie bilansu azotu i potasu. W przypadku fosforu
różnice te były mniejsze, jednakże wyraźnie się zaznaczyły.
W gospodarstwach o niedostatecznej gospodarce nawozowej azotem, fosforem i potasem, w około 25% badanych obiektów nie uprawiano roślin polowych. W gospodarstwach tych utrzymywano pastwiska i łąki. Dane te świadczą
o ekstensywnych praktykach nawozowych na powierzchni trwałych użytków zielonych. Dodatkowo w co drugim gospodarstwie o zaniżonym saldzie badanych
makroskładników nie utrzymywano inwentarza żywego. Informacja ta podkreśla
znaczenie produkcji zwierzęcej w nawożeniu roślin, a finalnie jej wpływ na zbilansowanie składników pokarmowych w glebie. Na podstawie tych wyników można
twierdzić, że rolnicy nie rekompensują relatywnych strat nawozowych wynikających z zaniechania praktyk nawożenia naturalnego nawozami mineralnymi. Coraz rzadziej podejmowany przez rolników kierunek produkcji zwierzęcej wpływa
na stan środowiska przyrodniczego. Zaniechanie, jak i wysoko intensywna pro-
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dukcja zwierzęca (w szczególności przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni
upraw polowych) narusza równowagę środowiskową. Stąd też, nie tylko poziom
intensywności, ale również kierunek i struktura produkcji mają znaczenie w bilansowaniu makroskładników w glebie.
Wykresy 4a-d
Odsetek gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanym wyniku bilansu
głównych makroskładników według prowadzonego kierunku
produkcji rolniczej

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Udział gospodarstw, w których nie podejmowano praktyk nawozowych uznano za wysoki. Przeciętnie w co trzecim gospodarstwie nie stosowano nawozów
mineralnych i/lub wapniowych, natomiast w co drugim nawozów naturalnych
(wykresy 5a-d). Częstotliwość stosowania nawozów mineralnych i naturalnych
kształtowała się na relatywnie wyższym poziomie w gospodarstwach o optymalnym i zawyżonym nawożeniu azotem, jak również potasem (odpowiednio około
90% i 65%). Znacznie rzadziej stosowano nawozy wśród gospodarstw o zaniżonym saldzie badanych makroskładników, gdzie nawozy mineralne stosowano
w 60%, a naturalne w 40% gospodarstw. Zaniechanie praktyk nawozowych w gospodarstwach rolnych uzasadnia niepoprawne salda bilansu nawozowego azotu,
fosforu i potasu.
Z przedstawionych wykresów wynika, że problem zbilansowania składników pokarmowych w glebie jest związany m.in. z niepodejmowaniem nawożenia gruntów rolnych przez rolników. Z pewnością poprawne zbilansowanie ba-
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danych pierwiastków w glebie jest uwarunkowane określeniem właściwych dawek
składników pokarmowych, zależnie od rodzaju stosowanych nawozów i potrzeb
pokarmowych uprawianych roślin. Zaniechanie odżywiania uprawianych roślin
(w szczególności w dłuższym okresie) skutkuje zmianą zasobności gleb w składniki
pokarmowe, co wpływa na urodzajność gleb i plony roślin. Przedstawione statystyki
liczbowe prezentują znaczącą skalę gospodarstw rolnych, w których nie stosowano nawozów mineralnych i/lub naturalnych. Do powodów niepodejmowania, czy
też zaniechania nawożenia roślin niewątpliwie zaliczają się rosnące ceny przemysłowych środków produkcji, zdecydowanie nieproporcjonalne do cen produktów
rolniczych10. W szczególności odczuwają to rolnicy będący posiadaczami małoobszarowych i mniej dochodowych gospodarstw rolnych. Kolejną kwestią jest coraz
częstsze ukierunkowanie polskich gospodarstw na produkcję roślinną, tym samym
zaprzestanie prowadzenia produkcji zwierzęcej i zaniechanie praktyk nawożenia
naturalnego. Alternatywnym, lecz niewystarczającym źródłem przychodów składników nawozowych jest przyorana słoma (głównie zbóż).
Wykres 5a-d
Odsetek gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanym wyniku bilansu
głównych makroskładników według rodzaju stosowanych nawozów

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.

Badane gospodarstwa cechowały się zbliżoną strukturą rodzajową stosowanych nawozów mineralnych i naturalnych. Jak prezentują statystyki, najważniejszym składnikiem plonotwórczym jest azot. Większość rolników podejmujących
10 Szczegółowa analiza ilościowa i wartościowa nawozów mineralnych jest regularnie prezen-

towana w Analizach Rynkowych [IERiGŻ PIB, ARR, MRiRW 2009].
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praktyki nawozowe, stosuje nawozy azotowe (przeciętnie 90%). Kolejne pod
względem znaczenia są nawozy wieloskładnikowe (w około dwóch trzecich gospodarstw stosowano te nawozy). Rolnicy znacznie rzadziej stosują nawozy fosforowe i potasowe (przeciętnie w co piątym gospodarstwie). Niewątpliwie zaletą
stosowania nawozów wieloskładnikowych jest ich bogaty skład i określona proporcja makroskładników. Niska zasobność gleb w fosfor i potas, jak również przeważająca część gospodarstw o zaniżonym saldzie tych makroelementów powinny
skłonić do stosowania nawozów zawierających wymienione składniki.
Głównym nawozem naturalnym stosowanym w Polsce jest obornik (u 99%
rolników stosujących nawozy naturalne). Relatywnie rzadziej używanym nawozem naturalnym jest gnojówka i gnojowica11 (odpowiednio 25% i 3%), w szczególności w gospodarstwach o zaniżonym wyniku bilansowym. Taki rozkład nawozów naturalnych wynikał z systemu utrzymania zwierząt.
Zagadnienia ekonomiczne (kategorie produkcji i dochodów z gospodarstwa
rolnego) nie są przedmiotem badania struktury gospodarstw rolnych. W ramach
badania natomiast zostały ustalone źródła dochodów rolnika i jego rodziny, które
stanowią kryterium typologii społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych
w statystyce publicznej (wykres 6a-d).
Wykres 6a-d
Struktura gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanym wyniku bilansu
głównych makroskładników według przeważającego źródła dochodów

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
11 Gnojówka i gnojowica to nawozy naturalne, które również są cennym źródłem makroele-

mentów [A. Harasim 2009].
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Dochody z działalności rolniczej stanowiły dla 25% gospodarstw przeważające źródło utrzymania gospodarstwa domowego.12 Dochody z tego tytułu miały
relatywnie większe znacznie w gospodarstwach charakteryzujących się zrównoważonym oraz zawyżonym nawożeniem azotowym, fosforowym i potasowym,
w odniesieniu do przeciętnych gospodarstw indywidualnych. Jednocześnie gospodarstwa o zawyżonych saldach bilansu wymienionych pierwiastków, ponad
dwukrotnie częściej były ukierunkowane na działalność rolniczą w porównaniu
z gospodarstwami o zaniżonym saldzie badanych makroskładników. W tej ostatniej grupie większe znaczenie posiadały dochody z działalności pozarolniczej
oraz emerytur i rent. Ukierunkowanie gospodarstw na produkcję rolniczą, tym
samym pozyskiwanie znaczących źródeł dochodów z tego tytułu w ogólnym budżecie gospodarstw domowych, sprzyja zwiększeniu poziomu nawożenia i możliwości zbilansowania makroelementów w glebie.
W tabeli 3 przedstawiono poszczególne elementy wnoszenia i wynoszenia badanych składników mineralnych, jak również saldo bilansu wraz ze wskaźnikami
efektywności ich wykorzystania. Gospodarstwa o optymalnym saldzie bilansu
azotu cechowały się zbliżonym do gospodarstw indywidualnych poziomem nawożenia mineralnego, naturalnego, jak również podobnym saldem poszczególnych makroelementów i efektywności ich wykorzystania. Przeciętnie azot pochodzenia mineralnego stanowił ponad 50%, naturalnego 30%, wiązany symbiotycznie i z opadu atmosferycznego mniej niż 20% w łącznej ilości azotu wnoszonej
do gleby. Poziom nawożenia azotem pochodzenia mineralnego, jak również naturalnego był niższy w gospodarstwach zrównoważonych w porównaniu z tymi
o zbyt intensywnym nawożeniu (odpowiednio 35% i 25%), ale jednocześnie był
znacznie wyższy w relacji do gospodarstw o zaniżonym saldzie bilansu azotu (odpowiednio prawie 100% i 80%). W przypadku fosforu i potasu, relacje pomiędzy
grupami kształtowały się bardzo podobnie. Azot wnoszony w postaci wiązanej
symbiotycznie, jak również w opadzie atmosferycznym miał relatywnie mniejsze znaczenie względem azotu pochodzenia naturalnego i mineralnego (od 13%
w łącznej ilości azotu wnoszonej w gospodarstwach o zawyżonym saldzie, do 30%
w gospodarstwach o zaniżonym saldzie).
Zbliżone relacje zużycia poszczególnych makroskładników w badanych grupach gospodarstw świadczą o znaczeniu nawozów wieloskładnikowych (przeciętnie relacje zużycia azotu, fosforu i potasu pochodzenia mineralnego kształtowały
się na poziomie 100:18:40). W związku z tym, iż badane gospodarstwa cechowała
12 Łączne dochody z działalności rolniczej obejmowały wartość sprzedanych produktów rol-

nych oraz wartość produktów zużytych w celach konsumpcyjnych w gospodarstwie domowym lub
wykorzystanych do dalszej produkcji w gospodarstwie rolnym. W dochodach uwzględniono płatności bezpośrednie, płatność z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, z tytułu wspierania gospodarstw niskotowarowych oraz płatność
rolnośrodowiskową [GUS 2007].
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zbliżona struktura zasiewów, poziom wynoszenia badanych makroskładników
nie różnicował wyodrębnionych grup. W związku z tym, wynik salda bilansu był
w zasadniczej mierze determinowany przez poziom nawożenia mineralnego i naturalnego.
Przeciętne salda bilansu azotu, fosforu i potasu były zróżnicowane między
badanymi grupami gospodarstw. Przeciętne saldo trzech badanych makroskładników w gospodarstwach indywidualnych, jak również poziom sald w gospodarstwach o optymalnym nawożeniu azotem uznano za zrównoważone (odpowiednio 53 kg N, 6 kg P, 13 kg K oraz 45 kg N, 5 kg P, 10 kg K). Wśród gospodarstw
o zawyżonym saldzie azotu, przeciętne saldo tego makroskładnika kształtowało
się na bardzo wysokim poziomie (100 kg), natomiast wśród gospodarstw o zaniżonym saldzie na niskim dodatnim poziomie (1 kg). Salda fosforu i potasu dla
wymienionych dwóch grup również znacząco odbiegały od pożądanych poziomów. Gospodarstwa, w których stosowano nawozy azotowe w niewłaściwych ilościach, również wyróżniły się niepoprawną gospodarką nawozową pozostałymi
makroskładnikami. Prezentowane wyniki wskazują na znaczne zagrożenie wynikające ze zbyt intensywnej, jak również ekstensywnej gospodarki nawozowej
w przeważającej części gospodarstw indywidualnych.
Efektywność wykorzystania głównych makroskładników należy do podstawowych wskaźników służących do oceny stanu zrównoważenia produkcji rolnej
w aspekcie środowiskowym i ekonomicznym [Pietrzak 1997]. Efektywność wykorzystania składników nawozowych najczęściej określana jest jako procentowy
stosunek wynoszonych z gleby do wnoszonych makroskładników w danym gospodarstwie rolnym. Jeżeli wskaźnik ten kształtuje się na poziomie poniżej 100%,
to wskazuje na akumulację makroskładnika w glebie, natomiast jego poziom
powyżej 100% wskazuje na czerpanie przez uprawiane rośliny z dotychczas zakumulowanych „zapasów” makroskładników w glebie. W IUNG-PIB przeciętna
efektywność wykorzystania azotu obliczana jest na poziomie regionalnym. Prezentowany wynik efektywności wykorzystania azotu dla gospodarstw indywidualnych na poziomie 57%, jest zbieżny z dotychczasowymi badaniami IUNG-PIB
[Kopiński 2007].
W tabeli 4 przedstawiono elementy wnoszenia i wynoszenia składników mineralnych w grupach gospodarstw według salda bilansu fosforu. Przeciętnie fosfor pochodzenia mineralnego stanowił ponad 60%, a naturalnego 40% w łącznej
ilości fosforu wnoszonego do gleby. Poziom nawożenia fosforem pochodzenia
mineralnego, jak również naturalnego był niższy w grupie gospodarstw zrównoważonych w porównaniu z gospodarstwami o zbyt intensywnym nawożeniu
(odpowiednio o 60% i 50%), ale jednocześnie był znacznie wyższy w relacji do
gospodarstw o zaniżonym saldzie fosforu (ponad 210% i prawie 90%). W przypadku azotu i potasu, różnice między grupami były relatywnie mniejsze, jednak-
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że kształtowały się na wysokim poziomie. Poziom wynoszenia poszczególnych
składników był zbliżony w badanych grupach gospodarstw.
Tabela 3
Saldo bilansu nawozowego w gospodarstwach indywidualnych
(grupowanie według salda bilansu azotu)
Wyszczególnienie

