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JAN KUŚ, JERZY KOPIŃSKI
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

GOSPODAROWANIE GLEBOWĄ MATERIĄ ORGANICZNĄ
WE WSPÓŁCZESNYM ROLNICTWIE

1. Wstęp
Zwiększenie lub przynajmniej utrzymanie na stałym poziomie żyzności i urodzajności gleb, umożliwiające trwałe uzyskiwanie plonów o odpowiedniej wielkości i dobrej jakości (produkcja bezpiecznej żywności) jest jednym z podstawowych zadań rolnika. Żyzność gleby jest powszechnie definiowana jako jej zdolność do przekazywania rosnącym na niej roślinom składników pokarmowych,
wody, powietrza i ciepła. O żyzności decyduje zespół właściwości fizycznych,
chemicznych i biologicznych gleby, a ważnym wskaźnikiem poprawności gospodarowania jest zawartość próchnicy (humusu). Jest to bezpostaciowa substancja
organiczna o ciemnej barwie powstająca w glebie z rozłożonych martwych resztek
roślinnych i zwierzęcych, która stanowi 70-80% całkowitej ilości glebowej materii
organicznej. W skład glebowej materii organicznej wchodzą, obok próchnicy, nie
rozłożone w pełni nawozy organiczne, resztki pożniwne i zwierzęce oraz produkty działalności życiowej organizmów glebowych [Mazur 1995]. Zawartość glebowej materii organicznej decyduje o:
 zdolności gleby do zatrzymywania i uwalniania składników mineralnych do
roztworu glebowego (pojemność sorpcyjna gleby). Jej koloidalna struktura pozwala na sorpcję składników pokarmowych roślin w stopniu 4-12 razy większym niż frakcji mineralnej gleby, a dodatkowo są one łatwo dostępne dla roślin;
 zdolności gleby do zatrzymywania i gromadzenia wody, gdyż próchnica zatrzymuje 3 do 5-krotnie więcej wody dostępnej dla roślin w stosunku do
swojej masy;
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strukturze gruzełkowej gleby ułatwiającej mechaniczną uprawę roli i zmniejszającej jej podatność na erozję, ponieważ stanowi ona lepiszcze dla fazy stałej
gleby;
 ciemnej barwie i właściwościach cieplnych gleby (szybkości ogrzewania się
wiosną);
 zdolności adsorpcji na swojej powierzchni metali ciężkich i toksycznych
substancji (np. pestycydów) aż do czasu ich rozkładu przez mikroorganizmy glebowe;
 aktywności biologicznej gleby, gdyż materia organiczna jest źródłem węgla i innych składników pokarmowych dla mikroorganizmów żyjących
w glebie.
Próchnica jest także znaczącym źródłem niezbędnych dla roślin składników
pokarmowych, a szczególnie azotu, fosforu i mikroelementów.
W obecnych warunkach poprawna gospodarka glebową materią organiczną jest również ważnym elementem ochrony środowiska i ograniczania efektu
cieplarnianego. Szacuje się, że w skali globalnej w glebowej materii organicznej
związana jest 2-krotnie większa ilość węgla od jego całkowitej ilości występującej
w powietrzu w formie CO2. Szczególnie duże jego ilości zawierają torfy i inne gleby organiczne i organiczno-mineralne. W związku z tym spadek zawartości materii organicznej w glebach (degradacja) zwiększa emisję gazów cieplarnianych,
natomiast wzrost jej ilości w glebach (wiązanie - sekwestracja) jest czynnikiem
ograniczającym efekt cieplarniany.
Celem niniejszego opracowania jest ocena oddziaływania zmian ekonomiczno-organizacyjnych w naszym rolnictwie na gospodarowanie glebową materią
organiczną.


2. Zawartość materii organicznej w glebach Polski
W Polsce 56% gruntów ornych charakteryzuje się niską i średnią zawartością
materii organicznej, w granicach 1-2%. Są to głównie gleby lżejsze i lekkie, wytworzone z różnego rodzaju piasków, w których następuje szybka mineralizacja glebowej substancji organicznej, przy małych możliwościach jej akumulacji (tabela
1). Wyższa zawartość próchnicy (powyżej 3,5%) występuje jedynie w czarnoziemach, czarnych ziemiach, rędzinach i ciężkich madach, które stanowią około 11%
ogółu naszych gleb [Terelak i in. 2001]. Według klasyfikacji powszechnie stosowanej w Europie prawie 90% naszych gleb charakteryzuje się niską lub bardzo niską
zawartością materii organicznej (tabela 1).
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Zawartość materii organicznej w glebach Polski
Klasa zawartości

Zawartość (%)
materia organiczna

C- organiczny

Tabela 1

Udział gleb
(%)

Europejska
klasyfikacja –
zawartość C org.

Niska

< 1,0

< 0,58

6

Średnia

1,0 – 2,0

0,58 – 1,16

50

< 1,0 %
bardzo niska

Wysoka

2,0 – 3,5

1,17 – 2,03

33

1,0 – 2,0 niska

Bardzo wysoka

> 3,5

> 2,04

11

2,1 – 6,0 średnia

W Polsce brak jest systematycznego monitoringu zawartości próchnicy w glebach. W latach 2002-2007 w IUNG przeprowadzono badania porównawcze około 1000 profili wzorcowych, które pierwotnie były analizowane przed 40-50 laty
w trakcie prac związanych z klasyfikacją gleb. Generalnie stwierdzono tendencję
spadku zawartości próchnicy, który był szczególnie wyraźny na gruntach o opadowo-gruntowym typie gospodarki wodnej. W przypadku tych gleb o spadku zawartości materii organicznej zadecydowała zmiana stosunków wodnych poprzez
melioracje odwadniające przeprowadzone już po klasyfikacji. Z kolei na typowych
gruntach ornych, wytworzonych głównie z piasków ubogich w próchnicę, odnotowano w tym okresie pewien przyrost jej zawartości, co można wiązać z większą
ilością resztek pożniwnych w następstwie wyższego nawożenia i większych plonów [Stuczyński i in. 2007].
Zawartość materii organicznej w glebach zależy od dwóch grup czynników
[Mazur 1995]:
 siedliskowych, determinowanych przez skałę macierzystą z jakiej powstała
gleba (skład granulometryczny i mineralogiczny), stosunki wodne i ukształtowanie terenu oraz
 antropogenicznych związanych przede wszystkim z agrotechniką i regulacją stosunków wodno-powietrznych (melioracje).
Podstawowymi elementami agrotechniki decydującymi o tempie akumulacji
(reprodukcji) i rozkładu (degradacji) próchnicy są:
 nawozy naturalne (obornik lub gnojowica) i organiczne (słoma, nawozy zielone i komposty);
 dobór uprawianych roślin i płodozmian;
 intensywność (głębokość i ilość) mechanicznych zabiegów uprawowych.
W ostatnim okresie w rolnictwie europejskim następują szybkie zmiany organizacyjne. W następstwie nadprodukcji artykułów żywnościowych niekorzystnie
kształtują się relacje cen środków produkcji nabywanych przez rolników do cen
produktów rolniczych. W konsekwencji, rolnicy dla uzyskania odpowiedniego
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poziomu dochodów muszą systematycznie zwiększać skalę produkcji. Następuje
to poprzez powiększanie gospodarstw, postępującą specjalizację w produkcji oraz
wdrażanie postępu biologicznego. Ograniczaniu ulega asortyment uprawianych
roślin w gospodarstwie, często do 2-3 gatunków (najczęściej są to rośliny o podobnej technologii produkcji), a w produkcji zwierzęcej upowszechnia się fermowy chów dużych stad jednego gatunku zwierząt, często żywionych paszami pochodzącymi z zakupu. W tej sytuacji gospodarstwa specjalizujące się w produkcji
zwierzęcej dysponują nadmiarem nawozów naturalnych (obornik a częściej gnojowica), co stwarza zagrożenia środowiskowe. Z kolei gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych są pozbawione takich nawozów i mogą mieć problemy z utrzymaniem żyzności gleb [Kopiński 2006, Kuś 2010]. Postępuje również
regionalne zróżnicowanie kierunków produkcji rolnej, prowadzące często do nie
respektowania w dostateczny sposób naturalnych warunków glebowo-klimatycznych [Krasowicz i in. 2009].

3. Założenia metodyczne bilansowania glebowej materii organicznej
Utrzymanie dodatniego lub co najmniej zrównoważonego bilansu glebowej
materii organicznej (próchnicy) jest jedną z podstawowych miar poprawności
gospodarowania w rolnictwie [Kuś i Krasowicz 2001). Przychód (reprodukcja)
próchnicy zależy od ilości i jakości resztek pożniwnych oraz dawek nawozów naturalnych i organicznych. Rozchód (mineralizacja lub degradacja) jest efektem jej
rozkładu w trakcie uprawy roślin i zależy od ilości i intensywności mechanicznych
zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, okresu i stopnia ocienienia gleby itp.
Uprawiane rośliny, z punktu widzenia oddziaływania na bilans próchnicy
w glebie, można podzielić na trzy grupy:
1. Wzbogacające glebę w materię organiczną.
Należą tu przede wszystkim wieloletnie rośliny motylkowate i ich mieszanki z trawami oraz trawy w uprawie polowej. Dodatkowo z uwagi na optymalny stosunek węgla do azotu oraz silną penetrację gleby przez system
korzeniowy i dużą ilość wydzielin korzeniowych poprawiają one strukturę
gleby. Rośliny strączkowe oraz międzyplony przyorywane jako zielone nawozy mają niewielki dodatni wpływ na bilans próchnicy.
2. Zubożające glebę.
Do tej grupy zalicza się głównie rośliny okopowe, warzywa korzeniowe
i kukurydzę. Pozostawiają one mało resztek pożniwnych, a ich wysiew w szerokie rzędy, międzyrzędowe zabiegi pielęgnacyjne oraz późne zwarcie łanu
(zakrycie międzyrzędzi) zwiększa rozkład próchnicy i nasila erozję. Szacuje
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Z\G]LHOLQ
Z\G]LHOLQ NRU]HQLRZ\FK
NRU]HQLRZ\FK SRSUDZLDMą
SRSUDZLDMą RQH
RQH VWUXNWXUĊ
VWUXNWXUĊ JOHE\
JOHE\ 5RĞOLQ\
5RĞOLQ\ VWUąF]NRZH
VWUąF]NRZH RUD]
RUD] PLĊG]\SORQ\
PLĊG]\SORQ\
SU]\RU\ZDQHMDNR]LHORQHQDZR]\PDMąQLHZLHONLGRGDWQLZSá\ZQDELODQVSUyFKQLF\
SU]\RU\ZDQHMDNR]LHORQHQDZR]\PDMąQLHZLHONLGRGDWQLZSá\ZQDELODQVSUyFKQLF\

się, że w trakcie uprawy tej grupy roślin ulega mineralizacji w ciągu roku
od 1,1 do 1,5 t∙ha-1 próchnicy. Aby ten ubytek wyrównać trzeba zastosować
NXNXU\G]Ċ
NXNXU\G]Ċ 3R]RVWDZLDMą
3R]RVWDZLDMą RQH
RQH PDáR
PDáR UHV]WHN
UHV]WHN SRĪQLZQ\FK
SRĪQLZQ\FK D
D LFK
LFK Z\VLHZ
Z\VLHZ Z
Z V]HURNLH
V]HURNLH U]ĊG\
U]ĊG\
około 15-16 t∙ha-1 obornika w roku ich uprawy.


 =XERĪDMąFHJOHEĊ
=XERĪDMąFHJOHEĊ'RWHMJUXS\]DOLF]DVLĊJáyZQLHURĞOLQ\RNRSRZHZDU]\ZDNRU]HQLRZHL
'RWHMJUXS\]DOLF]DVLĊJáyZQLHURĞOLQ\RNRSRZHZDU]\ZDNRU]HQLRZHL

PLĊG]\U]ĊGRZH
PLĊG]\U]ĊGRZH ]DELHJL
]DELHJL SLHOĊJQDF\MQH
SLHOĊJQDF\MQH RUD]
RUD] SyĨQH
SyĨQH ]ZDUFLH
]ZDUFLH áDQX
áDQX ]DNU\FLH
]DNU\FLH PLĊG]\U]ĊG]L
PLĊG]\U]ĊG]L  ]ZLĊNV]D
]ZLĊNV]D

3. Rośliny o małym ujemnym wpływie na bilans próchnicy lub neutralne pod
UR]NáDGSUyFKQLF\LQDVLODHUR]MĊ6]DFXMHVLĊĪHZWUDNFLHXSUDZ\WHMJUXS\URĞOLQXOHJDPLQHUDOL]DFML
UR]NáDGSUyFKQLF\LQDVLODHUR]MĊ6]DFXMHVLĊĪHZWUDNFLHXSUDZ\WHMJUXS\URĞOLQXOHJDPLQHUDOL]DFML



tym względem.
SUyFKQLF\$E\WHQXE\WHNZ\UyZQDüWU]HED]DVWRVRZDüRNRáR
SUyFKQLF\$E\WHQXE\WHNZ\UyZQDüWU]HED]DVWRVRZDüRNRáR
ZFLąJXURNXRGGRWÂKD
ZFLąJXURNXRGGRWÂKD

Należą tu zboża i oleiste, które wcześniej traktowano jako rośliny zubażające gleby w materię organiczną. Jednak zmiany w ich agrotechnice: za
 5RĞOLQ\RPDá\PXMHPQ\PZSá\ZLHQDELODQVSUyFKQLF\OXEQHXWUDOQHSRGW\PZ]JOĊGHP
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Do bilansowania glebowej materii organicznej najczęściej wykorzystuje się
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[Fotyma i Mercik, 1995], które podano w tabeli 2. Bilans taki może być opracowaGHJUDGDFML
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gólnych województw z lat 2007-2009. Dodatkowo wykorzystano wyniki analiz
produkcyjno-ekonomicznych dla grupy gospodarstw reprezentujących różne kierunki produkcji, z którymi Instytut współpracuje od kilku lat.
Tabela 2
Współczynniki reprodukcji (+) i degradacji (−) glebowej substancji|
organicznej
Roślina lub nawóz organiczny

Współczynnik reprodukcji (+) lub degradacji (-)
substancji organicznej w t∙ha-1 dla rodzajów gleb
lekkich

średnich

ciężkich

Okopowe, warzywa korzeń, 1 ha

-1,26

-1,40

-1,54

Kukurydza, warzywa liściowe 1 ha

-1,12

-1,15

-1,22

Zboża, oleiste, włókniste, 1 ha

-0,49

-0,53

-0,56

Strączkowe 1 ha

+0,32

+0,35

+0,38

Trawy 1 ha

+0,95

+1,05

+1,16

Motylkowe, mieszanki 1 ha

+1,89

+1,96

+2,10

Międzyplony na zielony nawóz 1 ha

+0,63

+0,70

+0,77

Obornik 1 t s. m. *

+0,35

Gnojowica 1 t s. m. **

+0,28

Przyorana słoma 1 t s. m.***

+0,21

Przyorane liście buraka 1 t s.m.

+0,14

*/ przeciętna zawartość suchej masy w oborniku - 25%
**/ przeciętna zawartość suchej masy w gnojowicy około 6-8%
***/ zawartość suchej masy w słomie 85%

Źródło: Eicha i Kundlera (cyt za:Fotyma, Mercik 1995).

4. Bilans glebowej materii organicznej w skali kraju
w latach 1980-2009
W okresie ostatnich 30 lat znacznej zmianie uległy zarówno struktura zasiewów jak i pogłowie zwierząt (tabela 3 i 4). Zmiany te nabrały szczególnie dużego
tempa po urynkowieniu gospodarki w 1990 r. i restrukturyzacji sektora uspołecznionego w rolnictwie, a w ostatnich latach nasiliły je procesy dostosowawcze do
standardów UE [Krasowicz i in. 2009].
Udział zbóż i rzepaku, czyli upraw o małym ujemnym wpływie na bilans
próchnicy, wzrósł w okresie ostatnich 30 lat z 56 do prawie 78%. Powierzchnia
rzepaku szczególnie szybko przyrastała w ostatnim 10-leciu w związku z rozwojem produkcji biopaliw. Z kolei udział upraw prowadzących do degradacji próchnicy (ziemniak, burak, kukurydza i warzywa), w tym samy okresie, zmniejszył się
w strukturze zasiewów z 25,8 do 14,2%. Szczególnie silnie, bo aż 4-krotnie spadł
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udział ziemniaka w zasiewach i 2-krotnie buraka cukrowego. Znaczny wpływ na
bilans próchnicy ma także ograniczenie udziału w zasiewach roślin wieloletnich
z 11 do 4%. Powyższe zmiany w strukturze zasiewów były następstwem spadku
opłacalności niektórych kierunków produkcji zwierzęcej (bydło i owce w latach
90-tych), co ograniczyło wyraźnie pogłowie tych zwierząt i zmniejszyło zapotrzebowanie na niektóre rodzaje pasz objętościowych, z kolei w żywieniu trzody
chlewnej ziemniaki zastąpiono ziarnem zbóż. O spadku powierzchni uprawy buraka cukrowego zadecydowała głównie reforma rynku cukru wprowadzana w UE
po roku 2006.
Tabela 3
Udział w strukturze zasiewów głównych grup roślin w Polsce w (%)
Grupy upraw roślin

Lata
1980

1990

2000

2009

Zboża bez kukurydzy

54,0

59,5

69,8

70,7

Rzepak

2,2

3,5

3,5

7,0

Kukurydza na ziarno

0,1

0,4

1,2

3,2

Kukurydza na kiszonkę

4,6

2,3

1,3

3,6

Warzywa

1,8

1,8

2,0

1,5

Ziemniak

16,1

12,9

10,1

4,2

Burak cukrowy

3,2

3,1

2,7

1,7

Strączkowe

2,3

1,7

1,8

1,1

Rośliny wieloletnie

11,4

9,7

4,8

4,4

Pozostałe

4,3

5,1

2,8

2,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wpływ samych zmian struktury zasiewów na bilans glebowej materii organicznej jest jednak stosunkowo mały (tabela 4). W 1980 roku w następstwie uprawy
roślin ulegało mineralizacji, średnio w kraju 0,41 t glebowej materii organicznej
w przeliczeniu na 1 ha gruntów ornych. W konsekwencji dokonujących się zmian
w strukturze zasiewów wielkość tego wskaźnika wzrosła do 0,50 t∙ha-1 w 2009 r.
(tabela 4).
Większy wpływ na końcowy bilans glebowej materii organicznej mają zmiany
pogłowia zwierząt i możliwość reprodukcji ubytku próchnicy nawozami naturalnymi (tabela 4). Restrukturyzacja sektora uspołecznionego w Polsce oraz duża
zmienność opłacalności produkcji zwierzęcej, spowodowana wahaniami cen produktów zwierzęcych i pasz, przyczyniła się do spadku pogłowia wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich po roku 1990 [Kopiński 2006]. Dodatkowo ograniczenie pogłowia zwierząt następuje dzięki poprawie efektywności wykorzystania
pasz oraz wzrostowi wydajności. W sumie w analizowanym 30-leciu (1980-2009)
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obsada zwierząt zmniejszyła się, średnio w kraju, z 0,75 do 0,42 DJP∙ha-1 użytków
rolnych. Oznacza to, że dopływ do gleby materii organicznej w formie nawozów naturalnych uległ w tym okresie ograniczeniu z 1,85 do 1,04 t. ha-1 suchej masy (tabela 4). W latach 80-tych i 90-tych stosowana dawka nawozów naturalnych z pewnym
nadmiarem kompensowała mineralizację próchnicy powodowaną uprawą roślin
i umożliwiała utrzymanie dodatniego salda bilansu glebowej materii organicznej na
poziomie 0,1-0,2 t∙ha-1. W ostatnim 10-leciu zmniejszone dawki obornika, średnio
do około 1 t. ha-1 suchej masy, nie wyrównują już w pełni mineralizacji próchnicy
spowodowanej uprawą roślin i do zrównoważenia jej bilansu niezbędne jest przyorywanie około 0,8 t s.m. słomy na każdy hektar gruntów ornych (tabela 4).
Tabela 4
-1
Zmiany bilansu materii organicznej gleby (t∙ha ) w Polsce
Wyszczególnienie
Degradacja MOG*

(t∙ha-1)

Obsada zwierząt (DJP∙ha-1)
s.m.∙ha-1)

Lata
1980

1990

2000

2009

-0,41

-0,42

-0,52

-0,50

0,75

0,68

0,41

0,42

1,85

1,70

1,03

1,04

Reprodukcja MOG z obornika (t∙ha-1)

0,65

0,54

0,36

0,36

Saldo bilansu MOG bez przyoranej słomy (t∙ha-1)

0,24

0,12

-0,16

-0,14

-

-

0,89

0,78

Dawka obornika (t

Słoma niezbędna do przyorania (t∙ha-1)
*/ materia organiczna gleby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dodatkowo warto podkreślić, że z nawozami naturalnymi od jednej DJP
wprowadza się do gleby około 64 kg N, 33 kg P2O5, i 90 kg K2O oraz znaczące
ilości mikroelementów.

5. Regionalne zróżnicowanie bilansu glebowej substancji organicznej
W poszczególnych województwach występuje znaczne zróżnicowanie struktury zasiewów, w związku z tym wartość wskaźnika degradacji glebowej materii
organicznej waha się od około − 0,3 do − 0,6 t∙ha-1, przy średniej dla kraju − 0,5
t∙ha-1 (tabela 5). Niższe jego wartości występują w trzech województwach, tj.
warmińsko-mazurskim, małopolskim i podlaskim, w których około 10% gruntów
ornych zajmują rośliny wieloletnie - motylkowate z trawami oraz trawy w uprawie polowej. Z kolei w województwie dolnośląskim i opolskim na zwiększoną
degradację glebowej materii organicznej do poziomu około 0,6 t∙ha-1 wpływa
większy udział w strukturze zasiewów (około 15%) kukurydzy i buraka cukrowego, jednocześnie przy znikomej powierzchni roślin wieloletnich.

Gospodarowanie glebową materią organiczną we współczesnym rolnictwie
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Tabela 5
Struktura zasiewów (średnio z lat 2007−2009) i degradacja MOG
przez uprawę roślin
Województwo

Udział w strukturze zasiewów (%) i wartości współczynników
reprodukcji/degradacji próchnicy

Degradacja
MOG
(t ha-1)

6,7

kukurydza
(−1,15)
8,8

strączkowe
(+0,35)
0,4

wieloletnie*
(+1,96)
1,1

pozostałe
(0)
2,4

11,8

6,7

7,6

0,9

4,1

3,6

−0,51

3,9

6,6

3,2

2,2

2,0

5,4

−0,51

71,3

9,5

4,9

6,7

1,0

2,5

4,0

−0,52

Łódzkie

76,7

2,2

8,1

4,5

0,9

3,5

4,1

−0,51

Małopolskie

61,7

1,2

12,7

4,2

1,1

11,6

7,5

−0,33

Mazowieckie

73,5

2,1

7,3

6,5

1,4

4,2

5,0

−0,49

Opolskie

65,7

16,0

5,9

9,7

0,4

1,0

1,3

−0,61

Podkarpackie

67,0

3,4

14,2

3,5

1,0

5,9

5,1

−0,49

Podlaskie

73,8

0,7

3,7

9,3

1,3

9,7

1,4

−0,36

Pomorskie

71,6

9,4

7,1

2,9

1,6

4,0

3,4

−0,48

Śląskie

71,6

6,8

6,0

7,1

1,0

4,5

3,0

−0,49

Świętokrzyskie

73,5

2,1

9,6

2,0

2,3

3,5

7,0

−0,48

Warmińsko-mazurskie

69,1

10,0

2,7

4,3

1,4

11,3

1,4

−0,28

Wielkopolskie

71,7

7,9

6,2

8,2

0,8

2,3

3,0

−0,56

Zachodnio-pomorskie

71,3

14,9

5,2

2,7

0,9

3,5

1,7

−0,49

Polska

71,1

7,1

6,8

5,9

1,2

4,3

3,7

−0,50

zboża
(−0,53)

oleiste
(−0,53)

okopowe
(−1,40)

Dolnośląskie

65,5

15,0

Kujawsko-pomorskie

65,3

Lubelskie

76,8

Lubuskie

−0,60

*/ motylkowe wieloletnie z trawami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2007-2010).

Niski stan pogłowia zwierząt w kilku województwach dodatkowo ogranicza
możliwości reprodukcji glebowej materii organicznej z nawozów naturalnych.
Obsada zwierząt w ostatnich latach waha się od około 0,2 DJP∙ha-1 w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubuskim do powyżej 0,6 DJP∙ha-1
w województwach wielkopolskim i podlaskim (rysunek 1).
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Rysunek 1
Struktura obsady zwierząt gospodarskich w poszczególnych województwach
w roku 2009 (DJP/100 ha UR)
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Analiza bilansu glebowej materii organicznej wskazuje, że tylko w dwóch województwach (podlaskim i warmińsko-mazurskim) jest on lekko dodatni (tabela
6, rysunek 2). W województwa tych nawożenie obornikiem lub gnojowicą przy
obsadzie zwierząt na poziomie 0,5-0,7 DJP∙ha-1 z pewnym nadmiarem pokrywa
ubytki glebowej materii organicznej powodowane uprawą roślin. Dodatkowo
w tych województwach występuje również mniejsza degradacji próchnicy, gdyż
większe jest pogłowie bydła (rysunek 1) i areał uprawy roślin pastewnych (tabela 5). W pięciu województwach (kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim,
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mazowieckim i wielkopolskim), w których obsada zwierząt wynosi około 0,4-0,6
DJP∙ha-1 bilans glebowej materii organicznej można określić jako zrównoważony,
gdyż jego saldo waha się od +0,03 do −0,08 t∙ha-1 (tabela 6, rysunek 2). Zdecydowanie ujemne saldo bilansu glebowej materii organicznej występuje natomiast w czterech województwach, od około 0,35 t∙ha-1w zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim do 0,45 t∙ha-1 w dolnośląskim. W województwach tych powstało wiele większych gospodarstw na bazie gruntów byłego sektora uspołecznionego, dla których
specjalizacja w produkcji roślinnej jest atrakcyjna pod względem ekonomicznym.
Tabela 6
Bilans materii organicznej gleby (MOG) na gruntach ornych;
średnia z lat 2007−2009
Województwo
Dolnośląskie

Degradacja
MOG
(t ha-1)

Obsada
zwierząt
(DJP∙ha-1)

Dawka
obornika
(t s.m.∙ha-1)

Reprodukcja
MOG
(t∙ha-1)

Saldo bilansu MOG
(t∙ha-1)

Słoma
niezbędna do
przyorania
(t∙ha-1)

−0,60

0,17

0,43

0,15

−0,45

2,5

Kujawsko-pomorskie

−0,51

0,52

1,29

0,45

−0,05

0,3

Lubelskie

−0,51

0,31

0,79

0,27

−0,23

1,3

Lubuskie

−0,52

0,23

0,58

0,20

−0,32

1,8

Łódzkie

−0,51

0,49

1,23

0,43

−0,08

0,4

Małopolskie

−0,33

0,41

1,04

0,36

0,03

-

Mazowieckie

−0,49

0,51

1,27

0,44

−0,05

0,3

Opolskie

−0,61

0,30

0,76

0,27

−0,34

1,9

Podkarpackie

−0,49

0,28

0,71

0,25

−0,25

1,4

Podlaskie

−0,36

0,69

1,73

0,61

0,25

-

Pomorskie

−0,48

0,35

0,88

0,31

−0,17

0,9

Śląskie

−0,49

0,39

0,97

0,34

−0,15

0,8

Świętokrzyskie

−0,48

0,37

0,93

0,33

−0,16

0,9

Warmińsko-mazurskie

−0,28

0,48

1,20

0,42

0,14

-

Wielkopolskie

−0,56

0,65

1,63

0,57

0,02

-

Zachodnio-pomorskie

−0,49

0,16

0,40

0,14

−0,35

1,9

Polska

−0,49

0,43

1,07

0,38

−0,11

0,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W tych warunkach przeciętna obsada zwierząt, jest bardzo mała (0,16-0,30
DJP∙ha-1), a dodatkowo w woj. dolnośląskim i opolskim dobór uprawianych roślin
prowadzi do zwiększonej mineralizacji próchnicy. W celu zrównoważenia bilansu
próchnicy w tych województwach konieczne jest nawożenie słomą każdego roku
w dawkach od 1,8 w lubuskim do 2,5 ton na 1 ha gruntów ornych w dolnośląskim.
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Pewne zaskoczenie stanowi ujemny bilans glebowej materii organicznej w województwach o rozdrobnionej strukturze agrarnej w południowo-wschodniej Polsce (tabela 6, rysunek 2). Stan taki jest następstwem małego pogłowia zwierząt
(około 0,3 DJP∙ha-1), a szczególnie bydła (rysunek 1) W małych gospodarstwach,
utrzymujących wcześniej po kilka krów, koszty dostosowania do obowiązujących
standardów sanitarnych i jakościowych okazały się zbyt duże, w związku z tym
zrezygnowały one z chowu bydła i uprawy roślin pastewnych, co skutkuje ujemnym bilansem próchnicy. W województwach tych ujemne saldo bilansu glebowej
materii organicznej waha się od 0,15 do 0,23 t ∙ha-1 i w celu jego zrównoważenia konieczne jest stosowanie słomy w dawkach 0,8-1,3 t∙ha-1 (tabela 6). Nieco
korzystniejsza sytuacja w woj. małopolskim wynika z większego pogłowia bydła
i koni (rysunek 1) oraz prawie 12% udziału roślin wieloletnich w strukturze zasiewów (tabela 5).
Rysunek 2
-1
Saldo bilansu glebowej materii organicznej w t∙ha powierzchni gruntów
ornych, średnio z lat 2007-2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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6. Bilans glebowej materii organicznej w specjalistycznych gospodarstwach rolnych
Bilans glebowej materii organicznej wyliczony dla kraju lub regionu (województwo) ma charakter informacyjny i może być wykorzystywany do podejmowania działań z zakresu polityki rolnej, zaś analizy wykonane dla konkretnych gospodarstw służą rolnikom do podejmowania konkretnych decyzji produkcyjnych.
Stwierdzenie to znajduje pełne potwierdzenie w wynikach analizy przeprowadzonej dla czterech grup specjalistycznych gospodarstw (tabela 7 i 8). Gospodarstwa
o roślinnym kierunku produkcji są zlokalizowane w woj. wielkopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, zaś pozostałe w woj. lubelskim i podlaskim.
W gospodarstwach z produkcją roślinną w województwie zachodniopomorskim, gdzie ponad 90% gruntów ornych obsiewano zbożami i rzepakiem, wskutek uprawy roślin mineralizacji ulegało 0,55 t∙ha-1 glebowej materii organicznej
(tabela 7). W analizowanych gospodarstwach z województwa wielkopolskiego
kukurydzą zbieraną na ziarno obsiewno 20% gruntów ornych, co zwiększyło
degradację glebowej materii organicznej do 0,68 t∙ha-1. Jeszcze gorsza sytuacja
wystąpiła w ocenianych gospodarstwach w woj. dolnośląskim, gdzie kukurydza
zajmowała 32%, a burak kolejne 10% gruntów ornych. Taka struktura zasiewów
zwiększyła wartość wskaźnika degradacji próchnicy do 0,80 t ∙ha-1. W przypadku
tych gospodarstw dla wyrównania ubytków próchnicy należało przyorywać od
2,6 tony słomy w województwie zachodniopomorskim do 3,8 ton słomy na ha
gruntów ornych w woj. dolnośląskim. Faktycznie w gospodarstwach tych przyorywano znacznie więcej słomy, bo od 64% w woj. wielkopolskim do 85% w dolnośląskim pól obsianych zbożami i rzepakiem. Pozwoliło to, przy poziomie uzyskiwanych plonów, na utrzymanie dodatniego salda glebowej materii organicznej
w granicach 0,15 - 0,39 t ∙ha-1.
Znacznie łatwiejsze jest zrównoważenie bilansu glebowej materii organicznej
w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą (tabela 8). W gospodarstwach o mieszanym kierunku produkcji jak również w gospodarstwach mlecznych, dzięki
uprawie roślin pastewnych, przeciętny wskaźnik degradacji glebowej materii organicznej wynosił około 0,40 t∙ha-1. W tej sytuacji przy obsadzie zwierząt na poziomie 0,4–0,5 DJP∙ha-1(średnia dla Polski wynosi 0,42) same nawozy naturalne
umożliwiają utrzymanie zrównoważonego bilansu glebowej materii organicznej.
W ocenianych gospodarstwach obsada ta była większa (0,85 w gospodarstwach
o mieszanym kierunku produkcji i 1,0 DJP∙ha-1 w gospodarstwach mlecznych),
więc same nawozy naturalne zapewniały lekko dodatnie saldo bilansu próchnicy.
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Tabela 7
Bilans glebowej materii organicznej w gospodarstwach o roślinnym
kierunku produkcji
Województwo
Wyszczególnienie
1. Liczba gospodarstw
2. Średnia powierzchnia UR [ha]

wielkopolskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

10

10

5

Zakres wahań
–

84

113

117

33 – 225

3. Grunty orne [%]

97,5

95,5

98,5

89 – 100

4. Wskaźnik bonitacji gleb

0.88

0.80

1.15

0,5 – 1,5

83

74

78

50 – 100

20

0

32

0 – 100

5. Struktura zasiewów [%]:
- zboża, w tym:
kukurydza (ziarno)
- rzepak

10

17

12

0 – 39

- burak cukrowy

2

0.0

10

0 – 20

- ziemniak

1

6

0

0 – 27

- pozostałe

4

3

0

0 – 16

6. Wydajność w jedn. zbożowych

44,4

38,7

65,2

33 – 77

7. Degradacja MOG przez
uprawiane rośliny [ t∙ha-1]

0,68

0,55

0,80

-0,55 – (-1,15)

8. Obsada zwierząt DJP∙ha-1

0

0

0

0

9. Pola z przyoraną słomą (%)

64.4

80.8

85.5

27 – 100

10. Saldo bilansu MOG [t∙ha-1]

0.15

0.39

0.35

0,1 – 0,6

Źródło: [Kopiński 2009; Krasowicz, Kuś, Jankowiak 2007; Kuś 2006].

