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PUBLICZNE DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WYZWAŃ
PRZYSZŁOŚCI I OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW WSI
Konferencja – Kraków – 18-20 marca 2013 roku
W dniach 18 – 20 marca 2013 roku w Krakowie odbyła się krajowa konferencja naukowa na temat „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi” z udziałem Podsekretarza Stanu w MRiRW
Tadeusza Nalewajka, rektora UR w Krakowie prof. Włodzimierza Sadego oraz
władz wojewódzkich.
Konferencja została zrealizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
-Zakładem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa Wydziału Ekonomiczno-Rolnego UR, w ramach projektu wspófinansowanego ze środków UE, w ramach
planu pracy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Jej głównym celem było: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i potrzebom mieszkańców wsi, w tym
rolników.
Konferencja została poprzedzona szeregiem działań o charakterze badawczym, na które złożyły się indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami
Departamentów Urzędów Marszałkowskich sprawujących nadzór nad WODR,
kierownictwa Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR), sondaż wśród doradców WODR, grupowe wywiady w Zespołach Powiatowych Doradztwa Rolniczego, analiza dokumentów w jednym z WODR oraz studia przypadku obejmujące pracę indywidualną doradców rolnych. Całością prac kierował
Zespół Badawczy pod przewodnictwem dra hab. inż. Józefa Kani, profesora UR
w Krakowie oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wyniki badań zostały
opracowane i przedstawione podczas obrad konferencji przez dra Piotra Nowaka
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została pomyślana jako spotkanie dwóch środowisk: środowiska naukowego zajmującego się
problematyką doradztwa i środowiska praktyków.
Wyniki badań oraz ich omówienie i podsumowanie zostaną opublikowane
w kolejnym tegorocznym 3.Numerze „Zagadnień Doradztwa Rolniczego”.
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Wnioski i rekomendacje
Instytucje doradztwa rolniczego w Polsce podlegają zmianom. Dostosowanie
ich funkcjonowania do zmieniających się wymagań środowisk wiejskich oraz
nowych uwarunkowań prowadzenia gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej wymaga sprawnego funkcjonowania instytucji transferu wiedzy, w tym
jednostek doradztwa rolniczego. Niefortunnym rozwiązaniem - zdaniem zdecydowanej większości uczestników konferencji - było podporządkowanie ODR na
poziomie województw samorządowi terytorialnemu (nadzór od 1 sierpnia 2009
roku sprawowały sejmiki samorządowe, po zmianach od 1 stycznia 2013 roku zarząd województwa).
W obecnej sytuacji, gdy doradztwo publiczne jest finansowane z budżetu państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadające za realizację zadań
wynikających z WPR powinno mieć zagwarantowany realny wpływ na cele i zadania realizowane w jednostkach doradztwa rolniczego, przynajmniej poprzez
dysponowanie środkami finansowymi na działalność WODR. Takie rozwiązanie
pozwoliłoby na skuteczną realizację zadań administracji państwowej w odniesieniu do WPR w poszczególnych regionach kraju. Jako pozytywne aspekty takiego
rozwiązania można wskazać:












stabilność wsparcia finansowego i realne ograniczenie niebezpieczeństwa
zmniejszania środków dla jednostek doradztwa rolniczego;
łatwiejszy transfer wiedzy i informacji do podległych jednostek związanych
z przyszłą WPR, jak i wynikających ze Strategii zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020;
możliwość łatwiejszego nawiązywania współpracy z instytucjami ze sfery
badań i rozwoju (B+R), w tym podległych MRiRW oraz transferu wiedzy,
informacji i innowacyjnych technologii;
możliwość zapewnienia większej skuteczności systemu doskonalenia zawodowego doradców rolniczych w skali całego kraju;
możliwość zapewnienia ujednoliconego standardu świadczonych usług doradczych w skali całego kraju;
łatwiejszy proces nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami doradztwa funkcjonującymi w państwach UE.

Poprawa funkcjonowania i stanu organizacyjnego instytucji transferu wiedzy,
w tym jednostek doradztwa rolniczego wymaga:

Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości ...
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1. Wdrożenia zintegrowanego systemu transferu i implementacji wiedzy do
praktyki rolniczej poprzez utworzenie Centrum Interaktywnego Transferu
Wiedzy przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
2. Wdrożenia systemowego rozwiązania umożliwiającego aktywny udział
WODR w procesie formułowania celów i zadań strategii rozwoju regionalnego.
3. Wdrożenia systemowych i cyklicznych badań zapotrzebowania na usługi
doradcze i jakość ich świadczenia. Wnioski z badań potrzeb doradczych powinny być podstawą aktualizowania oferty naukowej i doradczej.
4. Podjęcia zdecydowanych działań w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach stanowiących poszczególne ogniwa transferu wiedzy na rzecz poprawy systemowych rozwiązań współpracy nauki z praktyką. Na poziomie administracji państwowej i samorządowej powinny być:
– opracowane i wdrożone do praktyki trwałe i jednoznaczne rozwiązania
legislacyjne gwarantujące stabilność systemową tworzenia i wdrażania
innowacji;
– opracowane i wdrożone trwałe, powiązane z polityką rolną rozwiązania
gwarantujące stabilność systemu doradztwa rolniczego;
– zagwarantowane stabilne warunki ekonomiczne i fiskalne zachęcające zarówno twórców jak i beneficjentów rozwiązań innowacyjnych do
większego angażowania się w prace badawczo-rozwojowe i stosowanie
ich wyników w procesach produkcyjnych oraz w usługach;
5. Doskonalenia i dostosowania do oczekiwań zarówno beneficjentów jak
i administracji publicznej systemu doradztwa rolniczego i transferu wiedzy.
Niezbędny jest dalszy rozwój systemu doskonalenia zawodowego kadr doradczych oraz wdrożenie dwustopniowego systemu odnawialnych (co 3 i 5
lat) certyfikatów zawodowych I i II stopnia, a także aktywizacji specjalistów
zakładowych poprzez zwiększenie współpracy z jednostkami naukowymi,
oświatowymi i praktyką.
6. Określenia wykazu usług doradczych świadczonych bezpłatnie przez jednostki doradztwa rolniczego i realizowanych odpłatnie oraz jego coroczną
aktualizację.
7. Określenia odpowiednich form, metod i środków działania, dostosowanych
do nowych mechanizmów wdrażania WPR, programów regionalnych oraz
zmian w zakresie opodatkowania.
8. Udziału przedstawicieli praktyki rolniczej i WODR w opracowywaniu wieloletnich programów badawczych służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.
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9. Utworzenia Krajowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego, z zapewnieniem w niej znaczącego miejsca dla przedstawicieli rolników.
10. Podjęcia zdecydowanych działań w kierunku likwidacji barier eliminujących racjonalne możliwości wykorzystania potencjału doradztwa publicznego (WODR) oraz barier jego uczestnictwa w realizacji licznych
projektów edukacyjnych i badawczych wynikających z niedoskonałości
prawnych (brak KRS mimo posiadania osobowości prawnej i prowadzonej działalności gospodarczej).
11. Podjęcia działań eliminujących nieuczciwą konkurencję między doradztwem publicznym a doradztwem realizowanym przez prywatne podmioty, wykorzystujące luki prawne.
Doradztwo publiczne było, jest i pozostanie ważnym instrumentem we wdrażaniu polityki rolnej i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Niezależnie
od wymogów UE w zakresie zapewnienia sprawnego systemu doradztwa rolniczego przez państwa członkowskie, stan polskiego rolnictwa i specyfika obszarów
wiejskich wymagają budowy nowoczesnego systemu transferu wiedzy z udziałem
zaplecza naukowo-badawczego. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, między innymi dotyczących obowiązku upowszechniania wyników badań, przygotowania dokumentacji rekomendującej wdrożenie opracowań innowacyjnych do praktyki, a także warunków finansowania tych zadań. W tym celu
niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań (na szczeblu rządowym między
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwem Nauki) na rzecz prawnego uregulowania kryteriów ewaluacji instytutów badawczych i akademickich
jednostek organizacyjnych, tak by uwzględniały one w należytej proporcji działalność upowszechnieniową na rzecz transferu wiedzy rolniczej z nauki do praktyki.
Naszym zdaniem, wprowadzenie zmian uwzględniających właściwą punktację za upowszechnianie osiągnięć naukowych i współpracę z praktyką przy parametrycznej ocenie jednostek naukowych i jej pracowników w zdecydowany sposób wpłynie na poprawę transferu wiedzy do rozproszonego odbiorcy wyników
badań, a w konsekwencji na poprawę konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego. Te uregulowania powinny być wprowadzone w aktach prawnych będących w gestii Ministerstwa Nauki. Zmiana tych regulacji przyczyni się również do
realizacji prac badawczych (w tym prac dyplomowych) powiązanych z praktyką
rolniczą i rozwojem obszarów wiejskich.
Reasumując, należy stwierdzić, że doradztwo rolnicze i system transferu wiedzy z udziałem zaplecza naukowo-badawczego ewoluuje wraz ze zmieniającymi
się potrzebami środowisk rolniczych w kraju. Uczestnicy konferencji wskazali,
że dalszy rozwój doradztwa rolniczego i warunków transferu wiedzy w zdecydowany sposób może przyczynić się do sprawniejszej obsługi klientów doradz-
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twa, umożliwiając zaspokajanie najważniejszych potrzeb rolników i poprawę
konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Źle by się
stało, gdyby o istnieniu ogólnopolskiego systemu doradztwa rolniczego, mówiło się w czasie przeszłym, ponieważ doradztwo rolnicze w Polsce może stać się,
w znaczeniu instytucjonalnym, zbiorem autonomicznych 16 WODR na terenie
kraju, nadzorowanych odrębnie przez władze samorządu terytorialnego każdego
województwa. Stwarza to niebezpieczeństwo zaniku jednolitego, krajowego systemu doradztwa rolniczego w Polsce i ewolucji w kierunku niezależnych ośrodków doradztwa rolniczego, o strukturze i podległości merytorycznej odmiennej
w różnych województwach. Nie jest to korzystny kierunek zmian, bowiem może
on doprowadzić do zagubienia dotychczasowego dorobku doradztwa rolniczego
w Polsce i jego pozytywnej oceny ze strony rolników oraz instytucji współpracujących, a efekty doskonalenia naszego systemu doradztwa rolniczego przez wiele
dziesięcioleci mogą zostać zniweczone.
Kraków, 20 marca 2013 roku
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ANTONI MICKIEWICZ,
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

PRZEBIEG KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
KADRY DORADCZEJ W OKRESIE PRZEDAKCESYJNYM
I PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ1
1. Wstęp
W dobie szybkiego przyrostu i pojawiania się innowacji o charakterze technicznym, agrotechnicznym, biologicznym, żywieniowym, itp., zachodziła potrzeba zorganizowania odpowiedniego systemu upowszechniania i wdrażania
postępu rolniczego. Postęp jest motorem zmian, generuje przy tym innowacje,
które dzięki mechanizmom dyfuzji przenikają do gospodarstw rolnych i rozprzestrzeniają się z tempem uzależnionym od jakości środowiska wiejskiego. Stopień
absorpcji postępu stanowi o potencjale intelektualnym ludności wiejskiej i ich
otwartości na zmiany.
W Polsce na linii transmisji innowacji od nauki do praktyki funkcjonowała
służba doradcza, która swoją misję spełniała w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych i gospodarczych. Wysokie oczekiwania rolników wobec doradców
nie zawsze szły w parze z kompetencjami i uprawnieniami tej służby, których
ograniczenia wynikały z braku należytego wyposażenia w narzędzia pracy doradczej. 0d 2004 r. na mocy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego polski
system doradztwa został dostosowany do europejskiego systemu, poprzez ewolu1 Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Przebieg kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry doradczej ...
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cyjne przyjmowanie prawodawstwa unijnego i wprowadzanie procedur zmierzających do stosowania wymogów wzajemnej zgodności.
W okresie przystępowania Polski do Unii Europejskiej okazało się, że nasze
postępowanie zmierzające do podnoszenia produkcyjności rolnictwa napotyka
na bariery, w postaci wysokich norm i standardów zmierzających do ochrony
środowiska przyrodniczego. Na pierwszy plan wysunięto kształtowanie obszarów wiejskich, krajobrazu i dbanie o dobrostan zwierząt, które nabrały priorytetu wobec poprzednich poglądów o sposobach intensyfikacji rolnictwa. Dużego
znaczenia nabrała regulacyjna funkcja UE w zakresie funkcjonowania systemu
doradztwa rolniczego (FAS), który określił, że system ma pomóc rolnikom lepiej
rozumieć i przestrzegać zasady UE, dotyczące ogólnie biorąc dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska [Mickiewicz, Wawrzyniak, 2011].