Indywidualne

Saldo azotu
optymalne

zawyżone

zaniżone

Elementy wnoszenia
A. Nawożenie mineralne (kg/ha)
Azot (N)

64,3

61,1

94,3

Fosfor (P)

11,3

11,3

15,0

7,2

Potas (K)

25,4

25,3

33,7

16,2

101,0

97,7

143,0

54,5
17,1

Suma NPK

31,1

B. Nawożenie naturalne (kg/ha)
Azot (N)

37,4

31,0

55,4

Fosfor (P)

7,7

5,9

11,5

3,3

Potas (K)

35,4

31,1

51,9

17,0

Suma NPK

80,4

68,0

118,8

37,3

5,3

5,5

5,5

5,0

17,0

17,0

17,0

17,0

C. Azot wiązany symbiotycznie (kg/ha)
D. Azot w opadzie atmosferycznym (kg/ha)
E. Wnoszenie NPK (kg/ha)
Azot (N) (A+B+C+D)

123,9

114,6

172,2

70,2

Fosfor (P) (A+B)

19,0

17,2

26,5

10,5

Potas (K) (A+B)

60,8

56,4

85,6

33,2

203,7

188,2

284,3

113,8

Azot (N)

70,7

69,6

72,1

69,3

Fosfor (P)

12,6

12,5

13,0

12,1

Potas (K)

47,8

46,4

49,7

45,7

131,0

128,6

134,8

127,1

53,2

44,9

100,1

0,9

6,4

4,7

13,5

-1,6

Suma NPK
F. Wynoszenie NPK (kg/ha)

Suma NPK
G. Saldo NPK (kg/ha) (E-F)
Azot (N)
Fosfor (P)
Potas (K)

13,1

10,0

35,8

-12,6

Przeciętne saldo NPK

72,7

59,7

149,5

-13,2

Przeciętna efektywność wykorzystania N

57,1

60,8

41,9

98,7

Przeciętna efektywność wykorzystania P

66,2

72,5

48,9

115,4

Przeciętna efektywność wykorzystania K

78,5

82,3

58,1

137,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
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Gospodarstwa o zrównoważonym saldzie bilansu fosforu cechowały się nie
tylko zrównoważeniem ilości tego makroskładnika w glebie, ale również poprawną gospodarką nawozową azotu i potasu (salda bilansu kształtowały się na poziomie 45 kg N, 2 kg P, 6 kg K). Gospodarstwa o zawyżonym saldzie bilansu fosforu
wyróżniły się również niepoprawnym saldem azotu i potasu (87 kg N, 17 kg P,
39 kg K), podobnie jak gospodarstwa o zaniżonym saldzie fosforu (11 kg N, 7 kg P, -16 kg K). W związku z tym, efektywność wykorzystania badanych makroskładników była zbyt niska w gospodarstwach o zawyżonym saldzie bilansu
fosforu, co przyczyniało się do akumulacji fosforu w glebie.
Kolejnym badanym pierwiastkiem był potas (tabela 5). Gospodarstwa o optymalnym saldzie bilansu potasu cechowały się zbliżonym poziomem poszczególnych etapów kalkulacji sald bilansu azotu, fosforu i potasu do przeciętnych wyników dla gospodarstw indywidualnych. Przeciętnie potas pochodzenia mineralnego stanowił 40%, a naturalnego 60% w łącznej ilości potasu wnoszonego do gleby.
To odwrotna relacja w porównaniu z wcześniej badanymi pierwiastkami, czyli
azotem i fosforem, gdzie zasadniczym źródłem makroskładników były nawozy
mineralne. Poziom nawożenia potasem pochodzenia mineralnego, jak również
naturalnego był niższy w gospodarstwach zrównoważonych w porównaniu z tymi
o zbyt intensywnym nawożeniu (odpowiednio o 50% i 45%), i jednocześnie był
znacznie wyższy w relacji do gospodarstw o zaniżonym saldzie bilansu potasu
(odpowiednio o 90% i 85%).
Wynoszenie poszczególnych składników kształtowało się na zbliżonym poziomie w badanych grupach gospodarstw, podobnie jak w przypadku wcześniej
opisywanych makroelementów. Gospodarstwa o zrównoważonym saldzie bilansu
potasu cechowały się zrównoważeniem ilości badanego makroskładnika w glebie
oraz poprawną gospodarką nawozową azotu i fosforu (salda kształtowały się na
poziomie 53 kg N, 6 kg P, 13 kg K). Gospodarstwa o zawyżonym saldzie bilansu potasu miały również niepoprawne saldo azotu i potasu (zbyt wysokie saldo
każdego z rozważanych makroskładników (93 kg N, 17 kg P, 52 kg K), podobnie
jak gospodarstwa o zaniżonym saldzie potasu (w tej grupie salda były zbyt niskie,
szczególnie alarmujące są wyniki ujemne 21 kg N, -2 kg P, -18 kg K). Efektywność
wykorzystania badanych makroskładników była zbyt niska w gospodarstwach
o zawyżonym saldzie bilansu potasu i za wysoka w przypadku zaniżonego salda
tego pierwiastka.
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Tabela 4
Saldo bilansu nawozowego w gospodarstwach indywidualnych
(grupowanie według salda bilansu fosforu)
Wyszczególnienie

Indywidualne

Saldo fosforu
optymalne

zawyżone

zaniżone

57,5

84,0

40,3
2,5

Elementy wnoszenia
A. Nawożenie mineralne (kg/ha)
Azot (N)

64,3

Fosfor (P)

11,3

7,9

18,9

Potas (K)

25,4

20,1

39,2

9,0

101,0

85,5

142,0

51,8

Suma NPK
B. Nawożenie naturalne (kg/ha)
Azot (N)

37,4

30,3

53,8

16,7

Fosfor (P)

7,7

5,5

11,5

2,9

Potas (K)

35,4

30,9

49,6

17,2

Suma NPK

80,4

66,7

114,9

36,9

5,3

5,3

5,2

5,4

17,0

17,0

17,0

17,0

123,9

110,1

159,9

79,5

Fosfor (P) (A+B)

19,0

13,4

30,4

5,4

Potas (K) (A+B)

60,8

51,0

88,8

26,2

203,7

174,4

279,1

111,1

Azot (N)

70,7

66,8

73,4

68,8

Fosfor (P)

12,6

11,8

13,1

12,1

C. Azot wiązany symbiotycznie (kg/ha)
D. Azot w opadzie atmosferycznym (kg/ha)
E. Wnoszenie NPK (kg/ha)
Azot (N) (A+B+C+D)

Suma NPK
F. Wynoszenie NPK (kg/ha)

Potas (K)
Suma NPK

47,8

44,8

49,9

46,1

131,0

123,4

136,4

127,0
10,7

G. Saldo NPK (kg/ha) (E-F)
Azot (N)

53,2

43,3

86,5

Fosfor (P)

6,4

1,5

17,3

-6,7

Potas (K)

13,1

6,2

38,8

-20,0

Przeciętne saldo NPK

72,7

51,0

142,7

-15,9

Przeciętna efektywność wykorzystania N

57,1

60,7

45,9

86,5

Przeciętna efektywność wykorzystania P

66,2

88,5

43,1

222,5

Przeciętna efektywność wykorzystania K

78,5

87,9

56,2

176,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
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Saldo bilansu nawozowego w gospodarstwach indywidualnych
(grupowanie według salda potasu)
Wyszczególnienie

Indywidualne

Tabela 5

Saldo potasu
optymalne

zawyżone

zaniżone

49,8

Elementy wnoszenia
A. Nawożenie mineralne (kg/ha)
Azot (N)

64,3

65,9

82,5

Fosfor (P)

11,3

11,5

16,8

7,0

Potas (K)

25,4

23,0

43,0

11,9

101,0

100,4

142,3

68,7
18,4

Suma NPK
B. Nawożenie naturalne (kg/ha)

37,4

33,8

60,8

Fosfor (P)

Azot (N)

7,7

6,7

12,6

3,6

Potas (K)

35,4

32,9

57,6

17,7

Suma NPK

80,4

73,4

131,0

39,8

5,3

5,1

5,1

5,4

17,0

17,0

17,0

17,0

123,9

121,7

165,5

90,6

C. Azot wiązany symbiotycznie (kg/ha)
D. Azot w opadzie atmosferycznym (kg/ha)
E. Wnoszenie NPK (kg/ha)
Azot (N) (A+B+C+D)
Fosfor (P) (A+B)

19,0

18,2

29,4

10,6

Potas (K) (A+B)

60,8

55,9

100,6

29,6

203,7

195,8

295,4

130,8

Suma NPK
F. Wynoszenie NPK (kg/ha)
Azot (N)

70,7

68,6

72,8

69,3

Fosfor (P)