Bardziej złożona sytuacja występuje w gospodarstwach specjalizujących się
w tuczu trzody chlewnej. W gospodarstwach, które wykorzystują na paszę własne zboża a dokupują jedynie komponenty białkowe w ilościach potrzebnych
do zbilansowania dawek żywieniowych na ogół obsada zwierząt wynosi około
1,2–1,3 DJP∙ha-1, wówczas zagospodarowanie nawozów naturalnych nie stwarza większych problemów, chociaż występuje wyraźnie dodatnie saldo glebowej
materii organicznej. Natomiast w gospodarstwach bazujących na paszach z zakupu występuje większa obsada zwierząt i zbyt wysokie dodatnie wartości salda MOG. W jednym z analizowanych gospodarstw obsada zwierząt wynosiła aż
3,7 DJP∙ha-1, zaś przeciętna dla 7 gospodarstw wynosiła 1,46 DJP∙ha-1. W sumie
dodatnie saldo bilansu glebowej materii organicznej w grupie gospodarstw trzodowych wynosiło 0,72 t∙ha-1.
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Bilans glebowej materii organicznej w gospodarstwach
z produkcją zwierzęcą
Wyszczególnienie
1. Liczba gospodarstw

Kierunek produkcji
mieszany

mleczny

trzodowy

6

10

7

Tabela 8

Zakres wahań
–

2. Średnia powierzchnia UR w ha

31,7

36,6

37,9

8,7 - 77,0

3. Udział TUZ [%]

26,0

33,2

6,2

0,0 - 59,3

4. Wskaźnik bonitacji gleb

0,80

0,87

0,88

0,69 – 1,49

79

31

92

0 -100

- pastewne

7

62

0

0 - 99

- rzepak

1

0

0

0 - 4,1

5. Struktura zasiewów [%]:
- zboża

- burak cukrowy

6

5

0

0 - 24,7

- ziemniak

2

1

1

0 - 9,8

4

1

7

0 –12,5

6. Wydajność w jedn. zbożowych

- pozostałe

40,9

47,8

44,4

35 - 79

7. Degradacja MOG przez
uprawiane rośliny [ t∙ha-1]

0,42

0,40

0,55

0,38-0,65

8. Obsada zwierząt DJP∙ha-1

0,85

1,01

1,46

0,5 – 3,7

54

100

2

0 - 100

w tym: bydło [%]
- trzoda [%]

27

0

97

0 - 100

- pozostałe [%]

19

0

1

0 - 82

9. Reprodukcja MOG z nawozów
naturalnych [ t∙ha-1]

0,74

0,88

1,28

0,4– 3,2

10. Saldo bilansu MOG [ t∙ha-1]

0,32

0,48

0,73

0,1 – 2,50

Źródło: [Kopiński 2009; Krasowicz, Kuś, Jankowiak 2007; Kuś 2006].

W Niemczech [Körschens i in. 2004] wyznaczono graniczne wartości salda glebowej materii organicznej, które są stosowane do oceny przestrzegania zasad wzajemnej zgodności gospodarstw - cross compliance (tabela 9). Według przyjętych
kryteriów dodatnie saldo powyżej 300 kg∙ha-1 C organicznego, co odpowiadające
516 kg∙ha-1 glebowej materii organicznej, stwarza już niebezpieczeństwo znacznego
rozproszenia azotu i fosforu do środowiska, a to stanowi potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych tymi składnikami.
Z wartości liczbowych zestawionych w tabelach 7 i 8 wynika, że średnio w grupie
gospodarstw specjalizujących się w tuczu trzody chlewnej wartość ta była przekroczona.
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Tabela 9
Ocena wielkości salda węgla organicznego w glebie (VDLUFA – 2004)
Saldo kg∙ha-1

Ocena salda

Następstwa

< -0,344

bardzo ujemne

spadek żyzności gleby i plonowania roślin

- 200 do (- 76)

-344 – (-131)

ujemne

przejściowo dopuszczalne, szczególnie na
glebach próchnicznych

- 76 do (+100)

-131 – (+172)

optymalne

+100 do (+300)

172 – 516

wysokie

okresowo wskazane, szczególnie na glebach o
małej zawartości próchnicy

> 300

> 516

bardzo wysokie

niebezpieczeństwo dużych strat azotu i fosforu,
niska efektywność nawożenia

C org.

MOG*

< - 200

*/ 1 kg C organicznego gleby odpowiada 1,72 kg glebowej materii organicznej

Źródło: [Körschens i in. 2004].

Tabela 10
Charakterystyka gospodarstw objętych rachunkowością FADN w 2008 roku
Typ rolniczy gospodarstwa
ogółem

uprawy
polowe

krowy
mleczne

zwierzęta
w systemie
wypasowym

trzoda/
drób

mieszane

12477

3241

891

837

1456

4288

Udział gosp. [%]

100

26,0

7,1

13,3

11,7

34,4

Powierzchnia gospod. [ha UR]

17,7

23,1

16,7

21,5

16,0

16,4

UR wg typów gosp.(%)

100

31,1

4,8

7,6

5,9

48,5

0,68

0,10

1,01

0,93

2,63

0,74

Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw

Obsada zwierząt
UR]

[DJP∙ha-1

Źródło: [Goraj, Mańko, Osuch, Płonka 2010, cz. I i II].

Informacji o problemach występujących w praktyce z zapewnieniem odpowiedniego bilansu glebowej materii organicznej dostarcza analiza gospodarstw
prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN. Wartości zestawione w tabeli 10. wskazują, że:
1) gospodarstwa specjalistyczne o roślinnym kierunku produkcji (uprawy
polowe) wykorzystują 31% ogółu UR w Polsce. Posiadają one znikomą
produkcję zwierzęca, w związku z tym nawożenie organiczne musi być
ograniczone do stosowania słomy i ewentualnie uprawy międzyplonów.
W przypadku tej grupy gospodarstw występuje niebezpieczeństwo spadku
zawartości glebowej materii organicznej;
2) gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych ziarnem
(trzoda i drób), stanowiące prawie 12% ogółu gospodarstw, z wahaniami od
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7,9% w regionie Małopolska i Pogórze do 17,4% w regionie Wielkopolska
i Śląsk i wykorzystujące w kraju 6% UR, posiadały średnią obsadę zwierząt
wynoszącą aż 2,6 DJP∙ha-1 UR. W tej grupie gospodarstw występował duży
nadmiar nawozów naturalnych i zawarta w nich ilość azotu przekraczała
170 kg∙ha-1 UR, czyli maksymalną wartość określoną w Ustawie o nawozach i nawożeniu. W tej sytuacji ich nadmiar powinien być przekazywany
do sąsiednich gospodarstw;
3) grupy gospodarstw mlecznych oraz prowadzących chów zwierząt w systemie wypasowym użytkowały w sumie około 12% UR w kraju, a obsada
zwierząt wynosiła w nich przeciętnie około 1,0 DJP∙ha-1 UR. Uwzględniając udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów oraz produkcję nawozów naturalnych można zakładać, że w tych grupach gospodarstw nie ma
problemów z utrzymaniem bilansu glebowej materii organicznej na poziomie zbliżonym do optymalnego;
4) gospodarstwa z mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą wykorzystujące
około 48% UR średnio w kraju, w których pogłowie zwierząt wynosiło około 0,7 DJP∙ha-1, nie mają również problemu z utrzymaniem bilansu glebowej materii organicznej na poziomie zbliżonym do optymalnego. Jednak
sytuacja ekonomiczna tej grupy gospodarstw jest najgorsza [Goraj i in.
2010] i sposobem jej poprawy może być specjalizacja i pewna koncentracja
produkcji.
7. Słoma, jako ważne źródło reprodukcji glebowej materii organicznej
Podstawowym nawozem organicznym dostępnym w większości gospodarstw
bezinwentarzowych jest słoma. Przyorywanie słomy poprawia przede wszystkim
bilans glebowej materii organicznej, natomiast jej oddziaływanie na pozostałe
wskaźniki żyzności gleby jest znacznie słabsze, szczególnie w porównaniu z obornikiem lub roślinami wieloletnimi (tabela 11). Informacje zestawione w tabeli 11.
wskazują na wielostronny wpływ roślin motylkowatych wieloletnich na cały kompleks właściwości gleby, jednak we współczesnym rolnictwie z przyczyn ekonomiczno – organizacyjnych są one eliminowane z produkcji.
Słoma charakteryzuje się szerokim stosunkiem C:N, który w zależności od
gatunku zboża waha się w granicach od 60: 1 (jęczmień j.) do 100: 1 (pszenica),
a w oborniku stosunek ten wynosi 25: 1, zaś w próchnicy 10: 1. Wprowadzenie
do gleby biomasy tak bogatej w węgiel powoduje, że drobnoustroje rozkładające
słomę pobierają azot z zasobów glebowych, co może prowadzić do deficytu tego
pierwiastka dla uprawianych roślin. W celu przyśpieszenia tempa rozkładu słomy
konieczne jest stosowanie dodatkowego nawożenia azotem w dawkach od 6 na
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glebach cięższych do 12 kg na glebach lekkich w przeliczeniu na 1 t przyorywanej
słomy. Ze słomą wprowadza się także do gleby spore ilości składników nawozowych (tabela 12).
Tabela 11
Oddziaływanie różnych form nawozów organicznych i resztek pożniwnych
na właściwości gleby (oddziaływanie: x- słabe; xx- średnie; xxx- duże)
Wyszczególnienie

Obornik

Międzyplony

Słoma

motylkowate

krzyżowe

Motylkowate
wieloletnie

Rozluźnienie podglebia

-

-

x

-

xx

Poprawa struktury

xx

x

x

x

xxx

Wzrost zawartości próchnicy

xx

xx

x

x

xxx

Wzrost zawartości N w glebie

xx

-

xx

-

xxx

Poprawa zasobności gleby
w P, K, Ca, Mg i mikroelementy
Zachwaszczenie
– zwiększa

xx

x

-

-

x

x

x

x

x

(xx)1

-

-

x

x

xx

– zwiększa

-

x

-

-

(x)2

– ogranicza

x

-

xx

xx

x

– ogranicza
Nasilenie chorób i szkodników

1/

dotyczy chwastów wieloletnich

2/

dotyczy specyficznych chorób i szkodników tej grupy roślin

Źródło: Opracowano na podstawie [Kahnt 1981].

Tabela 12
Zawartość podstawowych makro- i mikroelementów w słomie
Składnik

Gatunek roślin
pszenica oz. pszenżyto oz.

żyto

owies

jęczmień jary

rzepak

kukurydza

Makroelementy (% suchej masy)
N

0,64

0,61

0,58

0,73

0,75

0,72

1,19

P 2O 5

0,23

0,25

0,25

0,34

0,25

0,30

0,46

K 2O

1,26

1,28

1,20

1,29

1,61

2,12

1,25

CaO

0,38

0,35

0,32

0,44

0,63

2,18

0,48

MgO

0,15

0,13

0,13

0,18

0,20

0,21

0,46

Bor

3,00

2,83

2,65

3,70

4,40

9,80

5,40

Miedź

3,50

3,30

3,00

3,25

4,20

3,16

6,00

Mikroelementy (mg/kg suchej masy)

Mangan

39,7

45,2

51,4

114,0

45,0

40,3

55,0

Molibden

0,35

0,34

0,33

0,32

0,35

0,30

0,44

Cynk

24,2

25,6

22,1

34,2

24,7

32,5

33,0

Źródło: Opracowano na podstawie [Maćkowiak 1998].
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Wyniki wieloletnich doświadczeń wskazują, że wpływ przyoranej słomy na
plonowanie roślin jest stosunkowo mały [Harasim 2011]. Słabe działanie nawozowe słomy może być spowodowane kilkoma czynnikami, a najważniejsze to:
 w początkowym okresie rozkładu słomy powstają w glebie związki biologicznie czynne (związki fenolowe), które hamują wschody i początkowy
wzrost zbóż. W związku z tym nie wskazane jest przyorywanie słomy zbóż
na polach obsiewanych zbożami ozimymi, natomiast korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie słomy zbożowej pod rośliny jare;
 możliwość biologicznego unieruchamiania azotu. Słoma jest źródłem węgla
dla mikroflory glebowej, która konkuruje o azot z uprawianą rośliną. Może
to okresowo osłabiać wzrost roślin, nawet w przypadku zastosowania dodatkowego nawożenia azotem na słomę;
 przyorywanie słomy w ogniwie zmianowania: zboża ozime – zboża ozime
może sprzyjać nasilonemu występowaniu naczyniowej pasiastości zbóż (Cephalosporium gramineum), a także może zwiększać porażenie zbóż przez
niektóre inne choroby grzybowe (fuzariozy) itp.;
 w glebach suchych o małej aktywności biologicznej rozkład słomy jest spowolniony, w takiej sytuacji coroczne jej przyorywanie może również ujemnie wpływać na plonowanie roślin.
W ostatnim okresie występuje duże zainteresowanie możliwością alternatywnego zagospodarowania słomy oraz wzrastają jej ceny, a najwięksi potencjalni odbiorcy słomy, to:
 wytwórcy podłoży do produkcji pieczarek i innych grzybów zużywający
rocznie około 1 mln ton słomy. Z rolniczego punktu widzenia jest to korzystny sposób zagospodarowania słomy, gdyż po zakończeniu cyklu produkcyjnego grzybów podłoża mogą być wykorzystane w rolnictwie jako
wartościowy nawóz organiczny;
 producenci ciepła i energii elektrycznej. Sprzedażą słomy dla energetyki
są zainteresowane głównie większe gospodarstwa, w których do jej zbioru
można wykorzystać wysoko wydajne maszyny. Wykorzystanie słomy w procesie współspalania (łączne spalanie z miałem węglowym) jest szczególnie
niekorzystne, gdyż wszystkie składniki nawozowe trafiają do żużlu i są tracone. W przypadku spalania samej słomy popiół jest wartościowym nawozem, gdyż zawiera wszystkie składniki mineralne zawarte w słomie z wyjątkiem azotu (tabela 12).
Aktualnie ponad 30% gruntów użytkują gospodarstwa specjalizujące się
w produkcji roślinnej o znikomej obsadzie zwierząt, w których podstawowym
nawozem organicznym jest słoma. W takich gospodarstwach, w celu utrzymania
zrównoważonego bilansu glebowej materii organicznej, przynajmniej 60% produ-
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kowanej słomy powinno być wykorzystywane jako nawóz. W pierwszej kolejności
na ten cel należy przeznaczać słomę rzepaku i innych roślin niezbożowych, która
ma korzystniejszy skład chemiczny niż słoma zbóż oraz nie uczestniczy w łańcuchu troficznym grzybów porażających zboża. Również słoma kukurydzy ulega
szybciej rozkładowi w glebie w porównaniu do słomy kłosowych.

8. Wnioski
1. W okresie ostatnich 30 lat stwierdza się znaczne pogorszenie salda bilansu
glebowej materii organicznej w Polsce. Jest to spowodowane głównie spadkiem pogłowia zwierząt. W latach 1980 – 2009, średnio w kraju, obsada
zwierząt zmniejszyła sie z 0,75 do 0,43 DJP∙ha-1 UR. Jest ona również silnie
zróżnicowana regionalnie, gdyż w ostatnich latach waha się od poniżej 0,2
w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim do 0,6-0,7 DJP∙ha-1 UR w województwach wielkopolskim i podlaskim.
2. Zmiany zachodzące w strukturze zasiewów w analizowanym okresie wywierały stosunkowo mały wpływ na bilans glebowej materii organicznej.
Udział upraw prowadzących do jej degradacji (ziemniak, burak, kukurydza
i warzywa) zmniejszył się w zasiewach w tym okresie z 25,8 do 14,2%, a równocześnie roślin wieloletnich poprawiających bilans próchnicy uległ ograniczeniu z 11 do 4%. W miejsce tych gatunków weszły zboża i rzepak, czyli
uprawy wykazujące mały wpływ na bilans glebowej materii organicznej.
3. Aktualnie ponad 30% gruntów użytkują gospodarstwa specjalizujące się
w produkcji roślinnej o znikomej obsadzie zwierząt, w których uprawie dominują zboża, a podstawowym nawozem organicznym jest słoma. Wpływ
nawożenia słomą na fizyko-chemiczne i biologiczne właściwości gleby jest
słabszy jak nawozów naturalnych, co w konsekwencji może skutkować obniżeniem żyzności gleb. W gospodarstwach specjalizujących się w chowie
bydła oraz w gospodarstwach o mieszanym roślinno-zwierzęcym kierunku produkcji nawozy naturalne na ogół kompensują w pełni mineralizację
glebowej materii organicznej powodowaną uprawą roślin. Z kolei w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej lub drobiu z reguły występuje nadmiar nawozów naturalnych. Dawki azotu zawarte w tych
nawozach przekraczają normy określone w Ustawie o nawozach i nawożeniu, co stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych biogenami.
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GOSPODARKA GLEBOWĄ MATERIĄ ORGANICZNĄ WE WSPÓŁCZESNYM
ROLNICTWIE

Słowa kluczowe: Glebowa materia organiczna, bilans glebowej materii organicznej, reprodukcja i degradacja glebowej materii organicznej, nawozy naturalne,
nawozy organiczne, obsada zwierząt, specjalizacja gospodarstw
STRESZCZENIE

W opracowaniu oceniono wpływ zmian ekonomiczno-organizacyjnych zachodzących
w naszym rolnictwie na gospodarowanie glebową materią organiczną. Bilanse glebowej
materii organicznej na poziomie kraju, regionu (województwo) i gospodarstw o różnych
kierunkach produkcji wyliczono wykorzystując współczynniki jej reprodukcji i degradacji. W okresie ostatnich 30 lat stwierdza się znaczne pogorszenie salda bilansu glebowej
materii organicznej w Polsce. Jest to spowodowane: ograniczeniem areału uprawy wieloletnich roślin pastewnych, dużym spadkiem pogłowia zwierząt oraz postępującą specjalizacją gospodarstw wymuszoną czynnikami ekonomiczno-organizacyjnymi. Aktualnie
ponad 30% gruntów użytkują gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej o znikomej obsadzie zwierząt, w których uprawie dominują zboża, a podstawowym nawozem
organicznym jest słoma. Wpływ nawożenia słomą na fizyko-chemiczne i biologiczne właściwości gleby jest słabszy jak nawozów naturalnych, co w konsekwencji może skutkować
obniżeniem żyzności gleb. W gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła oraz
w gospodarstwach o mieszanym roślinno-zwierzęcym kierunku produkcji nawozy naturalne na ogół kompensują w pełni mineralizację glebowej materii organicznej powodowaną uprawą roślin. Z kolei w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej lub drobiu z reguły występuje nadmiar nawozów naturalnych. Dawki azotu zawarte
w tych nawozach przekraczają normy określone w Ustawie o nawozach i nawożeniu, co
stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych biogenami.
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S u m m a ry

The study assessed the impact of economic and organizational changes taking place
in our agriculture on the management of soil organic matter. The balances of soil organic
matter at the national, regional level (province) and on farms with different directions of
production were calculated, using rates of reproduction and degradation of soil organic
matter. The period of last 30 years shows a significant deterioration in the balance of soil
organic matter in Poland, caused by: reduction in the area of perennial forage crops, a large
decrease of livestock density and progressive specialization of farms forced by economic
and organizational factors. Currently over 30% of agricultural area is covered by farms
specialized in the plant production with little stocking density, and cereals cultivation as
a dominating production, where the basic organic fertilizer is a straw. The influence of
straw fertilization on the physico-chemical and biological soil properties is lower as in
case of natural fertilizer. This results in deterioration of soil fertility. On farms specializing in cattle production and mixed farms (with plant and animal production) natural fertilizers can generally compensate the mineralization of soil organic matter caused by crop
production. On the other hand, farms specializing in pig and poultry production generally
the excessive amount of manure is produced. Nitrogen in natural fertilizers exceed the
standards specified in the Act on fertilizers and fertilization, which would cause pollution
of ground and surface water by biogenes.
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PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH
1. Wstęp
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego nakłada na publiczne rolnicze organizacje doradcze (WODR) obowiązek prowadzenia czterech niekomercyjnych działalności, poprzez które doradca rolniczy może
intencjonalnie wpływać na osobowość rolnika (swojego klienta) i przez to czynić
go sposobnym do osiągania założonych celów rozwojowych a ostatecznie - do
uzyskania pożądanej jakości życia1. Są to: działalność doradcza, kształceniowa,
informacyjna i upowszechnieniowa [Dz. U. 2004, nr 251, poz. 2507].
Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przedmiotem zainteresowań zawodowych autora niniejszego artykułu były i nadal pozostają problemy
związane z metodyką uprawiania wszystkich czterech ustawowych działalności,
czego dał wyraz w szeregu własnych publikacji2 oraz aktywności jaką podejmuje
w obszarze doskonalenia zawodowego doradców rolniczych.
1 Jakość życia to kategoria filozoficzna utożsamiana z subiektywną oceną stopnia zaspokojenia

potrzeb w dłuższym okresie czasu. Każdy człowiek jest władny do oceny jakości tylko swego życia
i dokonuje tego według przyjętych przez siebie kryteriów, posługując się wybranymi miernikami
i sposobami pomiaru. Próba znormalizowania tych ocen nie jest możliwa, albowiem każda ingerencja
z zewnątrz w ocenę jakości życia innej osoby jest tylko zewnętrznym punktem widzenia, który zawsze
jest nieadekwatny do immanentnej samooceny osoby ludzkiej. Każda osoba ludzka jakość życia pojmuje inaczej i postrzega w inny sposób wartości, które jej zdaniem wpływają na poziom jakości życia.
Porównaj: T. Wawak [http://mfiles.pl/pl/index.php/Wartości_określające_jakość_życia].
2 Najnowszą z tych publikacji jest wydana w tym roku nakładem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu „Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej
rolniczej organizacji doradczej”. Zdaniem autora pozycja ta w jakimś zakresie pozwala wypełnić
brak szerszych teoretycznych ujęć tematu upowszechniania innowacji rolniczych, a odnoszących się
do sytuacji jaka powstała w Polsce po roku 1989.
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Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie najistotniejszych treści dotyczących teoretycznych podstaw działalności upowszechnieniowej, szczególnie
tym jednostkom, które w oparciu o nie zamierzają usprawniać realizację podejmowanych przez siebie zadań upowszechnieniowych.

2. Pojęcie innowacji
Właściwą podstawą dla rozważań nad naturą działalności upowszechnieniowej publicznych rolniczych organizacji doradczych wydaje się być odwoływanie
się do jednego rozumienia pojęcia innowacji.
Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego innovati, co oznacza „odnowienie”
lub też łacińskiego innovare, czyli „odnawiać”. Istnieje wiele definicji tego pojęcia.
Wynika to m.in. z faktu, że innowacja pozostaje przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, takich jak np. heurystyka, inwentyka, socjologia, psychologia,
ekonomia3.
W interpretacji innowacji dominują dwa podejścia - szerokie, traktujące innowacje jako proces i wąskie - jako wynik (rezultat)4.
W podejściu pierwszym, tzw. procesowym, innowacja (innowacje) to:
 „złożona działalność, która przebiega od konceptualizacji nowej idei przez
rozwiązywanie problemu do rzeczywistego zastosowania nowego rozwiązania dla osiągnięcia określonych wartości ekonomicznych lub społecznych”
[Myers, Marquis 1969, s. 3-6],
 proces, w którym firmy „opanowują i wdrażają wzornictwo i produkcję dóbr
i usług stanowiących dla nich nowość, niezależnie od tego, czy są nowością
3 Do nauk ekonomicznych pojęcie innowacji po raz pierwszy wprowadził i bardzo szeroko pod
względem przedmiotowym określił austriacki uczony Joseph Alois Schumpeter. Uznawał on za innowację [Schumpeter 1960, s. 104]:
– wprowadzenie nowego produktu, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia, lub
nadanie nowych cech produktowi,
– wprowadzenie nowej metody produkcji, jeszcze praktycznie nie wypróbowanej w danej dziedzinie przemysłu,
– otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany rodzaj krajowego przemysłu uprzednio nie działał i to bez względu, czy rynek ten istniał wcześniej, czy też nie,
– zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to niezależnie od tego, czy źródło już
istniało, czy też musiało być dopiero stworzone,
– wprowadzenie nowego typu organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie monopolu bądź
jego złamanie.
Joseph Alois Schumpeter (1883- 1950) to jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku;
autor teorii wzrostu gospodarczego i cyklów koniunkturalnych indukowanych przez przełomowe innowacje, teorii postępującej transformacji kapitalizmu w socjalizm, historyk myśli ekonomicznej.
4 Podobnie wg R. Schulza [1989, nr 2, s. 114] wszystkie definicje innowacji można podzielić na
dwie grupy, tj. te, które interpretują innowację w sposób czynnościowy oraz te, które interpretują ją
w sposób rzeczowy.
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również dla ich konkurentów krajowych i zagranicznych” [Ernst i in., 1998,
s. 12-13],
 „wszelkie procesy twórczego myślenia zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w technice, technologii, organizacji, życiu
społecznym” [Pomykalski 2001, s. 17].
W podejściu drugim - wynikowym, można wyróżnić definicje, które pojęcie
innowacji rozpatrują w aspekcie czasowo-przestrzennym oraz w aspekcie właściwości innowacji.
Do definicji, które ujmują innowacje w aspekcie czasowo-przestrzennym należą następujące:
 „innowacja to organizacja rzeczywistości w związki, zawierające nowe pojęcia
intelektualne lub estetyczne i stanowiące ulepszenie w stosunku do dotychczasowego stanu rzeczy” [Hagen 1962, s. 87],
 „innowacja to jakikolwiek produkt, usługa lub pomysł, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy” [Kotler 2000, s. 355]5,
 „innowacją jest wszystko to, co jest postrzegane przez człowieka jako nowe, niezależnie od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy” [Rogers 2003, s. 12].
Przytoczone definicje wskazują na subiektywizm każdej innowacji. Andrew H.
Van de Ven [1986, s. 592] i inni kontynuatorzy tej tradycji badawczej podkreślają, że „dopóki pomysł jest postrzegany jako nowy przez zaangażowane (w jego
użytkowanie) osoby, jest innowacją, nawet jeśli inni mogą uważać go za imitację
czegoś, co istnieje gdzie indziej”.
Do definicji, które ujmują innowacje w aspekcie jej właściwości należą następujące:
 „innowacją jest wszelka myśl, zachowanie się lub rzecz jakościowo różna od
dotychczas istniejących” [Barnett 1953, s. 7],
 „innowacje są to zmiany o charakterze jakościowym, przyczyniające się do
rozwoju, a ich wewnętrzna siła polega na tym, że są w stanie naruszyć równowagę w danej dziedzinie” [Pietrusiński 1971, s. 19].
W odniesieniu do przedstawionej klasyfikacji należy dodać, że występują też takie definicje, które zawierają łącznie procesową i wynikową interpretację innowacji.
W podręczniku „Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data” [OECD 2005, s. 48] twierdzi się na przykład, że „innowacja (innovation)
to wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”.
5 Podobnie pojęcie innowacja określają A.W. van den Ban i H.S. Hawkins [1997 s. 102], którzy
w swej tłumaczonej na język polski pracy „Doradztwo rolnicze” piszą, że „innowacja to pomysł,
metoda lub przedmiot, który jest uważany przez kogoś za nowość”.
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Po analizie przedstawionych tu definicji autor uznał za właściwe rozumieć przez
pojęcie innowacja innowację pojmowaną wąsko, natomiast przez pojęcie proces
innowacyjny - innowację pojmowaną szeroko. Ponadto dla potrzeb przedmiotowego wywodu proponuje przyjąć, że innowacja to: zweryfikowana w praktyce
korzystna nowość materialna lub niematerialna, dostępna do przenikania (dyfuzji)
i upowszechnienia oraz do absorpcji przez zainteresowane nią podmioty.