2. Cel i zakres pracy
Podstawowym celem opracowania było scharakteryzowanie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego doradców rolnych. W artykule przedstawiono
sposoby przygotowania doradców do spełniania nowej roli, jaką pełnić im przyszło zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po przystąpieniu kraju do Unii
Europejskiej. W tym pierwszym okresie doradztwo funkcjonowało pod wpływem bieżących resortowych rozporządzeń, które miały na celu pomóc rolnikom
w przezwyciężeniu trudności okresu transformacji systemowej. Pierwszym sygnałem zmian było pojawienie się aktów przedakcesyjnych w postaci SAPARD,
ISPA, Phare, które wymuszały potrzebę innego spojrzenia na pomoc doradczą,
zwłaszcza wobec wymogów europejskich. Drugim nurtem poczynań doradczych
było przygotowanie rolników do przyjęcia pakietów pomocowych, wynikających
z dopłat bezpośrednich i planów rozwoju obszarów wiejskich.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej i przyjęciu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (2004), zobowiązano resort do intencjonalnego przygotowania
doradców, do pełnienia roli konsultanta, a jednocześnie do doskonalenia sposobów doradzania w sprawie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy finansowej, przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Doradcy zostali objęci systemem szkoleń, według określonego systemu dydaktycznego, który pozwalał na uzyskanie uprawnień licencjonowanego doradcy lub
eksperta.
Kolejny etap kształcenia doradców należy wiązać z przyjęciem PROW 20072013, gdzie pojawiło się specjalne działanie związane z korzystaniem z usług doradczych oraz poszerzonym pakietem płatności rolnośrodowiskowej.
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3. Sposoby kształcenia doradców w okresie przedakcesyjnym
W okresie, gdy wiadome było, że Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej, rolnicy musieli zostać przygotowani do nowych regulacji prawnych wynikających z przynależności do Wspólnej Polityki Rolnej. Mechanizmy WPR z jednej
strony pozwalały na korzystanie ze wsparcia finansowego, z drugiej natomiast
strony nakładały na producentów rolnych określone obowiązki i sposoby postępowania w obrębie gospodarstwa rolnego oraz wymuszały przestrzeganie norm
i zasad wynikających z konieczności spełniania standardów nowoczesnego rolnictwa o wysokiej jakości.
Na pierwszej linii zmian systemowych rolnictwa postawiono doradców, którzy
byli już znani rolnikom i dobrze sprawdzali się w poprzednich okresach wprowadzania innowacji rolniczych. Zdawano sobie sprawę, że aby doradcy wypełnili
swoją misję, sami powinni być dobrze przygotowani do tej roli. W tym celu uruchomiono cały szereg szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, w trakcie których wizja rolnictwa w strukturach WPR stawała się coraz
bardziej przejrzysta.
Praktyczną znajomość zasad Wspólnej Polityki Rolnej doradca mógł skonfrontować podczas tzw. spotkań informacyjno-promocyjnych, organizowanych
pod wiodącą rolą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z udziałem przede wszystkim doradców, a ponadto przedstawicieli izb rolniczych i banków spółdzielczych, geodetów i członków samorządu terytorialnego. Głównym
celem kampanii było zapoznanie rolników z instrumentami WPR, a ponadto ze
sposobami wypełniania formularzy wniosków o wpis do ewidencji producentów
oraz wnioskami o inne formy płatności, w tym zwłaszcza płatności obszarowej.
Starano się uświadomić rolnikom, że wszelkie formy wsparcia otrzymuje rolnik
jedynie w oparciu o wypełniony wniosek, nie zaś automatycznie. Wskazywano, że
wnioski należy wypełniać corocznie, mimo że rolnik spełniał kryteria dostępu do
pomocy finansowej. W trakcie szkoleń rolnicy otrzymywali materiały szkoleniowe, tj. formularze wniosków wraz z instrukcjami, broszury informacyjne, a także
przydatne w wypełnianiu wniosków mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów. Podstawową grupę objętą spotkaniami stanowili właściciele, użytkownicy
bądź dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
Działania informacyjno-promocyjne dla rolników o największym nasileniu
miały miejsce na przełomie lat 2003/2004, kiedy to odbyło się 40,3 tys. spotkań
w miejscowościach wiejskich, w których uczestniczyło ponad 1,1 mln rolników.
W tych spotkaniach brało udział 34,3 tys. uczestników zewnętrznych, w tym około 10,1 tys. doradców, co oznaczało, że przeciętnie każdy doradca brał co najmniej
dwukrotnie udział w spotkaniach. W trakcie szkoleń doradcy uświadomili sobie,
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w jakim zakresie brakuje im wiedzy na temat zasad Wspólnej Polityki Rolnej.
Braki te starali się usunąć głównie poprzez samokształcenie, które było możliwe
dzięki powstaniu dużej liczby publikacji, informacji zawartej w środkach masowego przekazu oraz coraz powszechniejszemu Internetowi.

4. Kształcenie doradców w kierunku realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2004-2006
Mocą rozporządzenia Rady (WE) nr 178/2003 państwa członkowskie zostały
zobowiązane do stworzenia systemu doradztwa rolniczego (FAS), za pośrednictwem którego będzie dążyło się do wspomożenia rolników, aby mogli sprostać
kryterium nowoczesnego, a przy tym wysokojakościowego rolnictwa. Dyrektywa powyższa była wytyczną do wydania ustawy z 2003 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EFOiGR. Na
jednostki doradztwa rolniczego nałożono obowiązek informowania rolników
o warunkach i trybie udzielania pomocy, prowadzenia szkoleń dla podmiotów
i doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pomocy. Obowiązek wdrożenia dyrektywy spoczywał na ministrze właściwym do
spraw rozwoju wsi, który w 2005 r. wydał odpowiednie rozporządzenie dotyczące
szkoleń doradców [Rozporządzenie 2005].
Rozporządzenie MRiRW z 2005 r. określało warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, które uczestniczyły w realizacji PROW i zajmowały
się doradzaniem w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Wprowadzono trzy rodzaje szkoleń, które różniły się tematycznie oraz liczbą godzin dydaktycznych przypadających na dany kurs. Na pierwszy kurs obejmujący
tematycznie co najmniej jedno działanie objęte PROW, przewidziano 26 godzin
dydaktycznych. Wśród zagadnień będących przedmiotem kształcenia przewidziano omówienie działań objętych planem, w tym przykładowo rent strukturalnych, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, grup producentów rolnych,
dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE, itp. Na drugi kurs przewidziano szkolenie dla wszystkich działań objętych planem, z wyłączeniem działania „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt”, dla którego przewidziano 36 godzin dydaktycznych. Różnica między
tymi dwoma typami szkoleń dotyczyła wyłącznie liczby godzin dydaktycznych,
a nie tematyki wykładów.
Z kolei trzeci program kształcenia adresowany został do doradców, mających
zajmować się działaniami rolnośrodowiskowymi. Program szkolenia został opracowany w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 2004 r., związanego ze
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wsparciem i udzielaniem pomocy finansowej na działanie rolnośrodowiskowe.
Na kształcenie przewidziano 81,5 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin zajęć
praktycznych w gospodarstwie rolnym. Ćwiczenia miały uczyć sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich [Rozporządzenie 2005].
Działania rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2004-2006 należały do tej wyjątkowej grupy działań, w których niezbędny był udział doradcy rolnośrodowiskowego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2004 r. ośrodki doradztwa rolniczego zostały zobowiązane do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy. Na rolniku spoczywał obowiązek
opracowania, przy udziale doradcy, planu działalności rolnośrodowiskowej oraz
prowadzenie rejestru działań realizowanych w ramach programu rolnośrodowiskowego. Doradzanie odbywało się na wniosek producenta rolnego i polegało na
informowaniu producenta rolnego o celach, zasadach, warunkach i trybie udzielania pomocy finansowej na działania objęte planem oraz na udziale w sporządzaniu dokumentacji z tym związanej. W 2007 r. liczba doradców rolnośrodowiskowych wynosiła 1671 osób [Krzyżanowska, Tur 2008].
W wyniku przeprowadzonych szkoleń dla doradców wyłoniły się dwie kategorie
specjalistów, w tym doradców ogólnorolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,
którzy otrzymali licencję na wspieranie poczynań rolników, zmierzających do skorzystania w szerokim zakresie z systemu wsparcia finansowego w ramach WPR.

5. Wsparcie doradztwa rolniczego i szkolenia w ramach
SPO 2004-2006
Koszty kształcenia doradców pokrywane były przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego. Dodatkowe formy szkolenia
zarówno dla doradców, jak i producentów rolnych realizowane były poprzez dwa
działania zawarte w Sektorowym Programie Operacyjnym 2004-2006 „Wsparcie doradztwa rolniczego” i „Szkolenia”. Wymienione działania realizowane były
przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) i miały charakter zadania delegowanego przez ARiMR. Działanie „Wsparcie doradztwa rolniczego”
zmierzało do poszerzenia świadczenia usług doradczych na rzecz rolników zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach pojawiających się funduszy europejskich. Rolnicy mieli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad respektowania
dobrych praktyk rolniczych, nowych regulacji prawnych związanych z ochroną
środowiska, przepisów sanitarnych i weterynaryjnych.
Pomoc była przyznawana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem projektów szkoleniowych w ramach PROW, zakupem niezbędnego sprzętu,
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a także kosztów poniesionych przez firmy doradcze pomagające beneficjentom
w przygotowaniu wniosków PROW i SPO. Zakres pomocy finansowej był ściśle
określony i dotyczył świadczenia usług doradczych powstających w trakcie realizacji projektów, przygotowania wniosków o pomoc, sporządzania planów rozwoju gospodarstwa czy organizowanie spotkań informacyjnych.
W działaniu pod tytułem „Szkolenia” realizowane były projekty mające na celu
pogłębienie wiedzy zawodowej rolników oraz umiejętności praktycznych osób
zaangażowanych w działalność rolniczą. Tematyka szkoleń dotyczyła w szczególności aspektów ekonomicznych funkcjonowania i zarządzania gospodarstwem
rolnym, podejmowania nowych, a przy tym rynkowo zorientowanych rodzajów
produkcji rolniczej oraz dążenia do dywersyfikacji dochodów. Do ważnych zagadnień zaliczono ochronę środowiska i krajobrazu, dbanie o higienę i jakość
produkcji, warunki fitosanitarne i dobrostan zwierząt.
Działanie „Szkolenia” cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród
publicznych instytucji doradczych, chociaż o wsparcie mogły ubiegać się także
firmy prywatne. Warunkiem dostępu do wsparcia była kompleksowość złożonych
wniosków, doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, odpowiednia infrastruktura i zaplecze kadrowe. Wg FAPA w okresie lat 2004-2006 zrealizowano 183
umowy na przeprowadzenie 15383 szkoleń, w których uczestniczyło 414,3 tys.
rolników [FAPA, 2008].