12,6

12,3

12,9

12,3

Potas (K)
Suma NPK

47,8

43,7

48,1

47,9

131,0

124,6

133,8

129,4

53,2

53,2

92,7

21,3

6,4

5,9

16,5

-1,7
-18,3

G. Saldo NPK (kg/ha) (E-F)
Azot (N)
Fosfor (P)
Potas (K)

13,1

12,2

52,4

Przeciętne saldo NPK

72,7

71,2

161,6

1,4

Przeciętna efektywność wykorzystania N

57,1

56,3

44,0

76,4

Przeciętna efektywność wykorzystania P

66,2

67,7

44,0

115,7

Przeciętna efektywność wykorzystania K

78,5

78,2

47,9

161,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie.
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4. Podsumowanie i wnioski
W opracowaniu poddano charakterystyce gospodarstwa indywidualne w zależności od poziomu sald bilansu nawozowego głównych makroskładników, czyli
azotu, fosforu i potasu. Podjęta charakterystyka dotyczyła czynników i organizacji
produkcji, w tym praktyk nawozowych w badanych grupach gospodarstw.
Na podstawie przedstawionych wyników, a także literatury przedmiotu, sformułowano poniższe wnioski:
• Prezentowane wyniki dowodzą, że zarówno w bardzo małych, jak również
w bardzo dużych gospodarstwach rolnych pod względem powierzchni użytków rolnych i siły ekonomicznej częściej prowadzona jest niezrównoważona gospodarka nawozowa. Przesłanki ekonomiczne są powodem bardzo
niskiego nawożenia w gospodarstwach bardzo małych, natomiast wysoki
poziom intensywności produkcji i organizacji w gospodarstwach bardzo
dużych.
• Problem poprawnego zbilansowania głównych makroelementów był szczególnie dostrzegalny w gospodarstwach bezinwentarzowych. Zwiększenie
poziomu nawożenia naturalnego, a nawet podjęcie produkcji zwierzęcej
przez rolników skoncentrowanych na produkcji roślinnej, skutkowałoby
wyższym poziomem zrównoważenia gospodarki nawozowej w gospodarstwach indywidualnych.
• Dane liczbowe pozwalają twierdzić, że rolnicy nie rekompensują relatywnych strat nawozowych wynikających z zaniechania praktyk nawożenia naturalnego nawozami pochodzenia przemysłowego.
• Zaniechanie, jak i wysoko intensywna produkcja zwierzęca (w szczególności przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni upraw polowych) narusza
równowagę środowiskową.
• Zwiększony obrót handlowy nawozami naturalnymi między producentami
rolnymi, w szczególności skierowany do producentów rolnych ukierunkowanych na produkcję roślinną, przyczyniłby się do efektywnego rozdysponowania nadwyżek nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwach o wysokim poziomie intensywności produkcji zwierzęcej. Szacuje
się, że obrót ten w 2007 r. miał miejsce w 12% gospodarstw indywidualnych.
• Alternatywnym źródłem przychodów składników nawozowych jest przyorana słoma (głównie zbóż), jednakże jak wskazują prezentowane wyniki, nie jest
to wystarczające źródło rekompensaty braku nawożenia naturalnego.
• Nawozy naturalne są głównym źródłem potasu oraz warunkują poprawne
bilansowanie tego makroskładnika w glebie.
• Większość rolników podejmujących praktyki nawozowe stosowała nawozy azotowe (przeciętnie 94%) oraz wieloskładnikowe (w około dwóch trzecich gospodarstw). Rolnicy znacznie rzadziej stosowali nawozy fosforowe i potasowe.
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• Badane grupy gospodarstw cechowały się zbliżoną strukturą zasiewów,
a wynik bilansu głównych składników pokarmowych był w zasadniczej mierze determinowany poziomem nawożenia mineralnego i naturalnego.
• Gospodarstwa, w których stosowano nawozy azotowe w niewłaściwych ilościach, również wyróżniły się niepoprawną gospodarką nawozową pozostałymi makroskładnikami.
• Poprawne zbilansowanie badanych pierwiastków w glebie jest uwarunkowane określeniem właściwych dawek składników pokarmowych, zależnie
od rodzaju stosowanych nawozów i potrzeb pokarmowych uprawianych roślin. Zaniechanie praktyk odżywiania uprawianych roślin (w szczególności
w dłuższym okresie) skutkuje zmianą zasobności gleb w składniki pokarmowe, co wpływa na urodzajność gleb i plonotwórczość upraw.
• W aspekcie zrównoważonego rozwoju szczególna waga przypisana jest gospodarstwom, w których prowadzona jest jednocześnie produkcja roślinna
i zwierzęca. Jak wynika z zaprezentowanych danych, nie tylko poziom intensywności, ale również kierunek i struktura produkcji ma znaczenie w bilansowaniu podstawowych składników pokarmowych w glebie.
• Ukierunkowanie gospodarstw na produkcję rolniczą (tym samym pozyskiwanie znaczących źródeł dochodów z tego tytułu w ogólnym budżecie
gospodarstw domowych), sprzyja zwiększeniu poziomu nawożenia, a także
zbilansowaniu makroskładników w glebie.
• Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 stworzą możliwość kontynuacji
badań w zakresie określenia sald bilansowych głównych makroskładników
na poziomie indywidualnego gospodarstwa rolnego, a także zniwelowania
wpływu błędów szacunkowych wynikających z dotychczasowych luk informacyjnych.
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SZACUNKOWE SALDO BILANSU AZOTU, FOSFORU I POTASU W GOSPODARSTWACH
INDYWIDUALNYCH (CZĘŚĆ II)

Słowa kluczowe: bilans nawozowy, azot, fosfor, potas, gospodarstwa indywidualne, badanie strukturalne gospodarstw rolnych, GUS
STRESZCZENIE

W opracowaniu poddano charakterystyce gospodarstwa indywidualne w zależności
od poziomu sald bilansu nawozowego głównych makroskładników, czyli azotu, fosforu
i potasu. Podjęta charakterystyka dotyczyła czynników i organizacji produkcji, w tym
praktyk nawozowych w badanych grupach gospodarstw. W tym celu wykorzystano najbardziej aktualne dane statystyczne GUS z poziomu gospodarstwa rolnego za 2007 r.
Określone salda bilansu nawozowego uznano za wskaźniki rolnośrodowiskowe, będące
źródłem informacji o oddziaływaniu rolnictwa na środowisko przyrodnicze.
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THE CALCULATION OF THE FERTILIZER BALANCE OF NITROGEN, PHOSPHORUS
AND POTASSIUM IN THE INDIVIDUAL FARMS (PART II)
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SUM M A RY

The study presents description of the individual farms in Poland in accordance with
fertilizer balance of nitrogen, phosphorus, potassium (in comparison with agricultural
land). The description concerned factors and organization of agricultural production, including fertilizer practices in the distinguishing groups of farms. In this regard, there were
used current statistical data of Central Statistical Office from the farm level concerned in
research in 2007. The fertilizer balance is very important agri-environmental indicator,
which is a source of information about the impact of agriculture on the environment.
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PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE BIOMASY ROŚLIN
JEDNOROCZNYCH NA POTRZEBY ENERGII ODNAWIALNEJ
1. Wstęp
Decyzja Rady Ministrów podjęta w dniu 10 listopada 2009 r., dotycząca polityki energetycznej Polski zakłada do 2020 roku 15 % udziału OZE w energii
finalnej oraz 10 % biopaliw transportowych. Poza tym na posiedzeniu RP w dniu
13 lipca 2010 r. przyjęto informację Ministra Gospodarki dotyczącą instalacji ok.
2000 biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020, w których zaistnieje
możliwość pozyskiwania ok. 1,7 mld m3 biogazu rocznie. Taka ilość biogazu po
oczyszczaniu może pokryć prawie w całości potrzeby odbiorców gazu na terenach
wiejskich.
Dla zrealizowania zwiększonego udziału biopaliw transportowych, istnieje
w naszym kraju dostateczna baza surowcowa i techniczna, aby pozyskiwać potrzebną ilość biokomponentów i zapewnić produkcję biopaliw zgodnie z ustaleniami Narodowego Celu Wskaźnikowego.
Natomiast trudnym problemem do rozwiązania w najbliższej przyszłości będzie zapewnienie potrzebnej ilości biomasy dla energetyki, ciepłownictwa i biogazowi rolniczych – wykorzystujących również substraty odpadowe.
Zapotrzebowanie na biomasę do 2020 roku, dla elektrowni i elektrociepłowni, zaproponowane przez Kusia J. i Fabera A. wynosi około 10 mln t s.m., w tym
3,0 mln t słomy i 2,0 mln t biomasy leśnej. Zatem pozostałe 5,0 mln t biomasy,
autorzy przewidują uzyskać z uprawy roślin energetycznych wieloletnich uprawianych na powierzchni ok. 500 tys. ha, przyjmując plon 10 t/ha s.m. [Kuś 2009].
Zwiększenie produkcji biomasy z wieloletnich roślin energetycznych, w wyniku ograniczenia wsparcia finansowego do uprawy i zakładania plantacji będzie bardzo trudne. Dlatego alternatywą może być uprawa jednorocznych roślin
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w plonie głównym (sorgo, kukurydza) dla produkcji tańszej i bardziej wydajnej
bioenergii z jednostki powierzchni od roślin wieloletnich.
Tymczasem dla potrzeb biogazowni rolniczych można przyjąć wstępnie zapotrzebowanie ok. 5,0 mln t s.m. (2000 biogazowni x 2500 t) z uprawy roślin jednorocznych w poplonach ozimych, ścierniskowych i w plonie wtórnym z sorga lub
kukurydzy w następujących ilościach:
L.p.
1.
2.
3.

Plony w t/ha s.m.

Powierzchnia pola w ha

Biomasa w mln t s.m.

10

150 000

1,50

15
8

150 000
200 000

2,25
1,60

-

-

5,35

Poplony ozime – żyto
Plon wtóry: sorgo lub
kukurydza
Poplony ścierniskowe

Razem

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione metody produkcji biomasy i wielkości liczb wskazują jedynie
kierunek postępowania. Bowiem zapotrzebowanie biomasy dla każdego zakładu
przetwórczego musi być opracowane oddzielnie, z uwzględnieniem harmonogramu dostaw innych substratów oraz wydzielenia rezerwy (kiszonki, słomy itp.) na
wypadek wystąpienia suszy, powodzi lub gradobicia.
Ocena jakości i przydatności rolniczej gleb dokonana przez JUNG-PIB wskazuje na trudne warunki – dla uprawy roślin energetycznych, występujące w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim.
Klimatyczny bilans wody w Polsce wykonany przez J. Górskiego i T. Kozerę wykazuje, że na powyższym terenie roczna suma opadów atmosferycznych wynosi
<550 mm. W latach 1971-2005 suma opadów np. w okolicy Poznania wynosiła
507 mm, z tego od kwietnia do września ok. 225 mm [Krasowicz i in.2009, Burczyk i in. 2009].
W tak trudnych warunkach klimatyczno - glebowych dla produkcji biomasy rolniczej, trzeba proponować jednoroczne rośliny uprawne (sorgo, kukurydza, konopie włókniste, poplony ozime i ścierniskowe) a nie rośliny wieloletnie
(wierzba, miskant i ślazowiec), wymagające dobrych i wilgotnych gleb [Burczyk
i in. 2008, Chałuj i in. 2008].
Dobór gatunku a nawet odmiany powinien być racjonalnie przystosowany do
warunków środowiska glebowego i sposobu ich uprawy, aby zapewnić wysoką
wydajność roślin np. w plonie głównym > 20 t/ha s.m. i >250 GJ/ha przy niskich
kosztach produkcji (<10 zł/GJ). Poza tym trzeba zapewnić opłacalne ceny zbytu,
określane na podstawie kosztów produkcji biomasy. W przeciwnym wypadku rolnicy nie będą podejmować uprawy roślin energetycznych, narażając producentów
energii odnawialnej na kosztowny import surowców [Matyka 2008].

Produkcja i wykorzystanie biomasy roślin jednorocznych ...
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2. Materiały i metody badań
W Zakładzie Doświadczalnym Pętkowo k/Środy Wlkp. od 2005 roku prowadzone są badania nad poznaniem plonowania kukurydzy i konopi włóknistych oraz ich
wydajności energetycznej w warunkach produkcyjnych. Zbioru roślin dokonywano
w fazie mlecznej dojrzałości nasion. W tym celu koszono rośliny na powierzchni
30 m2 w dwóch powtórzeniach i określano plony zielonej masy. Z każdego poletka
pobierano próby z całych roślin w ilości 2 kg każda, rozdrabniano i pobierano próbki dla oznaczenia zawartości suchej masy oraz ciepła spalania.
Plony powietrznie suchej masy określano przy 16 % wilgotności. Kukurydzę
odmiany Wilga i konopie włókniste odmiany Białobrzeskie uprawiano na glebie
bielicowej zalegającej na glinie (kl. IV) w stanowisku po oziminach. Nawożenie
stosowano wiosną, bezpośrednio przed siewem w ilości na 1 ha: 120 kg N, 40 kg
P2 O5 i 80 kg K2 O.
W latach 2007 – 2009 realizowano w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec,
pow. Rawicz, doświadczenia polowe nad porównaniem przydatności sorga, kukurydzy, konopi włóknistych, pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na potrzeby
energetyki. Doświadczenia zakładano na glebie bielicowej zalegającej na glinie,
o odczynie pH – 5,5-6,5 i średniej zasobności w składniki pokarmowe, w stanowisku po zbożach ozimych. Bezpośrednio przed siewem stosowano nawożenie
mineralne w ilości na 1 ha: 150 kg N, 60 kg P2 O5 i 120 kg K2 O. W ramach ochrony roślin stosowano odpowiednie środki chwastobójcze przed siewem kukurydzy
i sorga oraz grzybobójcze wiosną na pszenicę i pszenżyto ozime.
W doświadczeniach wysiewano następujące odmiany porównywanych roślin:
sorgo – Sucrosorgo 506, kukurydzę - Bułat, konopie włókniste –Białobrzeskie,
pszenicę ozimą – Samuraj i pszenżyto – Madilo. Nasiona wysiewano w ilości
i rozstawie rzędów zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.
Rośliny użytkowane w formie biomasy zbierano w fazie mlecznej dojrzałości
nasion. Natomiast przy podwójnym użytkowaniu (ziarno+ słoma), w fazie pełnej
dojrzałości ziarna (kukurydza, konopie, pszenica i pszenżyto).
Bezpośrednio po zbiorze roślin pobierano próby: zielonej masy, słomy i ziarna
w ilości 1 kg z poletka, rozdrabniano je, oznaczano zawartość suchej masy i ciepła
spalania.
Wyniki doświadczeń określano w plonach zielonej i suchej masy z jednostki
powierzchni oraz ciepło spalania przy pomocy kalorymetru (w GJ/t s.m.) i wydajność energetyczną (w GJ/ha).
Koszty produkcji biomasy uzyskano z wyliczenia poniesionych nakładów na
wytworzenie plonów suchej masy. Przyjęto stosowaną powszechnie metodę ustalenia kosztów bezpośrednich (materiały, siła pociągowa, robocizna, usługi itp.) oraz
pośrednich (podatki, ubezpieczenia, koszty ogólne itp.) na przykładzie poniesionych faktycznie nakładów w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec.
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3. Wyniki badań
W latach 2005-2009 porównywano wydajność biomasy kukurydzy i konopi
włóknistych w warunkach produkcyjnych Zakładu Doświadczalnego Pętkowo
k/ Środy Wlkp. Wyniki tych badań dotyczące wysokości plonów powietrznie
suchej masy, ciepła spalania i wydajności energetycznej z jednostki powierzchni
wyrażone w GJ oraz w przeliczeniu na węgiel kamienny przedstawiono w tabeli 1.
Wskazują one, że wydajność energetyczna porównywanych roślin zależy głównie
od wysokości plonów, mniej od wartości ciepła spalania. Tymczasem poziom plonów biomasy uwarunkowany jest przede wszystkim przebiegiem pogody w okresie wegetacji roślin.
Tabela 1
Plony powietrznie suchej masy oraz wydajności energetyczne konopi
i kukurydzy w Z.D. Pętkowo k/ Środy Wlkp.
2005