3. Działania i procesy innowacyjne
Publiczne rolnicze organizacje doradcze w Polsce, podobnie jak czyniły to wcześniej i w zdecydowanie szerszym zakresie wojewódzkie ośrodki postępu rolniczego,
wykonują dzisiaj na rzecz rolników - swoich klientów działania określane mianem
upowszechnieniowych. Jak twierdzą niektórzy znawcy tematu działania te są częścią działań innowacyjnych, które wiążą się z upowszechnianiem innowacji6.
Opierając się na aktualnie stosowanych kilku definicjach7 pojęcia działania
innowacyjne można przyjąć, że stanowi je szereg zamierzonych, celowych i świadomych działań podmiotów indywidualnych czy zbiorowych podejmowanych
w celu uzyskania innowacji lub ich dalszego upowszechnienia.
Działania te są istotnym czynnikiem postępu w rolnictwie8, przez który należy
rozumieć ciąg długotrwałych nieodwracalnych zmian zachodzących w sferze produkcji rolniczej, ukierunkowanych na uzyskiwanie przez rolników efektów pracy
pozytywnie wpływających na jakość ich życia a mogących mieć wymiar korzyści
finansowych lub pozafinansowych (emocjonalnych, prestiżowych itp.). Zmiany te
mogą dotyczyć zarówno przekształceń w zakresie struktury gospodarstw rolnych
(np. obszarowej, czy własnościowej), jak i rozmiarów produkcji.
6 Między innymi I. Sikorska - Wolak [1993, s. 15].
7 Według najnowszego podręcznika Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

działalność innowacyjna to „całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji” [OECD 2005, s. 49].
Podobne ujęcie istoty działalności innowacyjnej zawiera nieco starszy „Raport o stanie nauki
i techniki w Polsce w 1999 r.” Można w nim znaleźć, że działalność innowacyjna to: „szereg działań
o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym
(komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów” [GUS, 2000]. (W obu tych definicjach przez pojęcie wdrożenia rozumie się
wprowadzenie innowacji na rynek – W.K.)
Z kolei w art. 2. punkt 6 uchwalonej przez Sejm RP w dniu 29 lipca 2005 r. Ustawy „o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej” [Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1484] zapisano, że działalność innowacyjna to „działalność związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania
nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.
8 Inaczej progresu lub rozwoju progresywnego.
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Innowacja powstaje w procesie twórczego generowania doskonalszych rozwiązań od już istniejących (tj. powstawania nowości) i następującym po nim procesie
działań wdrożeniowych. Pierwszy z tych procesów może przebiegać w ramach
przedsięwzięć badawczych i prac rozwojowych - podejmowanych w sektorze B+R
(badawczo-rozwojowym), który tworzy ogół instytucji9 i osób zajmujących się
pracami twórczymi podejmowanymi w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i możliwości jej zastosowań10.
Na proces twórczego generowania doskonalszych rozwiązań od już istniejących
w sektorze B+R mogą składać się następujące etapy:
1. Etap badań podstawowych, w którym dochodzi do powstawania idei mogących mieć praktyczną przydatność11.
2. Etap badań stosowanych, w którym następuje przekształcanie idei naukowych
w inwencje, czyli pomysły wykorzystania tych idei w praktyce.
3. Etap prac rozwojowych12, w którym następuje przekształcenie inwencji
w nowość, czyli np. doprowadzenie do powstania prototypu, tj. pierwszego
funkcjonującego egzemplarza nowego urządzenia.
W procesie działań wdrożeniowych następuje opracowanie instrukcji wdrożeniowej, wypróbowanie nowości w warunkach produkcyjnych, wprowadzenie ewentualnych poprawek oraz określenie zakresu i warunków jej zastosowania. Natomiast
wygenerowana i pomyślnie wdrożona nowość (zwana innowacją) jest następnie
przedmiotem procesu dyfuzji bądź też upowszechniania13.
Przez dyfuzję innowacji należy rozumieć proces samoistnego rozprzestrzeniania się innowacji drogą interakcji społecznej. Proces ten przebiega w sposób
9 W skład sfery B+R w Polsce wchodzą:

–
–
–
–
–

placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
jednostki badawczo-rozwojowe (JBR),
szkoły wyższe publiczne i prywatne prowadzące działalność B+R,
jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia, fundacje, itp.),
jednostki rozwojowe (podmioty gospodarcze, przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające własne zaplecze badawcze).
10 Porównaj: OECD 2005, s. 96.
11 Badania naukowe, podstawowe zwane również teoretycznymi bądź czystymi, służą rozwojowi określonych dyscyplin naukowych poprzez dokonywanie odkryć i tworzenie teorii.
12 Wg noweli do ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 2000 r.
przez prace rozwojowe rozumie się prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, uzyskaną w wyniku działalności badawczej lub doświadczeń praktycznych, prowadzone w celu wytworzenia nowych
lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod [Dz. U.
2000, nr 91, poz. 1008].
13 Najogólniej przyjmuje się, że dyfuzja to proces samorzutnego rozprzestrzeniania się wybranych elementów w danym środowisku, będący konsekwencją chaotycznych interakcji dyfundujących elementów między sobą lub z otoczeniem.
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spontaniczny i niekontrolowany. Natomiast upowszechnianie innowacji to sterowany14 przez jakieś ogniwo pośredniczące intencjonalny przekaz innowacji od
źródła ich powstania do miejsca pełnego ich zastosowania, gdzie źródłem innowacji jest sektor B+R15.
Procesy dyfuzji i upowszechniania innowacji są ściśle związane z przebiegającym do nich równolegle procesem absorpcji16 czyli ogólnie „wchłaniania”, przyjmowania innowacji.
W procesie absorpcji można wyróżnić następujące etapy:
 poznanie innowacji,
 kształtowanie przekonań (postaw) wobec innowacji,
 podjęcie decyzji o przyjęciu (wprowadzeniu i stosowaniu) bądź odrzuceniu
innowacji,
 urzeczywistnianie decyzji,
 potwierdzenie wyboru (ocena podjętej decyzji).
Absorpcja pewnych innowacji w niektórych gospodarstwach rolnych może wymagać ich reinwencji, czyli niezbędnego przekształcenia i modyfikacji17. Ta zaś
związana jest z podejmowaniem przez rolnika samodzielnej aktywności twórczej.
Reasumując mechanizm absorpcji zapewnia sprawne „wchłanianie”, przyjmowanie przez rolników zapotrzebowanych innowacji dostępnych im w efekcie procesu dyfuzji.
Obecnie w gospodarce polskiej procesy innowacyjne przebiegają zgodnie
z modelem innowacji „pchanej” i modelem innowacji „ciągnionej” przez rynek,
z tym, że dominuje nadal model pierwszy. W modelu innowacji ciągnionej (model
popytowy) rozpoznane potrzeby rynkowe stanowią twórczą inspirację dla procesów innowacyjnych. Natomiast w modelu innowacji pchanej (model podażowy)
źródłem innowacji są prace badawczo-rozwojowe sektora B+R.
14 Sterowanie, to wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania

takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego
systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane.
W przypadku innowacji rolniczych ich przekaz z sektora B+R do rolników może być sterowany
przez publiczną rolniczą organizację doradczą.
15 Porównaj: I. Sikorska-Wolak [1993, s. 15].
Problematyka dotycząca upowszechniania innowacji rolniczych, jako podstawowa dla niniejszej
pracy, została szczegółowo omówiona w następnych jej rozdziałach.
16 W innych opracowaniach m.in. E.M. Rogersa [2003] używa się określenia „proces adaptacji
innowacji”. Sugeruje ono niesłusznie, że każde wprowadzanie innowacji wiąże się z jej adaptacją
czyli przystosowaniem, dostosowaniem czy przeróbką.
17 Niektóre innowacje rolnicze powstałe w sektorze B+R podczas ich absorpcji przez rolników
mogą być przez nich przekształcane i modyfikowane.
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Jak, w odniesieniu do rolnictwa stwierdza Józef Kania [2007, s. 56-57] wadą
modelu podażowego jest „brak przepływu informacji zwrotnej od rolników do
doradców i naukowców, co współcześnie kojarzy nam się z badaniami marketingowymi wśród klientów doradztwa, czyli rozpoznaniem ich potrzeb i oczekiwań.
W modelu tym nie uwzględnia się ponadto roli badań socjologicznych, psychologicznych, polityki rolnej i ekonomicznej, a także funkcjonowania całego otoczenia instytucjonalnego wsi i rolnictwa”18.

4. Pojęcie działalność upowszechnieniowa - jej cel i zadania
W nawiązaniu do opisu przedstawionego wcześniej pojęcia „upowszechnianie
innowacji” przyjęto, że działalność upowszechnieniowa (WODR) to sterowany
przez publiczną rolniczą organizację doradczą przekaz innowacji od źródła ich powstania do miejsca pełnego ich zastosowania w gospodarstwach rolników.
Ponadto uważa się, co znajdzie swe uzasadnienie na dalszych stronach przedmiotowego opracowania, że działalność ta, powinna być kierowana do tych rolników, którzy posiadają potencjał rozwojowy materialny i tkwiący w ich osobowościach oraz potrafią sprawnie z niego korzystać w prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej, inaczej mówiąc - kierowana do przedsiębiorców rolnych. Z tego też powodu wydaje się słusznym, aby działalność ta, przynajmniej
w częściowym zakresie, była skomercjalizowana19.
Jeśli zaś określeni rolnicy posiadanego potencjału rozwojowego nie potrafią sprawnie wykorzystywać dla osiągania założonych celów gospodarczych, to
przedstawiona tym rolnikom przez doradcę rolniczego propozycja ich intelektualnego wsparcia dla sprawnego wprowadzania i użytkowania zapotrzebowanych
innowacji rolniczych musi być powiązana z ofertą wsparcia doradczego20. Nie stosowanie się do tego założenia może być przyczyną powstania sytuacji, że pomimo
wprowadzania określonych innowacji rolnik nie będzie osiągał spodziewanych
efektów gospodarczych, przez co może doświadczać różnych niepowodzeń21.
18 Teresa Miś [2007, s. 210-221] zauważa podobnie, że przy obecnym sposobie powiązania

sfery B+R z gospodarką obieg informacji od rolników do jednostek tej sfery jest utrudniony, a to
powoduje, że podejmowane przez nie tematy badań nie zawsze ukierunkowane są na zaspokajanie
rzeczywistych potrzeb rolników.
19 Obecnie skomercjalizowanie tej działalności uniemożliwiają zapisy znowelizowanej Ustawy
z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz. U. z 2004 r. nr 251, poz.
2507].
20 Ważne jest tu wyjaśnić, że to w efekcie pomyślnego przebiegu procesu doradczego objęty
nim rolnik staje się przedsiębiorcą rolnym, to jest osobą, która m.in. potrafi samodzielnie docierać
do źródeł innowacyjnych rozwiązań (bądź sama być ich źródłem) a pozyskane z nich innowacje
sprawnie wprowadzać do swego gospodarstwa i je wykorzystywać.
21 Na przykład związanych z tzw. chybionymi inwestycjami czy też przeinwestowaniem gospodarstwa.
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Innowacyjne rozwiązania muszą bowiem przynosić zamierzone efekty gospodarcze a nie być wartością samą w sobie.
Z powyższych rozważań wynika, że celem działalności upowszechnieniowej prowadzonej przez publiczne rolnicze organizacje doradcze powinno być intencjonalne
wspieranie rolników-przedsiębiorców w podejmowanych przez nich wysiłkach na
rzecz modernizacji posiadanych gospodarstw poprzez udostępnianie im informacji
o innowacjach i wiedzy niezbędnej do sprawnego ich wprowadzania i użytkowania.
Z kolei do zadań działalności upowszechnieniowej prowadzonej przez tę organizację zdaniem autora należy:
 udostępnianie rolnikom-przedsiębiorcom informacji o innowacjach niezbędnych do podjęcia prawidłowych decyzji odnośnie ich wprowadzania
i użytkowania,
 pogłębianie wiedzy rolników-przedsiębiorców, niezbędnej do sprawnego
wprowadzania i użytkowania zapotrzebowanych innowacji rolniczych.
Należy tu dodać, że zarówno informacje jak i wiedzę niezbędną do wprowadzania i użytkowania każdej zapotrzebowanej przez siebie innowacji rolnicy-przedsiębiorcy mogą pozyskiwać samodzielnie22. Jeśli jednak przewidywane
koszty ich własnej aktywności (materialne i niematerialne) w zakresie samodzielnego pozyskiwania i wprowadzania zapotrzebowanych innowacji będą przewyższać koszty nabycia usługi upowszechnieniowej świadczonej przez daną publiczną
rolniczą organizację doradczą, to niewątpliwie rolnicy ci będą skłonni od niej taką
usługę zakupić. Dlatego też, z tych jak i podanych wcześniej powodów, wydaje
się słusznym przyjąć założenie, że to kategoria rolników-przedsiębiorców stanowi
właściwą grupę potencjalnych odbiorców produktu działalności upowszechnieniowej WODR (tj. informacji i wiedzy niezbędnej do wprowadzenia i stosowania
określonych innowacji rolniczych), o którą to kategorię organizacja ta musi zabiegać, aby tworzący ją rolnicy chcieli zostać jej klientami.

5. Podmiot działalności upowszechnieniowej WODR
W działalności upowszechnieniowej WODR występują dwa równoprawne podmioty. Jeden z nich - to doradca rolniczy, który udostępnia rolnikom informacje
o innowacjach rolniczych oraz kształceniowo przysposabia do sprawnego wprowadzania i użytkowania tych innowacji. Drugim podmiotem jest rolnik-przedsiębiorca współpracujący z doradcą rolniczym dla uzyskania wiedzy niezbędnej dla
samodzielnego, sprawnego wprowadzania i użytkowania innowacji we własnym
gospodarstwie rolnym.
22 Tj. przez nich tworzona bądź wyszukiwana.

36

Wenancjusz Kujawiński

Najogólniej ujmując doradca rolniczy to pracownik publicznej rolniczej organizacji doradczej, który realizuje zadania wynikające z funkcji doradztwa rolniczego23.
Osoba ta, co już nadmieniono wcześniej, obok działalności doradczej zobowiązana jest Ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego24 uprawiać działalność informacyjną, kształceniową oraz upowszechnieniową.
Podczas realizacji zadań wynikających z działalności informacyjnej doradca
rolniczy występuje w roli informatora rolników a wynikających z działalności
kształceniowej oraz doradczej - ich nauczyciela. Natomiast w trakcie realizacji
działań upowszechnieniowych może być on zarówno informatorem jak i nauczycielem rolników.
Należy tu wyjaśnić, że zgodnie z aktualnie upowszechnianymi w publicznych
rolniczych organizacjach doradztwa rolniczego teoriach wspomnianych wcześniej działalności przez pojęcie nauczyciel rolników należy rozumieć osobę intencjonalnie kształcącą i wychowującą rolników, tzn. wpływającą (współwpływającą) na wszystkie trzy sfery jego życia psychicznego (czyli sferę intelektualną,
emocjonalną i motywacyjno-wolicjonalną). Natomiast przez pojęcie informator
rolników - osobę intencjonalnie udostępniającą informacje rolnikom-przedsiębiorcom a ponadto mogącą realizować inne zadania wynikające z funkcji działalności informacyjnej tych organizacji25.
Realizacja zadań upowszechnieniowych, podczas której doradca występuje zarówno w roli nauczyciela jak i informatora rolników, wymaga od niego posiadania
odpowiednich cech osobowości, szerokich kompetencji i wysokiej motywacji.
Cechy osobowości - to względnie stałe właściwości charakteryzujące daną
osobę i różniące ją od innych pod względem zachowania oraz przebiegu procesów
psychicznych (np. odporność, wrażliwość, odwaga, mechanizmy kontroli, temperament) [Kujawiński 2011].
23 Funkcję doradztwa rolniczego określa się jako współdziałanie z rolnikami – partnerami
publicznej rolniczej organizacji doradczej, które pozwala im na:
– skuteczne zapobieganie niepowodzeniom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
– nabywanie zdolności samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania swoich problemów
[Kujawiński, 2009, s. 35].
24 Patrz: Dz. U. [2004, nr 251, poz. 2507].
25 Funkcją działalności informacyjnej publicznej rolniczej organizacji doradczej jest pozyskiwanie informacji, mediacja, filtracja, przetwarzanie i udostępnianie informacji. Pozyskiwanie
informacji, to tworzenie informacji bądź jej odkrywanie w przestrzeni informacyjnej. Mediacja, to
pośredniczenie pomiędzy zasobami informacyjnymi a podmiotami, które informacji potrzebują.
Filtracja, to wyszukiwanie, ocena, selekcja oraz „akredytacja” informacji. Przetwarzanie i udostępnianie informacji, to opracowanie informacji, tworzenie źródeł pochodnych - analiz, baz, prezentacji, raportów, zestawień itd. - w formie przydatnej i przyjaznej dla odbiorców oraz ich udostępnianie
w formie wyrobu lub usługi informacyjnej [Kujawiński 2008, s. 49].
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Cechy te determinują reakcje danej osoby na jakikolwiek zespół zdarzeń, które
pozwalają na ujawnienie danej cechy. Dlatego też cechy te określają typowy schemat
myślenia i wynikające z niego cechy behawioralne danej osoby w różnych sytuacjach.
Z kolei kompetencja - to zdolność26 wykorzystania przez człowieka własnych
wiadomości, umiejętności, systemu wartości oraz cech osobowości, aby osiągać
cele, wyniki i standardy oczekiwane w związku z zajmowaniem przez siebie określonego stanowiska pracy. W odniesieniu do wymogów realizacji zadań zawodowych doradcy rolniczego należy uznać, że wymagają one kompetencji rozumianych jako zdolność wykorzystania własnej wiedzy, systemu wartości oraz cech
osobowości, aby osiągać cele, wyniki i standardy oczekiwane w związku z zajmowaniem właściwego stanowiska w publicznej rolniczej organizacji doradczej.
Trzecim istotnym składnikiem osobowości doradcy warunkującym właściwą
realizację zadań upowszechnieniowych jest jego motywacja.
Przez motywację rozumie się „ogół procesów w systemie nerwowym człowieka, nadających energię jego zachowaniu i ukierunkowujących je. Procesy te
przejawiają się tendencją lub przeciwtendencją do ukierunkowanej aktywności,
którą wywołują i pobudzają, tłumiąc inne tendencje oraz sygnalizują satysfakcją
(lub jej brakiem) stopień zaspokojenia potrzeb lub realizacji zadań; przebiegają na
wielu poziomach organizacji systemu nerwowego człowieka, a ich elementy można
podzielić na świadome, podświadome i nieświadome, a także na krótko- i długotrwałe” [Kocowski 1996, s. 384].
Można też powiedzieć, że motywacja wiąże się z satysfakcją uzyskiwaną przez
jednostkę w następstwie dobrze realizowanych zadań czy zaspokajaniem poprzez
nią potrzeb wyższych (samorealizacja, prestiż itp.), ale przede wszystkim z możliwością zaspokajania jej potrzeb egzystencjalnych, czego warunkiem niezbędnym
jest dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi. W przypadku doradcy
rolniczego głównym źródłem pozyskiwania tych środków jest i winno pozostać
miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy w zatrudniającej go publicznej rolniczej organizacji doradczej.
Z kolei rolnika - partnera doradcy rolniczego w jego działalności upowszechnieniowej można określić następująco: jest to zawodowo czynny rolnik-przedsię26 Zdolność, to „układ warunków wewnętrznych danej jednostki, umożliwiający wykonywanie określonych czynności oraz decydujący o poziomie i jakości osiągnięć w realizowanej przez
jednostkę działalności. Wyróżnia się zdolności ogólne (do których zalicza się: inteligencję, spostrzegawczość, sprawność myślenia, pamięć, zręczność, wyuczalność) oraz zdolności specjalne (takie
jak: matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe itp.).
Rozwój zdolności zależy zarówno od wrodzonych (organicznych) właściwości układu nerwowego, jak również od wpływu środowiska społecznego, od wychowania i wykształcenia, a także od
własnej aktywności jednostki, jej motywacji, zainteresowań i postaw” [Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna - Psychologia 2001].
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biorca, który mając potrzebę upowszechnieniową27 współdziała z doradcą (publiczną rolniczą organizacją doradczą) w celu jej zaspokojenia.
Typ rolnika-przedsiębiorcy posiada właściwe dla niego kompetencje, określane jako zespół zdolności do wykorzystania przez niego własnej wiedzy, systemu
wartości oraz cech osobowości, aby osiągać cele, wyniki i standardy oczekiwane
w związku z prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego.
Obok tych kompetencji przedsiębiorcę rolnego cechuje wysoki poziom
kreatywności czy otwartości poznawczej, która decyduje o gotowości do
przyjmowania nowych doświadczeń, idei, wartości, koncepcji oraz skłanianiu się
ku niekonwencjonalnym rozwiązaniom28. A zatem rolnik przedsiębiorczy to również rolnik innowacyjny.
Należy tu zauważyć, że przez pojęcie innowacyjność rolnika, należy rozumieć
jego zdolność i motywację do nieustannego odkrywania i wykorzystywania nowatorskich rozwiązań pochodzących ze źródeł zewnętrznych oraz będących efektem
własnej aktywności twórczej a prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności
i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej jego gospodarstwa rolnego czy poziomu
zaspokajania własnych aspiracji.
Warto tu też dodać, że profesor Sławomir Zawisza tak scharakteryzował rolników jako drugi podmiot działalności upowszechnieniowej, że „… powinny to
być osoby mające skłonności do działań innowacyjnych, otwarte na dokonywanie
zmian i akceptujące informacje pochodzące ze źródeł spoza systemu społecznego
wsi. Tylko takie osoby będą skłonne zaakceptować wpływ na decyzje gospodarcze
zewnętrznych źródeł informacyjnych, w tym także doradcy” [Zawisza 2002, s.19].

6. Przedmiot działalności upowszechnieniowej WODR
W nawiązaniu do poprzednich rozważań wydaje się słuszne stwierdzić, że
przedmiotem działań upowszechnieniowych WODR jest informacja oraz wiedza
niezbędna rolnikowi dla sprawnego wprowadzania i stosowania we własnym gospodarstwie zapotrzebowanych przez siebie innowacji.
Z uwagi na występującą w nauce dużą różnorodność w określaniu pojęć informacja i wiedza a użytych w podanej tu definicji i zgodnie z oczekiwaniem praktyki
27 Potrzeba upowszechnieniowa jest to: napięcie wewnętrzne organizmu rolnika-przedsiębiorcy aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania informacji niezbędnych dla pozyskiwania pożądanych względem rozwoju jego gospodarstwa innowacji rolniczych oraz nabywania
kompetencji koniecznych do ich wprowadzania i stosowania, przy czym przynajmniej jedna z tych
czynności odnosi się do korzystania z odpowiedniej usługi doradcy rolniczego.
28 A także odpowiednie dyspozycje zdrowotne, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne (tj. równowaga psychiczna, mierzona stopniem integracji osobowości, w tym zwłaszcza zdolnością do ciągłego rozwoju) oraz dyspozycje społeczne.
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odnośnie pełnej jednoznaczności w tym zakresie autor niniejszej pracy przyjął, że:
 informacja to znaczenie, jakie nadaje danym nadawca lub odbiorca; w odróżnieniu do danych posiada ona jakieś znaczenie, sens i cel. Informację
tworzy się z danych w procesie transformacji i interpretacji, a także kategoryzacji i klasyfikacji, gdzie dane, to surowe liczby i fakty wyrażone
w określonej postaci znakowej; stanowią one materiał wejściowy dla procesu
generowania informacji,
 wiedza to informacja połączona ze zrozumieniem i możliwością jej wykorzystania. Jest otrzymywana z informacji poprzez jej zintegrowanie z wiedzą
istniejącą29. Pojęcie wiedza może być też określone ściślej jako ogół wiadomości i umiejętności z jakiejś dziedziny, nabytych przez człowieka w procesie uczenia się30.
Przy czym wiadomość to „informacja przyjęta świadomie przez podmiot i przechowywana w jego pamięci. Będąc wytworem poznania ludzkiego – zarówno zmysłowego (spostrzeżenia i wyobrażenia), jak i umysłowego (pojęcia, prawa) – wiadomości
umożliwiają nie tylko poznanie rzeczywistości, ale i jej przetwarzanie poprzez wykonywanie celowych działań” [Okoń 1984]. Umiejętność – to „sprawność w posługiwaniu się odpowiednimi wiadomościami przy wykonywaniu określonych zadań” [Okoń
1984]. Wyróżnia się umiejętności intelektualne, których treścią jest określanie różnic
i podobieństw, tworzenie pojęć, formułowanie sądów na podstawie abstrahowania,
dowodzenia i sprawdzania oraz umiejętności motoryczne stanowiące możliwość
sprawnego i celowego wykonywania określonej czynności. Natomiast uczenie się, to
proces zdobywania i gromadzenia doświadczeń, w wyniku czego powstają nowe formy zachowania się i działania lub następuje modyfikacja zachowań i działań wcześniej
nabytych; opanowany zostaje cały system wiadomości, umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń, przekonań. Terminu uczenie się używa się „zarówno w znaczeniu wąskim
– dla określenia świadomego i zamierzonego zdobywania wiadomości i umiejętności
(a także nawyków, przyzwyczajeń, przekonań - W.K.), jak i w znaczeniu szerokim dla określenia zarówno uczenia się zamierzonego, jak i niezamierzonego (mimowolnego)” [Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna - Biologia, 2001].

29 Identyczne określenia dla podanych tu pojęć autor zaproponował też do stosowania w dzia-

łalności informacyjnej WODR. Patrz: „Podstawy teoretyczne działalności informacyjnej publicznych rolniczych organizacji doradczych” [Kujawiński 2008, s. 18].
30 W wymiarze społecznym wiedza to całokształt poznania rzeczywistości, jakim dysponuje
ludzkość na danym etapie rozwoju. Porównaj: B. Dunaj [1996].
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Informacja o innowacjach rolniczych może przybierać postać wyrobu lub usługi31.
Wyrób informacyjny to skończony zbiór informacji odwzorowany w określonym języku na względnie trwałym nośniku materialnym informacji, takim jak
papier, taśma magnetofonowa, płyta CD, dysk twardy serwera itp. A zatem przedmiot będący wyrobem informacyjnym jest determinowany nie przez treść informacji, lecz przez jej nośnik.

Informację jako wyrób odróżnia od innych wyrobów materialnych to, że:

identyfikacja i przeniesienie własności dotyczy materialnego nośnika informacji, a nie samej informacji,
 o jego wartości, cenie i użyteczności decyduje nie nośnik materialny, którego dotyczy transakcja, lecz sama informacja.
Informacja o innowacjach rolniczych, mająca postać wyrobu informacyjnego,
z uwagi na możliwość zależnego od potrzeb jej powielania może być intencjonalnie kierowana do wszystkich rolników-przedsiębiorców zainteresowanych informacją w takiej postaci.
Usługa informacyjna, to dostarczanie informacji w zakresie i formie dostosowanej do indywidualnych wymagań odbiorcy, na jego zamówienie.
A zatem odbiorcą usługi informacyjnej w przedmiocie innowacji rolniczej
jest rolnik zgłaszający zapotrzebowanie na taką usługę. Szczególną formą usługi informacyjnej w obszarze dostarczania informacji o określonych innowacjach
rolniczych jest zapewnienie rolnikom (ich odbiorcom) dostępu do własnych - posiadanych przez usługodawcę, zasobów informacyjnych na temat tej innowacji.
Opisywana forma różni się od innych usług informacyjnych tym, że odbiorca nie
otrzymuje tu konkretnej informacji, lecz uzyskuje do niej prawo dostępu.
Informacja o innowacjach udostępniana rolnikom-przedsiębiorcom w ramach
działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej musi
przede wszystkim być relewantna (odpowiednia) do potrzeby informacyjnej,
a także o wysokiej jakości, czyli:


31 Pojęcie usługa, stosuje się dla określenia wszelkich czynności pożytecznych związanych
z pracą nieprodukcyjną. Usługę cechuje jej:
– niematerialność - co oznacza, że w przeciwieństwie do dóbr materialnych usługi nie da się
zobaczyć, dotknąć, spróbować i zmierzyć (produkt usługowy z reguły poznaje się - konsumując go),
– niespójność, niejednolitość - usługi często są zindywidualizowane (różnią się w zależności od
tego, kto je świadczy) i z trudem poddają się standaryzacji,
– niepodzielność, nierozdzielność - usługi często mają charakter świadczenia osobistego, ściśle
związanego z osobą konkretnego wykonawcy (nie da się ich oddzielić od osoby, która je
świadczy),
– nietrwałość, nieskładowalność - odnosi się do braku możliwości „składowania” usług, najczęściej muszą być one dopasowane do konkretnego przypadku i sytuacji danego klienta
(konsumpcja z reguły występuje równocześnie ze świadczeniem usługi).
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dokładna - adekwatna do poziomu wiedzy, jaki reprezentuje odbiorca; precyzyjnie i dokładnie oddawać, określać temat;
 aktualna - cykl jej aktualizacji ma być zgodny z zawartością treści; tempo
zmian, wchodzenie kolejnych wersji - naturalne; stosowna do czasu;
 kompletna - zawierać optymalną liczbę danych, która wystarcza, by móc
przetworzyć informację w konkretną wiedzę; poziom szczegółowości ma
zależeć także od potrzeb odbiorcy;
 spójna - poszczególne elementy, dane, mają współgrać ze sobą; forma odpowiednia do treści;
 właściwej formy - prezentacja informacji oraz opis do prezentacji ma umożliwiać poprawną interpretację, odczyt (tekstowy, graficzny);
 wiarygodna - potwierdzać prawdziwość danych; zawierać elementy upewniające co do rzetelności przekazu;
 dostępna, kiedy jest potrzebna właściwym odbiorcom, najlepiej 24 h [Miller
1996, s. 79].
Z kolei wiedza niezbędna rolnikowi dla sprawnego wprowadzania i stosowania
we własnym gospodarstwie zapotrzebowanych przez siebie innowacji rolniczych
udostępniana jest rolnikom - klientom publicznej rolniczej organizacji doradczej
w procesie ich szkolenia zawodowego - zwanego innowacyjnym i w ramach różnych form oraz przy użyciu różnych metod kształcenia.
Wspomniany proces szkolenia innowacyjnego rolników zostanie opisany szerzej na dalszych stronach przedmiotowego opracowania.