6. Szkolenie dla podmiotów objętych wsparciem w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
W ustawie z 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRiROW zobowiązano ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia szkoleń dla podmiotów,
których dotyczą działania objęte programem. Z kolei w rozporządzeniu MRiRW
z 2008 r. ustalono, że każdy program powinien zawierać zakres tematyczny, sposób realizacji oraz termin i miejsce szkolenia [Rozporządzenie 2008]. Program
powinien wskazywać metody realizacji poszczególnych tematów szkolenia, w tym
opis zajęć w terenie oraz rodzaj pomocy dydaktycznych. Uczestnik szkolenia miał
otrzymywać do dyspozycji wykaz materiałów szkoleniowych oraz wykaz osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne. Szkolenia mogły być prowadzone - w przypadku zajęć teoretycznych – w formie wykładów lub kształcenia na odległość,
zaś w przypadku zajęć praktycznych – miały mieć charakter ćwiczeń. Ukończenie szkolenia było zaliczone wówczas, gdy doradca uczestniczył w co najmniej
75% godzin zajęć dydaktycznych objętych programem szkolenia lub w przypadku
kształcenia na odległość, gdy zaliczył w drodze elektronicznej co najmniej 90%
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zagadnień objętych programem szkolenia. Uczestnikiem szkolenia mógł być doradca, który posiadał wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach rolniczych
lub na kierunkach pokrewnych (ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika). Na listę doradców rolnośrodowiskowych
wpisywano osoby, które posiadały wykształcenie wyższe na kierunku architektura
krajobrazu, biologia, ogrodnictwo, lub ukończone kierunki, podobnie jak wymagano przy kształceniu doradców rolniczych. Uzyskanie licencji doradców następowało po złożeniu przed dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego egzaminu pisemnego z wynikiem pozytywnym, w formie testu sprawdzającego wiedzę
i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem. Uczestnik szkolenia po
jego ukończeniu zostawał wpisany na listę doradców rolniczych lub doradców
rolnośrodowiskowych.
Na listę ekspertów przyrodniczych wpisywano osoby, które posiadały pisemną
rekomendację instytucji naukowej lub dyrektora parku narodowego, krajobrazowego lub wojewódzkiego konserwatora przyrody, w zakresie posiadanej wiedzy
i doświadczenia w rozpoznaniu siedlisk przyrodniczych lub działań z zakresu
czynnej ochrony przyrody.
Programy szkolenia doradców ukierunkowane zostały głównie na realizację
dwóch działań spośród 22 zawartych w PROW 2007-2013, a mianowicie na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz na „Program
rolnośrodowiskowy”. Szkolenia w celu przygotowania doradców do właściwego
świadczenia usług doradczych rolnikom w zakresie objętym omawianymi działaniami prowadziło CDR. Na listę doradców rolniczych ubiegających się o status
doradcy rolniczego wpisywano osoby, które odbyły szkolenia dla działania związanego z „Korzystaniem z usług doradczych” i legitymowały się zaświadczeniem
o ukończeniu tego szkolenia. Doradzanie z tego zakresu miało pomóc rolnikom
w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji, a przez to umożliwić rolnikom uzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013. Program tego typu szkolenia
nie został określony w załączniku do rozporządzenia MRiRW, tak jak pozostałe
dwa plany, lecz ten obowiązek przekazano CDR. Na listę doradców rolnośrodowiskowych wpisywano osoby, które odbyły szkolenie w zakresie działania „Program
rolnośrodowiskowy”, a przy dokonywaniu oceny gospodarstwa rolnego uzyskały wiedzę i umiejętności pozwalające na spełnianie przez rolników minimalnych
wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym (cross-compliance) oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagano, aby potrafiły sporządzać ocenę
gospodarstwa rolnego. Podobne umiejętności związane ze spełnianiem wymogów
wzajemnej zgodności stawiano przed doradcami rolniczymi.
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Celem szkolenia doradców w zakresie działania „Program rolnośrodowiskowy” było zagwarantowanie rolnikom prawa do korzystania z profesjonalnej pomocy doradców rolnośrodowiskowych oraz umożliwienie im uzyskania pomocy
finansowej w ramach PROW 2007-2013. Pomoc ta okazała się niezbędna z uwagi
na fakt, że działanie obejmowało 9 pakietów rolnośrodowiskowych, zaś w ramach
każdego pakietu znajdowały się warianty (41 wariantów), które ponadto zawierały zestawy zadań. Zakres tematyczny szkolenia dla działania „Program rolnośrodowiskowy” obejmował łącznie 80 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny
teoretyczne (65%) oraz 28 godzin praktycznych (35%). Program szkolenia był
więc inaczej skonstruowany, niż w latach 2004-2006, ze znacznym wzrostem zajęć
praktycznych, co należy ocenić jako zjawisko pozytywne.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji pakietów przyrodniczych w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” było posiadanie dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez eksperta przyrodniczego i to w sezonie wegetacyjnym
poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatności.
Zakres tematyczny szkolenia został pomyślany w ten sposób, aby szczegółowo
omówić 9 pakietów rolnośrodowiskowych, a ponadto zapoznać doradców z systemem pomocy dla rolnictwa i obszarów wiejskich oraz nabyciem umiejętności
przygotowania dokumentacji, wraz z planem działania. Zajęcia praktyczne w terenie obejmowały rozpoznawanie ptaków i siedlisk przyrodniczych.
Zakres tematyczny szkolenia dla ekspertów przyrodniczych obejmował osiem
godzin dydaktycznych [Rozporządzenie 2008].

7. Kształcenie doradców w zakresie spełniania wymogów wzajemnej
zgodności
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 do czasu przejścia Polski z systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) na system płatności jednolitej (SPS), beneficjenci programu rolnośrodowiskowego podlegają kontroli
w zakresie podstawowych wymagań w zakresie zarządzania (SMR-Statutory Management Requirements) oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC- Good Agricultural an Enviromental Conditions).
W nowych państwach członkowskich wymogi wzajemnej zgodności wdrażane
były w następujących okresach:
 obszar A od 1 stycznia 2009 r. – wymagania w zakresie ochrony środowiska,
identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 obszar B od 1 stycznia 2011 r. - wymagania w zakresie zdrowia publicznego,
zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin,
 obszar C od 1 stycznia 2013 r. – wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt.
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Cechą charakterystyczną regulacji prawnych w zakresie spełniania wymogów
wzajemnej zgodności była zasada stopniowego wprowadzanych tych wymogów.
Wprowadzone zasady rozpisane zostały na okresy (etapy), rozpoczynając od norm
stosunkowo prostych, by potem przejść do norm trudniejszych do realizacji.
Kolejną cechą wprowadzanych zasad była powszechność ich stosowania, ponieważ adresowane były do wszystkich rolników-beneficjentów, którzy korzystają
z dopłat bezpośrednich i niektórych działań w ramach II osi tematycznej PROW
[Prus, Wawrzyniak, 2011].
W związku z nowymi regulacjami prawnymi Unii Europejskiej, ciężar odpowiedzialności za kształtowanie obszarów wiejskich przeniesiono na dopłaty bezpośrednie (I filar WPR), a nie PROW (II filar WPR). W związku z tym zaszła
konieczność przeorientowania kształcenia doradców rolniczych. W rozporządzeniu MRiRW z 2009 r., zmieniającym poprzednie rozporządzenie, doprecyzowano niektóre pojęcia, jak to, że doradca obok posiadania wyższego wykształcenia,
musi legitymować się 3 letnim stażem pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem doradztwa rolniczego w ODR, CDR, Izbie Rolniczej, itp. Ponadto
wpis na listę doradców rolniczych dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się
o ten wpis. Poprzednio tego wpisu dokonywał automatycznie dyrektor Centrum.
Istotne novum polegało na tym, że doradzać mogą osoby, które obok szkolenia
w zakresie programów rolnośrodowiskowych, odbyły również szkolenia dotyczące minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). Ponadto
doradcy zostali zobowiązani do uczestniczenia w kształceniu uzupełniającym,
prowadzonym przez Centrum, w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnych wymogów wzajemnej zgodności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy w gospodarstwie rolnym [Rozporządzenie 2009].
Kolejna zmiana rozporządzenia MRiRW z 2011 r. związana ze szkoleniem doradców, adresowana była głównie do doradców rolnośrodowiskowych oraz ekspertów rolniczych. Doradcy rolnośrodowiskowi zostali zobowiązani do zarejestrowania
w systemie teleinformatycznym, administrowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego, planu działalności rolnośrodowiskowej, w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [Rozporządzenie 2011].

8. Charakterystyka zbiorowości przeszkolonych doradców rolniczych
Według rozporządzenia MRiRW z 2008 r. doradzać w zakresie oceny gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności mogą
osoby, które wpisane zostały na listę (bazę) prowadzoną przez CDR. Podobnie
jest z doradcami realizującymi działania rolnośrodowiskowe. Wynika z tego, że
doradcy z wykształceniem średnim, z uwagi na brak wykształcenia wyższego,
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nie mogą udzielać porad w wymienionym zakresie. Zjawisko powyższe dotyczyło 926 osób (20,2%) zatrudnionych w ODR, które nie legitymowały się statusem
osób z wyższym wykształceniem. W rozporządzeniu nie określono ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób z tego typu wykształceniem i nie określono ich roli w strukturze ODR.
Ośrodki doradztwa rolniczego i inne podmioty komercyjne dbały o kształcenie swoich doradców, kierując ich na doskonalenie w systemie stacjonarnym lub
w systemie kształcenia na odległość. Liczba doradców rolniczych z certyfikatem
przewyższa liczbę zatrudnionych, ponieważ baza w CDR obejmuje wszystkie osoby,
które w przeszłości ukończyły szkolenia. Skreślenie z listy doradców następuje w sytuacji, gdy podmiot, któremu świadczono usługi doradcze, poniósł szkodę z winy
doradcy rolniczego, a ponadto doradca wykonywał czynności doradcze niezgodnie
z metodyką doradzania bądź nie uczestniczył w kształceniu uzupełniającym.
Liczba doradców rolniczych z certyfikatem zarejestrowanych
w bazie CDR w Brwinowie
Województwo

Ogółem
doradców
Procent
zatrudnionych Liczba
rolniczych
do ogółu
doradców w
z certyfikatem zatrudnionych
2011 r.

Liczba
doradców
rolnośrodo
wiskowych
z certyfikatem

Tabela 1

Procent
do ogółu
zatrudnionych

Dolnośląskie

316

196

62,0

131

41,4

Kujawsko-pomorskie

253

230

90,9

150

59,3

Lubelskie

423

383

90,5

231

54,6

Lubuskie

157

84

53,5

70

44,5

Łódzkie

299

246

82,3

110

36,8

Małopolskie

267

246

92,1

100

37,4

Mazowieckie

593

570

96,1

225

37,9

Opolskie

130

93

71,5

43

33,1

Podkarpackie

329

253

76,9

123

37,4

Podlaskie

258

261

101,2

183

70,9

Pomorskie

236

164

69,5

126

53,4

Śląskie

200

135

67,5

91

45,5

Świętokrzyskie

231

166

71,9

111

48,1

Warmińsko-mazurskie

200

208

104

167

83,5

Wielkopolskie

483

467

96,7

216

44,7

Zachodniopomorskie
Razem

195

133

68,2

122

62,6

4570

3835

83,9

2199

48,1

Źródło: Niepublikowane dane Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
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Przy analizie powyższej tabeli należy wziąć pod uwagę fakt, że liczbę doradców
z certyfikatem porównywano tylko do zatrudnionych w ODR, nie uwzględniając
zatrudnionych w Izbach Rolniczych, CDR, podmiotach komercyjnych i jednoosobowych firmach.

9. Uwagi końcowe
Potrzeby permanentnego kształcenia doradców wynikają z istoty pełnienia tej
roli i charakterystyki funkcji. Doradca jest najlepszym przykładem konieczności
uczenia się przez całe życie (long-life-learning), ponieważ postęp nie stoi w miejscu, a i sami rolnicy dysponują coraz szerszą wiedzą fachową, którą mogą łatwo
skonfrontować z osobą udzielającą im porady. Cechą charakterystyczną doradcy
jest fakt, że współcześnie jego wiedza nie przewyższa znacząco wiedzy rolnika,
lecz jest ona ukierunkowana na doradztwo wynikające z prawodawstwa WPR.
Literatura przedmiotu pełna jest wskazówek, jakimi przymiotami powinni charakteryzować się doradcy, aby dobrze pełnić swoją rolę, a wśród nich wymienia
się kompetencję, wiedzę, umiejętności, sprawności, a także powinien posiadać takie dodatkowe cechy, jak: empatię, obiektywność, systematyczność, elastyczność,
itp. [Zawisza 2003]. Doradca stojący między ośrodkami kreującymi innowacje,
a podmiotami odpowiedzialnymi za ich zastosowanie, powinien posiąść umiejętności przekazania pojawiających się nowych trendów w nauce i skłonić rolnika
do podjęcia właściwych decyzji. W świetle nowych dezyderatów UE, rola doradcy sprowadza się do zwiększania wiedzy rolników o wymogach prawnych WPR.
Dlatego też, doradztwo powinno w wyraźny sposób odróżniać się od kontroli
prowadzonych przez inne podmioty (ARiMR, ARR) w zakresie zasad wzajemnej
zgodności lub w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem unijnym.
Doskonalenie zawodowe doradców miało charakter intencjonalny, związany z doradzaniem o charakterze ogólnorolniczym oraz rolnośrodowiskowym.
W pierwszym przypadku doradcy byli szkoleni w zakresie działań objętych programem (planem) rozwoju obszarów wiejskich. Cel ten osiągano poprzez kształcenie w oparciu o działanie „Korzystanie z usług doradczych”, wzbogacone o przeprowadzanie oceny gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów
wzajemnej zgodności. Tymczasem kształcenie w zakresie działań rolnośrodowiskowych dotyczyło jednego działania, spośród 22 działań zawartych w PROW
2007-2013. W ramach tego działania doradca był zobowiązany do pomocy przy
opracowaniu planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej
zgodności.
Programy kształcenia i doskonalenia zawodowego doradców adresowane były
wyłącznie do osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Tymczasem

Przebieg kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry doradczej ...