2006

2007

2008

2009

średnia

Plony biomasy (p.s.m.)
w t/ha

Wyszczególnienie

Konopie
Kukurydza

14,8
16,0

13,5
12,7

18,0
31,0

19,0
20,0

21,6
35,3

17,4
23,0

Wartość energetyczna w GJ/t

Konopie
kukurydza
Konopie
kukurydza
Konopie
kukurydza

17,5
17,7
259
283
10,4
11,3

18,8
18,0
254
229
10,2
9,1

18,1
17,9
326
555
13,0
22,2

17,3
16,2
329
324
13,2
13,0

17,0
16,5
367
582
14,7
23,3

17,7
17,3
306
395
12,3
15,8

Wydajność
energetyczna
z ha

w GJ
w t węgla
kamiennego*

Gatunek rośliny

* wg Instytutu Górnictwa: 1 t węgla kamiennego= 25 GJ

Źródło: opracowanie własne.

W 2005 roku wydajność energetyczna kukurydzy była wyższa o ok. 10 % od
konopi. Odwrotnie w 2006 roku, w którym podczas okresowej suszy glebowej
pod koniec wegetacji roślin, konopie lepiej sobie radziły od kukurydzy z niedoborem wody w glebie. Natomiast w następnych latach przy sprzyjającej pogodzie dla
wzrostu kukurydzy, jej przewaga nad plonami konopi jest bezdyskusyjna.
Wyniki plonów zielonej i suchej masy sorga, kukurydzy i konopi włóknistych, porównywanych w doświadczeniach polowych w Starym Sielcu, przedstawiono w tabeli
2. Wskazują one na bardzo wysokie plony biomasy sorga, niższe ok. 20 % kukurydzy
oraz gorsze o dalsze 20 % konopi włóknistych. Kukurydza i sorgo należą do tzw. roślin
ciepłolubnych, które przy dostatecznej ilości wody w glebie podczas wegetacji dają
bardzo dobre plony. W 2008 roku w warunkach okresowej suszy glebowej plony biomasy kukurydzy i konopi były ok. 60 % niższe od plonów sorga. Wysokie plony potwierdzają niekwestionowaną przydatność sorga do produkcji biomasy w warunkach
ograniczonej wilgotności gleby i wysokiej temperatury powietrza (tabela 2).
Plony konopi włóknistych są średnio o 20 % niższe od plonów kukurydzy. Natomiast w 2008 roku przy niedostatecznej ilości opadów atmosferycznych w okre-
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sie wegetacji roślin, plony konopi były niższe tyko o ok. 5% od plonów kukurydzy.
Konopie włókniste posiadają bowiem lepiej rozwinięty od kukurydzy palowy system
korzeniowy, który przy niedoborze opadów deszczu umożliwia korzystanie z wody
i składników pokarmowych znajdujących się w głębszej warstwie gleby. Dzięki temu
konopie poprawiają właściwości fizyko-chemiczne górnej warstwy ornej gleb a przez
to wzrasta ich wartość jako przedplonu w zmianowaniu roślin.
Tabela 2
Plony biomasy porównywanych roślin w Z.D. Stary Sielec
Rośliny
energetyczne
Sorgo
Kukurydza
Konopie włókniste

Plony zielonej masy w t/ha
2007
78,9
70,7
60,9

2008
68,4
41,9
40,0

2009
85,2
69,4
59,0

NIR (0,05)

Plony suchej masy w t/ha

średnio
77,5
60,7
53,3

2007
25,3
22,2
16,0

2008
22,5
15,5
14,4

2009
30,4
22,6
18,4

12,4

średnio
26,1
20,1
16,3

3,75

Uwzględniając znane w praktyce rolniczej zalety konopi włóknistych, dyrektor
IWN zlecił w 2002 roku doktorowi Mieczysławowi Kowalskiemu – znanemu hodowcy roślin, wyhodowanie nowej odmiany bardziej przystosowanej dla potrzeb
przemysłu celulozowo-papierniczego i energetycznego. W wyniku intensywnie
prowadzonej pracy hodowlanej, w 2009 roku została wpisana do rejestru państwowego nowa odmiana energetyczna konopii - Wielkopolskie, która o 30 % lepiej plonuje od dotychczas uprawianych odmian. Wyniki doświadczeń hodowlanych nad
porównaniem nowej odmiany i dobrze zapowiadających się rodów z odmianami
wzorcowymi przedstawione są w tabeli 3. W świetle uzyskanych wyników w/w doświadczeń należy oczekiwać, że nowa odmiana Wielkopolskie, przewyższy plonami
biomasy kukurydzę uprawianą w warunkach niedoboru wilgoci w glebie.
Tabela 3
Plony odmian i nowych rodów konopi włóknistych w GRN-Błaszki
w latach 2008-2009*
Plony suchej masy w t/ha

L.p.

Odmiany
i nowe rody
konopi

ogółem

słomy

nasion

Masa 1000
nasion
wg

1.

Białobrzeskie

16,9

16,3

0,68

15,3

2.
3.
4.
5.
6.

Beniko
Wielkopolskie
IWN - 104
IWN – 608
IWN – 708

16,2
22,4
20,8
21,9
23,0

15,5
21,1
19,8
20,7
22,0

0,67
1,29
0,97
1,20
1,06

14,6
15,4
15,7
17,0
16,4

* wg M. Kowalskiego

Plony względne
ogółem

słomy

nasion

Masa
1000
nasion

100

100

100

100

135
126
132
139

132
124
130
138

191
143
177
156

103
105
114
110
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Proporcjonalnie do wysokości plonów suchej masy porównywanych roślin,
ukształtowała się wydajność energetyczna przedstawiona w tabeli 4. Nieznaczne
różnice w wartości ciepła spalania, wywołane są wpływem przebiegu pogody na
jakość biomasy. Zatem poziom wydajności energetycznej zależy głównie od wysokości plonów suchej masy spowodowanej racjonalnym doborem roślin uprawnych oraz dostateczną ilością wody dostępnej w okresie wegetacji.
Tabela 4
Wartości i wydajności energetyczne porównywanych roślin
w Z.D. Stary Sielec
Rośliny
energetyczne
Sorgo
Kukurydza
Konopie
włókniste

Wartości energetyczne w GJ/t s.m.

Wydajność energetyczna w GJ/ha

2007
18,1
19,8

2008
18,7
19,0

2009
19,7
20,8

średnio
18,8
19,9

2007
458
439

2008
420
294

2009
599
470

średnio
492
401

18,3

18,7

21,0

19,3

293

269

386

316

Źródło: opracowanie własne.

W doświadczeniu polowym porównywano również uprawę kukurydzy, konopi, pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego użytkowanych podwójnie (ziarno + słoma) na wydajność energetyczną z przeznaczeniem do spalania w elektrociepłowniach lub jako substrat dla biogazowi.
Wyniki plonów ziarna, słomy i wydajności energetycznej przedstawione w tabeli 5, wskazują jednoznacznie na kukurydzę, która ponad dwukrotnie przewyższa produktywnością pozostałe gatunki roślin. Uprawa konopi włóknistych
na nasiona umożliwia przeznaczenie słomy na potrzeby energetyki. Natomiast
nasiona są wykorzystywane jako materiał siewny lub na olej spożywczy. Dlatego
uprawa konopi na podwójne użytkowanie (słoma + nasiona) jest bardziej ekonomicznie uzasadniona niż tylko na biomasę.
Zupełnie inna sytuacja jest w odniesieniu do uprawy zbóż z przeznaczeniem
na cele energetyczne. Ziarno zbóż spalane łącznie ze słomą stanowi tylko 39 %
wydajności energetycznej kukurydzy uprawianej na ziarno lub 42 % sorga i 51 %
kukurydzy zbieranych w formie biomasy. Spalanie samego ziarna – bez słomy –
zmniejsza dwukrotnie wydajność energetyczną w odniesieniu do spalania ziarna
ze słomą (tabela 5).
W tabeli 6 przedstawiono wyniki produktywności porównywanych roślin, wyrażane w plonach suchej masy, wartości ciepła spalania i wydajności energetycznej,
kosztów produkcji poniesionych na 1 ha, na 1 tonę suchej masy i na GJ energii.
Przedstawione liczby wskazują na istotną zależność kosztów produkcji biomasy od
wysokości plonów suchej masy. Potwierdzeniem tej zależności są najniższe koszty
produkcji surowca z uprawy sorga (6,33 zł/GJ) oraz najwyższe w uprawie pszenicy
na ziarno wykorzystywanej łącznie ze słomą (15,7 zł/GJ) na cele energetyczne.
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Tabela 5
Plony i wydajności energetyczne roślin podwójnie użytkowanych
w Z.D. Stary Sielec
Sposoby
użytkowania
roślin
Kukurydza na
ziarno i słomę
Konopie tylko na
słomę
Pszenica oz. na
ziarno i słomę
Pszenżyto oz. na
ziarno i słomę
Pszenica oz. tylko
na ziarno
Pszenżyto oz. tylko
na ziarno

Plony ziarna w t/ha s.m.

Plony słomy w t/ha s.m.

Wydajność energetyczna
w GJ/ha

2007

2008

2009

średnia

2007

2008

2009

średnia

2007

2008

2009

średnia

10,9

6,28

10,9

9,37

16,7

11,2

18,9

15,6

513

352

715

527

0,71

0,65

0,89

0,75

11,4

9,00

13,6

11,3

215

159

268

215

4,50

4,31

8,11

5,64

5,40

6,00

6,83

6,08

179

174

280

211

3,60

3,92

6,30

4,60

7,90

6,68

5,76

6,78

206

179

226

203

4,50

4,31

8,11

5,64

–

–

–

–

84

78

156

106

3,60

3,92

6,30

4,60

–

–

–

–

66

70

118

85

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6
Produktywność jednorocznych roślin energetycznych w Z.D. Stary Sielec
w latach 2007-2009 (loco pole)
L.p.

Wyszczególnienie

1.

Plony suchej masy
w t/ha
Wartość energetyczna
w GJ/t s.m.
Wydajność energetyczna
w GJ/ha
Koszty produkcji
w zł/ha
Koszty produkcji
w zł/t s.m.
Koszty produkcji
w zł/GJ

2.
3.
4.
5.
6.

Zielona masa

Ziarno + słoma

Sorgo

Kukurydza

Konopie
włókniste

26,1

20,1

16,3

25,0

11,7

18,8

19,9

19,3

21,0

18,0

492

401

316

527

211

3115

3451

3078

3580

3313

119

171

189

143

283

6,33

8,63

9,74

6,79

15,7

Kukurydza

Pszenica
ozima

Źródło: opracowanie własne.