7. Funkcje i zasady działalności upowszechnieniowej
Przez pojęcie funkcja działalności upowszechnieniowej rozumie się przeznaczenie, swoistą misję, jaką przedmiotowa działalność ma do spełnienia względem rolników-przedsiębiorców, tj. jej docelowych adresatów. W odniesieniu
do publicznej rolniczej organizacji doradczej uznano, że funkcją działalności
upowszechnieniowej jest: rozwijanie potencjału intelektualnego rolników w zakresie niezbędnym dla sprawnego wprowadzania i użytkowania zapotrzebowanych przez nich innowacji.
Natomiast zasady prowadzenia działalności upowszechnieniowej wyznaczają podstawowe, koncepcyjne i funkcjonalne postępowanie publicznej rolniczej
organizacji doradczej podczas realizacji wynikających z niej zadań. Do najważniejszych zasad postępowania doradcy rolniczego zatrudnionego w publicznych
rolniczych organizacjach doradczych w obszarze podejmowanych przez nich
działań upowszechnieniowych należy:
 przyjmowanie zleceń wyłącznie zgodnych z prawem i nie działających na
szkodę publicznej rolniczej organizacji doradczej,
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udostępnianie informacji o innowacjach oraz szkoleń w zakresie ich wprowadzania i stosowania - w formach przydatnych i przyjaznych dla podmiotu
absorbującego innowacje (rolnika-przedsiębiorcy),
 udostępnianie rolnikom-przedsiębiorcom najaktualniejszych oraz najbardziej relewantnych w stosunku do ich potrzeb informacji o innowacjach,
oraz szkolenie tych rolników - w zakresie wprowadzania i stosowania zapotrzebowanych innowacji - w terminach i za ewentualnym wynagrodzeniem
ustalonym uprzednio z tymi podmiotami,
 pomaganie rolnikom-przedsiębiorcom w zrozumieniu wykorzystanych źródeł informacji o innowacjach oraz ustaleniu stopnia ich wiarygodności,
 zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione przez rolników-przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem
i użytkowaniem danych innowacji i określone jako poufne, chyba że z mocy
przepisów prawa podmiot ten zobowiązany jest do ich ujawnienia,
 respektowanie prawa w tym szanowanie praw własności intelektualnej,
 dotrzymywanie zasad umów licencyjnych i innych kontraktów,
 informowanie rolników-przedsiębiorców o zobowiązaniach wynikających
z praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.
Należy tu też dodać, że za jakość usług niekomercyjnych związanych z działalnością upowszechnieniową publiczna rolnicza jednostka doradcza powinna ponosić odpowiedzialność etyczną, a – usług komercyjnych dodatkowo – finansową.


8. Proces upowszechniania innowacji rolniczych i jego etapy
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz. U. 2004, nr 251, poz. 2507] przekaz innowacji rolniczych z sektora B+R
do rolników-przedsiębiorców, powinien być sterowany przez publiczną rolniczą
organizację doradczą.
Należy tu wyjaśnić, że przez pojęcie sterowany przez publiczną rolniczą organizację doradczą przekaz innowacji rolniczych rozumie się przede wszystkim wprowadzanie pod nadzorem doradcy określonych innowacji rolniczych do wybranych
gospodarstw rolnych, które dalej wykorzystywane są jako ośrodki ogniskowego
upowszechniania tych innowacji pośród innych rolników. Gospodarstwa te,
z uwagi na rolę jaką mają do spełnienia w procesie upowszechniania innowacji,
mogą być dookreślane, tak jak czyniono to już wcześniej za czasów istnienia
WOPR - przymiotnikiem „przykładowe”.
W omawianym procesie upowszechniania innowacji rolniczych wyróżnić
można trzy następujące kolejno po sobie etapy:
1) udostępniania informacji o innowacjach rolniczych stosownych do podjęcia właściwych decyzji co do ich wprowadzania i użytkowania,
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2) pogłębiania wiedzy niezbędnej do sprawnego wprowadzania i użytkowania
innowacji rolniczych,
3) wprowadzania i użytkowania zapotrzebowanych innowacji rolniczych.
A. Udostępnianie informacji o innowacjach rolniczych
Informacje o różnorodnych innowacjach, które od ich dysponentów docierają do zainteresowanych rolników mogą powodować szum informacyjny. Dlatego,
z natłoku dopływających do rolników informacji powinni wybrać i zgromadzić
jedynie te, które dotyczą innowacji możliwych do zastosowania w ich gospodarstwach rolnych. Następnie zebrane informacje muszą oni uzupełnić i przetworzyć
do podjęcia stosownej decyzji w kwestii: czy daną innowację wprowadzać, czy nie
z uwagi na jej koszty lub efekt gospodarczy jaki ona przynosi?
Ponadto, dla nowatorskiego rozwiązania przez danego rolnika - przedsiębiorcę
jakiegoś posiadanego problemu może być dostępnych kilka wariantowych innowacji a każdy z ich dysponentów w kierowanej do tego rolnika ofercie (kanałem pośrednim czy bezpośrednim) będzie starał się, poprzez celowy dobór zawartej w niej
informacji, przekonać go o przewadze jego innowacji nad innymi, wariantowymi.
Dlatego też, aby dokonać właściwego wyboru, rolnik nie powinien ograniczać się
tylko do informacji zawartych w takich ofertach, ale uzupełniać je o informacje
pochodzące z innych wiarygodnych źródeł.
Skuteczny dostęp do źródeł informacji o innowacjach rolniczych występujących w otoczeniu gospodarstwa (w tym o innowacjach nowopowstałych) może,
poza własną aktywnością zapewnić rolnikom - przedsiębiorcom zawodowa aktywność doradców rolniczych32.
W tym celu doradca musi najpierw poznać podstawowe problemy rolników
docelowych odbiorców innowacji a następnie przygotować dobrej jakości informację o innowacjach odpowiednich dla ich rozwiązania.
Przygotowana przez doradcę relewantna względem potrzeb innowacyjnych
rolników33 informacja może być im udostępniana bezpośrednio (poprzez kontakt osobisty) w formie usługi informacyjnej lub pośrednio (za pośrednictwem
środków masowego przekazu) jako wyrób informacyjny, czyli zapisana na nośniku
papierowym, lub elektronicznym. Należy tu dodać, że udostępnianie to stanowi
końcową fazę procesu informacyjnego realizowanego przez publiczne rolnicze organizacje doradcze, na całość którego składa się kolejno sześć następujących faz34:
32 Zawodowa aktywność doradców rolniczych w obszarze działań informacyjnych może być
skomercjalizowana.
33 Potrzeba innowacyjna - to napięcie wewnętrzne organizmu rolnika-przedsiębiorcy aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania informacji niezbędnych dla pozyskiwania pożądanych względem rozwoju jego gospodarstwa innowacji rolniczych oraz nabywania kompetencji
koniecznych do ich wprowadzania i stosowania.
34 Porównaj: J. Oleński [2003, 31].
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tworzenia informacji,
gromadzenia informacji,
 przechowywania informacji,
 przetwarzania informacji,
 przekazywania informacji,
 udostępniania informacji.
Należy zauważyć, że z uwagi na sprawność prowadzenia działalności upowszechnieniowej realizowanej przez przedmiotowe organizacje - informacją jest
ta o lokalizacji gospodarstw przykładowych, w których stosuje się zapotrzebowane przez rolników-przedsiębiorców innowacje rolnicze, oraz o warunkach
i zasadach korzystania z usług upowszechnieniowych usprawniających zainteresowanym rolnikom samodzielne sprawne wprowadzanie i użytkowanie takich
innowacji. Obie podane informacje mogą być udostępniane zainteresowanym
rolnikom zarówno poprzez kontakt osobisty jak i za pośrednictwem środków masowego przekazu.



B. Pogłębianie wiedzy o innowacjach rolniczych
W celu pogłębienia wiedzy o innowacjach wybranych do wprowadzenia i stosowania w gospodarstwach rolnych przez zarządzających nimi rolników-przedsiębiorców, mogą być oni poddani oddziaływaniu kształceniowemu 35 w ramach
procesów szkolenia zawodowego, prowadzonego zarówno w gospodarstwach przykładowych jak i poza nimi.
Należy tu przypomnieć, że szkolenie zawodowe to „proces kształcenia, w którym
najważniejsze jest zdobywanie lub doskonalenie prostych umiejętności wspartych
niezbędną wiedzą; charakteryzuje się też krótkimi przedziałami czasu oraz brakiem
w programach wyraźnych celów dokonywania zmian w osobowościach jednostek
w znaczeniu zasadniczym” [Kaczor, Stojek 1993, s. 9]. Nie oznacza to, że w toku
szkolenia w jakiejkolwiek dziedzinie takie zmiany w ogóle nie zachodzą - mówi się
niejednokrotnie o potrzebie przeszkolenia danej osoby lub grupy osób ze względu
na zmiany, jakie zaszły w oprzyrządowaniu lub w technologii wytwarzania.
Szkolenie zawodowe rolników poddanych upowszechnianiu innowacyjnemu
(i dlatego zwane dalej szkoleniem innowacyjnym) powinno możliwie często odbywać się w gospodarstwach przykładowych, które stanowią dobre środowisko
dydaktyczne, głównie z uwagi na występujące w nim naturalne środki kształcenia
– tj. użytkowane innowacje rolnicze. Ważne jest też, z uwagi na sprawność proce35 Kształcenie - to wszelkie intencjonalne oddziaływanie na sferę intelektualną psychiki człowieka, a przez to wpływanie na sferę emocjonalną i motywacyjno-wolicjonalną, czyli cały rozwój
jego życia psychicznego. Oddziaływanie to może mieć charakter jednostronny (nauczanie) lub dwustronny (wspieranie kształceniowe. Efektem kształcenia są określone zmiany w uczniu w zakresie
jego wiadomości i umiejętności [Kujawiński 2011].
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su szkolenia innowacyjnego, współuczestniczenie rolnika zarządzającego gospodarstwem przykładowym w kształceniu innych rolników.
Zarówno przedstawione na dalszych stronach niniejszej pracy pożądane cechy
osobowości tego rolnika, jak i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu innowacyjnym jako dawcy informacji o użytkowanych przez siebie innowacjach rolniczych,
pozwalają wspólnie jemu i kompetentnemu doradcy rolniczemu osiągnąć wysoką
sprawność w przygotowaniu rolników do właściwego wprowadzania tych innowacji oraz ich stosowania.
Na omawianym etapie procesu upowszechniania innowacji rolniczych kształcenie rolników może odbywać się w ramach różnych form oraz przy wykorzystaniu różnych metod kształcenia36.
Należy tu zauważyć, że pogłębianie przez rolników w procesie szkolenia innowacyjnego wiedzy niezbędnej dla prawidłowego wprowadzania i użytkowania innowacji rolniczych nie musi być zawsze kierowane czy wspierane przez doradcę - nauczyciela, ale może też odbywać się bez jego udziału w ramach samokształcenia37,
do którego rolnicy ci (dookreślani mianem przedsiębiorców) są wdrożeni. Dlatego
też usługa kształceniowa doradcy - jako, że nie jest niezbędna dla prawidłowego
wprowadzania i stosowania innowacji w gospodarstwach rolników-przedsiębiorców38, co wydaje się słuszne, była częściowo lub w całości skomercjalizowana.
36 Forma organizacyjna kształcenia, to celowy oraz probabilistyczny układ funkcjonalny (ponieważ związek między zmianami zachodzącymi na wejściach a wynikami osiąganymi na wyjściach
nie jest dokładnie ustalony), świadomie utworzony przez doradcę (nauczyciela) dla osiągania pewnych z góry założonych celów kształcenia. W skład tego układu wchodzą: osoby, cele, treści, czynności oraz materiały i środki kształcenia. Porównaj: J. Kujawiński [1998, s. 51].
Do ważniejszych form kształcenia dorosłych, stosowanych w szkoleniu zawodowym rolników,
należą: kurs, seminarium, warsztat, wycieczka, wykład, zebranie (forum) dyskusyjne.
Z kolei metoda kształcenia to „świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania nauczyciela na jednostkę, grupę lub zbiorowość by osiągnąć zamierzony cel kształcenia” [Zaczyński 1974].
Właściwymi metodami pogłębienia wiedzy o innowacjach rolniczych są: metoda wykładu, opisu, wyjaśniania, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, pokazu, instruktażu i filmu.
37 Samokształcenie to samodzielna praca nad sobą w zdobywaniu lub pogłębianiu wiadomości
oraz nabywaniu umiejętności umysłowych i praktycznych; podstawowym warunkiem samokształcenia jest posiadanie dojrzałej osobowości osiąganej wraz z rozwojem biologicznym oraz pod wpływem
oddziaływań wychowawczych [Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna - Psychologia 2001].
Samokształcenie może przybierać formę samokształcenia samodzielnego i częściowo samodzielnego.
W odniesieniu do rolników istotę samodzielnego samokształcenia stanowi podejmowana i samoplanowana przez pojedynczych rolników działalność autokreacyjna, której samorealizacyjny
przebieg i osiągane wyniki podlegają samosprawdzaniu i samoocenianiu, w konfrontacji z przyjętym przez nich celem samokształceniowym. Natomiast istotę samodzielnego częściowo samokształcenia stanowi podejmowana i współplanowana przez dwóch lub więcej rolników działalność
współkreacyjna, której współrealizacyjny przebieg i osiągane wyniki podlegają współsprawdzaniu
i współocenianiu, w konfrontacji z przyjętym przez nich celem samokształceniowym.
38 Stanowi dla nich jedynie udogodnienie, ponieważ rolnicy-przedsiębiorcy są zdolni samodzielnie przyswoić wszystkie niezbędne im wiadomości i umiejętności.
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C. Wprowadzanie i użytkowanie innowacji rolniczych
Zapotrzebowane innowacje rolnicy mogą pozyskiwać w różny sposób. Te,
które mają charakter materialny (np. innowacyjne nawozy, pasze, środki ochrony
roślin) najczęściej poprzez ich nabycie na rynku od jednostek handlowych. Te
zaś, które mają charakter niematerialny (np. innowacyjne technologie produkcji,
metody organizacji pracy, rozpoznawania rynku, sprzedaży produktów rolnych39)
poprzez przejęcie od jednostek, które je wytworzyły (głównie sektora B+R) lub je
od nich pozyskały (np. takich jak publiczne rolnicze organizacje doradcze).
Innowacje niematerialne, które stanowią swoisty rodzaj informacji mogą być
przejmowane przez rolników na jej abstrakcyjnych lub materialnych nośnikach.
Należy tu przypomnieć, że przez pojęcie materialne nośniki informacji rozumie
się każdy rodzaj materii, na którym może być zapisana informacja. Natomiast
abstrakcyjne nośniki informacji - to wiadomości40.
Przejęcie obu wymienionych rodzajów innowacji (tj. materialnych i niematerialnych) może mieć wymiar finansowy, ale może też przebiegać na zasadach non
profit. Ta druga ewentualność dotyczy na ogół przypadku, gdy twórca a jednocześnie dysponent danej innowacji stanowi ogniwo sfery budżetowej 41.
Wprowadzanie każdego rodzaju innowacji powinno odbywać się na podstawie
intencjonalnie opracowanych planów.
W planach tych, obok wykazu niezbędnych czynności jakie trzeba wykonać
i ich kalendarium, należy uwzględnić potrzebne środki (finansowe i rzeczowe),
a także uwarunkowania oraz ograniczenia związane z pozyskiwaniem, wprowadzaniem i ewentualnym twórczym przekształcaniem czy modyfikowaniem zapotrzebowanych innowacji (tj. poddawaniem ich procesowi reinwencji).
Zainstalowane innowacje, aby stanowiły istotny element rozwoju produkcji
w gospodarstwie rolnym42 należy systematycznie monitorować, a w razie wystąpienia takiej potrzeby modyfikować.
Wprowadzanie innowacji rolniczych, jak również dalsze ich użytkowanie
w gospodarstwach rolnych przez intencjonalnie informowanych i szkolonych do
tego rolników-przedsiębiorców, może być też sterowane przez doradców rolni39 Np. sprzedaż produktów rolnych za pośrednictwem Internetu, tele-marketing.
40 Wiadomości przekazywane są kanałem ustnym (słowa mówionego), używanym w przekazie

bezpośrednim oraz pośrednim (radiowym, telefonicznym, internetowym itp.).
41 Dobrym przykładem tu mogą być innowacyjne metody skutecznej walki z agrofagami
w uprawach buraka cukrowego, jako jedna z wielu wytworzonych w Instytucie Ochrony Roślin innowacji, przekazanych w ramach współpracy nieodpłatnie Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego do ich dalszego upowszechniania.
42 Rozwój produkcji, to nie tylko jej wzrost (wyrażony w wielkości, jakości, czy wartości), ale
też jej utrzymanie a nawet spadek, przy uzyskiwaniu innych korzyści, takich jak np. uproszczenie
produkcji, zwiększenie ilości wolnego czasu, jego lepszy rozkład w ciągu dnia i roku, większe doznawanie pozytywnych emocji, wzrost prestiżu społecznego, itp.
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czych i wówczas stanowić będzie trzeci i ostatni etap przedmiotowego procesu
upowszechniania.
Sterowane wprowadzanie innowacji rolniczych w gospodarstwach zainteresowanych rolników-przedsiębiorców może mieć charakter:
 stopniowy - dwufazowy, przy czym:
 faza pierwsza, to zastosowanie innowacji na skalę półtechniczną, np. w oparciu o metodę demonstracji upowszechnieniowej,
 faza druga, to pełne zastosowanie innowacji w skali technicznej - indywidualnie lub grupowo, np. w oparciu o metodę konkursu upowszechnieniowego,
 radykalny - jednofazowy, czyli pełne zastosowanie innowacji w skali technicznej: indywidualnie w gospodarstwach lub grupowo, np. w oparciu o metodę
konkursu upowszechnieniowego43.
Należy dodać, że wprowadzenie i stosowanie innowacji jest też ostatnim i najlepszym sprawdzianem tego, jaką skuteczność miały uprzednie dwa etapy omawianego procesu upowszechniania. Jeśli innowacja, co do której rolnik deklarował
potrzebę upowszechnieniową została właściwie wprowadzona i jest prawidłowo
użytkowana - to znaczy, że usługa upowszechnieniowa zaspokajająca tę potrzebę
była wysokiej jakości. Jeśli jest przeciwnie, świadczy to o złej jakości usługi upowszechnieniowej, co wymaga jej poprawienia a nawet zrekompensowania usługobiorcy ewentualnych strat nią spowodowanych44.

9. Podsumowanie
W zamierzeniu autora zawarte w niniejszym opracowaniu treści pozwolić
mają przede wszystkim uporządkować podstawowy aparat pojęciowy doradcy
rolniczego zatrudnionego w publicznej rolniczej organizacji doradczej oraz udoskonalić jego funkcjonowanie w obszarze podejmowanych działań upowszechnieniowych. Ponadto, powinny one skłonić ustawodawcę do szybkiego podjęcia
prac nad nowelizacją obowiązującej Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
[Dz. U. z 2004 r. nr 251, poz. 2507], w zakresie zmiany zasad finansowania działalności upowszechnieniowej. Wydaje się jednak słuszne, aby przy tej okazji dokonać też całościowego przeglądu przedmiotowej ustawy pod kątem jej przydatności
jako fundamentu dla sprawnego funkcjonowania WODR a także właściwego in43 Metoda demonstracji upowszechnieniowej to: taki algorytm postępowania doradcy i rolnika, który umożliwia wprowadzenie w wybranym gospodarstwie określonej innowacji rolniczej,
a następnie upowszechnienie w środowisku lokalnym jej efektów a także sposobów ich osiągnięcia.
Metoda konkursu upowszechnieniowego to określony, zawierający elementy współzawodnictwa sposób postępowania doradcy i wyłonionej celowo grupy rolników, który umożliwia tym rolnikom pełne zastosowanie innowacji w ich gospodarstwach rolnych.
44 Jeśli usługa upowszechnieniowa była świadczona na zasadach komercyjnych, to może być tu
nawet wymagana rekompensata finansowa.
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strumentu wspierania rolników kwalifikujących się do odbioru takiego wsparcia,
a w ich grupie szczególnie tych, którzy niezbędnie go potrzebują45.
W przedmiotowej Ustawie działalność upowszechnieniowa wskazana została
jako jedna z tych, które mają być świadczone klientom WODR na zasadach niekomercyjnych. Ten ustawowy zapis wydaje się błędnym, zważywszy na to, że odbiorcą
usług upowszechnieniowych jest rolnik- przedsiębiorca, a zatem osoba, która potrafi samodzielnie rozwijać posiadane gospodarstwo na miarę własnych aspiracji
i możliwości. Zatem usługa upowszechnieniowa jest dla tych osób wygodą, a nie
koniecznością w podążaniu na drodze prowadzącej do osiągania postawionych
przez siebie celów rozwojowych. Dlatego też, wydaje się właściwym, aby była ona
skomercjalizowana i podlegała normalnym regułom gry rynkowej.
Na koniec należy zauważyć, że na rynku usług upowszechnieniowych występuje
wiele różnych podmiotów, z których większość oferuje rolniczym klientom wsparcie informacyjne i kształceniowe w zakresie wprowadzania i użytkowania innowacji
rolniczych będących ich własnym towarem. Jednak, właśnie to powiazanie usługi
upowszechnieniowej ze sprzedażą przedmiotu upowszechnienia stawia pod
znakiem zapytania rzetelność tej usługi, zwłaszcza w aspekcie jakości udzielanych
tam informacji. Ponieważ wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego nie handlują
innowacjami, to ich rzetelność jako potencjalnego dawcy komercyjnych usług upowszechnieniowych może być wyżej oceniana przez klientów a przez to ich pozycja
na rynku przedmiotowych usług -może być lepsza.
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upowszechnieniowej
STRESZCZENIE

W przedmiotowym opracowaniu przybliżono istotę działalności upowszechnieniowej
oraz podjęto próbę uporządkowania jej podstawowego aparatu pojęciowego. W szczególności zaś dokonano wyboru właściwych pojęć funkcjonujących w obszarze działań innowacyjnych a w przypadku braku takich podjęto próbę ich zdefiniowania. Określono też
typ podstawowego odbiorcy usług upowszechnieniowych oraz w kontekście przytoczonych argumentów - zwrócono uwagę na potrzebę dokonania szybkiej nowelizacji Ustawy
z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego w zakresie zmiany
zasad finansowania niektórych wyszczególnionych w niej działalności, w tym zwłaszcza
dotąd niekomercyjnej działalności upowszechnieniowej.
WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
THE NATURE OF A DISSEMINATION ACTIVITY OF PUBLIC AGRICULTURAL ADVISORY
ORGANIZATIONS

Key words: innovation, dissemination activity, dissemination need, tasks of dissemination activity, the purpose of dissemination activity
SUM M A RY

In the present study the essence of dissemination activity was brought closer and some
attempts to organize the basic conceptual apparatus were made. In particular, appropriate concepts operating in the area of innovation activities were chosen and, in the absence of such
concepts, author of the study tried to define them. The study also specified the type of the
primary recipient of dissemination related services, and - in the context of these arguments drew attention to the need for a fast revision of the Act of 22 October 2004 on the agricultural
advisory units, in the range of changing the rules for the financing of certain specified tasks,
especially the dissemination activities which were run in non-commercial way so far.
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW
EKOLOGICZNYCH NA TLE KONWENCJONALNYCH
W 2010 ROKU
1. Wstęp
Systematyczny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce wskazuje
na wciąż duże zainteresowanie rolników taką formą produkcji rolnej, która ze
względu na obowiązujące zasady produkcyjne ma korzystne oddziaływanie na
środowisko i posiada cechy rolnictwa zrównoważonego. Do założeń zrównoważenia w rolnictwie należy m.in. racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, utrzymanie potencjału produkcyjnego gleb, produkcja bezpiecznej żywności, uzyskiwanie dochodów pozwalających na porównywalną z innymi
działami gospodarki opłatę pracy oraz zapewnienie środków finansowych na modernizację i rozwój [Krasowicz 2005]. Zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez
Stowarzyszenie EKOLAND w rolnictwie ekologicznym obowiązuje szczególna
dbałość o bioróżnorodność w uprawie roślin oraz żyzność gleby, podnoszoną
przede wszystkim właściwą gospodarką nawozową.
Gospodarowanie zgodnie z powyższymi kryteriami skutkuje ekstensyfikacją
produkcji, a w rezultacie osiąganiem niższej efektywności ekonomicznej w porównaniu do innych typów rolnictwa [Runowski 2004]. Charakteryzuje to szczególnie
gospodarstwa większe obszarowo, które cechuje niska produktywność ziemi. Do
takiego stwierdzenia upoważniają wyniki rachunkowości Polskiego FADN. Jak
dowiodły wcześniejsze badania [Nachtman 2009], wraz ze wzrostem powierzchni
użytków rolnych malała efektywność wykorzystania środków produkcji, a zwłaszcza ziemi, natomiast rosły kwoty dopłat ze środków publicznych i to głównie dzięki
nim, a nie działalności produkcyjnej, dochody były porównywalne do dochodów
w gospodarstwach konwencjonalnych.
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2. Cel, metodyka i organizacja badań
Ze względu na rangę gospodarstw ekologicznych powrócono w tym
opracowaniu do ich oceny na przykładzie gospodarstw uczestniczących
w Polskim FADN w 2010 roku. Rachunkowość w tym systemie prowadziło
wówczas 248 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, z czego największe obszarowo (>=50 ha UR) stanowiły 13,3%; najliczniej reprezentowane były
gospodarstwa posiadające od 10 do 20 ha UR (tabela 1). Zasadniczym celem
opracowania jest ocena efektywności funkcjonowania gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej UR na tle gospodarstw konwencjonalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw obszarowo największych – powyżej 50 ha. Analizą objęto wyniki rachunkowości gospodarstw należących
do pięciu grup obszarowych. Pominięto gospodarstwa z osobowością prawną oraz gospodarstwa indywidualne o wielkości obszarowej poniżej 5 ha UR.
Wyniki przedstawiono jako średnie arytmetyczne. Należy podkreślić, że nie są
one reprezentatywne dla gospodarstw w Polsce pod względem statystycznym
i z tego względu nie należy ich utożsamiać z sytuacją ogółu polskich gospodarstw
ekologicznych.
Tabela 1
Liczebność gospodarstw rolnych w Polsce oraz w próbie Polskiego FADN
w 2010 w poszczególnych przedziałach obszarowych użytków rolnych
Wyszczególnienie

Razem

< 5 ha

5=<10 ha

10=<20 ha

20=<30 ha

30=<50 ha

>= 50 ha

248

8

57

87

33

30

33

Udział w %

100,0

3,2

23,0

35,1

13,3

12,1

13,3

Gospodarstwa ekologiczne
certyfikowane w Polsce*

12 901

3 232

3 206

2 642

1 047

1 008

1 763

Indywidualne certyfikowane
gospodarstwa ekologiczne
w Polskim FADN

Udział w %

100,0

25,1

24,9

20,5

8,1

7,8

13,7

Gospodarstwa ogółem
w Polsce w tys. szt.**

2 278

1 578

352

224

61

36

27

Udział w %

100,0

69,3

15,4

9,8

2,7

1,6

1,2

* dane IJHAR-S (Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010)
** dane GUS (Użytkowanie gruntów - Powszechny Spis Rolny 2010)

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010;
Użytkowanie gruntów – Powszechny Spis Rolny 2010.
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3. Niektóre problemy w polskim rolnictwie ekologicznym
Efektywność produkcji gospodarstwa rolnego zależy w dużym stopniu od efektywności ziemi, a o tym z kolei decyduje jakość gleb, struktura użytków rolnych (UR)
wyznaczająca udział gruntów ornych, plantacji trwałych i trwałych użytków zielonych (TUZ) w całkowitej powierzchni tych użytków. Struktura użytków rolnych
wpływa na poziom intensywności produkcji roślinnej i kierunek produkcji [Szymańska 2007]. Szczególną rolę w strukturze UR odgrywają TUZ, umożliwiające chów
przeżuwaczy, a przy tym produkcję obornika. Udział użytków zielonych w użytkach rolnych powinien zależeć od jakości gleb, gdyż na przykład w gospodarstwach
o glebach średnich i dobrych duży ich odsetek powoduje obniżenie wyników produkcyjno-ekonomicznych w przeliczeniu na 1 ha [Szymańska 2007].
Właściwością polskiego rolnictwa ekologicznego jest znacznie wyższy udział użytków zielonych w użytkach rolnych niż w rolnictwie ogółem w kraju. Według niepublikowanych danych GIJHAR-S w 2010 roku pastwiska i łąki stanowiły aż 47,6% powierzchni użytków rolnych z certyfikatem, a na przykład zboża tylko 16,2%, rośliny na
paszę – 18,0%. Poważny udział roślin paszowych nie wpłynął znacząco na rozwój produkcji zwierzęcej. Istotne jest, że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
w 2004 roku tempo wzrostu pogłowia zwierząt w gospodarstwach ekologicznych było
kilka razy niższe niż tempo wzrostu powierzchni użytków rolnych. Na przykład pogłowie krów mlecznych wzrosło tylko 3-krotnie, a pogłowie trzody chlewnej zmalało.
W 2010 roku pogłowie krów mlecznych wynosiło niespełna 24 tys. sztuk, bydła mięsnego poniżej 17 tys. sztuk, tuczników około 9 tys. sztuk
Narastające dysproporcje między skalą użytków rolnych a przyrostem pogłowia zwierząt powodują, że w wielu gospodarstwach ekologicznych trudno jest
zachować równowagę paszowo-nawozową, a jest to naczelna zasada rolnictwa
ekologicznego [Tyburski 2007]. Z danych rachunkowości Polskiego FADN wynika, że dotyczy to w głównej mierze gospodarstw dużych obszarowo. Jak podaje
GIJHAR-S w 2010 roku w Polsce było 13,7% gospodarstw ekologicznych posiadających powyżej 50 ha UR, podczas gdy ogółem w kraju takie obiekty stanowiły
tylko 1,2% (tabela 1).