21

w ODR pracuje pokaźna grupa doradców z wykształceniem średnim (20,2%),
którzy pozbawieni zostali wsparcia profesjonalnego w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Rolnicy polscy przez okres ponad ośmiu lat obecności w UE, dobrze przyswoili sobie istotę oraz zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Wydaje się ponadto, że okres
uczenia rolników wypełniania wniosków mamy za sobą. Nowy etap doradzania
należy rozpatrywać poprzez perspektywę budżetową WPR na lata 2014-2020,
która kładzie nacisk na wzrost środków na rzecz usług doradztwa rolniczego,
a szerzej biorąc na rozwój rolnictwa opartego na wiedzy. Doradcy funkcjonujący
w systemie FAS powinni być odpowiednio wykwalifikowani i odbywać regularnie
szkolenia. W perspektywie WPR do 2020 r. potwierdzono, że ustanawiając system
doradztwa dla beneficjentów należy brać pod uwagę podstawowe wymogi w zakresie zarządzania gospodarstwem oraz normy w zakresie zasad dobrej kultury
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu analizowano sposoby doskonalenia zawodowego doradców, w dwóch
okresach funkcjonowania WPR. Szkolenia miały na celu kształcenie doradców, pozwalające na pełną realizację zadań wynikających z mechanizmów zawartych w programach
(planach) rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenia były ukierunkowane na doskonalenie
zawodowe doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych oraz ekspertów przyrodniczych. Uczestnikiem kształcenia mogła być osoba legitymująca się kierunkowym
wyższym wykształceniem. Koordynację szkolenia powierzono Centrum Doradztwa Rolniczego. W latach 2005-2010 kształceniem objęto 3,2 tys. doradców, czyli 75% ogółem
zatrudnionych.
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AND AFTER POLISH ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
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The study analyzed ways of professional development of counselors in two periods of
operation of the CAP. Training courses aimed at education of counselors, allowing for full
implementation of tasks resulting from the mechanisms included in the programs (plans)
for rural development.Trainings were also aimed at professional education of agricultural
consultants, advisers and experts of agri-environmental schemes. A participant of training
could be the holder of a higher education. Responsible for coordinating of the trainings
were the Agricultural Advisory Centers. In 2005-2010 there were educated 3,2 thousand
counselors (75% of Totalemployment).
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ZRÓWNOWAŻONE STOSOWANIE PESTYCYDÓW
1. Wstęp
Określenie pestycydy pojawiło się w słownictwie ochrony roślin po II Wojnie
Światowej w okresie podjęcia masowej produkcji i stosowania chemicznych środków ochrony roślin i tłumacząc z angielskiego oznaczało truciznę do zabijania
szkodników (pest – szkodnik, cyd – trucizna).
Bardzo silna krytyka chemicznej ochrony roślin w latach 60. i 70. ubiegłego
wieku doprowadziła do sytuacji, że pestycydy stały się synonimem olbrzymiego
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.
W tym samym okresie jednak następowało sukcesywne wycofywanie ze stosowania substancji chemicznych stanowiących największe zagrożenie i zastępowanie ich bezpieczniejszymi, często biologicznymi i biotechnicznymi, nie mającymi
żadnego wpływu na środowisko i człowieka. Zaczęto też wycofywać nazwę pestycydy z piśmiennictwa ochrony roślin zastępując je określeniem środki ochrony
roślin.
Skąd zatem powrót do tej nazwy? Otóż w ochronie roślin mamy do czynienia
z dwoma grupami środków ochrony roślin. Pierwsze to te zalecane w ochronie
upraw polowych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, za ich rejestrację
odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i określa się je jako środki ochrony
roślin.
Druga grupa to środki stosowane w higienie sanitarnej, w zwalczaniu gryzoni
w pomieszczeniach gospodarskich czy w ochronie magazynów, za rejestrację tej
grupy odpowiada Minister Zdrowia i przyjęto dla nich nazwę biocydy.
Pestycydy to określenie obejmujące obydwie wymienione grupy środków.
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Jakkolwiek okres najsilniejszej krytyki chemicznej ochrony roślin mamy już
za sobą, to jednak wprowadzanie do środowiska tysięcy nie występujących tam
naturalnie związków chemicznych może budzić niepokój i dlatego poczynając od
procedury rejestracji, a kończąc na zabiegach ochroniarskich dąży się do wykluczenia, względnie wyeliminowania ewentualnych skutków ubocznych stosowania
tych związków.
Przyjęty kierunek i intencje działań w procesie dopuszczania środków ochrony
roślin do obrotu i stosowania (rejestracji) najlepiej oddaje preambuła Dyrektywy
91/414 EWG wprowadzającej nowe zasady oceny substancji czynnych: „Ochrona
zdrowia ludzi i środowiska ma pierwszeństwo przed poprawą produkcji rolnej”.
Natomiast zasady stosowania środków ochrony roślin i obowiązki stosujących
określają Unijne i krajowe akty prawne, a celem nadrzędnym, któremu są one
podporządkowane jest Strategia Zrównoważonego Stosowania Pestycydów ujęta
w szóstym Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego [Decyzja 2002 r.]

2. W kierunku zrównoważonego rozwoju
W latach 60. i 70. ubiegłego wieku z coraz większą uwagą i niepokojem zaczęto obserwować jednostronną działalność rządów wielu krajów oraz grup ekonomiczno-politycznych, prowadzącą poprzez eksploatację złóż naturalnych oraz
postęp techniczny do degradacji środowiska oraz obniżania zapasów kopalnych
źródeł energii.
W roku 1969 Sekretarz Generalny ONZ Sithu U Thant przedstawił na XXIII
Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ raport „Człowiek i jego środowisko”. Zawarty
w rezolucji nr 2390 Zgromadzenia Ogólnego ONZ raport zwracał uwagę na pogarszający się stan środowiska i jego degradację w wielu obszarach oraz zapoczątkował
działania zmierzające do powstrzymania postępującego procesu i jego naprawy.
W roku 1972 Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała Konferencję: „Człowiek i środowisko, na której przyjęto Program Środowiskowy Narodów
Zjednoczonych, a w roku 1983 powołana została Światowa Komisja Środowiska
i Rozwoju Narodów Zjednoczonych pod przewodnictwem Pani Gro Harlem
Brundtland – Premiera Norwegii. W 1987 roku Komisja przedstawiła dokument:
„Nasza wspólna przyszłość”, w którym po raz pierwszy sformułowano pojęcie
zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development) określając go jako:
„rozwój, który spełnia potrzeby obecnej generacji tak, aby nie przekreślić możliwości spełnienia potrzeb przyszłych generacji”.
Pojęcie zrównoważonego rozwoju, nazywanego również trwałym, uzyskało ogólną akceptację na całym świecie, stając się wyznacznikiem nowego, ale ze
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wszech miar zasadnego podejścia do obecnego i przyszłego gospodarowania bogactwami ziemi. Należy przy tym podkreślić, że zrównoważony rozwój dotyczy
wszystkich obszarów działalności człowieka i dlatego można spotkać wiele definicji dostosowanych do poszczególnych dziedzin, jednakże zawsze sprowadzających się do podanej wcześniej definicji: gospodaruj tak, aby pozostawić przyszłym
pokoleniom takie same możliwości rozwoju, jakie były twoim udziałem.
Dla zrównoważonego rozwoju bardzo ważnymi były dwie środowiskowe konferencje: w 1992 roku w Rio de Janeiro zwanej „Szczytem Ziemi” oraz w 2002 roku
w Johannesburgu zwanej „Światowym Szczytem Trwałego Rozwoju”.
W Rio de Janeiro sporządzono dokument pt: „Deklaracja z Rio de Janeiro”.
Zasady w niej zawarte, stały się podstawą Globalnego Planu Działania Agendy 21.
Powołano także do życia Komisję Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem
była coroczna ocena działań w zakresie wdrażania i upowszechniania postanowień dotyczących zrównoważonego rozwoju.
W Johannesburgu przyjęto dwa bardzo ważne dokumenty: „Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju” oraz „Plan działań z Johannesburga” określające dalsze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju,
a także konieczność ich rozszerzania i intensyfikacji.
Szerzej o określonych w Rio de Janeiro oraz Johannesburgu kierunkach działań i zamierzeniach pisała Zbierska [Zbierska 2007].
Ważne dla światowych działań realizacji założeń zrównoważonego rozwoju było
ustanowienie przez Dyrektora generalnego UNESCO Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (lata 2005-2014). W wydanej publikacji „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (Education for Sustasinable Development) napisano m.in.:
„To wyzwanie dla każdego z nas, dla instytucji i całych społeczeństw – by na
życie patrzeć z perspektywy jutra jako dnia, który będzie należał do nas wszystkich, albo w ogóle nie będzie należał” [za Zbierska 2007].
W polskim ustawodawstwie znajdujemy pełną akceptację i poparcie dla idei
zrównoważonego rozwoju.
W Konstytucji RP pkt. 1 art. 76 czytamy „władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom”, natomiast w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska Zrównoważony Rozwój
jest określony jako „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia
jak i przyszłych pokoleń”.
Główne przyjęte w Ustawie zasady ekorozwoju przedstawiła Zbierska (2007).
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3. Zrównoważone rolnictwo
Rolnictwo zajmuje szczególne miejsce w realizacji zrównoważonego rozwoju
Przede wszystkim pod uprawy rolnicze wykorzystywane jest wiele mln ha powierzchni lądowej na świecie, w Polsce blisko 60% powierzchni kraju i od działalności rolniczej zależy zachowanie różnorodności biologicznej oraz zanieczyszczeń gleb i wód. Rolnictwo jest głównym dysponentem środowiska naturalnego,
a jego zrównoważony rozwój obejmuje poza produkcją rolną funkcje pozarolnicze takie, jak np. zachowanie tradycji kulturalnych.
Szczególny nacisk na rozwój rolnictwa zrównoważonego obserwuje się w krajach, w których intensyfikacja produkcji rolniczej i jej chemizacja doprowadziły
do znacznej degradacji powierzchni użytkowanych rolniczo oraz otaczającego je
środowiska.
Krasowicz (2012) podaje kilka definicji rolnictwa zrównoważonego podsumowując, że „ogólne pojęcie rolnictwa zrównoważonego musi znaleźć odniesienie
do podstawowej jednostki w rolnictwie, jaką jest gospodarstwo rolne” i dalej autor przedstawia definicję, że „rolnictwo zrównoważone to systematyczny rozwój
gospodarstwa i zwiększenie poziomu produkcji, umożliwiające wzrost dobrobytu,
unowocześnienie wyposażenia technicznego, zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa socjalnego”.
Natomiast Harasim (2012) pisze, że „w praktycznym ujęciu rolnictwo zrównoważone powinno realizować równocześnie i harmonijnie cztery główne cele: produkcyjny, ekonomiczny, środowiskowy i społeczny”. I dalej „zatem istotą zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie można określić dążenie do uzyskiwania
stabilnej, a zarazem opłacalnej ekonomicznie i akceptowanej społecznie produkcji w sposób nie zagrażający środowisku przyrodniczemu”.
Podane powyżej definicje i spojrzenie na zrównoważone rolnictwo wynikają m.in. z uczestniczenia obydwu autorów w realizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach programach wieloletnich pt.
„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej” (lata 2005-2010) oraz „Wspieranie działań w zakresie kształtowania
środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce
(lata 2011-2015). Realizowane przez IUNG – PIB programy tworzą naukowe
i praktyczne podstawy dla właściwego ukierunkowania rozwoju produkcji rolniczej w naszym kraju, natomiast różne uwarunkowania rozwoju rolnictwa zrównoważonego w warunkach Polski omawiają Łojewski i Skinder (2005)
Podstawę prawną dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce stanowi
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada 2009 roku „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa”. Celem Strategii jest „poprawa
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jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów
i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa dla zrównoważonego rozwoju kraju”
[Matyka 2012].
Szerzej założenia Strategii i jej cele omawia Matyka (2012), jak również zainteresowanym należy polecić wydawnictwo IUNG – PIB opublikowane w Serii
„Studia i Raporty IUNG – PIB” nr 29 (3) „Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej”.