Podstawą oceny przydatności roślin dla produkcji biomasy jest ich wydajność
energetyczna z jednostki powierzchni (GJ/ha) przedstawiana na rys.1. Uzyskane
wyniki wskazują, że najwyższą wydajność można uzyskać przy uprawie kukurydzy na ziarno, użytkowanej na potrzeby energetyczne razem ze słomą. Natomiast
kukurydza zbierana wcześniej w dojrzałości mlecznej ziarna i przeznaczona na
potrzeby energetyczne dała ok. 25 % niższą wydajność energetyczną. Bardzo dobrą wydajność uzyskano przy uprawie sorga użytkowanego w formie biomasy, bo
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tylko o 7 % gorszą od kukurydzy uprawianej na ziarno i przeznaczonej razem ze
słomą na potrzeby energetyczne.
Konopie włókniste użytkowane tylko na biomasę miały o 20 % gorszą wydajność energetyczną od kukurydzy uprawianej na zieloną masę. Wynika to z niższych plonów suchej masy konopi od kukurydzy.
Wydajność energetyczna zbóż wykorzystywanych dla produkcji energii odnawialnej w formie ziarna i słomy dała ok. 50-60 % gorsze wyniki od wydajności
kukurydzy uprawianej na ziarno i od biomasy sorga. Podobną wydajność energetyczną do ziarna zbóż spalanego razem ze słomą ma biomasa żyta uprawianego
w poplonach ozimych, które nie zajmują miejsca roślinom towarowym uprawianym w plonie głównym (rysunek 1).
Natomiast spalanie samego ziarna zbóż bez słomy dla celów energetycznych
stanowi tylko 20 % wydajności energetycznej biomasy kukurydzy lub sorga.
Z powyższych powodów wykorzystywanie ziarna zbóż na potrzeby energetyczne jest merytorycznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Wyjątek stanowi ziarno niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym
oraz ziarno skażone.
Rysunek 1
Wydajność energetyczna jednorocznych roślin
w Z.D. Stary Sielec w latach 2007-2009 [GJ/ha]

Źródło: opracowanie własne.
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4. Dyskusja
Na podstawie dotychczasowych wyników doświadczeń polowych można rekomendować dla produkcji biomasy na glebach o gorszej przydatności rolniczej,
uprawę sorga i kukurydzy, które plonują > 20 t/ha suchej masy. Wymieniane gatunki roślin skoszone w okresie mlecznej dojrzałości nasion, specjalistycznymi
kombajnami, pozostają na polu do czasu wyschnięcia biomasy do wilgotności ok.
15-16 %. Później przesuszone rośliny trzeba zbelować prasą wysokiego zgniotu
w formie prostokątnych brył. W ten sposób przygotowaną i zagęszczoną biomasę można składować w polowych stodołach lub stogach, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, a następnie dostarczać surowiec do zakładów przetwórczych według wcześniej ustalonego harmonogramu dostaw.
W drugim wariancie użytkowania, przesuszoną na polu biomasę można rozdrabniać i produkować z niej brykiety lub pelety, stosownie do wymagań indywidualnych odbiorców lub z przeznaczeniem na eksport.
Trzecim odbiorcą będą biogazownie rolnicze, dla których biomasa stanowi uzupełnienie różnego rodzaju substratów odpadowych w produkcji biogazu.
Technologia uprawy i zbioru roślin jest podobna do wyżej wspomnianej metody. Jedynie konserwacja zielonej masy odbywa się głównie w formie kiszonek.
Dlatego bardzo dobrym surowcem może być również zielona masa pozyskiwana
z uprawy żyta w poplonach ozimych lub innych roślin uprawianych w poplonach
ścierniskowych. Kiszonka z żyta poplonowego stanowi cenne uzupełnienie innych roślin energetycznych oraz substratów odpadowych w poprawianiu wydajności biogazu.
Poprzez intensywną produkcję biomasy w poplonach ozimych, ścierniskowych oraz w plonie wtórnym, można zwiększyć wydajność roślin do ok. 25 t/ ha
s.m. i zmniejszyć o połowę powierzchnię pola zajętego w plonie głównym pod
jednoroczne rośliny energetyczne w porównaniu do upraw wieloletnich. Powyższe zagadnienia stanowią przedmiot dalszych badań Instytutu nad poznaniem
czynników warunkujących uzyskiwanie dobrej wydajności biomasy w zmianowaniu roślin poza plonem głównym dla potrzeb biogazowni rolniczych.
Powodzenie w produkcji i wykorzystaniu biomasy dla potrzeb energetyki będzie
zależało głównie od wysokości kosztów jej pozyskiwania. W świetle likwidacji wsparcia finansowego do uprawy roślin energetycznych i zwrotu części kosztów zakładania
plantacji wieloletnich, wzrasta rola roślin jednorocznych w produkcji biomasy.
Koszty produkcji surowców oraz zawartej w nich bioenergii przedstawiane
w tabeli 6, opracowano na przykładzie wielkotowarowej produkcji w Zakładzie
Doświadczalnym Stary Sielec. Zatem mogą one być nieco zaniżone w odniesieniu do kosztów produkcji ponoszonych w małych gospodarstwach rolnych. Poza
tym ceny środków produkcji i usług na wolnym rynku ulegają bardzo częstym
zmianom. Dlatego ocena opłacalności produkcji surowców jak też energii odna-
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wialnej, wymaga systematycznych badań zarówno u producentów rolnych jak też
w zakładach przetwarzających surowce na energię odnawialną.
Zapewnienie dostatecznej ilości surowców dla pozyskiwania zielonej energii
w naszym kraju, zależeć będzie w szczególności od stopnia zaangażowania władz
samorządowych oraz doradztwa rolniczego w organizowaniu grup producentów
i usługowych stacji ze specjalistycznym sprzętem. Poza tym od zapewnienia zbytu
po opłacalnych cenach zarówno dla producentów surowców jak też ich odbiorców, poprzez podpisywanie dwustronnych umów handlowych.
Z wielu analiz ekonomiczno-organizacyjnych wynika, że najbardziej opłacalnym sposobem pozyskiwania energii odnawialnej w warunkach rozdrobnionego
rolnictwa jest produkcja metanu w biogazowniach rolniczych. Biomasa z roślin
uprawnych w formie kiszonki powinna stanowić uzupełnienie surowców odpadowych. Otrzymany biogaz będzie następnie konwertowany na energię elektryczną i ciepło oraz wykorzystywany stosownie do miejscowych warunków. Schemat
organizacyjny pozyskiwania i przetwarzania surowców energetycznych w biogazowi rolniczej przedstawiony jest na rysunku 2.
Rysunek 2
Organizacja produkcji i wykorzystania biomasy

Źródło: opracowanie własne.
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W powyższym schemacie założono powołanie nowego przedsiębiorstwa lub
wydzielenie oddziału przy działającym już zakładzie pracy. Dla pozyskiwania
biomasy, najlepiej byłoby zorganizować kilka grup producentów posiadających
po ok. 200 ha każda. Jednocześnie powołać trzeba usługową stację, dysponującą
specjalistycznym sprzętem jak np. kombajnami do zbioru roślin, maszyn do odwracania i belowania biomasy, urządzenia do załadunku i transportu surowców
o dużej objętości itp.
Ponadto w zasięgu działania przedsiębiorstwa trzeba zorganizować punkt
usługowy, dysponujący urządzeniami do produkcji brykietów i pelet. W ten sposób można realizować zamówienia indywidualnych odbiorców surowca na opał
a nadwyżki kierować na eksport.
Przy biogazowni rolniczej powinna pracować co najmniej jedna osoba zajmująca się pozyskiwaniem biomasy, kiszonki i odpadów przydatnych w produkcji
biogazu oraz zapewnieniem realizacji harmonogramu dostaw, magazynowania
i wydzielenia rezerwy surowca.
Wymienione usługi stanowić będą pomoc w gromadzeniu substratów. Poza
tym zapewnią ciągłość dostawy surowców, która będzie gwarancją dobrych wyników merytorycznych i ekonomicznych biogazowi rolniczych.

5. Wnioski
1. Na podstawie badań wykonanych w latach 2007-2009 można rekomendować dla produkcji biomasy na glebach o gorszej przydatności rolniczej,
uprawę sorga i kukurydzy, które plonują > 20 t/ha s.m. oraz > 400 GJ/ha
przy niskich kosztach produkcji (<10 zł/GJ).
2. Wykorzystywanie biomasy z całych roślin konopi włóknistych, które plonują o 20 % gorzej od kukurydzy, w warunkach naszego kraju jest uzależnione
od stosownej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, umożliwiającej ich użytkowanie również na potrzeby energii odnawialnej.
3. W wyniku przeprowadzonych w latach 2007-2009 doświadczeń polowych
nad poznaniem przydatności kukurydzy, konopi włóknistych i zbóż uprawianych na podwójne użytkowanie (ziarno+ słoma) na potrzeby energetyki
można stwierdzić, że:
a) najwyższą wydajność energetyczną uzyskano przy kukurydzy uprawianej
na ziarno i użytkowanej razem ze słomą (527 GJ/ha).
b) ponad dwukrotnie niższą wydajność energetyczną uzyskano przy uprawie zbóż użytkowanych łącznie na ziarno i słomę (207 GJ/ha).
c) najniższą wydajność energetyczną uzyskano przy uprawie zbóż (pszenica
oz. i pszenżyto oz.) użytkowanych tylko w formie ziarna (94 GJ/ha), co
stanowi zaledwie 20 % wydajności energetycznej kukurydzy i sorga.
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d) w uprawie konopi włóknistych na nasiona, tylko słoma jest wykorzystywana na potrzeby energetyki. Jej wydajność energetyczna wynosi 215 GJ/
ha. Natomiast nasiona stanowią najczęściej materiał siewny lub surowiec
dla pozyskiwania oleju spożywczego.
4. Zabezpieczenie dostawy biomasy dla potrzeb energii odnawialnej zależeć
będzie w naszym kraju od zapewnienia zbytu po opłacalnych cenach zarówno dla producentów jak też odbiorców surowców energetycznych przy
pomocy wieloletnich umów handlowych.
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Zadania podjęte przez Radę Ministrów dotyczące polityki energetycznej Polski, zobowiązują do zwiększenia o 15% udziału OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w energii finalnej oraz pobudowania 2000 biogazowni rolniczych produkujących nie mniej niż
1,7 mld m³ biogazu w 2020 roku.
Dla zrealizowania powyższego planu, zakłada się wykorzystywanie głównie biomasy
z roślin uprawnych poprzez spalanie w elektrociepłowniach oraz fermentację w biogazowniach rolniczych, wykorzystujących również substraty odpadowe. Zapotrzebowanie
na biomasę do 2020 roku wynosi według szacunku IUNG-PIB ok. 10,0 mln ton suchej
masy, w tym 3,0 mln ton słomy i 2,0 mln t biomasy z lasu.
W celu poznania przydatności jednorocznych roślin uprawnych, przeprowadzono
w latach 2007 – 2009 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec porównanie następujących gatunków: sorgo, kukurydza, konopie włókniste, pszenica ozima, pszenżyto ozime
i żyto jako poplon ozimy. Doświadczenia przeprowadzono na glebie lekkiej zalegającej na
glinie (kl. IV). Dlatego ich wyniki będą miały zastosowanie w praktyce na glebach gorszej
przydatności rolniczej i opadach < 550 mm rocznie.
Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników można rekomendować uprawę sorga
i kukurydzy, które plonują > 20 t/ha suchej masy przy niskich kosztach produkcji (< 10 zł/
GJ) oraz uprawę żyta w poplonie ozimym. Najwyższą wydajność energetyczną uzyskano
w uprawie kukurydzy na ziarno, użytkowanej na potrzeby energetyki łącznie ze słomą
(527 GJ/ha).
Natomiast wykorzystywanie ziarna zbóż na cele energetyczne daje najgorsze wyniki (94 GJ/ha) stanowiące zaledwie 20% wydajności energetycznej kukurydzy lub sorga.
Z powyższych powodów przeznaczanie ziarna zbóż na spalanie jest nieuzasadnione (za
wyjątkiem ziarna skażonego).
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SUM M A RY