4. Omówienie wyników
4.1. Zasoby, organizacja, koszty produkcji
Zarówno gospodarstwa ekologiczne jak i konwencjonalne miały dość zbliżoną powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych przedziałach obszarowych,
z wyjątkiem grupy bardzo dużych (> 50 ha UR), w której ekologiczne posiadały
średnio 125,9 ha ziemi, a konwencjonalne 98,7 ha. Udział użytków dodzierża-
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wionych zaś był na jednakowym poziomie (40,1%) w tych stosunkowo dużych
gospodarstwach – tabela 2.
Ze wzrostem zasobów ziemi malał poziom aktywów na 1 ha UR w obydwu
systemach produkcji, przy czym w gospodarstwach posiadających powyżej 50 ha
ziemi aktywa miały wartość 2-krotnie niższą niż w gospodarstwach najmniejszych
(5=<10 ha). Średnio na 1 ha UR w gospodarstwach ekologicznych wartość aktywów
wynosiła 22 977 zł, a w konwencjonalnych 31 699 zł (tabela 2). Nakłady pracy przeliczone na 100 ha UR również malały ze wzrostem areału użytków rolnych.
Najniższe były w gospodarstwach ekologicznych bardzo dużych – 2,0 AWU46,
ale co wydaje się istotne o 20% niższe niż w konwencjonalnych. Wyższe nakłady
w gospodarstwach ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych poniesiono jedynie w grupie średnio-małych.
Na tle przedstawionych zasobów wystąpiły duże różnice w poziomie produkcji, a szczególnie w nadwyżce pozostałej po opłaceniu poniesionych kosztów47.
W gospodarstwach ekologicznych bardzo dużych, mimo znacznej przewagi użytków rolnych, średnia wartość produkcji (254 625 zł) była około 2-krotnie niższa
niż w gospodarstwach konwencjonalnych – tabela 2. Stanowiła ona 54,2%, przy
jednoczesnym poziomie kosztów stanowiących 64,8% wartości kosztów ogółem
poniesionych w gospodarstwach konwencjonalnych. Z kolei nadwyżka produkcji
nad kosztami, rozumiana jako dochód bez dopłat była w tych gospodarstwach aż
5-krotnie niższa (18 293 zł) niż w gospodarstwach konwencjonalnych (105 203 zł)
– tabela 2.
W przypadku tych ostatnich nadwyżka wzrastała wraz ze wzrostem obszaru
użytków rolnych. Tego typu zależność nie występowała w jednostkach ekologicznych, gdzie najniższy dochód bez dopłat (tylko 874 zł/gospodarstwo) uzyskano
użytkując od 30 do 50 ha UR.
Dane rachunkowości Polskiego FADN wskazują, że niższa nadwyżka z działalności operacyjnej gospodarstw ekologicznych wynika między innymi z innej
organizacji produkcji oraz ograniczenia nakładów produkcyjnych.

46 Nakłady pracy według metodyki FADN stanowią całkowity nakład pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego. Wyrażone są w osobach pełnozatrudnionych AWU (ang.
Annual Work Unit); 1 jednostka AWU = 2200 godzin/rok. W ramach nakładów pracy ogółem wyszczególnia się nakłady pracy osób nieopłaconych (głównie członków rodziny) FWU (ang. Family
Work Unit);1 jednostka FWU = 2200 godzin/rok.
47 Poniesione koszty nie obejmują podatków gospodarstwa.
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Tabela 2
Zasoby analizowanych gospodarstw i relacje produkcji do kosztów
Wyszczególnienie

Średnio

Małe

Średnio małe

Średnio duże

Duże

5=<10 ha 10=<20 ha 20=<30 ha 30=<50 ha

Bardzo
duże
>= 50 ha

Gospodarstwa ekologiczne
Średnia powierzchnia użytków rolnych (ha)
w tym:

| dodzierżawionych

Nakłady pracy na 100 ha UR (AWU)

31,8

7,6

14,4

25,4

39,1

125,9

9,8

0,8

2,2

6,5

10,1

50,5

6,0

21,3

13,1

6,8

5,2

2,0

Wartość aktywów na 1 ha UR (zł)

22 977

36 520

30 739

22 951

26 439

17 037

Produkcja ogółem (zł)

82 112

33 003

54 191

58 239

105 771

254 625

Koszty ogółem (zł)

73 899

29 342

43 179

51 647

104 897

236 332

8 213

3 661

11 012

6 592

874

18 293

Nadwyżka produkcji nad kosztami (zł)

Gospodarstwa konwencjonalne
Średnia powierzchnia użytków rolnych (ha)

36,7

7,9

14,9

24,7

38,6

98,7

w tym:

11,6

0,8

2,2

5,6

11,1

39,6

| dodzierżawionych

Nakłady pracy na 100 ha UR (AWU)
Wartość aktywów na 1 ha UR (zł)

5,4

21,0

12,1

7,8

5,3

2,5

31 699

49 866

40 772

37 221

34 934

25 816

Produkcja ogółem (zł)

208 922

78 114

102 057

164 035

237 864

470 126

Koszty ogółem (zł)

161 103

61 460

79 257

125 378

180 757

364 923

Nadwyżka produkcji nad kosztami (zł)

47 819

16 654

22 800

38 657

57 107

105 203

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Jak podano w tabeli 3. w użytkach rolnych gospodarstw ekologicznych przewagę miały uprawy pastewne (od 41 do 59% powierzchni UR). Ważnym ich
składnikiem były rośliny motylkowe drobnonasienne przeznaczone na zielonkę
– w gospodarstwach ekologicznych bardzo dużych uprawiano ich najwięcej (7,84
ha) – tabela 4. Stanowiły one 12% powierzchni upraw pastewnych. Drugie miejsce w strukturze upraw gospodarstw ekologicznych zajmowały zboża (od 25,6 do
33,3% UR). Ich udział był jednak nawet do dwóch razy niższy niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Spośród zbóż największe areały w gospodarstwach
ekologicznych zajmowało żyto, podczas gdy w konwencjonalnych pszenica (tabela 4). Udział pozostałych upraw polowych48 był dość zróżnicowany – w gospodarstwach ekologicznych bardzo dużych (>50 ha UR) był około dwukrotnie niższy
niż w pozostałych grupach obszarowych (tabela 3).
48 Strączkowe na nasiona, ziemniaki, zioła, oleiste i włókniste łącznie z nasionami
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Struktura użytkowania ziemi analizowanych gospodarstw
w 2010 roku
Wyszczególnienie

Średnio

Małe
5=<10 ha

Średnio małe
10=<20 ha

Tabela 3

Średnio duże
20=<30 ha

30=<50 ha

Bardzo
duże
>= 50 ha

100,0
25,6
10,6
2,5
59,0

100,0
31,6
9,3
3,5
51,6

100,0
32,8
4,3
8,5
51,4

100,0
56,5
11,7
1,6
27,7

100,0
56,5
14,1
0,8
26,7

100,0
60,2
22,7
0,8
14,0

Duże

Gospodarstwa ekologiczne
Użytki rolne
zboża
pozostałe polowe
w tym:
sady
uprawy pastewne
Użytki rolne
zboża
pozostałe polowe
w tym:
sady
uprawy pastewne

100,0
31,8
6,7
7,5
50,2

100,0
100,0
32,1
33,3
11,6
8,0
10,8
9,5
41,1
42,9
Gospodarstwa konwencjonalne
100,0
100,0
100,0
58,2
53,2
55,2
17,6
8,5
10,3
1,7
12,2
4,9
20,1
19,5
26,1

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Gospodarstwa ekologiczne o powierzchni powyżej 50 ha wyróżniał też duży
odsetek sadów (8,5%) w powierzchni UR, podobnie jak w gospodarstwach najmniejszych obszarowo (małe i średnio-małe). Różnice dotyczyły gatunków owoców. Z danych FADN wiadomo, że w gospodarstwach małych uprawiano głównie
porzeczki, maliny, jabłonie, wiśnie, a w bardzo dużych czołową pozycję zajmowała aronia.
Cechą charakterystyczną organizacji produkcji gospodarstw ekologicznych
był wzrost udziału roślin na paszę skorelowany ze wzrostem powierzchni UR. Jednocześnie jednak malała obsada zwierząt, zwłaszcza żywionych sposobem wypasowym. W najmniejszych gospodarstwach ekologicznych wynosiła ona 1,20 LU49/
ha (tabela 4), a w największych 3-krotnie mniej, mimo że udział upraw pastewnych
w UR był tu o 10% wyższy.
W porównaniu do średniego gospodarstwa konwencjonalnego obsada zwierząt trawożernych w średnim gospodarstwie ekologicznym była około 3 razy niższa średnio na 1 ha powierzchni paszowej. Takie relacje dotyczyły też gospodarstw
z przedziału dużych i bardzo dużych. Natomiast najbardziej zbliżona obsada między obydwoma systemami produkcji wystąpiła w gospodarstwach małych (tabela 4).
49 Według metodyki FADN liczbę zwierząt w gospodarstwie określa się całkowitą liczbą sztuk
przeliczeniowych, wyrażoną w jednostkach przeliczeniowych zwierząt – LU ang. Livestock Unit.
Jedna jednostka przeliczeniowa LU jest równoważna 1 krowie mlecznej albo 1 bykowi w wieku
2 lub więcej lat. Pozostałe zwierzęta stanowią odpowiednio część takiej jednostki przeliczeniowej,
na przykład matka owcza = 0,1 LU, tucznik = 0,3 LU.
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Tabela 4
Organizacja produkcji analizowanych gospodarstw w 2010 roku
Wyszczególnienie

Średnio

Średnio - Średnio małe
duże
5=<10 ha 10=<20 ha 20=<30 ha

30=<50 ha

Bardzo
duże
>= 50 ha

Małe

Duże

Gospodarstwa ekologiczne
Powierzchnia użytków rolnych (ha)
zboża
pszenica zwyczajna
ogółem
w
żyto ogółem
tym:
owies
mieszanki zbożowe
pozostałe polowe
w
w tym: tym: ziemniaki ogólnoużytkowe
sady
uprawy pastewne*
okopowe pastewne
motylkowe drobnow
nasienne na zielonkę
tym:
łąki
pastwiska pielęgnowane
Obsada zwierząt na 1 ha UR
Obsada zwierząt trawożernych na 1 ha
powierzchni paszowej
Powierzchnia użytków rolnych (ha)
zboża
pszenica zwyczajna
ogółem
w
żyto ogółem
tym:
owies
mieszanki zbożowe
pozostałe polowe
w
w tym: tym: ziemniaki ogólnoużytkowe
sady
uprawy pastewne
okopowe pastewne
motylkowe drobnow
nasienne na zielonkę
tym:
łąki
pastwiska pielęgnowane
Obsada zwierząt na 1 ha UR
Obsada zwierząt trawożernych na 1 ha
powierzchni paszowej

31,8
10,1

7,6
2,4

14,4
4,8

25,4
6,5

39,1
12,4

125,9
41,3

0,86

0,32

0,64

0,69

1,16

2,27

2,77
2,04
1,11

0,43
0,22
0,79

1,00
0,99
0,90

1,38
0,74
1,46

2,78
2,86
0,57

12,95
8,53
2,39

2,1

0,9

1,2

2,7

3,7

5,4

0,08

0,08

0,10

0,07

0,13

0,02

2,4
16,0
0,01

0,8
3,1
0,01

1,4
6,2
0,02

0,6
15,0
0,03

1,4
20,2
0,00

10,7
64,7
0,00

1,45

0,21

0,36

0,94

0,45

7,84

7,47
3,83
0,47

1,89
0,44
0,76

3,06
1,04
0,56

6,85
3,55
0,60

10,40
2,75
0,46

26,70
18,28
0,38

0,58

1,20

0,93

0,72

0,57

0,41

24,7
14,0

38,6
21,8

98,7
59,5

Gospodarstwa konwencjonalne
36,7
7,9
14,9
21,4
4,2
8,2
5,60

0,73

1,52

2,80

4,92

18,56

1,81
1,02
2,56
6,5

0,42
0,02
1,04
0,7

0,82
0,45
1,82
1,5

1,18
0,66
2,64
2,9

1,68
0,95
3,49
5,5

4,98
2,84
3,54
22,4

0,21

0,14

0,21

0,26

0,22

0,20

0,6
7,4
0,02

1,0
1,5
0,02

0,7
3,9
0,02

0,4
6,9
0,01

0,3
10,3
0,01

0,8
13,8
0,02

0,14

0,04

0,07

0,11

0,19

0,30

3,44
1,05
0,77

0,95
0,18
0,96

1,97
0,57
1,06

3,19
1,04
1,14

4,71
1,50
1,02

6,17
1,83
0,50

1,57

1,45

1,79

1,84

1,73

1,23

* uprawy pastewne w metodyce FADN obejmują pastewne korzeniowe i kapustne, trawę w uprawie polowej, łąki, pastwiska trwałe
i nie pielęgnowane, pozostałe uprawy pastewne.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Z kolei w przeliczeniu na 1 ha UR ogółem obsada zwierząt w gospodarstwach
ekologicznych wynosiła od 0,38 do 0,76 LU. Według J. Tyburskiego [Tyburski
2007] godną polecenia dla gospodarstw ekologicznych jest obsada w granicach
0,6-0,8 SD/ha UR50. Te kryteria spełniały gospodarstwa posiadające do 30 ha ziemi, natomiast w jednostkach o większych zasobach ziemi obsada wynosiła jedynie 0,46 i 0,38 LU.
Poza właściwym zorganizowaniem produkcji na efekty gospodarowania wpływa intensywność produkcji, wyrażana kosztami poniesionymi na 1 ha użytków
rolnych. Ze wzrostem powierzchni użytków rolnych koszty ogółem miały tendencję spadkową, zarówno w systemie ekologicznym jak i konwencjonalnym, za
wyjątkiem gospodarstw ekologicznych średnio-dużych. W gospodarstwach ekologicznych najwyższe koszty (3 861 zł/ha) ponieśli rolnicy posiadający od 5 do 10 ha
UR, a najniższe (1 877 zł/ha) użytkownicy gospodarstw bardzo dużych. W gospodarstwach ekologicznych w poszczególnych grupach obszarowych koszty ogółem
były około 2-krotnie niższe niż w konwencjonalnych, a koszty bezpośrednie od
3 do 5 razy niższe – tabela 5.
Tabela 5
Intensywność produkcji analizowanych gospodarstw w 2010 roku
Wyszczególnienie

Średnio

Małe

Średnio małe

Średnio duże

Duże

Bardzo
duże

5=<10 ha

10=<20 ha

20=<30 ha

30=<50 ha

>= 50 ha

Gospodarstwa ekologiczne (zł/1 ha)
Koszty ogółem

2 324

3 861

2 999

2 033

2 683

1 877

Koszty bezpośrednie
nawożenia
w tym: koszt
i środków ochrony roślin
Koszty ogólnogospodarcze

807

1 053

868

593

934

767

98

108

98

73

75

107

692

1 362

966

764

809

478

w tym: koszt paliw i energii

282

485

376

304

347

205

193

235

249

22

154

202

Wynagrodzenia

Gospodarstwa konwencjonalne (zł/1 ha)
Koszty ogółem

4 390

7 780

5 319

5 076

4 683

3 697

Koszty bezpośrednie
nawożenia
w tym: ikoszt
środków ochrony roślin
Koszty ogólnogospodarcze

2 378

3 529

2 703

2 814

2 630

2 022

744

844

635

632

672

823

934

2 066

1 213

1 077

946

769

w tym: koszt paliw i energii

457

1 087

528

509

452

397

Wynagrodzenia

128

446

195

108

91

117

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
50 SD (Sztuka Duża) jest zbliżona do pojęcia LU.
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Niska intensywność produkcji gospodarstw ekologicznych wskazuje na ograniczanie nakładów na produkcję, zwłaszcza nawozów, środków ochrony. Niski koszt nawożenia może wynikać z tego, że w metodyce FADN nie rejestruje się zużycia nawozów
naturalnych, wytwarzanych w gospodarstwie, a więc brak jest informacji o ich zużyciu. Jednak przy niskiej obsadzie zwierząt, zwłaszcza w gospodarstwach największych
obszarowo, trudno się spodziewać dostatecznej produkcji nawozów organicznych.
W rolnictwie ekologicznym zamiast stosowania środków chemicznych konieczne jest wykonywanie częstszych zabiegów mechanicznych czy ręcznych, dla
poprawy efektów produkcyjnych. W konsekwencji większe są wydatki na paliwo,
niektóre materiały, opłatę pracy. W przypadku analizowanych gospodarstw ekologicznych nie zauważa się takiej zależności. Przeciwnie – również koszty ogólnogospodarcze (w tym paliwa i energia) były znacznie niższe niż w gospodarstwach
konwencjonalnych (tabela 5).
Spośród gospodarstw ekologicznych najniższe koszty ogółem, ogólnogospodarcze na 1 ha poniesiono w grupie największych obszarowo, także koszty bezpośrednie
(767 zł/ha) po gospodarstwach średnio-dużych były tu najniższe. Niewątpliwie niska intensywność produkcji była zasadniczą przyczyną niższej wydajności produkcji, a więc i produktywności gospodarstw ekologicznych. W przeciwieństwie
do ekologicznych gospodarstwa konwencjonalne bardzo duże wyróżniały się wysoką intensywnością nawożenia i ochrony roślin (823 zł/ha), zbliżoną do poziomu
stosowanego w gospodarstwach małych (844 zł/ha).
4.2. Efektywność gospodarowania
Ocena efektywności wykorzystania zasobów za pomocą wskaźników produktywności ujawnia, że w gospodarstwach ekologicznych niektórych grup obszarowych wskaźniki te były kilkakrotnie niższe niż w gospodarstwach konwencjonalnych (tabela 6).
Wspólną cechą obydwu systemów produkcji była malejąca produktywność ziemi
ogółem ze wzrostem powierzchni UR, za wyjątkiem gospodarstw ekologicznych dużych (tabela 6). Ta zależność nie dotyczyła natomiast zróżnicowania w efektywności produkcji roślinnej (mierzonej wartością produkcji roślinnej/ha UR) i zwierzęcej (mierzonej wartością produkcji zwierzęcej na LU) w gospodarstwach ekologicznych. Zaledwie na poziomie 853 i 624 zł/ha wytworzono produkcję roślinną
w gospodarstwach średnio-dużych i bardzo dużych, co jest najwyraźniej efektem
poniesienia najniższych kosztów plonotwórczych na ha. Bardzo duże gospodarstwa ekologiczne wyróżniły się zaś najwyższą efektywnością produkcji zwierzęcej
(3 417 zł/LU), ustępującą wartością tylko największym gospodarstwom konwencjonalnym, mimo najniższej obsady zwierząt (tabela 6). Może to świadczyć o popycie na produkty zwierzęce pochodzenia ekologicznego. Wskazuje też jednak na
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najwyższą ekstensywność produkcji zwierzęcej w tych wielkoobszarowych gospodarstwach ekologicznych na tle pozostałych gospodarstw ekologicznych, za czym
przemawia niska wydajność produkcji roślinnej w porównaniu do gospodarstw
ekologicznych małych (5-10 ha). Na przykład zielonka z łąk stanowiła 76,5%
wielkości plonu uzyskanego w gospodarstwach małych, zielonka z pastwisk nie
pielęgnowanych – 67,5%, motylkowe drobnonasienne na zielonkę – 48,6%, owies
49,2% (tabela 7).
Tabela 6
Produktywność czynników produkcji analizowanych gospodarstw
Wyszczególnienie

Średnio

Średnio małe

Średnio duże

Duże

Bardzo duże

5=<10 ha 10=<20 ha

20=<30 ha

30=<50 ha

>= 50 ha

2 293

2 705

2 022

Małe

Gospodarstwa ekologiczne
Produkcja ogółem (zł/ha)

2 582

4 343

3 763

Produkcja roślinna (zł/ha)

1 140

2 053

2 113

853

1 650

624

Produkcja zwierzęca (zł/LU)

2856

2801

2590

2322

2108

3417

Produkcja ogółem (zł/AWU)

43 217

20 372

28 672

34 058

51 849

101 042

11,5

11,9

12,2

10,0

10,2

11,9

Produkcja ogółem (zł/100 zł aktywów)

Gospodarstwa konwencjonalne
Produkcja ogółem (zł/ha)

5 693

9 888

6 849

6 641

6 162

4 763

Produkcja roślinna (zł/ha)

2 990

6 608

3 444

2 835

2 583

2 912

Produkcja zwierzęca (zł/LU)

3 434

3 303

3 151

3 305

3 473

3 629

Produkcja ogółem (zł/AWU)

105 516

47 057

56 385

85 435

117 755

193 468

18,0

19,9

16,8

17,8

17,7

18,5

Produkcja ogółem (zł/100 zł aktywów)

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

W gospodarstwach ekologicznych bardzo dużych uwagę zwraca 5-krotnie
wyższa ekonomiczna wydajność pracy (101 042 zł/AWU) niż w gospodarstwach
ekologicznych najmniejszych obszarowo. W porównaniu do gospodarstw konwencjonalnych bardzo dużych była ona jednak prawie o połowę niższa. Wskaźnik
produktywności aktywów w gospodarstwach ekologicznych wahał się od 10,0 do
12,2 zł/100 zł aktywów, najniżej ukształtował się w gospodarstwach posiadających
od 20 do 50 ha ziemi (tabela 6).
Niska produktywność ziemi w gospodarstwach ekologicznych jest m.in. następstwem uzyskania niskich plonów, co zaprezentowano w tabeli 7. Spośród gospodarstw
ekologicznych niemal wszystkie ziemiopłody plonowały najsłabiej w grupie największych obszarowo (>50 ha UR). Plon żyta, owsa wynosił tu zaledwie 13,4 i 11,6 dt/ha,
a stanowiły one trzon uprawy zbóż. Poza tym plonowanie różnych roślin kształtowało
się w sposób bardzo zróżnicowany w poszczególnych grupach użytków rolnych.
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Tabela 7
Plonowanie wybranych produktów rolnictwa ekologicznego
i konwencjonalnego w analizowanych gospodarstwach w 2010 roku
Plonowanie wybranych produktów
rolnych (dt/ha)

Średnio

Małe

Średnio małe

Średnio duże

5=<10 ha

10=<20 ha

20=<30 ha

Duże

Bardzo
duże

30=<50 ha >= 50 ha

Pszenica zwyczajna ogółem

Gospodarstwa ekologiczne
27,6
28,7
27,5

25,0

20,3

31,6

Żyto ogółem

15,3

22,7

16,1

13,4

18,1

19,5

Owies

16,4

23,6

23,8

21,4

22,4

11,6

Mieszanki zbożowe

23,4

25,6

23,3

29,0

39,2

15,4

Ziemniaki ogólnoużytkowe

133,3

120,3

133,6

244,3

86,7

114,8

Okopowe pastewne

355,1

326,7

359,8

368,9

0,0

0,0

Motylkowe drobnonasienne na zielonkę

141,7

249,0

264,5

102,0

245,6

121,1

Łąki

220,0

272,6

246,6

268,1

175,6

208,9

196,1

261,8

257,6

236,4

192,5

176,8

Pastwiska pielęgnowane

Gospodarstwa konwencjonalne
Pszenica zwyczajna ogółem

52,1

40,8

45,0

49,0

52,1

53,8

Żyto ogółem

29,6

24,4

25,4

27,2

28,3

32,0

Owies

29,5

27,8

28,9

29,6

30,9

29,1

Mieszanki zbożowe

33,7

29,8

32,3

33,9

34,5

34,5

Ziemniaki ogólnoużytkowe

195,6

165,6

179,6

194,4

190,8

240,9

Okopowe pastewne

462,9

391,9

441,6

446,5

520,9

562,7

Motylkowe drobnonasienne na zielonkę

307,8

268,5

327,1

295,8

345,4

283,4

Łąki

275,2

262,7

275,3

284,1

288,2

260,9

Pastwiska pielęgnowane

275,9

256,3

266,3

273,0

277,6

282,0

Relacja plonów w gospodarstwach ekologicznych do konwencjonalnych (konwencjonalne = 100%)
Pszenica zwyczajna ogółem

52,9

70,3

61,0

51,1

38,9

58,7

Żyto ogółem

51,6

74,2

76,6

83,7

56,7

41,9

Owies

55,8

84,9

82,2

72,4

72,7

39,8

Mieszanki zbożowe

69,5

85,8

72,2

85,5

113,9

44,7

Ziemniaki ogólnoużytkowe

68,2

72,7

74,4

125,7

45,4

47,7

Okopowe pastewne

76,7

83,4

81,5

82,6

0,0

0,0

Motylkowe drobnonasienne na zielonkę

46,0

92,7

80,9

34,5

71,1

42,7

Łąki

80,0

103,8

89,6

94,4

60,9

80,1

Pastwiska pielęgnowane

71,1

102,2

96,7

86,6

69,3

62,7

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Widoczne jest, że plony z upraw ekologicznych były niemal zawsze niższe od
plonów z upraw konwencjonalnych. Szczególnie niekorzystne relacje były pomiędzy gospodarstwami bardzo dużymi – plony z upraw ekologicznych stanowiły
niekiedy zaledwie 40% plonów konwencjonalnych (owies, żyto) – tabela 7.
W gospodarstwach ekologicznych ze wzrostem obszaru użytków rolnych na
ogół zmniejszały się plony roślin. Odwrotnie działo się w gospodarstwach konwencjonalnych, w których plony niemal wszystkich płodów rolnych rosły wraz
ze wzrostem skali użytków rolnych i były zazwyczaj najwyższe w gospodarstwach
największych obszarowo.
Niską efektywność produkcji gospodarstw ekologicznych w 2010 roku potwierdza wysoki udział kosztów w wartości produkcji, mierzonej według cen
rynkowych. Wynosił on średnio 90,0%, podczas gdyw konwencjonalnych 77,1%
(rysunek 1). Maksymalna wartość tego wskaźnika wynosiła 99,2% w gospodarstwach ekologicznych dużych i 92,8% w bardzo dużych. Niepokojący jest fakt, że
w porównaniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost udziału kosztów w wartości wytworzonej produkcji zarówno w gospodarstwach ekologicznych jak i w konwencjonalnych [Nachtman 2009].
Rysunek 1
Udział kosztów w wartości produkcji w analizowanych
gospodarstwach (w %)

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Niższa efektywność gospodarstw ekologicznych skutkowała również uzyskaniem niższej dochodowości. Wsparcie finansowe uzyskane w ramach polityki rol-
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nej spowodowało znaczną poprawę nadwyżki ekonomicznej z tytułu realizowanej
produkcji. Mimo to w 2010 roku we wszystkich grupach gospodarstw ekologicznych dochód na 1 ha użytków rolnych i na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika
poza gospodarstwami bardzo dużymi był niższy niż w konwencjonalnych.
Wśród gospodarstw ekologicznych istniała duża dysproporcja w dochodzie
na FWU (osoba pełnozatrudniona nieopłacona w rodzinie rolnika) między gospodarstwami najmniejszymi obszarowo a największymi. Ta nadwyżka ekonomiczna jest wynagrodzeniem za pracę rolnika i zarządzanie, ale też zawiera opłatę
za użytkowanie własnej ziemi i kapitału. W gospodarstwach małych o zasobach
użytków rolnych od 5 do 10 ha dochód na FWU wynosił 12 485 zł, a w bardzo
dużych (>50 ha UR) aż 135 620 zł (tabela 8). Zatem gospodarstwa bardzo duże
mimo ponad 2-krotnie niższej produktywności ziemi uzyskały ponad 10-krotną
przewagę w dochodzie. W obydwu tych grupach gospodarstw w podobnym odsetku dochód kształtowały dopłaty, jednak ich skala rosła ze wzrostem obszaru
użytkowanej ziemi.
Tabela 8
Dochodowość czynników produkcji i udział dopłat w analizowanych
gospodarstwach w 2010 roku
Wyszczególnienie

Średnio

Małe

Średnio małe

Średnio duże

Duże

Bardzo
duże

5=<10 ha

10=<20 ha

20=<30 ha

30=<50 ha

>= 50 ha

Gospodarstwa ekologiczne
Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego (DzRGR) w zł
Dopłaty do działalności operacyjnej
w zł

62 142

18 602

37 943

47 088

65 746

212 923

55 700

16 563

27 758

42 562

66 817

199 993

89,6

89,0

73,2

90,4

101,6

93,9

DzRGR na osobę pełnozatrudnioną
rodziny rolnika w zł
DzRGR na 1 ha UR własnych w zł

38 839

12 485

23 567

28 196

38 674

135 620

2 825

2 736

3 110

2 491

2 267

2 824

DzRGR na 100 zł kapitału własnego
w zł

9,1

7,0

8,9

8,7

7,1

10,7

Udział dopłat w DzRGR %

Gospodarstwa konwencjonalne
Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego zł
Dopłaty do działalności operacyjnej zł
Udział dopłat w DzRGR %

91 059

26 768

40 265

67 963

102 675

220 356

43 118

10 226

17 764

29 389

45 442

114 200

47,4

38,2

44,1

43,2

44,3

51,8

DzRGR na osobę pełnozatrudnioną
rodziny rolnika w zł

52 941

18 334

24 552

38 615

56 415

119 111

DzRGR na 1 ha UR własnych

3 628

3 770

3 171

3 558

3 734

3 729

8,5

7,1

6,9

7,8

8,2

9,7

DzRGR na 100 zł kapitału własnego

Źródło:Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Wpływ dopłat na działalność operacyjną w dochodzie wszystkich gospodarstw
ekologicznych był niekwestionowany. Ich udział wahał się granicach 73-102%,
podczas gdy w konwencjonalnych od około 38 do 52% (tabela 8). Udział powyżej
100% oznacza, że dopłaty finansowały częściowo ponoszone koszty.
Wyniki Polskiego FADN wskazują na pogłębianie się zależności ekonomicznej
gospodarstw ekologicznych od instrumentów WPR. W gospodarstwach ekologicznych prowadzących rachunkowość FADN w roku 2007 średni udział dopłat
wynosił 72,6% [Nachtman 2009], a w omawianym 2010 roku już 89,6% (tabela 8).

5. Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że gospodarstwa ekologiczne stosując się
do koniecznych zasad produkcji, prowadziły gospodarkę ekstensywną, ponosząc
dość niskie nakłady środków plonotwórczych na hektar. Również poziom kosztów ogólnogospodarczych, ponoszonych w dużej mierze w związku z mechanizacją prac był znacznie niższy niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Być może
w obecnych warunkach rynkowych ponoszenie wyższych kosztów na zwiększenie
produkcji jest dla wielu rolników zbyt ryzykowne.
W gospodarstwach ekologicznych wraz ze wzrostem obszaru użytków rolnych
malała intensywność produkcji, a w efekcie produktywność ziemi. Złożyła się na
to malejąca wydajność techniczna produkcji, ale również jak się wydaje zbyt niski
udział zbóż i innych upraw polowych w stosunku do upraw pastewnych. Z kolei
obniżka plonowania roślin pastewnych, poczynając od gospodarstw średnio-dużych (20=<30 ha UR), wiązała się ze spadkiem obsady zwierząt trawożernych na
1 ha powierzchni paszowej, aż do poziomu 0,41 LU w gospodarstwach bardzo
dużych (>50 ha UR). W tych obiektach uzyskano najwyższą produktywność zwierząt, ale produktywność ogółem była najniższa. Niekorzystne były też raczej relacje paszowo-nawozowe. Wydaje się, że rolnicy w tych gospodarstwach nie musieli
dążyć do podnoszenia wyników produkcyjnych, jako że dopłaty zapewniały im
dostatecznie wysokie dochody.
Natomiast w gospodarstwach mniejszych obszarowo, zwłaszcza posiadających
od 5 do 20 ha, wysiłek rolników skupiony był na procesie produkcji. Jednak dochód nie osiągnął poziomu, jaki był udziałem rolników gospodarstw konwencjonalnych, mimo znacznie wyższego poziomu dotacji.
Nawiązując do koncepcji zrównoważenia rodzi się pytanie, czy wszystkie
badane gospodarstwa ekologiczne spełniają kryteria zrównoważenia i czy będą
w stanie spełnić je w przyszłości, szczególnie w przypadku wyeliminowania dopłat. Zrównoważony rozwój gospodarstw powinien zapewnić im nie tylko trwanie, ale również systematyczny rozwój [Kapusta 2010]. Obecnie o ich sytuacji eko-
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nomicznej decydują głównie dopłaty. Jak utrzymuje F. Kapusta w celu spełnienia
kryteriów zrównoważenia konieczne jest umiejętne łączenie celów ekologicznych
i ekonomicznych w gospodarowaniu. Wyniki Polskiego FADN dowodzą, że na
przestrzeni 3 lat udział dopłat w dochodzie znacznie wzrósł. Utrzymanie takiego
trendu uzależnienia dochodów gospodarstw ekologicznych od dopłat może spowodować rezygnację rolników z prowadzenia gospodarstw ekologicznych w przypadku zaprzestania dotowania, jako że cel ekologiczny rozminie się z celem ekonomicznym.
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
NA TLE KONWENCJONALNYCH W 2010 ROKU

Słowa kluczowe: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dopłaty do działalności operacyjnej, produkcja ekologiczna, rachunkowość rolna, efektywność ekonomiczna
STRESZCZENIE

Wyniki rachunkowości Polskiego FADN w 2010 roku potwierdziły duże zróżnicowanie efektywności funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w porównaniu do gospodarstw konwencjonalnych, przynależnych do tych samych grup użytków rolnych.
W gospodarstwach ekologicznych intensywność produkcji była około dwukrotnie niższa,
a w ślad za tym plonowanie roślin. W efekcie m.in. słabszego plonowania, niższej obsady zwierząt, większego udziału użytków zielonych, mniejszego udziału zbóż w strukturze upraw, średnia produktywność ziemi pozostawała na poziomie 45,4% wartości w gospodarstwach konwencjonalnych. Powyższe uwarunkowania spowodowały, że w grupach gospodarstw ekologicznych posiadających mniej niż 50 ha UR dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego i na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika były niższe niż
w porównywanych gospodarstwach konwencjonalnych, mimo pozyskania wyższych dotacji. Natomiast bardzo duże gospodarstwa ekologiczne (>50 ha UR) mimo słabych efektów produkcyjnych dzięki pozyskanym dopłatom uzyskały dochody na FWU wyższe.
GRAŻYNA NACHTMAN
ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIC FARMS AGAINST THE TRADITIONAL
FARMS IN 2010

Key words: family farm income, subsidies for operational activity, organic production, farm
accountancy, economic efficiency
SUM M A RY

The results of Polish FADN accountancy in 2010 confirmed big diversity of effectiveness of organic farms in comparison to traditional farms, within the same groups of Utilized Agricultural Area (UAA). Production intensity, as well as yields, were twofold lower
in organic farms. Lower level of yields, lower livestock density, higher share of grassland,
lower share of cereals in the structure of crops made an average productivity of the land
45.4% of the value in traditional farms. Above mentioned conditions brought on, that in
groups of organic farms with less than 50 ha of UAA family farm incomes and family farm
incomes per 1 Family Work Unit were lower than in traditional farms studied, although
the subsidies obtained were higher. On the other hand very big organic farms (with more
than 50 ha), in spite of weak production effects, achieved higher family farm incomes per
1 Family Work Unit, thanks to subsidies.
e-mail:Grazyna.Nachtman@fadn.pl
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WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW POLOWYCH
WIĘKSZYCH OBSZAROWO O RÓŻNEJ FORMIE PRAWNEJ
1. Wstęp
W rolnictwie dominującą formą organizacji przedsiębiorstwa rolnego są gospodarstwa rodzinne (Ziętara 2004, 12). Inną, specyficzną grupą gospodarstw rolnych
w Polsce są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W odróżnieniu od tradycyjnych gospodarstw rodzinnych, będących własnością osób fizycznych, przedsiębiorstwa te są własnością osób prawnych (Kulawik 2008, 14). W Polsce spółka tego
typu jest spółką handlową, czyli taką, której funkcjonowanie regulowane jest przez
Kodeks spółek handlowych. Cechą wspólną gospodarstw osób prawnych jest wykorzystywanie w procesie produkcyjnym wyłącznie pracowników najemnych, a w stosunku do zbiorowości gospodarstw indywidualnych, charakteryzują się one między
innymi większą skalą działalności i niemal 100% towarowością rolniczej produkcji
końcowej (brak zużycia wewnętrznego) (Kulawik 2008, 14). Kolejną istotną różnicą
między spółkami a gospodarstwami indywidualnymi jest organizacja zarządzania
przedsiębiorstwem. W gospodarstwach indywidualnych z reguły właściciel gospodarstwa pełni jednocześnie funkcje zarządcze i wykonawcze podczas gdy w spółkach funkcje te są wyraźnie rozdzielone na poszczególnych pracowników. Ponadto
gospodarstwa osób prawnych są ustawowo zobowiązane do prowadzenia rachunkowości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. W bazie danych Polskiego
FADN w 2010 roku było 187 gospodarstw osób prawnych (Czarnota i in. 2010, 45)
reprezentujących różne typy produkcji i klasy wielkości ekonomicznej. Najliczniej
reprezentowany był typ uprawy polowe (48%) oraz gospodarstwa o mieszanym typie
produkcji (34%). Pozostałe 18% stanowiły przedsiębiorstwa rolne nastawione na
produkcję zwierzęcą.
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Podstawowym celem badań było porównanie wyników dwóch grup gospodarstw sklasyfikowanych na podstawie Wspólnotowej Typologii Gospodarstw
Rolnych w tym samym klastrze, a więc o jednakowym typie rolniczym51 oraz
jednakowej wielkości ekonomicznej52, zaś różniących się formą prawną. Aby
zrealizować cel opracowania, przeanalizowano strukturę oraz wyniki produkcyjno-ekonomiczne wybranych grup gospodarstw indywidualnych oraz z osobowością prawną o typie uprawy polowe w klasach wielkości ekonomicznej od 100 do
250 tys. euro SO.

2. Materiały źródłowe i założenia metodyczne
Do badań empirycznych wykorzystano dane z towarowych gospodarstw rolnych53 prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN54 w roku
2010. Do wyboru obiektów badawczych posłużono się metodą doboru celowego, uwzględniając ich specjalizację (typ rolniczy) oraz wielkość ekonomiczną.
Do analizy wybrano gospodarstwa rolne reprezentujące typ rolniczy uprawy polowe o wielkości ekonomicznej od 100 tys. do 250 tys. euro SO55. Wyselekcjonowane
gospodarstwa zostały podzielone na dwie grupy ze względu na posiadaną formę
prawną: gospodarstwa rodzinne (indywidualne) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (gospodarstwa z osobowością prawną). Baza danych Polskiego
FADN liczy zaledwie 20 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością spełniających
określone wyżej kryteria klasyfikacyjne. Dla każdego gospodarstwa z osobowością prawną dobrano podobne gospodarstwo indywidualne. Dobierając jednostki „bliźniacze” kierowano się kryteriami wielkości ekonomicznej, powierzchni
użytków rolnych (UR) oraz procentowym udziałem zbóż w powierzchni użytków
rolnych. Ze względu na lokalizację dobrane „pary gospodarstw rolnych” znajdowały się w tym samym regionie FADN. Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o danej wielkości ekonomicznej i charakterze produkcji uczestniczące w badaniach Polskiego FADN położone były w regionach Pomorze i Mazury
(13 spółek) oraz Wielkopolska i Śląsk (7 spółek). Spośród gospodarstw o danej
51 Typ rolniczy gospodarstwa rolnego jest określany na podstawie udziału poszczególnych

działalności rolnych w tworzeniu całkowitej wartości SO w gospodarstwie.
52 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest określana sumą standardowych produkcji
(SO) wszystkich działalności rolniczych występujących w gospodarstwie.
53 W polu obserwacji FADN wyznaczonym według SO znajdują się gospodarstwa towarowe, które wytwarzają w danym regionie lub państwie, co najmniej 90% wartości standardowej produkcji (SO).
54 FADN z ang. Farm Accountancy Data Network
55 Standardowa produkcja (SO, ang. Standard Output) jest parametrem zastępującym standardową nadwyżkę bezpośrednią (SGM) i stanowi podstawę klasyfikacji gospodarstw rolnych według
standardów Unii Europejskiej.
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sile ekonomicznej i typie produkcji najtrudniej było dobrać gospodarstwa o podobnej strukturze zasiewów, co może wskazywać na duże możliwości produkcyjne gospodarstw o tak dużym potencjale i zasobach użytków rolnych. Ostatecznie,
spośród 20 spółek o wielkości ekonomicznej od 100 tys. do 250 tys. euro SO w typie rolniczym uprawy polowe, do badań wybrano 19 gospodarstw z osobowością
prawną oraz 19 gospodarstw indywidualnych.
Badane grupy gospodarstw różniły się strukturą własnościową czynników
wytwórczych biorących udział w działalności operacyjnej. W gospodarstwach
indywidualnych dominowały nakłady pracy własnej rolnika i jego rodziny, zaś
w gospodarstwach z osobowością prawną zatrudniani byli wyłącznie pracownicy najemni. Aby analizowane dane w poszczególnych grupach gospodarstw były
porównywalne na poziomie dochodu z gospodarstwa rolnego na potrzeby analizy
oszacowano wartość nakładów pracy własnej w gospodarstwach indywidualnych.
Koszt jednostkowy pracy obliczono dzieląc koszt wynagrodzenia pracowników najemnych zatrudnionych w spółkach przez liczbę pełnozatrudnionych
pracowników najemnych. Następnie uzyskany w ten sposób koszt jednostkowy
pracy pomnożono przez czas pracy własnej w gospodarstwach indywidualnych
i otrzymaną wartość zsumowano z kosztem wynagrodzeń w tych jednostkach.
Zastosowanie tej metody wyceny kosztu pracy własnej jest uzasadnione ze względu na jednakową skalę produkcji oraz poziom zaangażowanej technologii w obu
grupach gospodarstw.

3. Ogólna charakterystyka badanych grup gospodarstw
Pod względem siły ekonomicznej dobrane do badań grupy gospodarstw praktycznie się nie różniły (184 tys. euro SO gospodarstwa indywidualne 182 tys. euro
SO spółki). Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarstwa indywidualne dysponowały
mniejszym areałem UR (437 ha wobec 465 ha spółek), cechowały się one większą
intensywnością wykorzystania ziemi rolniczej. Zboża stanowiły średnio 67,5%
powierzchni w strukturze upraw obu grup gospodarstw z nieznaczną przewagą
na korzyść spółek (71%).
Gospodarstwa indywidualne cechowały się nie tylko lepszym wykorzystaniem
zasobów ziemi rolniczej lecz także większą efektywnością pracy. Liczba osób pełnozatrudnionych w przeliczeniu na 100 ha UR w tych gospodarstwach wynosiła
0,96 AWU podczas gdy w spółkach 1,2 AWU. Gospodarstwa indywidualne dysponują zasobami pracy własnej, lecz jej udział (38%) był mniejszy niż pracy najemnej, co pozwala stawiać te gospodarstwa na równi z przedsiębiorstwami. Pod
względem struktury własnościowej udział UR własnych i dodzierżawionych rozłożył się równomiernie w badanej próbie gospodarstw. Dość zaskakującym jest, że
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to gospodarstwa indywidualne a nie spółki powiększały w większym stopniu swój
areał ziemi poprzez dzierżawę (o 9 pp. więcej).
Tabela 1
Charakterystyka badanych gospodarstw (wartości średnie)
Wyszczególnienie
Liczebność próby
Wielkość ekonomiczna
Zasoby pracy
w tym: praca własna
Powierzchnia UR
w tym: dzierżawa

Jednostka

Indywidualne

Osoby prawne

szt.

19

19

euro SO

183 937

182 436

AWU/100ha

0,96

1,20

%

38

0

ha

437

465

%

56

47

zboża

%

64

71

Wartość produkcji ogółem

zł/PLN

1 316 113

1 677 410

%

95

96

%

68

71

w tym: roślinna
w tym: zboża
Koszty ogółem

zł/PLN

1 051 339

100%

1 654 706

100%

zł/PLN

431 049

41%

728 071

44%

ogólnogospodarcze

zł/PLN

262 835

25%

430 224

26%

usługi

zł/PLN

36 503

3%

132 554

8%

amortyzacja

zł/PLN

147 187

14%

148 924

9%

czynników zewnętrznych

zł/PLN

210 268

20%

347 488

21%

czynsze

zł/PLN

54 670

5%

69 498

4%

wynagrodzenia

zł/PLN

124 058

12%

222 392

13%

odsetki

zł/PLN

31 540

3%

55 598

3%

w tym: bezpośrednie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Dane dotyczące struktury wartości produkcji dowodzą, że wyodrębnione
gospodarstwa są wysoko wyspecjalizowane w produkcji roślinnej, która stanowi średnio 95% wartości produkcji badanych jednostek. Wartość produkcji zbóż
koresponduje z udziałem zbóż w strukturze upraw i stanowi średnio około 70%
produkcji ogółem. Analizując koszty można zauważyć, że gospodarstwa różnią
się intensywnością produkcji mierzoną wysokością kosztów produkcji. Może to
wynikać z innej organizacji pracy oraz innych technologii stosowanych w porównywanych grupach gospodarstw.
Główną grupą były koszty bezpośrednie, które mają decydujący wpływ na
wielkość i wartość produkcji w gospodarstwie rolnym. Koszty te stanowiły w gospodarstwach indywidualnych i w spółkach odpowiednio 41% i 44% kosztów
ogółem. W strukturze kosztów udział kosztów ogólnogospodarczych związanych
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z działalnością operacyjną był na jednakowym poziomie w obydwu badanych
grupach gospodarstw. Wyższy udział kosztu amortyzacji odnotowano w gospodarstwach indywidualnych (14% kosztów ogółem), co mogło być związane
z większym umaszynowieniem tych gospodarstw. Wartość technicznego uzbrojenia pracy w gospodarstwach indywidualnych była ponad 3-krotnie wyższa niż
w spółkach. Duże zaangażowanie majątku trwałego przyczynia się do intensyfikacji produkcji i wzrostu jej wartości, lecz generuje także wiele kosztów, takich
jak: koszty napraw i remontów, ubezpieczeń, czy przede wszystkim amortyzacji
[Poczta i in. 2008, 51]. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż gospodarstwa z osobowością prawną w dużym stopniu korzystały z usług zewnętrznych. Koszty usług
zarejestrowane w tych gospodarstwach były niemal 4-krotnie wyższe niż w gospodarstwach rodzinnych. Koszty wynagrodzenia za pracę, czynsze i odsetki,
które składają się na grupę kosztów czynników zewnętrznych kształtują się na
zbliżonym poziomie i różnią się o 1 pp. Udział kosztu czynszów był nieco wyższy
w gospodarstwach indywidualnych niż w gospodarstwach z osobowością prawną
pomimo znacznej różnicy w cenie dzierżawy. Na dodzierżawienie 1ha ziemi gospodarstwa indywidualne poniosły koszt 220 zł podczas gdy spółki na dodzierżawienie tego areału ziemi poniosły aż o 42% więcej kosztów.

4. Analiza sytuacji majątkowej
W badanym roku tylko gospodarstwa indywidualne cechowały się wysokim
poziomem samofinansowania. Kapitał własny stanowił aż 88% pasywów tych gospodarstw. Jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ zbyt wysoki udział kapitału
własnego w źródłach finansowania może prowadzić do niewykorzystania efektu
dźwigni finansowej, a zatem do obniżenia rentowności kapitału własnego [Sierpińska, Jachna 2004, 73]. Z kolei w gospodarstwach z osobowością prawną kapitał
własny miał jednakowy udział w finansowaniu aktywów jak kapitał obcy. Wart
podkreślenia jest także fakt, że to zobowiązania długoterminowe, finansujące
działalność rozwojową przedsiębiorstw, miały zdecydowaną przewagę nad kapitałem krótkookresowym tych jednostek (udział odpowiednio 40% i 10% w strukturze pasywów).
Aktywa gospodarstwa służą przede wszystkim rolnikowi do zarobkowania,
a więc uzyskiwania dochodu [Goraj, Mańko 2009, 118]. Różny może być udział
poszczególnych składników w majątku ogółem jednostki. Struktura majątku zależy przede wszystkim od charakteru działalności [Olchowicz 2006, 58].
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Bilans finansowy badanych gospodarstw (wartości średnie)
Wyszczególnienie
Pasywa ogółem
w tym: kapitał własny
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe

Indywidualne

Tabela 2

Osoby prawne

zł

%

zł

%

6 330

100

3 457

100

5 571

88

1 728

50

570

9

1 383

40

190

3

346

10

Aktywa ogółem

6 330

100

3 457

100

w tym: trwałe

5 571

88

2 454

71

4 178

66

1 718

50

ziemia, uprawy trwałe, kwoty
budynki

390

6

270

8

maszyny i urządzenia

947

15

466

13

obrotowe

760

12

1 002

29

zapasy

448

7

150

4

pozostałe aktywa obrotowe

311

5

852

25

Źródło: Jak do tabeli 1.

W gospodarstwach rolnych znacznie przeważają aktywa trwałe, głównie nieruchomości. Nie jest to zjawiskiem korzystnym ponieważ gromadzenie aktywów
trwałych w majątku gospodarstwa powoduje zamrażanie kapitału i ograniczanie działalności rozwojowej. W lepszej sytuacji pod tym względem znalazły się
w 2010 roku spółki, w których 71% aktywów stanowiły aktywa trwałe. W gospodarstwach indywidualnych ten składnik majątku stanowił aż 88%. Może to także
wskazywać na fakt, że w świadomości rolników to wartość majątku, a nie osiągane wyniki świadczą o jego „bogactwie”. Dość zróżnicowanie przedstawiała się
struktura aktywów obrotowych badanych grup gospodarstw. W gospodarstwach
indywidualnych zdecydowanie przeważały zapasy produktów roślinnych (59%)
podczas gdy w gospodarstwach osób prawnych to pozostałe aktywa obrotowe pełniły wiodącą rolę (85%). Do tej grupy składników zalicza się przede wszystkim
udziały w innych jednostkach oraz należności krótkoterminowe. W przeciwieństwie do struktury aktywów obrotowych, struktura aktywów trwałych różniła się
nieznacznie w badanych grupach. Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2, wyraźnie widać, że ziemia, uprawy trwałe i plantacje wieloletnie stanowiły
najważniejszą część aktywów trwałych badanych jednostek. W gospodarstwach
rodzinnych ich udział wynosił 75%, a w spółkach o 5 pp. mniej. Im wyższy udział
tych środków w majątku ogółem, tym większe możliwości uzyskania wysokiej
wartości produkcji [Goraj, Mańko 2009, 123].
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5. Ocena produktywności, dochodowości i znaczenie dopłat
Produktywność ziemi informuje o wartości produkcji ogółem przypadającej
na 1 ha użytków rolnych. Im większa wartość tego wskaźnika, tym lepsze wykorzystanie ziemi rolniczej. Zdecydowanie większą produktywnością ziemi odznaczały się spółki (3 607 zł/ha wobec 3 012 zł/ha w gospodarstwach rodzinnych).
Wpływ na tę relację mogły mieć wyższe plony osiągane przez gospodarstwa osób
prawnych. Spółki ponadto osiągnęły wyższą produktywność kapitału wyrażoną
jako wartość produkcji w przeliczeniu na 100 zł zaangażowanego składnika aktywów. Wskaźnik ten wyniósł 49 zł w spółkach i o ponad połowę mniej w gospodarstwach rodzinnych. Wydajność pracy, mierzona wartością produkcji w przeliczeniu na jednostkę pracy (AWU) w gospodarstwach osób prawnych była o 15 tys.
niższa niż w gospodarstwach rodzinnych, co wiąże się z wyższymi nakładami pracy w tych gospodarstwach (Ziętara, Zieliński 2012, 58).
Wartość dodana netto (WDN) to opłata za zaangażowanie czynników wytwórczych do działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego bez względu na ich status
własnościowy (obce lub własne). Ten parametr jest odpowiedni do porównań gospodarstw posiadających różną strukturę własnościową zaangażowanych czynników wytwórczych [Goraj i in. 2012, 32], a więc gospodarstw indywidualnych
z gospodarstwami osób prawnych. Gospodarstwa indywidualne zrealizowały
wyższą wartość dodaną netto na 1 ha UR (2 152 zł) niż spółki (1 734 zł). Ponadto
osiągnęły wyższą wartość wskaźnika wartości dodanej netto na osobę pełnozatrudnioną w porównaniu z przeciętnym rocznym wynagrodzeniem w gospodarce
narodowej56 (w gospodarstwach indywidualnych wartość WDN/AWU była 8,7
razy wyższa niż średnie wynagrodzenie netto w Polsce 2010 roku, a w spółkach
5,6 razy wyższa). Wynika to z tego, iż gospodarstwa indywidualne są mniej kosztochłonne.
Dopłaty do działalności operacyjnej są czynnikiem, który w coraz większym
zakresie determinuje dochody rolników. Polscy rolnicy wciąż w mniejszym stopniu absorbują środki płynące ze Wspólnej Polityki Rolnej niż rolnicy zachodni. Jednakże z roku na rok ta różnica się zmniejsza. W tabeli 3. przedstawiono
relacje dopłat bezpośrednich do wartości dodanej netto i do dochodu z gospodarstwa rolnego. W 2010 roku w gospodarstwach polowych dopłaty do działalności operacyjnej stanowiły 63% dochodu z gospodarstwa rolnego [Goraj i in.
2011, 28]. W obydwu analizowanych grupach gospodarstw te relacje były wyższe. W przypadku spółek dopłaty stanowiły 101% dochodu, co oznacza, że gdyby
nie zdolność do przyswajania pozarynkowych źródeł wsparcia, osiągnęłyby one
56 Przeciętne roczne wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej = 25 864 zł w 2010 r.

Szacunek własny, na podstawie danych GUS.
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stratę finansową. Mniejsza wartość tego wskaźnika wystąpiła w gospodarstwach
rodzinnych (66%). Różnica ta nie wynika jednak z wartości pozyskanych dopłat
(479 tys. zł w spółkach i 481 tys. zł. w gospodarstwach indywidualnych). W gospodarstwach indywidualnych koszt wytworzenia 100 zł wartości produkcji wynosił 75 zł, a w spółkach aż 99 zł.
Tabela 3
Produktywność, dochodowość i udział dopłat w dochodach
badanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Produkcja na 1 ha
Produkcja na AWU
Produkcja na 100 zł aktywów
Koszt wytworzenia 100 zł produkcji
Wartość dodana netto (WDN) na 1 ha
Relacja dopłat do WDN [%]
Relacja dopłat do dochodu z gosp.roln. [%]
Techniczne uzbrojenie pracy [tys. zł/AWU]

Indywidualne
3 012
314 899
21
75
2 152
51
66
1 330

Osoby prawne
3 607
299 763
49
99
1 734
59
101
437

Źródło: Jak do tabeli 1.

6. Analiza wskaźnikowa
Wskaźnik bieżącej płynności jest podstawowym miernikiem obrazującym
zdolności przedsiębiorstwa do spłaty jego zobowiązań bieżących, pokazując
stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi [Gołębiowski, Tłaczała 2005, 112]. Według normatywów oczekiwana wartość tego
wskaźnika waha się od 1,3 do 2. Zgodnie z metodologią Polskiego FADN bilans
sporządzany jest na dzień 31 grudnia lub 1 stycznia. Jest to okres kiedy w gospodarstwie z reguły znajduje się duża ilość zapasów. Fakt ten może mieć wpływ na
znacznie wyższy poziom tego wskaźnika [Goraj, Mańko 2009, 179], co można
zauważyć w analizowanych grupach gospodarstw.
Tabela 4
Kształtowanie się wartości wybranych wskaźników finansowych w badanych
gospodarstwach
Wyszczególnienie
Wskaźnik dźwigni finansowej
Wskaźnik bieżący płynności
Wskaźnik wysokiej płynności
Wskaźnik zadłużenia ogółem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Źródło: Jak do tabeli 1.