4. Zrównoważone stosowanie pestycydów
W ramach Strategii Tematycznej w sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów dążyć się będzie do:
 zminimalizowania niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska
naturalnego wynikających ze stosowania pestycydów,
 poprawienia kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów,
 zmniejszenia poziomów szkodliwych substancji czynnych, łącznie z zastąpieniem najgroźniejszych przez bezpieczniejsze, włącznie z alternatywnymi
nie chemicznymi,
 zachęcania do stosowania niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów,
m.in. przez pobudzenie świadomości użytkowników, promowanie kodeksów
dobrych praktyk i rozważenie zastosowania instrumentów finansowych,
 przejrzystego systemu sprawozdawczości monitorowania postępu osiągniętego podczas wypełniania zadań strategii łącznie z opracowaniem odpowiednich wskaźników [Stobiecki i wsp. 2010].
Od czerwca 2011 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązują dwa akty prawne, które są ustawowymi zapisami celów Strategii Tematycznej:
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów [Dyrektywa 2009],
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [Rozporządzenie 2009].
Wymienione akty prawne są elementami tzw. „pakietu pestycydowego”,
w skład którego wchodzi jeszcze m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów.
Rozpatrując Zrównoważone Stosowanie Pestycydów zgodnie z przedstawionymi wcześniej kierunkami działań należy podkreślić, że w odniesieniu do pierwszej grupy działań ostra krytyka chemicznej ochrony roślin w latach 60. i 70. ubiegłego wieku spowodowała, że w światowej ochronie roślin wcześniej niż w innych
obszarach rolnictwa i gospodarki podjęto energiczne działania, których celem
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było ograniczenie i eliminowanie ubocznego, niekorzystnego oddziaływania chemicznych środków ochrony roślin na człowieka i środowisko.
Następujące przemiany można przedstawić na przykładzie Polski, kraju, w którym jakkolwiek ochrona roślin charakteryzowana zużyciem chemicznych środków
roślin nigdy nie osiągnęła poziomu, jaki miał miejsce w krajach o rozwiniętym rolnictwie, to jednak nalot stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) oraz
podjęcie produkcji i szerokie stosowanie DDT bardzo wcześnie wzbudziło niepokój
i było podstawą do podjęcia ważnych decyzji [Pruszyński, Moszczyński 1992]. Już
w roku 1962 podjęto działania zmierzające do opracowania i wprowadzenia w Polsce
systemu dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, a w roku 1965
została opublikowana jako załącznik do Zarządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu handlowego
środków ochrony roślin pierwsza lista obejmująca 190 środków. Były to pierwsze
działania w tej części Europy. Jako nie tylko ciekawostkę, ale potwierdzenie zmian
mających miejsce w doborze środków ochrony roślin należy podkreślić, że z tamtej
listy obecnie w stosowaniu pozostało jedynie 6 środków, a w tej liczbie Miedzian 50
WP, Pielik 855 P, Sadoplon 75 WP i Siarkol extra 80 WP [Matyjaszczyk 2011].
Kolejnym ważnym wydarzeniem było podjęcie przez Radę Ministrów Uchwały
nr 64/70 z 18 maja 1970 roku w sprawie organizacji badań w zakresie toksykologii
i bezpiecznego stosowania pestycydów oraz kontrola ich pozostałości w żywności i środowisku życia człowieka. Konsekwencją wprowadzenia Uchwały w życie
było sukcesywne wycofywanie z polskiej ochrony roślin DDT, zapraw rtęciowych,
związków dienowych, a także zakończenie stosowania środków pylistych. Innym
bardzo ważnym krokiem było zorganizowanie na bazie Instytutów Weterynarii
w Puławach i Ochrony Roślin w Poznaniu ogólnopolskiego monitoringu badania
pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia rolniczego.
Jeżeli do tego dodamy rozwijany system rejestracji, sygnalizacji i prognozowania pojawu organizmów szkodliwych oraz rozwój służby ochrony roślin zorganizowanej w Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Kwarantanny i Ochrony
Roślin, a także podjęcie badań nad wpływem ochrony roślin na plonowanie roślin
i różne elementy środowiska rolniczego, to był to dla polskiej ochrony roślin okres
wielu osiągnięć i nawet wyprzedzania wielu decyzjami światowej ochrony roślin.
Kolejne poważne zmiany wniosła ustawa o ochronie roślin z 1995 roku, a jej
zapisy świadczą o wielkiej dbałości twórców ustawy o poprawę bezpieczeństwa
ludzi oraz środowiska.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:
 powołanie Inspekcji Ochrony Roślin (obecnie Państwowa Inspekcja Roślin
i Nasiennictwa) jako niezależnego państwowego organu odpowiedzialnego
za nadzór nad ochroną roślin uprawnych,
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wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla osób zajmujących się konfekcjonowaniem, obrotem środkami ochrony roślin, wykonawców zabiegów oraz
osób nabywających środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności,
 wprowadzenie obowiązku przeglądów technicznych sprzętu do stosowania
środków ochrony roślin,
 utworzenie Komisji do spraw Rejestracji Środków Ochrony Roślin,
 włączenie Ministerstwa Środowiska jako jednostki opiniującej w procedurze dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania
Dalsze akty prawne, podporządkowane już w dużej mierze ustawodawstwu
Unii Europejskiej, wniosły kolejne zapisy ograniczające możliwość negatywnego wpływu zabiegów środkami ochrony roślin na ludzi i środowisko, a realizacja
postanowień Dyrektywy 91/414 EWG doprowadziła do usunięcia z rynku ponad
70% stosowanych wcześniej w krajach Unijnych substancji czynnych.
O aktywności legislacyjnej związanej z przystąpieniem do Unii Europejskiej,
ale również zmierzającej do eliminowania zagrożeń związanych ze stosowaniem
chemicznych środków ochrony roślin może świadczyć fakt, że w Polsce, w okresie międzywojennym, wydano 21 aktów prawnych związanych z ochroną roślin,
natomiast po II Wojnie Światowej w okresie do 1961 roku – 33, w latach 1961 –
1995 – 83, po roku 1996 –, a przed przystąpieniem do Unii Europejskiej – 97 i po
przystąpieniu do Unii Europejskiej, do roku 2010 – 187 [Matyjaszczyk 2010].
Pisząc o ewentualnych zagrożeniach wynikających ze stosowania chemicznych
środków ochrony roślin należy podkreślić, że w Polsce zużycie środków ochrony roślin wynosi obecnie około 1,86 kg s. cz./ha [Surawska, Kołodziejczyk 2006]
i w porównaniu do wielu krajów Unijnych, w Polsce nie tylko, że nie ma potrzeby
opracowywania planu redukcji zużycia środków ochrony roślin, ale przeciwnie
w sposób racjonalny, tam gdzie jest taka potrzeba, do zwiększania ich zużycia.
Pisząc o tym na pierwszy plan wysuwa się potrzeba istnienia dobrze przygotowanego doradztwa rolniczego oraz lepszego przygotowania zawodowego producentów rolnych i ogrodniczych. Zgodnie z Dyrektywą 2009/128 WE oraz rozporządzeniem 1107/2009/WE od 1 stycznia 2014 roku ochrona wszystkich upraw we
wszystkich krajach Unijnych ma być prowadzona zgodnie z zasadami integrowanej
ochrony roślin. Będzie to wymagało zmiany programów nauczania na wszystkich
poziomach edukacji rolniczej tak, aby przygotować rolników i ich doradców do
innego, nowego podejścia do gospodarstwa i otaczającego go środowiska.
Według Z. T. Dąbrowskiego (2011) to przygotowanie i wiedza rolników zadecydują o upowszechnieniu integrowanej ochrony roślin, a więcej na temat integrowanej ochrony roślin można przeczytać w opracowaniu „Integrowana ochrona roślin w zarysie” [Pruszyński i wsp. 2012].
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Bez przesady można napisać, że udane upowszechnienie integrowanej ochrony roślin będzie „kamieniem milowym” w zminimalizowaniu niebezpieczeństw
i zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów.
Zadanie drugie dotyczy kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów i wydawać by się mogło, że powołanie i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w pełni zabezpiecza realizacje tego zadania tym bardziej, że
część zadań wykonują również Państwowe Inspekcje: Sanitarna, Weterynaryjna,
Handlu i Jakości Artykułów Rolniczych. Sytuacja nie jest jednak tak oczywista,
a to głównie ze względu na trudności finansowe i kadrowe Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Błochowiak i Pruszyński (2012) przedstawili szczegółowo zmniejszające się zatrudnienie oraz niskie płace w Inspekcji. Problemem jest
też często podległość merytoryczna Głównemu Inspektoratowi, a podległość organizacyjna Wojewodzie, co prowadzi nieraz do sprzeczności interesów lub do
braku zrozumienia intencji różnych zwierzchników. Inspekcja wymaga pilnego
wsparcia. To merytoryczne powinny zapewnić szkoły wyższe tym bardziej, że na
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz na Uniwersytetach Przyrodniczych
w Lublinie i Wrocławiu otwarto kierunki ze znacznie zwiększoną liczbą godzin
poświęconych poszczególnym przedmiotom ochrony roślin. Można więc oczekiwać dobrze przygotowanych absolwentów. Problemem jednak pozostaje zabezpieczenie im miejsc pracy w wyuczonym zawodzie i tu potrzebne są już decyzje
administracyjne. Pytanie czy one zostaną podjęte?
Trzecie zadanie dotyczy najogólniej pisząc, wprowadzania w miejsce obecnie
stosowanych mniej niebezpiecznych środków ochrony roślin np. biologicznych.
Znajdujemy tu pewną niekonsekwencję w postępowaniu Unii Europejskiej. Prowadząc przegląd substancji czynnych zgodnie z Dyrektywą 91/414 nie pomyślano o tym, aby stworzyć preferencje dla substancji alternatywnych w stosunku do
chemicznych. Bardzo wysokie wymagania i wysoki koszt wymaganych do przeprowadzenia badań doprowadziły do rezygnacji wielu producentów środków biologicznych ze składania dokumentacji o ponowną rejestrację i środki te wypadły
z rynku. Przykładowo w Polsce zgodnie z wykazem publikowanym w wydawanych przez IOR – PIB Zaleceniach Ochrony Roślin w latach 2006/2007 dopuszczonych było do stosowania 175 środków biologicznych i biotechnicznych, a na
lata 2012/2013 środków tych pozostało już tylko 83, a jedną z przyczyn takiego
ograniczenia liczby są wysokie wymagania rejestracyjne [Tomalak 2010].
Nie najlepiej przedstawia się stosowanie w praktyce metody biologicznej. Rynek biologicznych środków ochrony roślin wynosi 2% światowego rynku poestycydów, a zakres stosowania tej metody określa się na 17 mln ha na świecie [Lipa,
Pruszyński 2010].
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Obok wymagań rejestracyjnych czynnikiem ograniczającym szerszy udział
metody biologicznej jest często wyższa cena środków biologicznych oraz większe
wymagania co do ustalania terminu zabiegu. Minusem może także być fakt, iż
chociaż środki te nieraz są nie mniej skuteczne, to jednak wymagają przedłużonego w czasie działania. Upowszechnienie stosowania metody biologicznej nawet
przy wzroście liczby dopuszczonych do stosowania środków będzie wymagało nie
tylko lepszego przygotowania doradców i rolników, ale także w określonych i uzasadnionych przypadkach wsparcia finansowego.
Realizacja kolejnego zadania spełnia oczekiwania polskich producentów rolnych i ogrodniczych, szczególnie w zakresie stosowania niższych dawek środków
ochrony roślin. Dotychczas, mając na uwadze konieczność podporządkowania się
zapisom polskiej ustawy o ochronie roślin było to niemożliwe, natomiast obecnie na podstawie Rozporządzenia 1107/2009 jest to nie tylko możliwe, ale nawet
zalecane. Dotyczy to również łącznego stosowania środków ochrony roślin. Nie
można jednak traktować tego zapisu jako dowolność łączenia środków ochrony
roślin czy obniżania ich dawek w czasie zabiegu.
Wcześniej muszą być wykonane niezbędne badania, w jakich sytuacjach i o ile
można obniżyć zalecaną dawkę oraz, jakie środki można stosować łącznie. Należy
bardzo wyraźnie ustalić, przy jakiej liczebności szkodnika i w jakich jego stadiach
rozwojowych, przy jakiej liczebności chwastów i w jakich fazach wzrostu, a także
przy jakim nasileniu choroby można i o ile ograniczyć zastosowaną dawkę. Dawki
obniżone to ważny krok w kierunku zmniejszenia kosztów zabiegów oraz ograniczenia jego wpływu na środowisko, ale to także zagrożenie szybszym wytwarzaniem przez organizmy szkodliwe odporności na stosowane substancje czynne
oraz świadomość, że w przypadku braku wymaganej skuteczności konsekwencje
tego ponosi stosujący [Matyjaszczyk 2011]. Zadaniem nauki jest przygotowanie
zaleceń stosowania obniżonych dawek, a zadaniem doradców i producenta rolnego ich właściwe wykorzystanie. Również łączenie w zabiegu różnych środków
musi być poprzedzone badaniami, w których określi się czy mieszane substancje
czynne nie wchodzą ze sobą w reakcję chemiczną, oraz czy w przypadku łączenia
nie następuje obniżenie skuteczności biologicznej zastosowanych w mieszaninie
środków.
Tak więc prawidłowe wykorzystanie możliwości ograniczania dawek i łącznego stosowania wymaga jeszcze przygotowania zarówno ze strony nauki jak i doradztwa rolniczego oraz samego producenta.
Upowszechnienie zrównoważonego stosowania pestycydów będzie wymagało opublikowania wielu opracowań i artykułów popularno-naukowych, jednakże
już obecnie są dostępne kodeksy Dobrej Praktyki Rolniczej [Duer i wsp. 2002],
Dobrej Praktyki Ochrony Roślin [Pruszyński, Wolny 2009], Dobrej Praktyki Or-
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ganizacji Ochrony Roślin – poświęcony zagadnieniom techniki ochrony roślin
[Doruchowski, Hołownicki 2009]. Jest więc możliwość przygotowania się do realizacji nowego zadania.
Ostatnie wymienione zadanie będzie leżało głównie w kompetencji administracji rządowej i samorządowej oraz odpowiedzialnych Inspekcji, ale będzie
wymagało również przygotowania ze strony nauki [Stobiecki i wsp. 2010] oraz
zaangażowania użytkowników pestycydów.
Zrównoważone stosowanie pestycydów należy również rozpatrzeć omawiając
jego udział w realizowaniu celów rolnictwa zrównoważonego, a więc produkcyjnym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym [Harasim 2012, Krasowicz
2012]. Szerzej problem ten przedstawili Pruszyński i Skrzypczak (2007).