Polish Council of Ministers (the Cabinet) has undertaken to implement energy policy
and committed itself to boost the share of energy produced from renewable energy sources (RES) in the final energy output by 15%, as well as to erect 2,000 agricultural biogas
plants that would produce no less than 1,7 bn m³ of biogas by 2020.
In order to achieve the above, it is assumed that the biomass will primarily be obtained
from cultivated plants to be combusted in combined heat and power (CHP) plants, or
fermented in agricultural biogas plants, which will also use waste substrates. The Institute
of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG-PIB) estimates the demand for biomass to
amount by 2020 to 10,0 mln t dry mass, including 3.0 mln t of straw and 2,0 mln t of forest
biomass.
In order to investigate the usability of cultivated annual plants, a comparison of the following cultivars was performed by the Stary Sielec Experiment Plant from 2007 through
2009: sorghum, maize, hemp, winter wheat, winter triticale, and rye as winter aftercrop.
The experiment was conducted on light soil occurring on loam (class IV). Therefore the
results obtained can be practically applied to the soils of lower agricultural quality given
the annual rainfall of < 550 mm.
On the basis of the results obtained so far the cultivation of sorghum and maize can be
recommended, as these cultivars yield > 20 t/ha of dry mass at low costs (< PLN 10/GJ);
another recommendation concerns rye as winter aftercrop. The highest energy efficiency
was obtained from the cultivation of maize grown for grain, used for power industry in
combination with straw (527 GJ/ha).
The lowest results (94 GJ/ha) have been obtained when using cereal grain for energy
purposes, as it has only 20% of energy efficiency of maize or sorghum. These results prove
that it is unjustified to designate grain for combustion (with the exception of contaminated grain).
e-mail: henryk.burczyk@iwnirz.pl
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008
W INSTYTUCIE ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWYM
INSTYTUCIE BADAWCZYM
1. Wstęp
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi prace badawcze
w zakresie nauk zootechnicznych ukierunkowanych na bieżące i perspektywiczne
potrzeby produkcji bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych zwierzętom,
jak również wykorzystanie zwierząt do celów biomedycznych. Głównymi zadaniami Instytutu są: prowadzenie badań podstawowych nieukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce oraz prowadzenie badań stosowanych obejmujących działalność badawczą, której wyniki znajdują zastosowanie w praktyce.
Ponadto w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym prowadzi się prace rozwojowe oraz działalność innowacyjną, które służą udoskonaleniu
istniejących metod i technologii przy wykorzystaniu już istniejącej wiedzy.
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy od początku swojego istnienia prowadził działalność na rzecz praktyki rolniczej. W zakładach doświadczalnych Instytutu naukowcy sprawdzają skuteczność opracowanych badań
i technologii poprzez wdrażanie ich w życie. Instytut poprzez rozbudowaną strukturę organizacyjną (zakłady doświadczalne na terenie całego kraju) pełni funkcje
nie tylko badawczą, ale również informacyjną, doradczą i integracyjną.
Celem opracowania było przedstawienie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym oraz wykazanie korzyści płynących z wdrożenia zarządzania jakością.
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2. System zarządzania ISO 9001
System Zarządzania Jakością to podsystem systemu zarządzania organizacją.
Do jego głównych zadań należy identyfikacja zadań, niezgodności w procesach
(w tym niezgodności jakościowych) oraz zapobieganie zakłóceniom i błędom
w funkcjonowaniu poszczególnych dziedzin działalności [Wawak 2005]. Pierwszym działaniem w celu określenia obszarów do wdrażania usprawnień jest pełna
identyfikacja potencjału, ograniczeń i problemów, a także szans i zagrożeń [Kozera 2009]. Najczęstszym argumentem determinującym wprowadzenie systemu
zarządzania jakością jest chęć polepszenia funkcjonowania organizacji, poprawa
wizerunku oraz konkurencyjności. W pierwszej kolejności system koncentruje się
na następujących obszarach takich jak określenie misji i wizji organizacji, pomiar
i monitorowanie działań, zarządzanie poprzez rezultaty, rozwój sfery zarządzania
wiedzą i procesami uczenia się, rozwój kompetencji kierowniczych, stosowanie
podejścia procesowego, budżetów zadaniowych i ewaluacji działań [Kania 2010]
Zarządzanie jakością, aby mogło być efektywne i aby możliwe było stwierdzenie czy przynosi ono oczekiwane rezultaty, powinno przede wszystkim posiadać zdefiniowane cele takie jak: uzyskanie certyfikatu, zwiększenie zadowolenia
klienta, zbudowanie projakościowej kultury organizacyjnej, zapewnienie jakości
świadczonych usług i likwidowanie usterek oraz nieprawidłowości w działaniu
systemu [Skierniewski 2008].

3. System zarządzania ISO w Instytucie Zootechniki - Państwowym
Instytucie Badawczym.
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy należy do nielicznego
grona jednostek badawczo-rozwojowych, które wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001. Dyrektor Instytutu Zootechniki prof. dr hab.
Jędrzej Krupiński 24 lutego 2010 roku wydał zarządzenie, na mocy którego podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością w Instytucie. System zarządzania został oparty o podejście procesowe, rozumiane jako system zarządzania
procesami, które są identyfikowane oraz określony jest sposób ich wzajemnych
powiązań. Dzięki podejściu procesowemu sprawowany jest stały nadzór nad stopniem realizacji celów określonych dla każdego z procesów. Zakres systemu obejmuje: działalność naukowo-badawczą, badawczo-wdrożeniową, edukacyjną oraz
nadawania stopni naukowych [Księga Jakości 2010].
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W Instytucie zidentyfikowano następujące procesy dotyczące zarządzania jakością:
– zarządzanie Instytutem (m.in.: strategia rozwoju, ocena systemu zarządzania
jakością przez kierownictwo, dokumentacja systemu zarządzania jakością);
– zarządzanie zasobami (m.in.: zarządzanie personelem, szkolenia, nadzór
właścicielski);
– komunikacja z klientem (m.in.: postępowanie ze skargami i wnioskami,
współpraca z klientem);
– świadczenie usług (m.in.: planowanie i organizacja badań naukowych i prac
rozwojowych, usługa edukacyjna, wdrażanie wyników badań);
– nadzór i monitorowanie (m.in.: zarządzanie naukową bazą danych, nadzór
nad dokumentacją i zapisami, audit wewnętrzny);
– wspomaganie i doskonalenie (m.in.: zakup i ocena dostawców, planowanie
budżetu, realizacja budżetu).
Głównym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością jest Księga Jakości. Zawiera ona informacje na temat struktury organizacyjnej oraz działania systemów
zarządzania jakością w Instytucie. Księga jakości prezentuje Politykę Jakości Instytutu oraz wszystkie działania w poszczególnych obszarach systemu zarządzania w ścisłym powiązaniu z wymaganiami normy. Jest ona nadzorowana przez
Pełnomocnika ds. Jakości. Zmiany do Księgi wprowadza się na bieżąco. Dla zrealizowania celów nadrzędnych i szczegółowych zawartych w Polityce Jakości, Księga odwołuje się do procedur, które opisują niezbędne do wykonania czynności.
Jednostką certyfikującą był Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie.
Certyfikat został przyznany na trzy lata, 24 kwietnia 2010 roku, a jego wręczenie nastąpiło 24 maja 2010 roku podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji
60-lecia Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie.

4. Procedury obowiązujące w Instytucie Zootechniki PIB.
Wykaz procedur obowiązujących w IZ PIB
Pion

Nauka

Procedura
Planowanie, organizacja badań naukowych i prac rozwojowych
Wdrażanie wyników badań
Zarządzanie naukową bazą danych
Monitorowanie zwierzęcych zasobów krajowych
Kształcenie kadry naukowej (Nadawanie stopni i tytułu)
Usługa edukacyjna
Wydawanie zaświadczeń

Tabela 1
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Pion

Zarządzanie

Pion

Infrastruktura

Procedura
Nadzór nad dokumentacją i zapisami
Działania korygujące i zapobiegawcze
Kontrola wewnętrzna (audyt wewnętrzny)
Audit wewnętrzny
Przeglądy zarządzania
Nadzór nad niezgodnościami
Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szkolenia
Postępowanie ze skargami i wnioskami
Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną
Bezpieczeństwo IT
Wsparcie użytkownika IT
Planowanie budżetu na działalność naukowo-badawczą
Realizacja budżetu na działalność naukowo-badawczą
Procedura
Zakupy
Gospodarka środkami trwałymi i ewidencja majątku
Administrowanie majątkiem
Nadzór nad aparaturą badawczą
Archiwizacja dokumentów
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona informacji niejawnych
Nadzór właścicielski

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy posiada trzy akredytowane laboratoria: Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach (certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 512), Krajowe Laboratorium Pasz
w Lublinie (AB 856) i Krajowe Laboratorium Pasz, pracownia w Szczecinie (AB
868). Centralne Laboratorium oraz Krajowe Laboratorium Pasz zostały wydzielone w strukturze organizacyjnej Instytutu jako odrębne komórki posiadające status działu, przy czym w ramach KLP funkcjonują dwa laboratoria (w Lublinie
i w Szczecinie). Wymienione laboratoria od kilku lat funkcjonują zgodnie z zasadami przedstawionymi w Księdze Jakości, spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 [Gąsior i in. 2010].

5. Audyt wewnętrzny.
Przynajmniej raz w roku będzie przeprowadzany w Instytucie audyt wewnętrzny. Audytorów wewnętrznych powołuje się z listy audytorów, a osobą odpowiedzialną za przygotowanie audytorów jest audytor wiodący. Audyty prowadzone
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są we wszystkich komórkach Instytutu objętych Systemem Zarządzania Jakością.
Celem audytu wewnętrznego jest:
– sprawdzenie skuteczności wdrożonego systemu;
– stwierdzenie czy wcześniej zapisane ustalenia są realizowane na bieżąco
i efektywnie oraz czy w pełni zabezpieczają cele jakościowe;
– stwierdzenie czy czynności mające wpływ na jakość wykonywanych usług,
a także osiągane w ich wyniku rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom.
Audyt pozwala na wykrycie słabych stron i podjęcie konkretnych działań
w celu ich poprawienia. Wyniki audytu są analizowane i oceniane pod względem
skuteczności i efektywności systemu zarządzania.

6. Korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
Korzyści dla organizacji płynące ze stosowania systemu zarządzania jakością
wg. normy ISO 9001 są – według Buchacza i Wysockiego – następujące [Buchacz,
Wysoki 2008]:
– przygotowanie polityki organizacji, ukierunkowanie strategii i działań;
– diagnoza stanu zarządzania – otrzymanie całościowego obrazu istniejących
procesów, procedur i uprawnień;
– bieżąca analiza szczegółowa funkcjonowania organizacji, możliwa dzięki
auditom wewnętrznym;
– identyfikacja wymagań i oczekiwań klientów organizacji, systematyczne badania satysfakcji;
– działania wg. zasady PDCA – stałe monitorowanie realizowanych działań;
– zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i usystematyzowanie szkoleń;
– ustanowienie właściwych i sprawnych kanałów komunikacyjnych wewnątrz
organizacji, koordynacja działań jednostek funkcjonalnych.

7. Podsumowanie
Prace nad wprowadzeniem w Instytucie Zootechniki systemu zarządzania
jakością ISO 9001:2008, prowadzone były w kilku etapach. Po sprawdzeniu się
zastosowanych rozwiązań w Laboratoriach i po analizie efektów wynikających
z realizacji przyjętego systemu dyrekcja Instytutu postanowiła rozszerzyć zakres
jego stosowania na kolejne obszary działalności naukowej i gospodarczej jednostki badawczo-rozwojowej. Według wstępnych ocen wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2008 w Instytucie Zootechniki pozwoliło na:
– przystosowanie systemu organizacji do lepszego zarządzania;
– jasny podział kompetencji i odpowiedzialności osób i działów;
– zmniejszenie liczby popełnianych błędów;
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– większe zaangażowanie pracowników;
– poprawę renomy Instytutu i podniesienie jego pozycji wśród innych JBR-ów;
– możliwość inwentaryzacji i udokumentowania istniejących procesów.
System działający w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym jest stosunkowo młodym rozwiązaniem. Pierwsze pełne audity dadzą
odpowiedź czy wprowadzony system zarządzania jakością spełnia swoje zadanie
i w jakim stopniu umożliwia efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą jednostki,
kapitałem ludzkim jak i wynikami działalności naukowo-badawczej oraz działalności gospodarczej. Z dużym prawdopodobieństwem przyjąć można, że wprowadzenie systemu zarządzania jakością służyć będzie poprawie efektów działalności
gospodarczej, finansowej, naukowej i upowszechnieniowej Instytutu Zootechniki
- Państwowego Instytutu Badawczego.
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SYSTEM OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA MLECZNEGO
W POLSCE
1. Wstęp