Indywidualne
0,13
4,26
1,76
0,12
0,10

Osoby prawne
0,99
3,00
2,56
0,50
0,80
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Wskaźnik bieżącej płynności w badanych gospodarstwach indywidualnych
wynosił 4,26 natomiast w gospodarstwach z osobowością prawną 3,00. Podczas
analizowania powyższego wskaźnika należy ponadto pamiętać, iż aktywa bieżące
charakteryzują się różnym stopniem płynności, a to z kolei może zniekształcić
obraz zdolności danego przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań
krótkoterminowych. Istnieje bowiem potrzeba wyłączenia z tych aktywów zapasów, które nie mogą być upłynnione w krótkim czasie. Zatem do oceny płynności finansowej, dodatkowo, wykorzystano wskaźnik przyspieszonej płynności
finansowej. Wskaźnik ten odzwierciedla stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności [Sierpińska, Jachna 2004, 147].
Z uzyskanych danych wynika, iż obydwie grupy gospodarstw są w stanie na bieżąco regulować zobowiązania krótkoterminowe, lecz w gospodarstwach z osobowością prawną wskaźnik wysokiej płynności kształtował się na poziomie 2,56.
Nieco wyższa jego wartość (wg normatywów 1,2-1,5 [Nowak 2002, 91]) może
świadczyć o nieefektywnym windykowaniu należności lub „nieproduktywnym”
gromadzeniu środków pieniężnych i innych aktywów obrotowych [Gołębiowski,
Tłaczała 2006, 115]. W każdej działalności wykorzystywane są zazwyczaj własne
i obce, krótko- i długoterminowe źródła finansowania. Dzięki ocenie poziomu
zadłużenia przedsiębiorstwa istnieje możliwość rozpoznania źródeł finansowania aktywów oraz struktury i efektywności zaangażowania kapitału. Wskaźnik
ogólnego zadłużenia obrazuje w jakim stopniu majątek przedsiębiorstwa finansowany jest kapitałem obcym [Sierpińska, Jachna 2004, 167]. W gospodarstwach
indywidualnych wskaźnik ten jest na znacznie niższym poziomie, niż w spółkach.
Można z tego wnioskować, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa indywidualne nie
w pełni wykorzystują szanse rozwoju gospodarstw poprzez korzystanie z kapitału zewnętrznego, co oznacza, że wyżej stawiają oni bezpieczeństwo finansowe
niż efektywność gospodarowania. Zgodnie z obowiązującą zasadą finansowania
wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie 0,5. Dokładnie taka wartość
tego wskaźnika została zaobserwowana w spółkach, co oznacza, iż w gospodarstwach tych została zachowana równowaga między kapitałem własnym, a kapitałem obcym. Najistotniejszym wskaźnikiem oceny poziomu zadłużenia jest wskaźnik zadłużenia długoterminowego, obrazujący strukturę kapitałów stałych, który
określany jest jako wskaźnik długu. Wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,5-1,0 [Sierpińska, Jachna 2004, 168]. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 0,80, zaś w gospodarstwach
rodzinnych na poziomie 0,1. Z tego wynika, iż w gospodarstwach rodzinnych
wartość zaciągniętych kredytów długoterminowych jest 10 razy niższa niż wartość kapitału własnego.
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7. Podsumowanie i wnioski
Zaprezentowane wyniki są jedynie średnimi arytmetycznymi zbioru analizowanych grup gospodarstw i nie są reprezentatywne dla ogółu gospodarstw towarowych będących w polu obserwacji Polskiego FADN.
Pomimo bardzo zbliżonej wielkości ekonomicznej, powierzchni UR, udziału
zbóż w strukturze upraw badanych grup gospodarstw, poziom ich produkcji nieznacznie się różnił. Przeciętnie spółka wypracowała prawie 1,7 mln zł wartości
produkcji, a gospodarstwo indywidualne około 1,3 mln zł. Struktura poniesionych
w procesie produkcyjnym kosztów nie wykazywała większego zróżnicowania. Pod
względem wartościowym natomiast, poziom kosztów poniesionych przez gospodarstwa z osobowością prawną był o 60% wyższy. Gospodarstwa z osobowością
prawną ponoszą wyższe jednostkowe koszty zewnętrznych czynników produkcji,
a w szczególności wynagrodzeń za pracę i czynsze dzierżawne. Koszty związane
z użytkowaniem majątku oraz dzierżawą ziemi skutkują malejącą opłacalnością
produkcji. Ponadto gospodarstwa z osobowością prawną w znacznie większym
stopniu korzystały z usług obcych. Na usługi spoza gospodarstwa ponosiły aż
4-krotnie wyższe koszty niż gospodarstwa indywidualne. Badania wykazały przy
tym, że gospodarstwa rodzinne, preferują inwestycje we własny park maszynowy
w zamian za korzystanie z usług z zewnątrz. Wskaźnik technicznego uzbrojenia
pracy był w nich 3-krotnie wyższy niż w spółkach.
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano znaczne zróżnicowanie
w strukturze aktywów i pasywów analizowanych grup gospodarstw. W gospodarstwach indywidualnych dominował kapitał własny (88%), który w pełni finansował aktywa trwałe (88%). Natomiast w spółkach udział kapitału własnego oraz
kapitału obcego kształtował się na równi, a aktywa trwałe stanowiły 71% majątku.
Spółki w znacznie większym zakresie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na mniejsze ryzyko, ponieważ za powstałe zobowiązania spółka
odpowiada swym majątkiem, a ewentualna odpowiedzialność spółki z o.o. za zobowiązania nie dotyka bezpośrednio strefy majątkowej jej wspólników. Wspólnicy mogą jedynie stracić wniesione do spółki wkłady i ewentualne świadczenia.
Ryzyko powstałych zobowiązań w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną
jest nieporównywalnie większe. Za ewentualne zobowiązania rolnik jako podmiot
prawa cywilnego odpowiada całym swym majątkiem, nie tylko teraźniejszym, ale
także przyszłym. Na podstawie analizy wskaźnikowej należy dodatkowo stwierdzić, iż obydwie grupy gospodarstw są w stanie na bieżąco regulować zobowiązania krótkoterminowe.
Gospodarstwa z osobowością prawną cechowały się wyższą produktywnością ziemi oraz kapitału. Gorsze wyniki osiągały natomiast pod względem
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produktywności pracy. Wyższe wskaźniki produktywności w gospodarstwach
z osobowością prawną nie przełożyły się na wyższą dochodowość. Wartość dodana netto w przeliczeniu na 1 ha UR wypracowana przez spółki była o ponad
400 zł niższa niż w gospodarstwach indywidualnych. Dochód z gospodarstwa
rolnego w badanych grupach gospodarstw zależny był nie tylko od wypracowanej produkcji oraz poniesionych kosztów działalności operacyjnej, ale także od
wsparcia budżetowego. Gospodarstwa te są beneficjentami Wspólnej Polityki
Rolnej, stąd też dochód tworzony jest przez dopłaty do produkcji. Gdyby nie
dopłaty, spółki zamknęłyby rok obrachunkowy 2010 ze stratą finansową (dopłaty stanowiły 101% dochodu z gospodarstwa). W przypadku gospodarstw rodzinnych 2/3 dochodu stanowiły subsydia.
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PIOTR CZARNOTA, KATARZYNA KAMBO, ELŻBIETA OLEWNIK
WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW POLOWYCH WIĘKSZYCH OBSZAROWO
O RÓŻNEJ FORMIE PRAWNEJ

Słowa kluczowe: gospodarstwo indywidualne, gospodarstwo z osobowością prawną, rachunkowość rolna, Polski FADN
STRESZCZENIE

W opracowaniu zaprezentowano wyniki produkcyjne i ekonomiczne dwóch grup gospodarstw rolnych różniących się formą prawną. Przeanalizowano oraz porównano strukturę produkcji, kosztów, aktywów jak również pasywów gospodarstw indywidualnych
i z osobowością prawną. Analizę wykonano na podstawie danych zebranych w ramach
Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
w 2010 roku. Pomimo, iż analizowano dwie grupy gospodarstw o tym samym kierunku
produkcji, potencjale ekonomicznym oraz charakteryzujące się podobną strukturą upraw
to ze względu na inną formę prawną charakteryzowały się one odmiennymi wynikami.
Gospodarstwa z osobowością prawną osiągnęły lepsze wyniki pod względem produktywności, natomiast gospodarstwa indywidualne osiągnęły wyższą wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną.
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THE ECONOMIC RESULTS OF LARGE FIELD AREA FARMS BASED
ON THE DIFFERENT LEGAL FORMS
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SUM M A RY

The paper provides production and economic results of two groups of agricultural holdings which differ between each other in legal status. Structure of output, costs, assets and
liabilities of family farms have been compared with respective structures of agricultural
holdings with legal entity. Analysis has been carried out on the basis of the Polish 2010
FADN data in farms representing fields cropping type of farming and the same economic
size class. The research proved that in agricultural farms, despite the same direction of
production, economic size class structure of crops and location, different results can be
observed. Farms with legal entity obtain better productivity coefficients but higher incomes per AWU are observed in family farms.
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ANNA GIERA
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

BIORÓŻNORODNOŚĆ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH
ROLNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARACH
SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH
1. Wstęp
Pierwszy raz terminu „bioróżnorodność’ użył Raymond F. Dalesman w 1968
roku w książce „A Different Kind of Country” propagującej ochronę przyrody
[Dalesman 1968]. Jednak dopiero w 1980 roku został on wprowadzony do terminologii naukowej wraz z użyciem go przez Thomasa Lovejoya w przedmowie do
książki „Conservation Biology” [Soulé, Wilcox 1980].
Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej (podpisaną w 1992 r.
w czasie konferencji Narodów Zjednoczonych pn. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro)
różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów
pochodzących, inter alia, z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych
ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami.
Natomiast różnorodność biologiczną w rolnictwie zdefiniowano podczas
V Konferencji Stron w 2000 roku w Nairobi. Według aneksu do decyzji V/5 różnorodność biologiczna w rolnictwie obejmuje cztery komponenty:
 rolnicze zasoby genetyczne (odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich oraz mikroorganizmy wykorzystywane w rolnictwie i przetwórstwie żywności),
 organizmy występujące w agroekosystemach wpływające na ich stabilność,
 czynniki abiotyczne (rzeźba terenu),
 czynniki społeczno-kulturowe (tradycyjne sposoby gospodarowania, CBD
2000).
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Praktyki rolnicze mogą mieć różny wpływ na różnorodność biologiczną.
W aneksie do decyzji III/11 (Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej terenów rolniczych), podczas III Konferencji Stron w 1996 roku
w Buenos Aires, określono zagrożenia dla bioróżnorodności wynikające z działalności rolniczej, jak również pozytywne oddziaływanie rolnictwa na to zjawisko.
Do zagrożeń zaliczono: monokultury, nadmierną mechanizację i chemizację, rozwój rolnictwa na terenach marginalnych obejmujących lasy, tereny suche, mokradła, góry, nadmierny wypas zwierząt, złe zarządzanie uprawami i niewłaściwe wykorzystywanie środków ochrony roślin. Jednak działalność rolnicza może
przyczyniać się również do zwiększenia różnorodności biologicznej w wyniku
zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych zasad zrównoważonej gospodarki rolnej. Ekosystemy rolnicze stanowią siedliska dla roślin, ptaków i innych zwierząt
[CBD 1996]. Kluczowe jest wnikanie w łańcuchy powiązań ekologicznych w tych
ekosystemach, co wykazały analizy dokonywane w Europie Zachodniej [Dembek
1996]. Ponadto obecnie dokonuje się postęp w wielu regionach świata we wprowadzaniu przyjaznych środowisku praktyk rolniczych [CBD 1996]. Skuteczna
ochrona bioróżnorodności powinna wykorzystywać efekt synergii pomiędzy różnymi działaniami [Dembek 2009]. Praktyki przyjazne środowisku mają na celu
między innymi ochronę gleby, w tym też ograniczanie wymywania z niej składników odżywczych [CBD 1996]. Do terenów, na których tego rodzaju działania
mają ogromne znaczenie ze względu na ochronę jakości wód, zaliczyć można obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego (tzw. OSN).
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podjął w 2011 roku
próby oceny bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych. W tym celu na rzecz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, według założeń realizowanego projektu „Ocena stanu środowiska i bioróżnorodności na Obszarach Szczególnie Narażonych w województwie wielkopolskim”,
przeprowadził ankietyzację 50 gospodarstw położonych w całości lub w części na
OSN. Ankietyzacji poddano wybrane losowo gospodarstwa.
Ankieta uwzględniała następujące zagadnienia:
 komponenty różnorodności biologicznej w rolnictwie,
 występowanie elementów potencjalnie zwiększających bioróżnorodność,
 działania sprzyjające utrzymaniu i zwiększeniu bioróżnorodności,
 działania negatywnie wpływające na zachowanie bioróżnorodności,
 inne działania wpływające na bioróżnorodność,
 elementy otoczenia gospodarstw mające wpływ na bioróżnorodność.
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2. Charakterystyka gospodarstw objętych ankietyzacją
Ankietyzacją zostało objętych 50 losowo wybranych gospodarstw rolnych
w Wielkopolsce. Zlokalizowane są one w 5 powiatach (10 gospodarstw w każdym
powiecie) i 12 gminach (tabela 1).
Tabela 1
Powiaty i gminy, na których terenie zlokalizowane są ankietowane
gospodarstwa
Powiat
rawicki

Gmina
Bojanowo
Miejska Górka
Borek Wielkopolski

gostyński

Krobia
Piaski
Poniec

pleszewski

Dobrzyca
Gołuchów
Koźmin Wielkopolski

krotoszyński

Krotoszyn
Rozdrażew

leszczyński

Rydzyna

Źródło: Opracowanie własne WODR w Poznaniu.

Powierzchnia ankietowanych gospodarstw wynosiła od 2,3 ha do 150 ha. Jednak
ponad połowa badanych gospodarstw miała powierzchnię mniejszą niż 25 ha.
Żadne z gospodarstw nie było położone na obszarze chronionym. Wszystkie gospodarstwa zlokalizowane były na obszarach szczególnie narażonych na
zanieczyszczenie azotem pochodzenia rolniczego (OSN), z czego 72% gospodarstw położonych było całkowicie na OSN a pozostałe częściowo. 9 gospodarstw zlokalizowanych było na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), z czego 3 położone było w całości na terenie ONW, a pozostałe w części.

3. Komponenty różnorodności biologicznej w rolnictwie
Rolnicze zasoby genetyczne
W analizowanych gospodarstwach uprawiano od 1 do 10 różnych gatunków
roślin. Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji stwierdzono, iż najwięcej badanych gospodarstw (22%) uprawia 4 gatunki roślin i niewiele mniej (20%) 5 ga-
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tunków roślin (zarówno na podstawie bieżącej jak i z roku poprzedniego struktury zasiewów). W roku poprzednim również porównywalnie dużo gospodarstw
(20%) uprawiało 6 gatunków roślin (rysunek 1).
Według planowanych na rok następny struktur zasiewów najczęściej będzie
uprawianych od 3 do 6 różnych gatunków roślin (odpowiednio w 18, 24, 20 i 18%
gospodarstwach, rysunek 1).
Większość roślin zaliczono do następujących grup: zbóż, przemysłowych, roślin okopowych, motylkowych i pozostałych pastewnych oraz warzyw. Najczęściej
podawanymi gatunkami roślin uprawnych były zboża.
Najwięcej na terenie pojedynczego gospodarstwa uprawiano różnych gatunków roślin należących do zbóż (5 gatunków). Najczęściej z tej samej grupy roślin
uprawiano tylko 1 gatunek roślin, rzadziej 2 gatunki. Wyjątek stanowią zboża.
Najwięcej gospodarstw uprawia 3 lub 4 gatunki roślin zbożowych (odpowiednio
28 i 34 % gospodarstw na podstawie zeszłorocznej struktury zasiewów oraz 28
i 38% na podstawie bieżącej struktury zasiewów).
Z analizowanych ankiet wynika, że w przyszłym roku sytuacja będzie podobna za wyjątkiem uprawy różnych gatunków zbóż. Najwięcej gospodarstw będzie
uprawiało 2 lub 3 gatunki roślin zbożowych (odpowiednio 28 i 30% ankietyzowanych gospodarstw).
Rysunek 1
Liczba gatunków roślin uprawnych w analizowanych gospodarstwach
(wg struktur zasiewów z roku poprzedniego, bieżącego i przyszłego)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Najczęściej uprawianym zbożem jest pszenica. W dalszej kolejności: pszenżyto
i jęczmień (rysunek 2). Zboża stanowią ostoje dla dzikiej zwierzyny oraz mogą pełnić również rolę ich bazy pokarmowej. Resztki pożniwne zawierające mało azotu
i dużo lignin, rozkładają się powoli i sprzyjają rozwojowi grzybów w glebie [Jończyk
2005]. Z roślin przynależących do innych grup najczęściej uprawiana jest kukurydza przeznaczana na zielonkę i kiszonkę oraz burak cukrowy. Często w strukturach
występuje również ziemniak (rysunek 3). Rośliny te wpływają destrukcyjnie na glebę pozostawiając mało resztek pożniwnych, zwiększając rozkład próchnicy i nasilając erozję [Jończyk 2005]. Różnice w strukturach zasiewów w czasie są niewielkie.
Istotną dla zachowania bioróżnorodności jest uprawa roślin motylkowych. Ich
unikatową cechą w świecie roślin jest zdolność do wiązania azotu atmosferycznego dzięki symbiozie z bakteriami z rodzaju Rhizobium. Ponadto rośliny te mają
znaczenie miododajne. Z grupy roślin motylkowych w ankietyzowanych gospodarstwach najczęściej uprawiana jest lucerna (12% gospodarstw, rysunek 3).
Natomiast spośród grupy roślin przemysłowych najczęściej uprawiany jest
rzepak oraz gorczyca (rysunek 3). Obie rośliny należą do roślin miododajnych
zatem ich występowanie jest istotne dla życia owadów zapylających.
Ze względu na hodowane grupy zwierząt ankietyzowane gospodarstwa można
podzielić w sposób podany w tabeli 2.
Najwięcej jest gospodarstw hodujących trzodę chlewną i bydło (34% gospodarstw). W dalszej kolejności gospodarstwa hodujące wyłącznie bydło i wyłącznie
trzodę chlewną (odpowiednio 18 i 10% gospodarstw). 14% gospodarstw nie posiada zwierząt gospodarskich (tabela 2).
Rysunek 2
Procent ankietowanych gospodarstw uprawiających
określone gatunki roślin zbożowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Tabela 2
Podział ankietowanych gospodarstw ze względu na hodowane
grupy zwierząt
Hodowane grupy zwierząt

% udział w ankietowanych
gospodarstwach

Trzoda chlewna

10

Bydło

18

Trzoda chlewna i bydło

34

Trzoda chlewna i konie

2

Bydło i konie

4

Trzoda chlewna i drób

8

Trzoda chlewna, bydło i drób

6

Trzoda chlewna, konie, drób i pawie

2

Trzoda chlewna, bydło i konie

2

Brak zwierząt gospodarskich

14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
WODR w Poznaniu.

W gospodarstwach posiadających trzodę chlewną (tj. 66% ankietyzowanych
gospodarstw) hodowane są następujące rasy: WBP (Wielka Biała Polska), PBZ
(Polska Biała Zwisłoucha), Penarlan, PIC, Pietrain. Do najczęściej podawanych
ras należały WBP i PBZ. Jednak najwięcej gospodarstw hoduje krzyżówki rożnych ras, w tym najczęściej wymieniano krzyżówkę WBPxPBZ (rysunek 4).
62% ankietyzowanych gospodarstw posiada bydło. W badanych gospodarstwach utrzymywane są następujące rasy: HF (Holsztyńsko-Fryzyjska), Limousine, Simental, Jersey, MO (Montbeliarde), NCB (Nizinno czarno- biała), BiałoCzerwona. Hodowane są również krzyżówki różnych ras. Najczęściej wymienianą
rasą jest rasa HF (hodowana w 94 % gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła
- rysunek 5).
10% ankietyzowanych gospodarstw posiada konie. Do najważniejszych wymienianych ras należą: rasa śląska oraz rasa wielkopolska. Stanowią one lokalne
rasy koni mające duże znaczenie ze wzglądu na ochronę zasobów genetycznych.
Hodowlą drobiu zajmuje się 16% badanych gospodarstw. W gospodarstwach
tych występują: kury (przede wszystkim nioski), perlice i kaczki.
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Rysunek 3
Procent ankietowanych gospodarstw uprawiających określone
rodzaje roślin uprawnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Rysunek 4
Rasy trzody w gospodarstwach zajmujących się hodowlą trzody chlewnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Rysunek 5
Rasy bydła w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Organizmy występujące w agroekosystemach
Jednym z najbardziej charakterystycznych organizmów przyczyniających się
do utrzymania bioróżnorodności jest pszczoła. Spośród 50 badanych gospodarstw trzy prowadzą gospodarkę pszczelarską.
W ankiecie pytano również o występowanie w gospodarstwach drzew i krzewów, które mogą stanowić środowisko życia albo pokarm dla różnych organizmów. Najczęściej w badanych gospodarstwach wymieniano występowanie 1 lub
5 różnych gatunków drzew (łącznie 32% gospodarstw). Trochę rzadziej 2, 5 lub 7
różnych gatunków drzew (rysunek 6).
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Rysunek 6

Występowanie gatunków drzew na terenie ankietowanych
gospodarstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Rysunek 7
Występowanie gatunków drzew w gospodarstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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W 60% ankietowanych gospodarstw występują gatunki iglaste drzew. Do najczęściej wymienianych drzew liściastych przez ankietyzowanych rolników należą:
wierzba, topole i brzozy (rysunek 7). W szczególności wierzba stanowi cenne siedlisko zwłaszcza dla różnych gatunków owadów i ptaków.
W 24% badanych gospodarstw nie występują krzewy. W pozostałych podawano najczęściej występowanie jednego lub dwóch gatunków krzewów. Nieco rzadziej trzech lub czterech gatunków (rysunek 8).
Do najczęściej wymienianych krzewów należały: lilak (bez), czarny bez oraz
nieco rzadziej dzika róża. Stanowią one źródło pożywienia dla ptaków. Ponadto
lilaki i dzika róża są krzewami chętnie odwiedzanymi przez motyle. Dzika róża
ma też istotne znaczenie dla pszczół. Znacznie rzadziej (o około 50%) wymieniano ligustr i tarninę (rysunek 9).
Rysunek 8
Występowanie liczby gatunków krzewów na terenie gospodarstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Podczas ankietyzacji pytano również o dziko występujące gatunki zwierząt,
w tym ssaków, ptaków, płazów, gadów i mięczaków. Łącznie w analizowanych gospodarstwach podano 16 gatunków ssaków. Najczęściej w ankietowanych gospodarstwach podawano występowanie trzech lub pięciu różnych gatunków ssaków
(odpowiednio 28 i 26% gospodarstw, rysunek 10).
Bardzo często stwierdzano występowanie sarny, zająca i lisa. Często odnotowywano również obecność na terenie gospodarstw dzika i jelenia. Zatem grupę
dziko żyjących ssaków reprezentowały głównie gatunki wędrowne. Dziki i lisy
pełnią rolę sanitarną żywiąc się padliną, a jeleniowate jako roślinożercy regulują
przyrost roślin w ekosystemach. Natomiast najrzadziej podawano występowanie
bobra, jenota, nornicy i tchórza (rysunek 11).
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Rysunek 9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Łącznie w analizowanych gospodarstwach stwierdzono występowanie 28 gatunków ptaków. Najczęściej odnotowano w gospodarstwach występowanie sześciu różnych gatunków ptaków (28% gospodarstw). Prawie o połowę rzadziej
czterech gatunków (rysunek 12).

90

Anna Giera

Występowanie ssaków na terenie gospodarstw

Rysunek 10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Występowanie ssaków na terenie gospodarstw

Rysunek 11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Najczęściej zanotowano występowanie bociana i jaskółki. Bocian jest gatunkiem objętym szczególną ochroną poprzez Dyrektywę Ptasią, a Konwencja Bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt określa go jako gatunek
mający nieodpowiedni stan zachowania. Zarówno bocian jak i jaskółka są uznane
przez Konwencję Berneńską (o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk) jako gatunki zwierząt, które powinny być ściśle chronione,
a na terenie Polski objęte są one ochroną gatunkową. Często stwierdzano również
obecność sikor, wróbli, szpaków i skowronków. Do gatunków ptaków wymienianych rzadziej, aczkolwiek uznanych przez Konwencję Bońską za wędrowne gatunki mające nieodpowiedni stan zachowania, zaliczyć można: jastrzębia, rudzika, czajkę, kosa, słowika, przepiórkę, żurawia, czaplę, myszołowa. Natomiast najrzadziej zanotowano występowanie rudzika, synogarlicy i gawrona (rysunek 13).
Do pozostałych najczęściej odnotowywanych dziko występujących zwierząt na terenie gospodarstw należą: żaby i ślimaki (92% ankietowanych gospodarstw). Z gadów najczęściej wymieniano występowanie zaskrońca i jaszczurek
(odpowiednio 32 i 38%, rysunek 14). Wszystkie gatunki płazów i gadów są cenne
i w Polsce objęte ochroną.
Najczęściej w badanych gospodarstwach podawano po jednym gatunku płazów, gadów i mięczaków (rysunek 15).
Rysunek 12
Występowanie ptaków na terenie gospodarstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Występowanie ptaków na terenie gospodarstw

Rysunek 13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Rysunek 14
Gatunki płazów, gadów i mięczaków występujące w gospodarstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Rysunek 15
Liczba płazów, gadów i mięczaków na terenie gospodarstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Czynniki abiotyczne
Ankietyzowane gospodarstwa były badane pod względem występowania:
skarp, kamieńcy, wydm, rumowisk, wąwozów, jarów i pagórków. Nie odnotowano
występowania kamieńcy, wydm, rumowisk wąwozów i jarów. Pozostałe badane
elementy znajdują się w nielicznych gospodarstwach (tabela 3).
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Występowanie czynników abiotycznych w gospodarstwach
Badany element

Liczba gospodarstw

Kamieńce

2

pleszewski

Skarpy

4

pleszewski

Pagórki

5

gostyński, pleszewski

Tabela 3

Powiat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Typy gleb w gospodarstwach

Rysunek 16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Rysunek 17
Procentowy udział gospodarstw o określonej liczbie typów gleb

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Rysunek 18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

Do typów gleb, które występowały na terenie ankietyzowanych gospodarstw
należą: gleby bielicowe, brunatne, płowe oraz mady (rysunek 16). Najczęściej na
terenie gospodarstwa (48% gospodarstw) odnotowywano występowanie dwóch
typów gleb (rysunek 17 i 18). Trzy typy gleb występowały często w analizowanych
gospodarstwach położonych na terenie powiatu gostyńskiego, natomiast jeden
typ gleb najczęściej w gospodarstwach położonych w powiecie leszczyńskim.
Najczęściej na terenie badanych gospodarstw można wyróżnić 4 lub 5 klas
bonitacji (odpowiednio 32 i 30% ankietyzowanych gospodarstw). Do najczęściej
występujących klas bonitacji gleb należą: IIIa, IIIb, IVa, IVb i V (rysunek 19).
Rysunek 19
Liczba gospodarstw posiadających gleby o danej klasie bonitacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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Czynniki społeczno-kulturowe
Wśród ankietowanych gospodarstw 96% stanowi zarówno miejsce zamieszkania jak i pracy. Zaledwie dwa badane gospodarstwa są tylko miejscem pracy:
Jedno z nich położone jest na terenie Krobi (powiat gostyński) a kolejne to jedno z analizowanych gospodarstw na terenie gminy Dobrzyca (powiat pleszewski). Prowadzenie wszystkich badanych gospodarstw stanowi tradycję rodzinną.
W 86% jest to tradycja ponad dwupokoleniowa (rysunek 20). W żadnym z ankietowanych gospodarstw nie jest prowadzona agroturystyka. Wśród poddawanych
ankietyzacji rolników dwaj są myśliwymi. Wspomniani rolnicy posiadają gospodarstwa w Gołuchowie (powiat pleszewski).
Rysunek 20
Procentowy udział gospodarstw, których prowadzenie stanowi
tradycję rodzinną (wg ilości pokoleń)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
WODR w Poznaniu.

4. Występowanie elementów potencjalnie zwiększających
bioróżnorodność
O potencjalnej bioróżnorodności świadczy występowanie na terenie gospodarstwa takich elementów jak: trwałe użytki zielone, sady, ogródek przydomowy
(zwłaszcza ozdobny z przewagą kwiatów i krzewów kwitnących), stawy, oczka
wodne, naturalne zbiorniki i cieki wodne, zadrzewienia, zakrzaczenia śródpolne,
miedze śródpolne, pasy zieleni, tereny podmokłe, bagniste, stare drzewa dziuplaste, gniazda ptaków i nietoperzy.
W analizowanych gospodarstwach najczęściej odnotowano występowanie
ogródków przydomowych (90% gospodarstw), z czego większość w całości lub
części ozdobna. Ogródek ozdobny w 52% gospodarstw składa się z traw i roślin
iglastych, a w pozostałych z kwiatów i krzewów kwitnących. W 84% gospodarstw
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występują miedze śródpolne lub pasy zieleni. Natomiast w 68% ankietyzowanych
gospodarstw zanotowano występowanie trwałych użytków zielonych. Na terenie
64% gospodarstw odnotowano występowanie gniazd ptaków (rysunek 21). Najczęściej wymieniano gniazda jaskółek i skowronków, rzadziej: wróbli, bocianów,
kuropatw, kosów, srok, sikor, szpaków i rudzików.
Rysunek 21
Występowanie elementów świadczących o potencjalnej bioróżnorodności
w gospodarstwach

1 - trwałe użytki zielone; 2 - sady; 3 - ogródek przydomowy (zwłaszcza ozdobny z przewagą kwiatów i krzewów kwitnących), 4 - stawy, oczka wodne, naturalne zbiorniki i cieki wodne; 5 - zadrzewienia, zakrzaczenia
śródpolne; 6 - miedze śródpolne, pasy zieleni; 7 - tereny podmokłe, bagniste; 8 - stare drzewa dziuplaste;
9 - gniazda ptaków, nietoperzy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

5. Działania sprzyjające utrzymaniu i poprawie bioróżnorodności
W ankietyzowanych gospodarstwach badano prowadzenie 16 działań sprzyjających występowaniu bioróżnorodności (tabela 4).
Do najczęściej zaobserwowanych działań należą: pozostawienie okrywy roślinnej na gruntach ornych w okresie jesień-zima (98% gospodarstw) oraz stosowanie międzyplonów (82% gospodarstw, rysunek 26). Działania te pomagają
chronić glebę przed zjawiskiem erozji oraz ograniczają wymywanie składników
nawozowych i tym samym zmniejszają odpływ azotu do wód gruntowych. Również w ponad połowie analizowanych gospodarstw zakłada się karmniki. Natomiast 40% ankietowanych gospodarstw uczestniczy ponadto w programie rolnośrodowiskowym. W żadnym z analizowanych gospodarstw nie prowadzono
produkcji ekologicznej oraz gospodarki rybackiej (tabela 4).
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Tabela 4
Działania sprzyjające utrzymaniu oraz poprawie bioróżnorodności
Działania sprzyjające utrzymaniu oraz poprawie bioróżnorodności

Występowanie
w gospodarstwach (w %)

1

Program rolnośrodowiskowy

40

2

Produkcja ekologiczna

0

3

Produkcja zrównoważona

28

4

Pozostawienie okrywy roślinnej na gruntach ornych w okresie
jesień-zima

98

5

Stosowanie międzyplonów

82

6

Mulczowanie gleby

24

7

Rośliny w uprawie współrzędnej

10

8

Uprawa roślin zwiększających bioróżnorodność

30

Wypas zwierząt

4

10

9

Rewitalizacja TUZ

16

11

Prowadzenie gospodarki rybackiej

0

12

Prowadzenie gospodarki pasiecznej

6

13

Zakładanie budek lęgowych

4

14

Zakładanie paśników

22

15

Zakładanie karmników

56

16

Zalesianie

6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

6. Działania negatywnie wpływające na zachowanie bioróżnorodności
Do badanych poprzez ankietę głównych działań negatywnie oddziaływujących na bioróżnorodność należą:
 zaorywanie łąk i pastwisk,
 wypalanie traw,
 zaorywanie miedz,
 zasypywanie zbiorników wodnych,
 usuwanie naturalnych zakrzewień i zadrzewień,
 zastawianie pułapek na drapieżniki.
W ankietowanych gospodarstwach nie prowadzi się wymienionych powyżej
działań za wyjątkiem dwóch gospodarstw, w których zaorywano łąki i pastwiska.
Jedno z tych gospodarstw zlokalizowane jest w Bojanowie (powiat rawicki), a drugie w Gołuchowie (powiat pleszewski).
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Czynnikami ograniczającymi bioróżnorodność są również mechanizacja oraz
melioracje odwadniające. 97% ankietowanych gospodarstw jest zmechanizowanych, a 74% wykonało melioracje odwadniające. Najwięcej ankietyzowanych gospodarstw nie wykonujących melioracji odwadniających położnych jest na terenie powiatu pleszewskiego.

7. Inne działania wpływające na bioróżnorodność
Do innych działań wpływających na bioróżnorodność zaliczyć można stosowanie środków ochrony roślin. We wszystkich ankietyzowanych gospodarstwach
stosuje się chemiczne środki ochrony roślin. Chemizacja rolnictwa oddziałuje negatywnie na zjawisko bioróżnorodności. Jednak stopień tego wpływu zależy od
dawek, sposobu i terminu stosowania wspomnianych środków. Wśród ankietowanych gospodarstw cztery stosują dodatkowo biologiczne środki ochrony roślin.
Są to gospodarstwa położone w Gołuchowie (powiat pleszewski).
Kolejnym badanym czynnikiem było stosowanie nawozów. Rodzaj ich wpływu
na bioróżnorodność zależy od dawek, sposobu i terminu stosowania. Jednak jako
najkorzystniejsze dla zachowania bioróżnorodności zalecane jest wykorzystywanie nawozów naturalnych, a ograniczanie nawozów sztucznych. We wszystkich
badanych gospodarstwach stosowane są nawozy mineralne. Spośród nawozów
naturalnych w gospodarstwach najczęściej odnotowano stosowanie obornika
(96% gospodarstw) i gnojówki (84% gospodarstw). W 70% ankietowanych gospodarstw wykorzystuje się również nawozy zielone (rysunek 22).
Według Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać ilości zawierającej 170 kg azotu całkowitego na ha użytków rolnych. Dlatego istotne jest sporządzanie bilansu azotu. Bilans azotu podało
28 ankietowanych gospodarstw. We wszystkich tych gospodarstwach bilans nie
przekraczał ustalonej normy. Najwyższy wynik bilansu wynosił 61, a najniższy
1 kg/ha UR. Średnio wynik bilansu wyniósł 27 kg N na ha UR.
Rysunek 22
Rodzaje nawozów stosowanych w ankietowanych gospodarstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.