Cel produkcyjny. Ochrona roślin jest obecnie trwałym elementem technologii produkcji rolniczych i jest podstawą stabilizacji plonowania oraz uzyskiwania
wysokich i dobrych jakościowo plonów. We wszystkich przypadkach, gdy zabieg
jest wykonany po przekroczeniu przez organizm szkodliwy progu szkodliwości
wartość ochronionego plonu przewyższa koszty zabiegu.
Prawidłowo stosowana ochrona roślin nie stanowi obecnie zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, a także dla konsumentów płodów rolnych. Potwierdzają to wyniki monitoringu pozostałości środków ochrony roślin [Gnusowski i wsp.
2010], z którego wynika, że w 78,8% badanych w roku 2009 próbek nie stwierdzono w ogóle pozostałości pestycydów, a jedynie w dwu przypadkach wykryto pozostałości przekraczające Najwyższe Dopuszczalne Pozostałości. Niepokojącym
natomiast jest wzrost liczby próbek, w których wykrywane są pozostałości środków nie zalecanych do ochrony danej uprawy czy nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w Polsce. Chociaż nie może być to wytłumaczeniem niezgodnego
z prawem stosowania środków ochrony roślin, to jednak jest to konsekwencja wycofania w krajach Unii Europejskiej ponad 70% stosowanych wcześniej substancji czynnych oraz zawężenie zakresu stosowania wielu środków ochrony roślin.
Doprowadziło to do sytuacji braku możliwości racjonalnej ochrony upraw przed
organizmami szkodliwymi.
Większą uwagę należy też zwrócić na pojawianie się i obecność na rynku fałszowanych środków ochrony roślin [Stobiecki 2011].
Natomiast wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin, a także realizowane technologie produkcji rolniczej w Polsce upoważniają do stwierdzenia
zawartego w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 20072013: „Z uwagi na tradycyjne metody produkcji i niskie zużycie środków chemicznych Polska może z dużym powodzeniem produkować „żywność wysokiej
jakości”, na którą będzie wzrastał popyt zarówno wśród konsumentów Unijnych
jak i polskich”.
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Cel ekonomiczny. Trudny do jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ na poziom dochodów w gospodarstwie rolniczym wpływa nie tylko ochrona, ale również wiele innych czynników.
Sama ochrona, jeżeli zabiegi są prowadzone prawidłowo, przy wcześniejszym
ustaleniu liczebności lub nasilenia organizmu szkodliwego jest zabiegiem opłacalnym i przynosi rolnikowi określony dochód. Nie odnosi się to do kosztów społecznych np. zatruć czy kosztów infrastruktury, np. koszty edukacji, badań naukowych czy pracy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a ogranicza się tylko do
wydatków i wzrostu dochodu rolnika.
Cel ten, a więc uzyskanie wyższego dochodu może być nieraz trudny do pogodzenia z założeniem zwiększenia bezpieczeństwa ochrony roślin m.in. poprzez
stosowanie metod alternatywnych, w tym biologicznych i biotechnicznych środków ochrony roślin. Pozostaje pytanie: czy rolnik ma ograniczać swoje dochody
stosując środki droższe?
Innym problemem są uproszczenia w uprawie, ograniczony płodozmian czy
nowe technologie uprawy np. bezorkowa. Wszystkie te działania mogą i najczęściej prowadzą do wzrostu liczebności organizmów szkodliwych, a w konsekwencji do intensyfikacji ochrony roślin, która pozostaje opłacalna ekonomicznie, ale
nie tylko nie zmniejsza, ale zwiększa zużycie chemicznych środków ochrony roślin. Jest to niezgodne zarówno z założeniami integrowanej ochrony roślin jak
i zrównoważonej ochrony roślin.
Tak więc spełnienie tego celu wymaga prowadzenia zarówno badań naukowych, w wyniku których zostaną przygotowane optymalne programy ochrony roślin, ale także lepszego przygotowania zawodowego doradców i samych rolników
oraz decyzji administracyjnych.
Cel środowiskowy. Cel ten należy rozpatrywać biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie mogą stanowić dla człowieka, zwierząt i środowiska chemiczne środki
ochrony roślin. Zmiany, jakie nastąpiły w tym obszarze w okresie od masowego
stosowania pestycydów przedstawiono omawiając wcześniej rozwój ochrony roślin po II Wojnie Światowej w Polsce. Generalnie można powiedzieć, że współczesna ochrona roślin ma mało wspólnego z tą poddawaną krytyce przed 60-ciu laty.
Do takiego stwierdzenia upoważniają:
 bardzo znaczny wzrost wymagań w procesie dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania,
 zmiana asortymentu zalecanych do stosowania środków ochrony roślin,
 znaczny postęp w technice stosowania zabiegów ochroniarskich,
 rozwój metod rejestracji, sygnalizacji i prognozowania występowania organizmów szkodliwych,
 wprowadzenie kontroli jakości i pozostałości środków ochrony roślin,
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wprowadzenie obligatoryjnej kontroli sprawności technicznej aparatury
ochrony roślin,
 wprowadzenie obowiązkowych szkoleń użytkowników środków ochrony
roślin,
 wprowadzenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin [Fogg 2005].
Wymienione działania doprowadziły do bardzo pozytywnych zmian i już
obecnie prawidłowo stosowane środki ochrony roślin nie powodują w ogóle lub
tylko w minimalnym stopniu stanowią zagrożenie dla człowieka i środowiska
naturalnego. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska są wyniki licznych badań
wykonanych w kraju i za granicą wskazujących na bardzo ograniczony wpływ
chemicznych środków ochrony roślin na zdrowie człowieka [Matyjaszczyk 2010]
oraz entomofaunę pożyteczną [Pruszyński 2011, Pruszyński, Skrzypczak 2007].
Pisząc o coraz bardziej ograniczonym wpływie zabiegów ochroniarskich na
środowisko nie można jednak zapominać, że chroniąc uprawy przed organizmami szkodliwymi wprowadzamy do środowiska tysiące ton nie występujących
w nim związków chemicznych i nie może to być obojętne dla funkcjonowania
tegoż środowiska. Dlatego też, tak istotne jest ograniczanie dawek środków chemicznych, oraz oparte na wynikach badań naukowych i ocenie nasilenia organizmów szkodliwych, całkowite zrezygnowanie z wykonania zabiegu lub ograniczenie jego powierzchni.
Bardzo ważnym kierunkiem działań powinno stać się też wzbogacanie środowiska rolniczego poprzez pozostawianie zadrzewień śródpolnych, kęp krzewów, oczek
wodnych, miedz czy planowe wprowadzanie nowych nasadzeń na terenach, gdzie
występuje ich brak [Dąbrowski; Wysocki 2009; Karg, Bałazy 2009; Pruszyński 2011].
Określane mianem użytków ekologicznych takie nasadzenia spełniają bardzo
ważną rolę jako miejsce schronienia oraz zabezpieczenia pokarmu dla wielu gatunków pożytecznych, w tym również zapylaczy, mają wpływ na zabezpieczenie
bioróżnorodności, a także opóźniają często wytwarzanie przez organizmy szkodliwe odporności na stosowane środki chemiczne. W tym ostatnim przypadku
chodzi o to, że w środowisku tym mogą przebywać gatunki szkodliwe, które nie są
poddawane presji zabiegów chemicznych, nie wytwarzają odporności i następnie
w kontakcie z owadami będącymi po zabiegu wpływają na zahamowanie powstawania procesów warunkujących odporność.


Cel społeczny. Jakkolwiek od bardzo ostrej i często jednostronnej krytyki
chemicznej ochrony roślin minęło już blisko pół wieku, a opisany postęp, jaki
miał miejsce w tym okresie powinien wpłynąć na zmianę podejścia do zabiegów
ochroniarskich, to jednak nadal widok opryskiwacza na polu uprawnym nie zawsze budzi zrozumienie, a zwrot „nie pryskane” jest dla wielu osób przemawiającym dowodem wysokiej jakości produktu.

Zrównoważone stosowanie pestycydów

35

Omawiając cel produkcyjny przedstawiono wyniki prowadzonego przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu ogólnokrajowego monitoringu pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego. Wynika z nich
duże bezpieczeństwo polskich artykułów spożywczych, co znajduje swoje odbicie
w zacytowanej bardzo wysokiej ocenie polskich produktów rolnych.
Niestety nie oznacza to jednak akceptacji konsumentów dla chemicznej ochrony roślin i Prof. G. F. Backhaus w swym referacie wygłoszonym na XLVI Sesji
Naukowej Instytutu Ochrony Roślin jako czynniki warunkujące dalszy rozwój
ochrony roślin wymienił:
 uwarunkowania polityczne (wymagania stawiane przez Unię Europejską
i poszczególne kraje),
 zachowanie konsumentów,
 dostępność metod alternatywnych dla chemicznej ochrony roślin,
 uwarunkowania społeczne.
Charakterystyczne jest, że z wymienionych uwarunkowań tylko jedno leży
w gestii ochrony roślin, a w pozostałych przypadkach ochrona roślin musi podporządkować się działaniom zewnętrznym.
Dlatego tak ważna jest obiektywna i prawdziwa ocena potrzeby ochrony roślin
i jej wpływu na człowieka i środowisko.
W 1970 roku Prof. T. Stobiecki (1970) pisał, że ochronę roślin należy chronić
przed:
– nadmierną nieuzasadnioną ostrożnością i wszelkim asekuranctwem,
– pseudonaukowcami i grafomanami,
– dezinformacją we wszystkich jej formach.
To na pewno ostre sformułowania, ale należy pamiętać, że nieuzasadnione
i często niesprawdzone, nagłaśniane zarzuty przeciw ochronie roślin to podważanie zaufania do pracy polskiego rolnika i ogrodnika, a także produktów będących
wynikiem ich pracy.