Na przestrzeni ostatnich lat wiele zmieniło się w produkcji mleka. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wymagania i wahania rynku oraz konkurencja nie pozostają bez wpływu na postępowanie hodowców bydła i producentów
mleka. Szukają oni rozwiązań mających na celu poprawę kondycji gospodarstwa.
Poprawy rentowności gospodarstwa upatruje się głównie w zwiększonej produkcji. Może ona następować przez powiększanie stad hodowlanych i doskonalenie
produkcji. Doskonalenie produkcji wiąże się z jej unowocześnianiem poprzez poprawę wydajności krów poprzez ich selekcję, poprawą warunków chowu, utrzymania i żywienia zwierząt. Wielu hodowców bydła typu mlecznego czy mięsno-mlecznego poddaje swoje stada ocenie wartości użytkowej. Z roku na rok liczba
takich hodowców rośnie. Początki kontroli użytkowości mlecznej przypadają na
koniec XIX wieku - pierwsza wprowadziła ją Dania. W Polsce pierwszy związek
kontroli mleczności powstał na początku XX wieku (1904 r.). Początkowo metody przeprowadzania kontroli mleczności były zróżnicowane. Kraje prowadzące
taką ocenę wykonywały ją według własnej metodyki. Z czasem uległo to zmianie,
a sposoby kontroli mleczności krów ujednolicono.
Obecnie w Polsce oceną użytkowości mlecznej krów zajmuje się Polska Federacja Hodowli Bydła i Producentów Mleka. Zrzesza ona hodowców indywidualnych, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa
spółdzielcze oraz dzierżawione. Działa na terenie całego kraju. Powstała z połączenia regionalnych organizacji hodowców bydła i wojewódzkich hodowców
i producentów bydła. Początkowo (od 1995 r.), funkcjonowała pod nazwą Polskiej
Federacji Hodowców Bydła, a od 2003 r. pod pełną nazwą Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM). Jako jedyna w Polsce posiada
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upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na prowadzenie ksiąg dla bydła
hodowlanego ras mlecznych. Podobnie jak większość państw członkowskich unii
europejskiej należy do Międzynarodowego Komitetu do Spraw Kontroli Użytkowości Zwierząt (ICAR). Ponadto jest członkiem Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła
Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC). Prowadzona przez Polską Federację ocena wartości użytkowej bydła typu mlecznego obejmuje: ocenę użytkowości
mlecznej (na podstawie próbnych udojów), ocenę użytkowości rozpłodowej, ocenę cech funkcjonalnych oraz ocenę typu i budowy bydła. W opracowaniu poświęcono uwagę ocenie użytkowości mlecznej.

2. Uwarunkowania prawne oceny
Do prowadzenia oceny wartości użytkowej krów mlecznych ustawowo upoważniona jest Polska Federacja Hodowli Bydła i Producentów Mleka na podstawie regulacji prawnych:
– Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.),
– Rozporządzenia MRiRW z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia
związków hodowców i innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 122, poz. 787),
– Decyzji Komisji 2006/247/WE z 20 czerwca 2006 r. ustanawiającej metody
wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (WE L 169 z 22.06.2006 r. 2006/247/
WE str.56).

3. Metodyka prowadzenia oceny
Do właściwego prowadzenia stad i produkcji mleka wysokiej jakości hodowcom i dostawcom mleka niezbędne są wyniki i informacje z kontroli użytkowości
mlecznej. Kontrolę użytkowości mlecznej prowadzi się na wniosek lub za zgodą
właściciela krów poddawanych tej ocenie oraz w zakresie i według metodyki określanej przez związek hodowców. Zawsze oceniane jest całe stado. W Polsce ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego, a także mięsno-mlecznego prowadzi się
przy użyciu metody A. Wyróżniamy trzy rodzaje metody A tj. A4, AT4 i A8, które
różnią się między sobą minimalną ilością próbnych udojów wykonanych w ciągu
roku oraz liczbą dojów ocenianych w ciągu doby. Próbny udój polega na określeniu i zarejestrowaniu ilości udojonego mleka indywidualnie od każdej krowy oraz
pobraniu, indywidualnie od każdego zwierzęcia, reprezentatywnej próbki mleka.
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W poszczególnych metodach próbny udój przeprowadzany jest:
– w metodzie A4 - minimum 11 razy w roku i polega na ustaleniu ilości udojonego mleka w ciągu 24 godzin oraz pobraniu łącznej próby mleka na którą
składają się próby pobrane z każdego udoju przeprowadzonego w tym czasie,
– w metodzie AT4 - minimum 11 razy w roku i polega na ustaleniu ilości
udojonego mleka z jednego udoju, przemiennie rannego lub wieczornego
i pobraniu próby mleka z tego udoju, pod warunkiem prowadzenia dwóch
udojów w ciągu 24 godzin,
– w metodzie A8 - minimum 6 razy w roku i polega na ustaleniu ilości udojonego mleka w ciągu 24 godzin oraz pobraniu łącznej próby mleka na którą
składają się próby pobrane z każdego udoju przeprowadzonego w tym czasie. Porównanie metod przestawiono w tabeli 1.
W przypadku, kiedy udój krowy wykonywany jest za pomocą robota do dojenia możliwe jest pobranie łącznej próby mleka składającej się z prób pobranych
w trakcie czterech kolejnych udojów lub z każdego udoju przeprowadzonego
w okresie nie krótszym niż 16 godzin.
Do pomiaru ilości udojonego mleka używane są wykalibrowane: wagi, mlekometry mechaniczne i elektroniczne urządzenia do automatycznego pomiaru
mleka. Aparatura do udoju musi posiadać akceptacje Międzynarodowego Komitetu ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt - ICAR. Próbny udój mleka i jego pomiar
przeprowadzają odpowiednio przeszkolone osoby: zootechnik lub inspektor,
a ilość udojonego mleka wyrażana jest w kg.
Tabela 1
Metody próbnego udoju mleka

Metoda

A4

Odstępy między kolejnymi próbami
udojowymi

Minimalna
ilość próbnych
udojów
w ciągu roku

w
tygodniach

11

4

w dniach

Ilość próbnych udojów
w ciągu doby

min.

max.

22

37

wszystkie

AT4

11

4

22

37

1-przemiennie rano
lub wieczór

A8

6

8

50

70

wszystkie

Źródło: Dane z opracowania PFHBiPM.

W ostatnich latach 2006-2009 najczęściej stosowaną metodą oceny bydła
mlecznego była metoda AT4 (wykres 1).
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Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego
w zależności od metody oceny w latach 2006-2009

Wykres 1

Źródło: Dane z opracowania PFHBiPM.

Prawie do końca lat osiemdziesiątych miarą oceny użytkowości krów mlecznych była ich wydajność mleczna i zawartość tłuszczu w mleku, z czasem dopiero zaczęto oznaczać białko. Krowy użytkowane były dwukierunkowo na mleko
i mięso. Dzisiaj mamy już stada typowo mleczne, stada mięsno-mleczne i mięsne.
Parametrów oznaczanych w mleku krów jest znacznie więcej. Ocena użytkowości
mlecznej bydła opiera się na określeniu:
– wydajności mlecznej krowy w czasie laktacji;
– zawartości suchej masy mleka,
– wydajności tłuszczu, białka i laktozy w laktacji,
– procentowej zawartości tłuszczu, białka i laktozy;
– liczby komórek somatycznych;
– zawartości mocznika.
Otrzymane wyniki indywidualnej wydajności mlecznej każdej krowy w stadzie, przedstawiane są hodowcom na bieżąco w postaci raportów. Pozwalają one
ocenić kondycję krowy – jej wydajność mleczną, poprawność żywienia, zdrowotność. Stanowią ważne źródło informacji dla hodowcy.

4. Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych
W polskiej hodowli bydła mlecznego w ostatnim dwudziestoleciu nastąpiły
znaczące zmiany. W ostatnich 10 latach, bo taki okres wzięto pod uwagę, nastąpił
wzrost wydajności mlecznej krów. Przeciętna roczna wydajność mleka od krowy
pod kontrolą użytkowości w roku 2000 wynosiła około 5380 kg i stopniowo wzrastała,
aż do 6935 kg w roku 2009. W ciągu 10 lat zwiększyła się o przeszło 1500 kg. Oprócz
wydajności mleka wzrosła też zawartość tłuszczu i białka w mleku (tabela 2).
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Tabela 2

Przeciętna wydajność mleczna krów w Polsce objętych kontrolą
użytkowości w latach 2000-2009 (w kg )
Rok kontroli
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Liczba
krów ocenianych
387 645
419 097
448 050
470 722
481 334
511 464
520 666
526 889
567 477
577 910

Wydajność roczna
kg/szt
5379
5597
5712
5851
6152
6508
6664
6688
6817
6935

Zawartość
tłuszczu w %
4,12
4,19
4,19
4,23
4,22
4,21
4,18
4,22
4,14
4,17

Zawartość białka
w%
3,26
3,31
3,28
3,31
3,31
3,32
3,32
3,33
3,34
3,33

Źródło: Dane z opracowania PFHBiPM.

Dla porównania u krów nie objętych oceną na przestrzeni 10 lat zmiany wydajności następowały znacznie wolniej. Obecnie średnia wydajność krów w kraju
wynosi około 4600 kg mleka, a w 2000 r. kształtowała się na poziomie 3778 kg mleka. W ostatnich latach obserwuje się spadek pogłowia krów mlecznych z 2770 tys.
w 2004r. do 2606 tys. w roku 2009.
Z roku na rok wzrasta liczebność populacji ocenianego bydła mlecznego. Na
przestrzeni ostatniego dziesięciolecia udział krów, które znalazły się pod kontrolą
użytkowości wzrósł z 387 645 sztuk do 577 910 sztuk (2009 r. -582 067 sztuk).
W krajach członkowskich ICAR wg danych za lata 2007-2009 populacja ocenianych krów w stosunku do pogłowia krajowego przedstawia się następująco
(wykres 2).
Wykres 2
Udział populacji ocenianej w krajowym pogłowiu
krów mlecznych wg ICAR

Źródło: Dane z opracowania PFHBiPM.
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W większości państw unijnych należących do ICAR prócz Grecji, Irlandii,
Litwy i Polski przynajmniej połowa populacji krów mlecznych znajduje się pod
kontrolą użytkowości mlecznej. W Polsce udział krów mlecznych ocenianych
w stosunku do krajowego pogłowia krów mlecznych notuje się w granicach 20%.
Według stanu na koniec 2009 r. wynosił on 22,52% i był nieco wyższy niż w 2008 r.
- 21,32%. Na tle innych państw jest to niewiele. Jedną z przyczyn niewielkiego
udziału stad bydła mlecznego w ocenie wartości użytkowej są koszty takiej oceny.
W zależności od zastosowanej metody kształtują się one na poziomie: 10,32 zł/szt.
(A4), 9,43 zł/szt. (AT4), 15 zł/szt. (A8) – oceny przeprowadzane w hali udojowej
lub 10,56 zł/szt. (A4), 9,64 zł/szt. (AT4), 15,35 zł/szt. – oceny przeprowadzane są
poza halą udojową. Dla trochę większych stad to dodatkowy wydatek kilku tysięcy złotych w roku. Średnia wielkość stada pod oceną wartości użytkowej wynosiła
około 30 krów. Struktura ocenianych obór w kraju jest bardzo zróżnicowana, jak
wskazuje tabela 3. Od skrajnie małych liczących od jednej do czterech sztuk krów
w oborze do skrajnie dużych liczących powyżej pięciuset krów. Należy zaznaczyć,
że wśród nich znajdują się obory zarządzane zarówno przez hodowców indywidualnych, jak również różnego rodzaju spółki, spółdzielnie i dzierżawy. Spośród
obór znajdujących się pod oceną wartości użytkowej liczących 3-4 krowy najwięcej występuje w województwie małopolskim i podkarpackim. Natomiast największy udział obór znajdujących się pod kontrolą użytkowości mlecznej znajduje się
w przedziale liczącym 20-50 krów – 8377 obór (województwa: mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie) i przedziale liczącym 10-19 krów –
6573 obór (województwa: wielkopolskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie). Jak
widać rozdrobnienie produkcji mleka surowego jest w Polsce nadal dość znaczne.
Według źródeł PFHBiPM wśród krów poddawanych ocenie użytkowości dominuje rasa polska holsztyńsko-fryzyjska czarno-biała (przeszło 90% populacji), następnie polska holsztyńsko-fryzyjska czerwono-biała (2,88%) i simentalska (1,54%).
Pozostałe rasy krów ocenianych (4,07%) to: mieszańce międzyrasowe, polska czerwono-biała, polska czarno-biała, polska czerwona, montbeliarde, jersey, szwedzka
czerwona, białogrzbieta, czerwone bydło norweskie i inne (wykres 3).
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Tabela 3

Struktura obór według stanu na 31.12.2009 r.
Liczba obór według stanu krów
Województwa

1

2

3-4
5

5-6
18

7-9

Lubelskie

0

1

Łódzkie

0

1

5

Małopolskie

0

0

38

Mazowieckie

2

0

4

Podkarpackie

4

9

24

Podlaskie

0

0

4

Świętokrzyskie

0

0

0

Dolnośląskie

0

0

0

Lubuskie

0

0

0

Opolskie

0

0

1

Śląskie

0

0

2

3

17

Wielkopolskie

0

1

9

27

191

Kujawsko-pomorskie

2

3

7

17

80

Pomorskie

0

3

11

32

77

Warmińsko-mazurskie

1

1

4

6

Zachodnio-pomorskie

0

0

3

8

Polska

9

19

117

10-19 20-50

51-150

151-300 301-500 Powyżej
500

56

467

464

63

1

4

1

8

60

550

577

53

5

3

0

116

208

311

78

12

3

2

0

16

76

1133

1910

226

9

2

1

39

60

148

77

8

2

1

0

7

22

570

1759

274

8

1

0

28

66

154

71

7

1

0

0

2

13

72

74

52

28

6

2

1

1

25

24

17

0

3

5

2

19

93

125

81

11

7

7

83

140

46

10

1

2

1309

1246

36

72

18

11

713

752

108

40

9

0

454

358

53

15

7

0

38

355

624

164

22

6

2

28

136

98

29

11

5

6

330 1012

6573

8377

1556

238

75

37

Źródło: Dane z opracowania PFHBiPM.