100

Anna Giera

Z kolei stosowanie nawozów wapniowych wpływa korzystnie przede wszystkim na bioróżnorodność życia glebowego. Nawozy wapniowe stosuje 88% analizowanych gospodarstw (rysunek 22).
W celu zapobiegania problemom związanym z postępującą chemizacją produkcji rolnej w niektórych gospodarstwach zaczyna się wykorzystywać tzw. efektywne
mikroorganizmy. Wśród ankietowanych gospodarstw 5% korzysta z tej technologii.

8. Otoczenie
Na bioróżnorodność na terenie gospodarstw wpływa również ich otoczenie.
Wpływ otoczenia może mieć charakter pozytywny stanowiąc strefę ochronną
przed zanieczyszczeniami lub negatywny stanowiąc np. źródło zanieczyszczeń.
W ankietyzacji brano pod uwagę 14 elementów otoczenia (tabela 5).
Najczęściej wymienianymi elementami otoczenia oddziaływującymi pozytywnie na utrzymanie bioróżnorodności w gospodarstwie są zadrzewienia i zakrzaczenia (90% gospodarstw) oraz lasy (78% gospodarstw). Natomiast wśród
elementów mogących ograniczać bioróżnorodność najczęściej odnotowywano
intensywnie użytkowane grunty rolne (84% gospodarstw) oraz trasy komunikacyjne (80% gospodarstw, tabela 5).
Tabela 5
Elementy otoczenia gospodarstw badane podczas ankietyzacji
Lp.

Elementy otoczenia

1 Intensywnie użytkowane grunty rolne

Występowanie w badanych
gospodarstwach w %
84

2 Ekstensywnie użytkowane grunty rolne

2

3 Lasy

78

4 Zadrzewienia i zakrzaczenia

90

5 Zakłady przemysłowe

22

6 Tereny zurbanizowane

2

7 Fermy zwierząt

30

8 Trasy komunikacyjne

80

9 Stacje paliw

8

10 Wysypiska śmieci

0

11 Oczyszczalnie ścieków

20

12 Fermy wiatraków

4

13 Duże obiekty turystyczne (min. na 50 osób)

2

14 Tereny zdegradowane

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych WODR w Poznaniu.
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9. Podsumowanie
1. Rolnicze zasoby genetyczne roślin uprawnych w analizowanych gospodarstwach obejmowały zwykle cztery gatunki. Najczęściej były to różne gatunki roślin zbożowych. W strukturze zasiewów występowały również mające
duże znaczenie dla bioróżnorodności rośliny miododajne. Na rolnicze zasoby genetyczne zwierząt składały się przede wszystkim gatunki bydła i trzody
chlewnej. Ankietyzowane gospodarstwa prowadziły najczęściej oba rodzaje
produkcji zwierzęcej jednocześnie.
2. Na kolejny komponent bioróżnorodności składały się organizmy występujące w agroekosystemach. Najczęściej wymieniano występowanie na terenie gospodarstw jednego lub czterech gatunków drzew. W gospodarstwach,
w których podano występowanie krzewów, zwykle występowały od jednego do dwóch gatunków. Zarówno drzewa jak i krzewy pełnią rolę siedlisk
i bazy pokarmowej dla zwierząt. Do gatunków szczególnie cennych zaliczyć
można wierzbę, dziką różę, lilak i czarny bez. Wśród dziko żyjących zwierząt najczęściej wymieniano trzy lub pięć gatunków ssaków i sześć różnych
gatunków ptaków oraz po jednym gatunku płazów, gadów i mięczaków.
Wśród nich występowały również gatunki rzadkie i chronione aktami prawnymi krajowymi i zagranicznymi.
3. Spośród czynników abiotycznych odnotowano na obszarze niektórych ankietowanych gospodarstw występowanie kamieńcy, skarp i pagórków. Ponadto najwięcej z badanych gospodarstw posiada dwa typy gleb. Najczęściej
na ich terenie można wyróżnić cztery lub pięć klas bonitacji gleb.
4. Prawie wszystkie gospodarstwa są zarówno miejscem zamieszkania jak
i pracy, a prowadzenie większości z nich stanowi tradycję ponad dwupokoleniową. Wymienione czynniki społeczno- kulturowe mają znaczący wpływ
na pozostałe komponenty bioróżnorodności, gdyż rodzima wiedza i kultura
są nieodłączną częścią zarządzania gospodarstwem rolnym.
5. Ankieta wykazała również, że podejmowane są przez rolników z ich własnej inicjatywy działania, które pomagają chronić różnorodność biologiczną. Wielu rolników stosuje międzyplony i prowadzi racjonalną gospodarkę
nawozami. Również niektórzy z nich korzystają z programów rolnośrodowiskowych. Ponadto na terenie wielu ankietowanych gospodarstw utrzymywane są elementy potencjalnie zwiększające bioróżnorodność, do których
należą m.in. miedze śródpolne lub pasy zieleni, ozdobne ogródki przydomowe i trwałe użytki zielone.
6. Do głównych zagrożeń utrzymania różnorodności biologicznej w analizowanych gospodarstwach zaliczyć można mechanizację, chemizację oraz
prowadzenie melioracji odwadniających.
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7. Warunki występujące na analizowanym terenie w większości nie sprzyjają
rozwojowi bioróżnorodności. Ankietowane gospodarstwa zlokalizowane są
w regionie o intensywnej produkcji rolniczej. Wszystkie położone są w całości lub w części na OSN. Ponadto, żadne badane gospodarstwo nie znajduje się na terenie cennym przyrodniczo. W bliskim otoczeniu większości
gospodarstw występują również trasy komunikacyjne.
8. Stosownym wydaje się kontynuowanie ankietyzacji oraz rozszerzenie jej
na gospodarstwa położone poza OSN a także na gospodarstwa położone
na obszarach cennych przyrodniczo. Dałoby to możliwość nie tylko oceny
zmian bioróżnorodności w czasie i wpływu rolnictwa na to zjawisko, ale
również porównania różnorodności biologicznej w różnych warunkach.
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BIORÓŻNORODNOŚĆ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZLOKALIZOWANYCH
NA OBSZRACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH

Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, praktyki rolnicze, OSN
STRESZCZENIE

Praktyki rolnicze mogą mieć różny wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podjął w 2011 roku próbę
oceny bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych. W tym celu na rzecz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadził ankietyzację 50 gospodarstw położonych w całości lub w części na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego (OSN). Opracowanie to stanowi podsumowanie wyników badań ankietowych. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły komponentów
bioróżnorodności w rolnictwie, występowania elementów potencjalnie zwiększających
bioróżnorodność oraz działań mających na nią wpływ. Warunki występujące na analizowanym terenie w większości nie są sprzyjające dla rozwoju bioróżnorodności. Jednak
rolnicy podejmują z własnej inicjatywy działania mające na celu jej ochronę.

ANNA GIERA
BIODIVERSITY ON FARMS LOCATED IN NITRATE VULNERABLE ZONES

Key words: biodiversity, agricultural practices, NVZ
SUM M A RY

Agricultural practices may have different effects on the conservation of biodiversity.
In 2011, the Wielkopolski Agricultural Advisory Centre in Poznań has tried to assess biodiversity on farms. For this purpose, on behalf of the Regional Fund for Environmental
Protection and Water Management in Poznań, the Centre surveyed 50 farms located, in
whole or in part, in nitrate vulnerable zone (NVZ). This paper summarizes the results of
this survey. The questions included in the survey related to the components of biodiversity in agriculture, the occurrence of elements potentially enhancing biodiversity and the
actions that can have an influence on it. The conditions occurring in the analyzed area are
mostly not favorable to the development of biodiversity. However, farmers take their own
initiative measures to protect biodiversity.
e-mail: srodowisko@wodr.poznan.pl
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DORADZTWO ROLNICZE W DANII1
1. Wstęp
Duńskie rolnictwo należy do najbardziej nowoczesnych. Rolnictwo i przemysł
z nim związany odgrywają znaczną rolę w gospodarce Danii. W rolnictwie, wytwarzającym 3% produktu krajowego brutto pracuje około 2,5% siły roboczej.
Użytki rolne zajmują około 60% powierzchni Danii. W Danii jest około 40000
gospodarstw o przeciętnej wielkości 65 ha oraz około 1300 gospodarstw ogrodniczych. 70% duńskiego rolnictwa to hodowla, produkcja mięsa wieprzowego oraz
mleka i jego przetworów. Pozostałe 30% stanowi produkcja roślinna, w której dominuje uprawa pszenicy, jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych. Duńskie
rolnictwo charakteryzuje trwałe powiązanie rolników z odbiorcami ich produktów, mające korzenie w rozwiniętym w XIX wieku ruchu spółdzielczym. Ponad
80% rolników należy do organizacji spółdzielczych rolników, poprzez które sprzedają produkty i zakupują środki do produkcji. Obecnie w rolnictwie duńskim
dominują wielkie firmy przetwórcze, powstałe w wyniku wieloletniego procesu
fuzji i koncentracji, zachowujące formę prawną spółdzielni. Na rynku mięsnym
wiodącą pozycję posiada koncern Danish Crown, jednocześnie największy eksporter mięsa na świecie. Do ubojni trafia rocznie około 20 mln tuczników, oprócz
tego duńscy rolnicy eksportują rocznie około 7 mln prosiąt do dalszego chowu
i ponad 0.5 miliona loszek do dalszej hodowli. W przemyśle mleczarskim dominuje spółdzielnia Arla, przetwarzająca mleko od około 574 000 krów o przeciętnej
1 Opracowano na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych i rozmów przeprowa-

dzonych w trakcie wyjazdu studyjnego do Duńskiego Centrum Wiedzy Rolniczej w Skejby.
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rocznej wydajności około 9000 kg mleka. Dania produkuje żywność dla około
15 mln ludzi, posiadając około 5,5 mln mieszkańców (ponad 85% społeczeństwa
duńskiego mieszka w miastach). Duński rynek napojów opanowany jest przez
koncern Carlsberg, który w ciągu ostatnich dziesięcioleci przejął szereg lokalnych
browarów i rozlewni wód. Łączny eksport żywności, wraz z produktami przemysłu przetwórczego wart jest około 14 bilionów Euro. Pozwala to producentom
żywności na przekazywanie znacznych środków na prace badawcze i rozwojowe,
których wyniki wykorzystywane są w praktyce.
Początki doradztwa rolniczego w Danii miały miejsce w ostatnich dekadach
XIX wieku. W tym czasie około 90% ziemi w Danii było prywatną własnością.
W 1893 roku rolnicy utworzyli Federację Związków Rolników Duńskich skupiającą lokalne związki rolników – głównie właścicieli większych gospodarstw.
W 1910 roku powstała Federacja Związków Posiadaczy Drobnych Gospodarstw
Rolnych, która w 1919 roku utworzyła swoją Krajową Federację. Obydwie federacje prowadzą aktywną działalność do dnia dzisiejszego i mają istotne znaczenie
dla funkcjonowania doradztwa rolniczego w Danii.

2. Organizacja i zadania systemu doradztwa rolniczego w Danii
Organizacja doradztwa składa się z dwóch szczebli (poziomów) krajowego
i lokalnego. Za organizację systemu i jego zarządzanie odpowiedzialni są rolnicy
poprzez ich organizacje. Rolnicy mają możliwość korzystania z porad dotyczących wszystkich zagadnień związanych z gospodarstwem. Do 2009 roku na szczeblu krajowym funkcjonowało Duńskie Centrum Doradztwa Rolniczego (DAAC
– Danish Agricultural Advisory Center) z siedzibą w Skejby. Na szczeblu lokalnym usługi doradcze rolnikom świadczyły niezależne lokalne ośrodki doradztwa
współpracujące z Duńskim Centrum Doradztwa. W 2009 roku struktura organizacyjna doradztwa została zmieniona. Liczba lokalnych ośrodków doradztwa
rolniczego na szczeblu lokalnym zmniejszyła się do 31 w roku 2012, ale liczba
doradców pozostała bez zmian. Nie zmieniła się również ich organizacja, sposób
zarządzania, współpraca z Krajowym Centrum Doradztwa Rolniczego czy sposób finansowania. Większe zmiany zostały wprowadzone na szczeblu krajowym,
Duńskie Centrum Doradztwa Rolniczego przekształcono w Centrum Wiedzy
Rolniczej. Równocześnie zmieniono organizację wewnętrzną (zmniejszono liczbę działów) i pobudowano w tym samym kompleksie nowe budynki, w których
zlokalizowano AgroTech (Instytut zajmujący się innowacjami w rolnictwie i produkcji żywności, zatrudniający 80 osób i odpowiedzialny również za organizację
doświadczeń polowych i wprowadzanie nowych gatunków do uprawy).
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Źródłem wiedzy i innowacji dla duńskiego systemu doradztwa są:
 Uniwersytet w Kopenhadze z wydziałami nauk rolniczych w Aarhus, (szacuje się, że badaniami dla potrzeb rolnictwa zajmuje się około 1200 osób),
 firmy prywatne pracujące na rzecz rolnictwa, w tym przede wszystkim dostawcy środków do produkcji rolniczej,
 doradztwo korzysta również z oferty instytucji zagranicznych a wielu właścicieli gospodarstw ogrodniczych korzysta z doradców holenderskich.
Od nowej organizacji na szczeblu krajowym oczekuje się lepszej współpracy
z nauką, szybszego przepływu informacji i innowacji do praktyki rolniczej poprzez lokalne ośrodki doradztwa rolniczego. Obecna organizacja doradztwa na
szczeblu krajowym jest też lepiej dostosowana do uczestniczenia w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych z zakresu rolnictwa finansowanych
ze środków Unii Europejskiej, gdyż składa się z części badawczo-wdrożeniowej
i szerokiego zaplecza upowszechnieniowego i doradczego. Dodatkowo
zlokalizowanie w jednym miejscu instytutu innowacji w rolnictwie i produkcji
żywności (AgroTech) czyni cały ten kompleks klastrem badawczo-rozwojowym
z dużym zapleczem upowszechnieniowym. Połączone instytucje – wraz z ponad
20 innymi podmiotami gospodarczymi - noszą nazwę Agro Food Park.
Na szczeblu lokalnym funkcjonuje obecnie 31 lokalnych ośrodków doradztwa
(Lokal Advisory Services) zatrudniających około 2600 pracowników. Od 1 stycznia 2007 roku w Danii obowiązuje podział administracyjny na 5 regionów, które
zastąpiły wcześniejszy podział na 13 województw. W ramach reformy administracyjnej zmniejszyła się także liczba gmin z 270 do 98. Lokalne Ośrodki Doradztwa
nie mają przydzielonego terytorialnego obszaru działania. Są zróżnicowane pod
względem wielkości i zatrudnienia. Rolnicy mogą korzystać z usług doradczych
wybranego lub wybranych lokalnych ośrodków doradztwa.
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Rysunek 1

Źródło: Materiały informacyjne DAAS.

3. Zarządzanie doradztwem
Lokalne Ośrodki Doradztwa Rolniczego - Lokal advisory centres
Lokalne ośrodki doradztwa są własnością duńskich farmerów, gdyż:
 po pierwsze – lokalne ośrodki doradztwa rolniczego utrzymują się głównie
z opłat za świadczone rolnikom usługi doradcze,
 po drugie – przy każdym lokalnym ośrodku doradztwa funkcjonuje Rada
Rolników składająca się z rolników – przedstawicieli lokalnych związków
rolników (Związek Rolników Duńskich i Związek Posiadaczy Drobnych
Gospodarstw Rolnych) oraz przewodniczących największych związków
branżowych duńskich rolników (Związek Producentów Trzody, Związek
Producentów Bydła, Związek Producentów Produkcji Roślinnej oraz innych
związków branżowych, reprezentujących rolników o znaczących w rejonie
działania lokalnego ośrodka doradztwa kierunkach produkcji). W 1992
roku funkcjonowało 95 lokalnych ośrodków doradztwa świadczących
usługi dla około 77 000 rolników. W roku 2012 funkcjonuje 31 lokalnych
ośrodków doradztwa obsługujących około 40 000 rolników i około 10 000
właścicieli małych przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości, doradztwa
podatkowego i finansowego.
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Struktura organizacyjna lokalnego ośrodka doradztwa

Rysunek 2

Źródło: Rolnik w Danii. Organizacja, doradztwo, oświata, Krajowe Centrum
Doradztwa Rolniczego, Skejby 1992 r.

Na szczeblu lokalnym rady określają najważniejsze potrzeby doradcze rolników, zakres działalności doradczej lokalnych ośrodków doradztwa rolniczego,
mają również wpływ na jakość i ceny usług doradczych. Poprzez komisje wybierane przez Radę - składające się z rolników – określają szczegółowe potrzeby doradcze w obszarach funkcjonowania lokalnego ośrodka. Poszczególnym wydziałom
lokalnego ośrodka odpowiadają merytorycznie komisje.
Istotnym źródłem przychodów lokalnych ośrodków są:
 prowadzenie rachunkowości gospodarstw,
 sporządzanie planów produkcji,
 składki płacone przez związki.
Lokalne ośrodki doradztwa uczestniczą również w realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE, lecz wpływy z tego tytułu stanowią nieduży
udział w całości ich przychodów.
Wszyscy rolnicy duńscy, niezależnie od wielkości gospodarstwa, objęci są podatkiem dochodowym. Około 80% rolników korzysta w tym zakresie z usług lokalnych ośrodków doradztwa. Zakres i organizacja tych usług są zróżnicowane:
od pełnej rachunkowości prowadzonej w lokalnym ośrodku na podstawie dostarczanych przez rolników dokumentów źródłowych poprzez różne formy pośrednie
jak prowadzenie przez rolników rejestrów na własnych komputerach i przesyłanie
danych do ośrodka czy wprowadzanie danych źródłowych w systemie on-line.
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Pozostałe 20% korzysta z usług innych firm prywatnych. Lokalne ośrodki doradztwa prowadzą również usługi rachunkowe i doradztwo finansowe dla około
10000 małych przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa.
Z racji intensywnej produkcji rolniczej sporządzanie planów produkcji jest
drugim powszechnie obowiązującym wymogiem wobec duńskich rolników. Lokalne ośrodki sporządzają roczne plany produkcji szczególnie pod kątem nawożenia nawozami naturalnymi. Większość produkcji trzody, która jest bardzo skoncentrowana, prowadzona jest w około 5000 farmach o średniej produkcji 2500
tuczników.
Oprócz wymienionych, lokalne ośrodki doradztwa świadczą szeroki zakres
usług doradczych z zakresu innowacji w technologiach produkcji, mechanizacji,
budownictwa inwentarskiego, wyposażenia budynków inwentarskich, identyfikacji i rejestracji zwierząt, żywienia zwierząt, dobrostanu zwierząt, produkcji warzywniczej, rolnictwa ekologicznego, współpracy z młodzieżą wiejską, itp.

4 Centrum Wiedzy Rolniczej - Knokwledge Centre for Agriculture
Duńskie Doradztwo Rolnicze - Danish Agriculture Advisory
Services - DAAS
Obecnie Centrum Wiedzy Rolniczej zatrudnia 550 osób, a w Duńskim Doradztwie Rolniczym pracuje 2600 osób, z czego około 1850 to doradcy i specjaliści, z których około 1250 zajmuje się rachunkowością rolniczą, doradztwem ekonomicznym i finansowym.
Organizacja Centrum Wiedzy Rolniczej
Bieżącym zarządzaniem zajmuje się 5 dyrektorów, z których jeden pełni funkcje dyrektora naczelnego. Jemu podlegają działy: wsparcia wewnętrznego, biznesu, sprzedaży (w tym sprzedaży usług na rynkach zewnętrznych) i rozwoju. Pozostałym dyrektorom podlegają:
 produkcja roślinna oraz rolnictwo ekologiczne,
 zarządzanie, finanse, zastosowanie technik informatycznych w doradztwie
i gospodarstwie rolnym (IT),
 bydło, w tym produkcja mleka oraz konie i drób.
Obszarem działań Duńskiego Doradztwa Rolniczego jest wszystko co dzieje
się wewnątrz i na zewnątrz gospodarstwa i jego dotyczy, a w szczególności:
 produkcja roślinna, w tym rolnictwo ekologiczne,
 rośliny energetyczne i produkcja biomasy,
 ochrona środowiska,
 produkcja trzody,
 rachunkowość rolnicza, podatki, doradztwo finansowe,
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budownictwo inwentarskie i wyposażenie budynków,
porady prawne,
 rozwój zasobów ludzkich.
Celem nadrzędnym obydwu instytucji jest wspieranie doradców doradców
terenowych w ramach wzajemnej współpracy, dostarczanie najnowszej wiedzy,
narzędzi pracy doradczej, fachowe i metodyczne przygotowywanie doradców do
efektywnej pracy doradczej z rolnikami.



5. Udział rolników duńskich w zarządzaniu doradztwem rolniczym
Rolnicy duńscy są dobrze zorganizowani. Ponad 80% rolników należy do
spółdzielni rolniczych, które są właścicielami lub maja udziały w zakładach przetwórczych. Wypracowane przez spółdzielnie zyski wracają do rolników w formie
dywidendy przysparzając korzyści ekonomicznych z prowadzonej działalności
rolniczej.
Od 2009 roku funkcjonuje w Dani Duńska Rada ds. Rolnictwa i Żywności –
Landbrug & Fødevarer. Została utworzona z połączenia Duńskiej Rady Rolnej,
Zrzeszenia Duńskich Ubojni, Zrzeszenia Duńskich Hodowców Trzody Chlewnej
i Duńskiego Rolnictwa z Duńskimi Mediami Rolniczymi i Duńskim Doradztwem
Rolniczym. Rada Rolnictwa i Żywności jest zrzeszeniem reprezentującym organizacje rolnicze i dbającym o ich interesy. Do Rady należą także organizacje branż
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rada jest najważniejszą organizacją duńskich rolników i stanowi centralne forum dyskusji i koordynacji głównych aspektów krajowej i zagranicznej polityki rolnej. Reprezentanci duńskich rolników (przewodniczący Związku Rolników Duńskich i Związku Posiadaczy Drobnych Gospodarstw
Rolnych) przewodniczą Radzie i uczestniczą w określaniu jak najkorzystniejszych
kierunków i warunków funkcjonowania rolników. Zadaniem wybieranych członków zespołów i komitetów roboczych w ramach Rady jest dbałość o stwarzanie
bezpiecznych warunków rozwoju duńskich rolników. Zespoły i komitety Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności uczestniczą w kreowaniu polityki państwa
w zakresie rolnictwa.
Spośród członków Rady i innych przedstawicieli organizacji rolników wybierana jest Rada Dyrektorów Centrum Wiedzy Rolniczej. Rada reprezentuje interesy rolników i określa kierunki pracy Centrum, określa oczekiwania rolników
i równocześnie dba o to ażeby cele pracy Centrum Wiedzy i Duńskiego Doradztwa Rolniczego, o priorytetowym dla rolników znaczeniu, znalazły źródła finansowania. Szczegółowe oczekiwania formułowane są przez pracujące w ramach
Rady Dyrektorów komitety i rady branżowe
Strukturę rady przedstawia rysunek 3.

111

Doradztwo rolnicze w Danii

Struktura Rady Dyrektorów Centrum Wiedzy Rolniczej

Rysunek 3

Źródło: Annual Report for 2010, Knowledge Centre for Agriculture, 2011 r.

Zadaniem Rady ds. współpracy funkcjonującej w ramach Rady dyrektorów
jest określenie ramowych zasad współpracy pomiędzy Centrum Wiedzy Rolniczej
i Duńskim Doradztwem Rolniczym oraz innymi firmami doradczymi. W skład
Rady wchodzi 8 dyrektorów/kierowników jednostek doradztwa rolniczego i dwóch
przedstawicieli Centrum Wiedzy Rolniczej. Przewodniczącym Rady jest dyrektor
naczelny Centrum Wiedzy Rolniczej. W pracach Rady ds. współpracy mają prawo uczestniczyć przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady Dyrektorów.
Ideą utworzenia wybieranego przez rolników i posiadaczy zarządu Centrum Wiedzy Rolniczej, które jest integralną częścią Duńskiego Doradztwa Rolniczego, jest
ukierunkowanie pracy Centrum Wiedzy na potrzeby doradców i rolników wynikające z oczekiwań kierowanych pod adresem rolników przez rynek i klientów. Rada
dyrektorów i jej komitety określają priorytetowe kierunki pracy Centrum Wiedzy.

6. Finansowanie doradztwa
Źródła przychodów w 2010 roku były następujące:
 wpływy ze sprzedaży
 wpłata Duńskiej Rady Rolnictwa i Żywności
 zwrot podatku VAT
 przychody z realizowanych projektów
Struktura kosztów w 2010 roku
 wynagrodzenia
 usługi i utrzymania pomieszczeń
 koszty działalności

– 62%,
– 3%,
– 15%,
– 20%.
– 44.6%,
– 5.7%,
– 49.7%.

Źródło: Annual Report for 2010, Knowledge Centre for Agriculture, 2011 r.
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7. Podsumowanie

Wysoki poziom produkcji i dobrą kondycję ekonomiczną rolnictwo w Danii
zawdzięcza, między innymi, dobrze rozwiniętej spółdzielczości w rolnictwie i powiązaniu poprzez tą spółdzielczość rolników z dużymi spółdzielczymi zakładami
przetwórczymi. Pozwala to producentom żywności na przekazywanie znacznych
środków na prace badawcze i rozwojowe, których wyniki wykorzystywane są
w praktyce. Rolnicy poprzez swoje związki i organizacje branżowe wypracowali realną możliwość reprezentowania swoich interesów również w stosunku do
organizacji doradczych. Określają bieżące priorytetowe potrzeby i oczekiwania
wobec lokalnych ośrodków doradztwa; mają również realny wpływ na ustalanie
kierunków działalności badawczej Centrum Wiedzy Rolniczej. Dla potrzeb około
40 000 rolników pracuje w doradztwie rolniczym około 3500 osób w lokalnych
ośrodkach doradztwa, Duńskim Doradztwie Rolniczym oraz w Centrum Wiedzy
Rolniczej i AgroTech.
Ponad 50% doradców zatrudnionych w lokalnych ośrodkach doradztwa oraz
Duńskim Doradztwie Rolniczym (Skejby) zajmuje się usługami w zakresie prowadzenia rachunkowości rolniczej i doradztwa finansowego oraz podatkowego
dla około 80% rolników i 10000 drobnych przedsiębiorców funkcjonujących na
obszarach wiejskich w otoczeniu rolnictwa. Duży zakres w usługach doradczych
stanowi doradztwo technologiczne, w tym usługi dotyczące integrowanej ochrony roślin. Doradcy mają dostęp do nowoczesnych urządzeń i narzędzi pracy doradczej ułatwiających pracę doradczą oraz zapewniających wysoki poziom usług
doradczych (prognozowanie pogody, sygnalizacja ochrony roślin, bazy danych,
programy komputerowe itp.). Sytuacja ekonomiczna duńskich rolników pozwala
im korzystać z płatnych usług doradczych, chociaż większość dochodów ośrodków doradztwa pochodzi z usług doradczych w dziedzinach, które dla duńskich
rolników są obligatoryjne tj. prowadzenia rachunkowości gospodarstw i sporządzania planów produkcji.
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„Profesor Marian Jerzak” Rys biograficzny. Wydawca: Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2012, s. 79.
Publikacja przedstawia sylwetkę i dorobek naukowy Mariana Jerzaka – Profesora Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także założyciela oraz pierwszego dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego. Profesor był postacią barwną, bardzo
wszechstronną, był nie tylko pracownikiem naukowym ale też – co podkreślało wielu wychowanków, znakomitym nauczycielem akademickim. Posiadał przy
tym głęboką wiedzę i świetną orientację praktyczną. Wychował wiele pokoleń rolników myślących dzięki Niemu o gospodarowaniu w sposób nowoczesny i ekonomiczny. Był też świetnym organizatorem, wydawcą a także publicystą o dużym
doświadczeniu. Przede wszystkim jednak był człowiekiem o wielkim sercu, wysokiej kulturze osobistej, jednym z nielicznych o tak rozległych horyzontach wiedzy
i doświadczeniu. Książka ważna dla wszystkich, którzy spotkali Profesora na swojej drodze, interesująca też ze względów historycznych.

„Integrowana ochrona roślin w zarysie”, Autorzy: S. Pruszyński, J. Bartkowski,
G. Pruszyński, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Poznaniu, Poznań 2012, s. 56.
Ostatnio wiele uwagi poświęca się chemicznej ochronie roślin, w ramach której do środowiska rolniczego wprowadzanych jest wiele tysięcy ton chemicznych
substancji aktywnych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Publikacja jest efektem ukazania się nowych uregulowań prawnych w tym
obszarze oraz zmiany polityki rolnej w krajach Unii Europejskiej w kierunku ograniczenia chemizacji rolnictwa i jednocześnie zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo
produkcji rolnej. W broszurze zaprezentowano i omówiono nowe, najważniejsze
akty prawne dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów i wprowadzania
do obrotu środków ochrony roślin, a także przedstawiano podstawy integrowanej
ochrony roślin oraz stosowane w niej metody interwencyjne.
Bardzo przydatna publikacja, przeznaczona dla doradców, pracowników instytucji otoczenia rolnictwa, a także dla samych rolników, zwłaszcza w kontekście
czekających Polskę zmian i obowiązku wdrożenia od 2014 roku ogólnych zasad
integrowanej ochrony roślin.
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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);
• preferowana 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 CorelDRAW;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych należy
umieścić w nawiasie kwadratowym, a w nim podać: nazwisko cytowanego autora, rok wydania cytowanej pracy, numer cytowanej strony (lub
stron), np. [Kowalski 2010, 32];
• 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 dwóch wydrukach, 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: kwartalnik@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.
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