5. Podsumowanie
Najbliższe lata będą bardzo ważnym okresem dla przyszłego funkcjonowania
ochrony roślin. Strategia Zrównoważonego Stosowania Pestycydów i wynikający z niej obowiązek wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2014 roku integrowanej
ochrony wszystkich upraw, a także wyeliminowanie wpływu ochrony na bioróżnorodność to zadania wymagające znacznego zaangażowania wszystkich osób
i instytucji pracujących na rzecz ochrony roślin.
Polskie rolnictwo i ogrodnictwo wydają się być w lepszej sytuacji w porównaniu do innych krajów Unijnych. Stosunkowo niskie zużycie chemicznych środ-
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ków ochrony roślin oraz zachowany na większości terenu kraju bogaty i urozmaicony krajobraz rolniczy dają dobre podstawy do podjęcia wymaganych decyzji
i działań.
Na pierwsze miejsce wysuwa się tu potrzeba prawidłowego przygotowania do
tych zadań doradców rolniczych i samych rolników. To od ich poziomu wiedzy
i zrozumienia procesów zachodzących w agrocenozach i otaczającym je środowisku zależeć będzie wdrożenie integrowanej ochrony roślin i zrównoważonego
stosowania pestycydów. Istnieje pilna potrzeba dostosowania programów nauczania w szkołach rolniczych do nowych potrzeb i zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń, które obejmą wszystkich producentów rolnych i ogrodniczych.
Przygotowanie zawodowe będzie podstawą udanego upowszechnienia integracji
i zrównoważonego stosowania.
Bardzo silny nacisk należy położyć na rozwój i przyspieszenie badań naukowych. Tylko na podstawie opartych na wynikach badań naukowych programach
ochrony będzie można upowszechniać nowe kierunki w ochronie roślin.
Rozwiązania wymaga opracowanie wartości progów szkodliwości uwzględniających nie tylko liczebność czy nasilenie występowania organizmów szkodliwych,
ale także obecność wrogów naturalnych, zdrowotność populacji agrofaga, spodziewane warunki klimatyczne itp. Poważnym zadaniem staje się opracowanie
systemów wspomagających decyzję o potrzebie zabiegu, wyposażenie jednostek
prowadzących obserwacje nad stanem zdrowotnym upraw m.in. w automatyczne
stacje meteorologiczne (Pruszyński, Walczak 2010).
Wielu badań wymaga bliższe poznanie wrogów naturalnych agrofagów, ich
udziału w ograniczaniu populacji organizmów szkodliwych i wpływu użytków
ekologicznych na ich liczebność.
Wsparcia wymaga działalność Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Doradztwa Rolniczego. Te dwie instytucje będą miały olbrzymi
wpływ na przebieg procesu upowszechnienia nowych kierunków w ochronie roślin, ale są one ciągle nisko finansowane w stosunku do realizowanych zadań. Bardzo poważne obowiązki spoczywają na administracji rządowej i samorządowej.
Nowe ustawodawstwo, Krajowy Plan Działania, zabezpieczenie środków finansowych oraz wyraźna promocja podejmowanych działań będą decydowały o postępie prac i ich tempie.
Napisano wcześniej, że jako kraj znajdujemy się w lepszej sytuacji, co nie oznacza, że dla zrealizowania założeń Zrównoważonej Strategii Stosowania Pestycydów nie będzie wymagane podjęcie wielu ważnych działań, których należałoby
oczekiwać w niedalekiej przyszłości.
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STRESZCZENIE

Strategia Tematyczna w Sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów należy do
najważniejszych działań w podjętym przez Unię Europejską Szóstym Wspólnotowym
Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Zrównoważone Stosowanie
Pestycydów jest ukierunkowane na zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń dla
zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego, wynikających ze stosowania pestycydów. Cel
ten ma być osiągnięty przez m.in. poprawienie kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów, wprowadzanie bezpieczniejszych substancji czynnych oraz zachęcanie do stosowania niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów.
W artykule omówiono wcześniejsze działania podejmowane w celu ograniczenia
ewentualnych skutków ubocznych stosowania pestycydów, miejsce Zrównoważonego
Stosowania Pestycydów w Zrównoważonym Rolnictwie, rozwój ochrony roślin w Polsce oraz działania, jakie należy podjąć w Polsce w celu zabezpieczenia upowszechnienia
Zrównoważonego Stosowania Pestycydów.
STEFAN PRUSZYŃSKI, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI
SUSTAINABLE USE OF PESTICIDES
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SUM M A RY

Thematic Strategy on the Sustainable of Pesticides belongs to the most important activities taken in European Union Sixth Environment Action Programme.
Sustainable use of pesticides is direct to minimize danger and risk for human health
and natural environment of use of pesticides. This aim should be reach with inter alia
improvement control and distribution of pesticides, introduction of more safety active
substances and also encouragement to use low doses of pesticides or farming without
pesticides.
Earlier activities for reduce of possible side effect of using pesticides, place of sustainable use of pesticides in sustainable agriculture, progress in plant protection in Poland and
also activities which are necessary to secure popularization sustainable use of pesticides in
Poland are discuss in this paper.
e-mail: s.pruszynski@iorpib.poznan.pl
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ZMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ ROLNICTWA W POLSCE
I W SKALI WOJEWÓDZTW W LATACH 2002-2010
1. Wstęp
Poprawa warunków ekonomicznych, jaka nastąpiła po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej zaowocowała około dwukrotnym wzrostem dochodów polskich
gospodarstw w stosunku do okresu przed akcesją, ale w następnych latach trwał
zapoczątkowany już wcześniej proces polaryzacji dochodów między gospodarstwami. Na jednym biegunie znalazła się zdecydowana większość drobnych gospodarstw o niewielkich dochodach, na drugim zaś relatywnie niewielka liczba
gospodarstw dużych, osiągających znakomite efekty ekonomiczne [Jóźwiak 2010].
Zróżnicowanie dochodów spowodowane jest głównie wielkością ekonomiczną
gospodarstw, mierzoną w ESU (Europejska Jednostka Wielkości). W warunkach
polskich wielkość ekonomiczna jest silnie powiązana z wielkością obszarową
[Goraj i in. 2008, 2009 i 2010]. Z analizy danych rachunkowości Polski FADN wynika, że gospodarstwa obszarowo większe zapewniają wyższą opłatę pracy rolnika
i domowników oraz generują nadwyżkę finansową, która umożliwia im inwestowanie, a tym samym rozwój [Mańko i in, 2007, Mańko i in. 2008]. W warunkach globalizacji, która w coraz większym zakresie dotyczy również rolnictwa umocnienie,
a nawet utrzymanie pozycji na rynku rolnym i sprostanie wymogom odbiorców
surowców rolniczych wiąże się z koniecznością podjęcia intensywnych działań
poprawiających konkurencyjność wytwarzanych surowców rolniczych, zarówno
w płaszczyźnie kosztowej, jak i jakościowej. Osiągnięcie tego efektu wiąże się
zazwyczaj z odpowiednim procesem inwestycyjnym w obrębie trwałego majątku
produkcyjnego. Niestety tylko największe towarowe gospodarstwa rolne w Polsce,
o wielkości 16 i więcej ESU i powierzchni większej niż 42 ha UR wyróżniało w latach
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2005-2007 duże nasilenie reprodukcji rozszerzonej majątku trwałego gospodarstw
i opłata pracy własnej rolnika oraz członków jego rodziny większa od poziomu parytetowego. Gospodarstw takich było tylko 94 000 [Jóźwiak 2010]. Dowodzi to,
że w Polsce gospodarstw rozwojowych, które są w stanie sprostać konkurencji na
rynku europejskim jest niewiele. Jest zatem koniecznością przyspieszenie przemian
strukturalnych w Polsce, w wyniku których zwiększyłaby się liczba gospodarstw silniejszych ekonomicznie.
Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia oraz zbliżający się moment wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej i perspektywa objęcia polskich rolników Wspólną Polityką Rolną skutkowała nasileniem się procesów restrukturyzacji i modernizacji
gospodarstw rolnych w Polsce [Mańko i in. 2008]. Możliwość skorzystania z długoterminowych kredytów preferencyjnych na zakup ziemi dofinansowywanych
przez ARiMR nasiliła w sposób istotny wzrost popytu na ziemie. Również po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zainteresowanie zakupem ziemi nie malało, co
skutkowało bardzo dużym wzrostem cen na ziemię [Drygas 2006]. Ograniczone
zasoby ziemi jak i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej objęcie rolników płatnościami obszarowymi ograniczyło przepływ ziemi i poprawę struktury agrarnej
w Polsce.
Ważne jest zatem zbadanie, jakie zmiany miały miejsce w strukturze rolnictwa w Polsce i w skali województw w latach 2002-2010. Analiza tych zmian stanowi główny cel pracy.

2. Źródła informacji i metoda badań
Dla zrealizowania postawionego celu wykorzystano następujące źródła informacji:
1. Informacja o wstępnych wynikach. Powszechny Spis Rolny 2010.
2. Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010, użytkowanie gruntów.
3. Powszechny Spis Rolny 2010.
W pracy wykorzystano metody statystyki opisowej, obejmujące w szczególności przyrosty absolutne i względne odnoszące się do liczby gospodarstw i użytkowania gruntów w latach 2002 i 2010, przyjmując za podstawę odniesienia rok
2002 (przyrosty bezwzględne i względne o podstawie stałej). Wykorzystano także
wskaźniki dynamiki jednopodstawowe ukazujące zmiany liczby gospodarstw
ogółem i w grupach obszarowych w latach 2002 i 2010. Dla lepszej i pełniejszej
interpretacji występujących zjawisk i procesów wykorzystano wskaźniki struktury
odnoszące się do liczby gospodarstw oraz obszaru użytków rolnych według grup
obszarowych gospodarstw.
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3. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw i użytkowania ziemi
w Polsce
Na podstawie wyników PSR 2010 można stwierdzić, że w analizowanym
okresie ubyło w Polsce 655 tysięcy (22,3%) gospodarstw, a ubytek ten dotyczył
zarówno działek rolnych (gospodarstw do l ha UR), jak i gospodarstw powyżej
l ha UR, przy czym działek rolnych ubyło 26,8%, a gospodarstw powyżej l ha
UR- 20%. W 2010 roku liczba gospodarstw o powierzchni ponad l ha UR wynosiła 1563 tys., co oznacza spadek w stosunku do 2002 roku o 393 tys. (tabela
1). Zmiany strukturalne były istotnie zróżnicowane w poszczególnych grupach
obszarowych, największemu zmniejszeniu, bo o ponad l /3 uległa liczba gospodarstw rolnych z przedziału 1-2 ha UR. W grupach obszarowych od 2 do 15 ha
UR liczba gospodarstw zmniejszyła się o 17-18%. Niewiele wolniej o 14,3% ubywało gospodarstw z grupy obszarowej 15-20 ha. Najmniejszy ubytek gospodarstw
odnotowano w grupie 20-30 ha - 4,3%. Przyrost gospodarstw wystąpił dopiero
w grupach obszarowych powyżej 30 ha UR, przy czym w gospodarstwach 3050 ha wyniósł on 12,5%, a liczba gospodarstw większych niż 50 ha UR wzrosła
w omawianym okresie o ponad 40% (tabela 1).
Największy ubytek gospodarstw wystąpił w tych grupach obszarowych, które
mają ograniczone możliwości rozwoju (gospodarstwa do 30 hektarów), natomiast
przyrost gospodarstw następował w tych grupach obszarowych, gdzie odpowiedni dochód gwarantuje parytetowy poziom dochodów i rozwój gospodarstw - realizacja inwestycji netto [Poczta 2012].
Z punktu widzenia przemian strukturalnych, a szczególnie ich wpływu na potencjał konkurencyjny większe znaczenie niż struktura gospodarstw rolnych ma
struktura użytkowania ziemi przez gospodarstwa z poszczególnych grup obszarowych. Zmiany, jakie w latach 2002-2010 zaszły w tym zakresie są zbieżne ze
zmianami w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. Nastąpił bardzo znaczący ubytek użytków rolnych w posiadaniu użytkowników działek rolnych (o ponad
40%) oraz w gospodarstwach najmniejszych obszarowo (1-2 ha) o ponad 30%.
Kilkunastoprocentowy (13,8-17,4%) ubytek zasobów ziemi wystąpił w gospodarstwach z grup obszarowych od 2 do 20 ha UR. Umiarkowanie zmniejszyła
się powierzchnia będąca w użytkowaniu w gospodarstwach z grupy obszarowej
20-30 ha UR. Przyrost użytkowania ziemi wystąpił dopiero w gospodarstwach
większych niż 30 ha UR, przy czym największy wzrost zasobów ziemi odnotowały
gospodarstwa z grupy obszarowej 50-100 ha UR, o prawie 40 % (tabela 2). Przemiany strukturalne w latach 2002-2010 zdecydowanie nasiliły się w stosunku do
poprzedniego okresu spisowego 1996-2002 [Zegar 2003].
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Tabela 1
Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych
w Polsce w latach 2002 i 2010 (tys.)
Liczba gospodarstw
Grupy obszarowe
w ha UR
Ogółem

2002
w tysiącach
2933

2010

struktura (%)
100,00

w tysiącach

różnica (20102002)

struktura (%)

w tysiącach

(%)

2278

100,00

-655

-22,33

Poniżej 1 ha

977

33,31

715

31,39

-262

- 26,82

Powyżej 1 ha

1956

66,69

1563

68,61

-393

-20,09

W tym 1-2

517

17,63

343

15,06

-175

-33,66

2-3

281

9,58

231

10,14

-50

-17,98

3-5

349

11,90

289

12,69

-60

-17,19

5-10

427

14,56

352

15,45

-75

-17,56

10-15

183

6,24

152

6,67

-31

-16,94

15-20

84

2,86

72

3,16

-12

-14,29

20-30

64

2,18

61

2,68

-3

-4,69

3050

32

1,09

36

1,58

+4

+12,50

50100

12

0,41

17

0,75

+5

+41,67

100 i więcej

7

0,24

10

0,44

+3

+42,86

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Raport z wyników - PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