Struktura rasowa krów ocenianych w Polsce w 2009 r.

Źródło: Dane z opracowania PFHBiPM.

Wykres 3
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5. Podsumowanie
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat możemy stwierdzić jak duże zmiany nastąpiły w chowie i hodowli bydła mlecznego w Polsce. Niewątpliwie przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej wymusiło zmiany w sposobie postępowania hodowców. Możliwość korzystania ze środków finansowych pozwoliła wielu rolnikom,
hodowcom unowocześnić i doposażyć swoje gospodarstwa oraz określić stanowisko co do dalszego prowadzenia gospodarstwa. Część gospodarstw musiała zrezygnować z dalszego chowu. Dotyczy to również gospodarstw znajdujących się
pod kontrolą użytkowości mlecznej. W roku 2000 ilość ocenianych gospodarstw
wynosiła 23 665 i stopniowo malała do 2006 roku – 18 046, a od 2007 r. znowu
powoli wzrasta, obecnie szacuje się na 18 343. Zwiększyło się natomiast wyraźnie
pogłowie ocenianych krów mlecznych z 387 645 sztuk w 2000 r. do 577 910 sztuk
w 2009 r. Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła mlecznego pozwala racjonalnie zarządzać stadem. Ocena użytkowa stada sprzyja szybszemu postępowi
hodowlanemu, poprawie wydajności i jakości produkowanego mleka. Umożliwia
ona monitorowanie stada i szybsze reagowanie na niekorzystne zmiany w stadzie
na podstawie uzyskiwanych wyników. Pozwala dokonywać korzystnych skojarzeń, planować remont stada, jego brakowanie czy precyzyjniej ustalić dawki pokarmowe dla stada, grup żywieniowych czy indywidualnie. Jest wyrazem właściwego podejścia do chowu bydła.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Polska wieś 2010”. RAPORT O STANIE WSI. Praca zbiorowa pod redakcją
naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej, Wydawca: Fundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Warszawa 2010, s. 208.
Dziesiąty już, opublikowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, raport o stanie wsi. Tegoroczna edycja to próba przedstawienia skutków
reform ostatniego dwudziestolecia oraz pięcioletniego członkowstwa w UE dla
polskiej wsi i rolnictwa. Na niniejszy raport składają się opracowania dotyczące
poszczególnych, tradycyjnie już analizowanych, aspektów przemian wsi takich
jak: procesy demograficzne, ekonomiczno-rolnicze, społeczne, kulturowe i środowiskowe. W kolejnych rozdziałach publikacji przedstawiono: przemiany w rolnictwie, strukturę i sytuację ludności wiejskiej, opisano też spóźnioną transformację
społeczności wiejskich 5 lat po akcesji do UE oraz stan środowiska naturalnego
na terenach wiejskich jak i proces zmian kulturowych zachodzących na polskiej
wsi. Nowym elementem w tegorocznym raporcie jest rozdział końcowy zawierający uwagi socjologów i ekonomistów na temat najważniejszych przemian, które
zaszły na polskiej wsi w latach transformacji systemowej i integracji europejskiej.
Publikacja przeznaczona dla ekspertów rolniczych, pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydziałów rolnictwa urzędów wojewódzkich
i marszałkowskich, pracowników uczelni rolniczych i innych zainteresowanych
powyższą tematyką.
„I Ty masz wpływ na klimat”. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr Jacka Leśnego,
Wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2010, s. 96.
Publikacja przedstawiająca wzajemne relacje klimatu i rolnictwa. Opracowanie rozpoczynają: kompendium na temat ziemskiego systemu klimatycznego oraz
uregulowania prawne związane z klimatem na różnych poziomach (globalnym,
wspólnotowym i krajowym). W dalszej części autorzy rozwijając temat opisują
potencjalne możliwości adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych w odpowiedzi na obserwowane i przyszłe zmiany klimatyczne, a także przedstawiają jaki
wpływ może mieć rolnictwo na te zmiany. W końcowej części publikacji odwołują się do czytelnika, kimkolwiek on jest, o świadome korzystanie ze środowiska
naturalnego i unikanie zachowań mogących negatywnie oddziaływać na klimat.
Wartościowa i pouczająca książka dla każdego odbiorcy, jednak szczególnie
skierowana do osób związanych zawodowo z obszarem rolnictwa ze względu na
wagę poruszanych zagadnień, przystępność opisu oraz możliwość praktycznego
wykorzystania wskazań i wniosków wynikających z przedstawionych wzajemnych relacji rolnictwa i klimatu.
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4
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PIOTR PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Cechy charakterystyczne
rolnictwa i obszarów wiejskich w 27 krajach Unii Europejskiej
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TERESA MIŚ: Zasady naliczania płatności dla rolników w 2010 roku
GRAŻYNA NACHTMAN: Ocena dochodów gospodarstw ekologicznych na tle gospodarstw konwencjonalnych w 2008 roku
w świetle danych Polskiego FADN
ANNA NOWAK: Zróżnicowanie regionalne wydajności pracy
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STEFAN PRUSZYŃSKI, FELICYTA WALCZAK: Monitoring
agrofagów- podstawa integrowanej ochrony roślin

4

5
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w gospodarstwach indywidualnych w 2007 roku

3

44

WIOLETTA WRZASZCZ: Szacunkowe saldo bilansu azotu, fosforu
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ANNA PABICH: Zmiany w zatrudnieniu i organizacji wewnętrznej
w jednostkach doradztwa rolniczego w 2010 roku

3

88

MAGDALENA SOLAN: Głos w dyskusji: Czy reformować KRUS?

3

99

NOWOŚCI WYDAWNICZE

1/2

133

NOWOŚCI WYDAWNICZE

3

103

NOWOŚCI WYDAWNICZE

4

99

ROCZNY SPIS TREŚCI 2010

4

100

ANNUAL TABLE OF CONTENTS 2010

4

102

102

ANNUAL TABLE OF CONTENTS

ANNUAL TABLE OF CONTENTS 2010
Number Page

ARTICLES
AGNIESZKA BRELIK: Current status and determinants of organic
farms development in Poland

1/2

86

4

71

ADAM CIEĆKO, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI: Possibilities of the use
of modern satellite techniques in agriculture

1/2

113

ANDRZEJ KALICKI: The market of cereals in the European Union
and his influence on the situation in Poland

1/2

34

FRANCISZEK KAPUSTA: 50 anniversary of the sustainable
farm concept

3

78

DANUTA KOŁODZIEJCZYK, MARCIN GOSPODAROWICZ:
The relationships of farmers with supporting institutions
for farms development

4

31

ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA: The farm economy relation
dependent on the resources work

1/2

95

ANDRZEJ KOWALSKI:Why Poland should not grant the renationalization of Common Agricultural Policy?

1/2

5

EDWARD MATUSZAK: The preparation of advicers to the work in the
opinion of managers of locval advising joint offices

4

21

ANTONI MICKIEWICZ, BOGDAN M. WAWRZYNIAK:
Agricultural advice against requirements arising from
the reform of the Common Agricultural Policy

3

5

1/2

73

3

30

ANNA NOWAK: Regional differentiation of work efficiency
in agriculture

1/2

103

PIOTR PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Charakteristic
of agriculture and rural areas in 27 European Union countries

1/2

52

STEFAN PRUSZYŃSKI, FELICYTA WALCZAK: Agrphages
monitoring- the base of plant protection

4

5

ALINA SYP: Family farm income situation in central and ekstern
Poland depending on the type of farm

3

19

WIOLETTA WRZASZCZ: The calculation of the soil organic matter
in the individual farms in 2007

3

44

HENRYK BURCZYK: The production and use of annual plant biomass
for Leeds of renewable energy

TERESA MIŚ: Calculation rulet for direct payments for farmers in 2010
GRAŻYNA NACHTMAN: The estimation of incomings of organic
farms in 2008 on the data basic of Polish FADN

ANNUAL TABLE OF CONTENTS

103

WIOLETTA WRZASZCZ: The calculation of the fertilizer balance
of nitrogen, phosphorus and potassium in the individual farms
(Part I)

3

60

WIOLETTA WRZASZCZ: The calculation of the fertilizer balance
of nitrogen, phosphorus and potassium in the individual farms
(Part II)

4

49

3

96

HENRYK BURCZYK, MARCIN PRACZYK, JÓZEF KOZAK,
GRAŻYNA SILSKA: The technological usefulness of oil flax on
the example of new variety Bukoz

1/2

122

MAREK GĄSIOROWSKI: Few words on „Slow Food”

1/2

127

PIOTR MOSKAŁA: Quality management system ISO 9001:2008 in the
National Research Institute of Animal Production

4

85

DANUTA NOWAK, ZYGMUNT BILSKI: System of the value estimation
in use of dairy cattle in Poland

4

91

ANNA PABICH: Changes in employment and internal organization
in agricultural advisory service units in 2010

3

88

MAGDALENA SOLAN: The voice in discussion: Whether to reform
KRUS?

3

99

PUBLISHING NEWS

1/2

133

PUBLISHING NEWS

3

103

PUBLISHING NEWS

4

99

ANNUAL TABLE OF CONTENTS 2010

4

102

INFORMATIONS
ADRIANNA BOLEWICZ-TATKA: XVIII editio of the contest entitled:
„The best publisher of voivodeship agricultural advisory services
centres”

104

Wskazówki dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczają artykuły z zakresu
metodyki i organizacji doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz
współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują:
• 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 1100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• Tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim - maksymalnie po 14 wierszy;
• 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);
• sugerowana 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;
• 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;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
– Przykład 2: Kowalski J., Nowak A. (1997): Obszary wiejskie i problem
agroturystyki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 5-17;
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• 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);
• 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.
Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być
dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD lub przesłany
pocztą elektroniczną) oraz w wydruku, w tym samym formacie.
Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje
pokrywają się ze zdaniem Zespołu Redakcyjnego. Prac nie zamówionych,
jak również prac zakwalifikowanych do druku Redakcja nie zwraca.
Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Wyboru artykułów do umieszczenia na stronie internetowej dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR. Autorzy
artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: a.keszycka@cdr.gov.pl

Uwaga !
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej Wydawcy, obok spisów treści kolejnych numerów zamieszczane będą pełne teksty artykułów w języku polskim i streszczenia w języku polskim i angielskim. Jeśli Autor nie wyraża zgody na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Wydawcy prosimy
o złożenie pisemnego zastrzeżenia w momencie składania artykułu do Redakcji.
Brak zastrzeżenia będzie przez Redakcję traktowany równoznacznie ze zgodą Autora na zamieszczenie artykułu w internecie.