W Polsce w 2010 roku 55% gospodarstw do 5 ha UR użytkowało tylko 15,65%
ziemi, a 4% gospodarstw o powierzchni powyżej 30 hektarów użytkowało prawie 39% zasobów ziemi (tabela 3). Zaledwie 0,44% gospodarstw powyżej 100 ha,
użytkowało około 23% UR. Dane GUS podają użytkowanie ziemi według tytułu
własności, należy jednak odróżnić strukturę użytkowania od struktury posiadania ziemi. Nabrało to szczególnego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej i objęciu polskich rolników systemem płatności obszarowych. Ten
mechanizm WPR spowodował osłabienie przemian strukturalnych. Faktyczna
struktura użytkowania ziemi jest w Polsce bardziej korzystna niż struktura własnościowa, trudno jest natomiast oszacować rozmiary tego zjawiska. Z badań IERiGŻ-PIB w Warszawie wynika, że w latach 2000-2011 znacząco wzrosła skala
dzierżaw. „Ich rzeczywisty zakres ciągle jest trudny do ustalenia, bowiem z prowadzonych badań terenowych wynika, że niezmiennie większość umów najmu ma
nieformalny, zazwyczaj wyłącznie ustny charakter, a dopłaty obszarowe przejmują
właściciele gruntów” [Sikorska 2013, s.19].
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Tabela 2
Struktura obszarowa użytków rolnych według grup obszarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach

Grupy obszarowe
w ha UR

2002

2010

różnica (20102002^)

tys. ha

struktura (%)

tys. ha

struktura (%)

tys. ha

16899

100,0

15534

100,0

1365

-8,1

Poniżej 1 ha

396

2,3

237

1,5

159

-40,2

Powyżej 1 ha

16503

97,7

15297

98,5

1206

-7,3

725

4,4

501

3,3

-224

-30,9

Ogółem

W tym: 1-2

(%)

2-3

685

4,2

566

3,7

-119

-17,4

3-5

1354

8,2

1126

7,4

-228

-16,8

5-10

3032

18,4

2505

16,4

-527

-17,4

10-15

2216

13,3

1848

12,1

-368

-16,6

15-20

1440

8J

1242

8,1

-198

-13,8

20-30

1541

9,3

1471

9,6

-70

-4,5

3050

1181

7,2

1346

8,8

+165

+ 14,0

50100

830

5,0

1157

7,6

+327

+39,4

100 i więcej

3498

21,2

3536

23,1

+38

+1,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Raport z wyników - PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych
w grupach obszarowych w 2010 roku
Grupa obszarowa
gospodarstw w ha UR
0-1
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
15-20
20-30
30-50
50-100
100 ha i więcej
Razem

Tabela 3

Użytkowanie gruntów (UR) w %
1,53
3,23
3,64
7,25
6,81
9,32
11,89
7,99
9,47
8,66
7,45
22,76
100,00

55,15 % gospodarstw użytkuje 15,65 %UR

22,51 % gospodarstw użytkuje 16,1 3 %UR
9,75 % gospodarstw użytkuje 11,89%UR
8,55 % gospodarstw użytkuje 17,46%UR
4,04 % gospodarstw użytkuje 38,87 % UR
100,00

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Raport z wyników - PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.
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4. Zróżnicowanie regionalne zmian w strukturze obszarowej rolnictwa
Zmiany struktury obszarowej rolnictwa w latach 2002 - 2010 wskazują na
jej bardzo duże zróżnicowanie regionalne. W Polsce w 2010 roku gospodarstwa
1-5 ha UR stanowiły ponad 55% ogólnej liczby gospodarstw. Największy udział
gospodarstw z tej grupy obszarowej występował w południowej części Polski,
w województwach małopolskim i podkarpackim, stanowił ponad 80%. Trzecim
z kolei województwem o największym udziale gospodarstw najmniejszych jest
województwo śląskie 77,5%. Najmniej gospodarstw małych było w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim (około 30%).
Natomiast stosunkowo dużo gospodarstw najmniejszych jest w województwach:
lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim (40-50%). Są to województwa, w których jest jednocześnie największy udział gospodarstw największych i średnia powierzchnia gospodarstwa jest duża (por. tabele 4 i 7). W tych województwach,
w których jest największy udział gospodarstw najmniejszych, najmniej jest gospodarstw największych powyżej 50 ha UR. W województwie małopolskim zaledwie
0,22%, w województwie podkarpackim 0,46% (tabela 4). Bardzo mały udział gospodarstw największych występował także w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim i świętokrzyskim (poniżej jednego procenta). Natomiast najwięcej gospodarstw największych było w województwie zachodniopomorskim - 9,82%, drugim województwem o największym udziale gospodarstw
największych jest województwo warmińsko-mazurskie - 7,06%. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i pomorskim, udział gospodarstw z tej
grupy obszarowej wynosi od 4,40 do 6,06% (tabela 4).
Bardzo wyraźnie jest zróżnicowana struktura użytkowania ziemi w ujęciu
regionalnym (tabela 5). Średnio w Polsce gospodarstwa o powierzchni powyżej
50 hektarów użytkują 30,33% ziemi. Najwięcej ziemi użytkowanej przez gospodarstwa powyżej 50 hektarów jest w województwie zachodniopomorskim ponad 70%.
W województwie lubuskim 61,5%, a województwach: dolnośląskim, opolskim,
pomorskim i warmińsko-mazurskim około 50%. Wynika to z tego, że w tych województwach w latach 1950-1990 dominowały gospodarstwa państwowe. Ponadto znaczący jest udział gospodarstw największych w województwach: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (około 35%). Z kolei najmniejszy udział ziemi użytkowanej
przez gospodarstwa największe występował w województwach: łódzkim i świętokrzyskim, znacznie poniżej 10%. Na szczególną uwagę zasługuje województwo podkarpackie, które charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw. Średnia powierzchnia ogółem gospodarstwa powyżej l ha UR wynosi tu 5,27 ha. Gospodarstwa
o powierzchni 1-5 ha stanowiły ponad 80% wszystkich gospodarstw (tabela 4).
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Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych
i województw w 2010 roku
Ogółem

Tabela 4

15

510

1015

1520

2030

3050

50 ha
i więcej

100,00

55,15

22,51

9,75

4,63

3,92

2,30

1,74

63462

100,00

52,07

21,42

9,70

4,66

4,39

3,36

4,40

67914

100,00

32,13

24,30

15,79

9,39

9,00

5,86

3,52

Lubelskie

189874

100,00

54,01

27,80

9,54

3,70

2,76

1,43

0,77

Lubuskie

23516

100,00

52,17

18,37

9,50

5,06

5,05

3,78

6,06

Łódzkie

134448

100,00

49,05

30,54

11,39

4,40

2,93

1,20

0,49

Małopolskie

162275

100,00

84,17

12,25

2,05

0,63

0,45

0,23

0,22

Mazowieckie

237 658

100,00

47,15

28,45

12,26

5,41

4,06

1,86

0,81

28479

100,00

45,80

20,54

10,69

6,43

6,33

5,24

4,96

Województwa

gospodarstw

w%

1 563 605

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Polska

Opolskie
Podkarpackie

145 172

100,00

82,14

13,44

2,24

0,74

0,59

0,39

0,46

Podlaskie

86013

100,00

30,14

25,58

18,38

10,57

9,34

4,55

1,43

Pomorskie

42840

100,00

37,68

22,24

14,81

8,19

7,38

4,94

4,76

Śląskie

77627

100,00

77,50

13,91

3,98

1,55

1,29

0,92

0,84

103 130

100,00

66,69

23,88

5,67

1,81

1,15

0,51

0,29

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

44403

100,00

30,77

17,24

15,41

10,15

11,20

8,18

7,06

123 893

100,00

38,35

24,47

15,63

7,87

6,78

4,03

2,87

31901

100,00

40,95

17,87

11,84

6,63

6,92

5,97

9,82

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

Natomiast udział ziemi użytkowanej przez gospodarstwa powyżej 50 ha, które
w strukturze gospodarstw stanowiły 0,44% wynosił 20,35%, jest to więcej niż w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim (tabela 5). Dane zamieszczone
w tabelach 4 i 5 świadczą jednoznacznie o dużym zróżnicowaniu regionalnym struktury gospodarstw według grup obszarowych i jeszcze większym zróżnicowaniu według struktury obszaru użytków rolnych.
Analizując zmiany dotyczące liczby gospodarstw w grupach obszarowych
w latach 2002-2010, dostrzeżemy następującą zależność, dopiero w grupie powyżej 30 ha zwiększyła się liczba gospodarstw. W pozostałych grupach ubyło gospodarstw. Można zatem wysunąć wniosek, że gospodarstwa powyżej 30 hektarów
są gospodarstwami rozwojowymi. Z przytoczonych wcześniej badań W. Jóźwiaka
wynika, że dopiero gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU są
gospodarstwami rozwojowymi [Jóźwiak 2010]. Z analizy danych rachunkowości
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Polski FADN wynika, że gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 16-40 ESU to
gospodarstwa, w których średnia powierzchnia UR w latach 2007-2009 wynosiła
około 37 ha [Goraj i in. 2008, 2009 i 2010]. Istnieje zatem duża zgodność w ocenie możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych w Polsce, wynikająca z badań
W. Jóźwiaka i wyników PSR 2010.
Tabela 5
Struktura użytków rolnych według grup obszarowych
i województw w 2010 roku
Województwa

Ogółem
w ha

Polska
Dolnośląskie

15

510

1015

1520

2030

3050

50 ha
i więcej

14,36

16,42

12,13

8,16

9,70

8,90

30,33

w%

15246617 100,00
953672 100,00

8,51

10,28

7,83

5,35

7,07

8,60

52,36

Kujawsko-pomorskie

1081128 100,00

5,24

11,28

12,17

10,16

13,74

13,95

33,45

Lubelskie

1392055 100,00

20,07

26,78

15,67

8,67

9,04

7,34

12,43

Lubuskie

444902 100,00

6,59

7,01

6,11

4,61

6,47

7,70

61,50

Łódzkie

993455 100,00

18,23

29,47

18,52

10,23

9,48

6,00

8,07

Małopolskie

616703 100,00

52,02

21,42

6,42

2,83

2,87

2,26

12,17

Mazowieckie

2000562 100,00

15,21

24,21

17,62

11,04

11,57

8,22

12,13

Opolskie

514205 100,00

6,35

8,23

7,19

6,16

8,54

11,06

52,47

Podkarpackie

645143 100,00

44,08

20,09

6,00

2,89

3,22

3,37

20,35

1064471 100,00

6,74

15,28

18,19

14,72

18,18

13,56

13,34

Podlaskie
Pomorskie

802516 100,00

5,14

8,76

9,69

7,53

9,52

10,06

49,30

Śląskie

424101 100,00

31,80

17,53

8,77

4,89

5,73

6,49

24,79

534645 100,00

34,09

31,61

13,07

5,96

5,36

3,68

6,22

Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie

1050281 100,00

3,28

5,42

8,05

7,43

11,53

13,09

51,22

Wielkopolskie

1778539 100,00

6,86

12,54

13,33

9,45

11,39

10,60

35,84

950239 100,00

3,41

4,39

4,86

3,85

5,66

7,72

70,11

Zachodniopomorskie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

W Polsce gospodarstw powyżej 30 ha było w 2010 roku 63,1 tys. Spośród ogólnej liczby gospodarstw rozwojowych w Polsce (powyżej 30 ha), najwyższy odsetek
jest w województwie wielkopolskim 13,54% (to jest 16775 gospodarstw w stosunku do wszystkich gospodarstw w województwie), następnie w województwach
warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim (ponad 10%)
w każdym. Z kolei najmniej gospodarstw rozwojowych było w województwach:
małopolskim - 1,16%, świętokrzyskim - 1,31%, podkarpackim - 1,96% i śląskim
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-2,17% (tabela 4). W latach 2002 -2010 zaszły zmiany zarówno w strukturze obszarowej gospodarstw jak i strukturze użytkowania ziemi, natomiast w dalszym
ciągu zachowany został układ przestrzenny struktury gospodarstw i użytkowania
ziemi. W Polsce północnej, zachodniej i środkowo - zachodniej dominują gospodarstwa większe, które użytkują ponad 50 % ziemi. Z kolei w Polsce południowej
i południowo-wschodniej większy jest udział gospodarstw małych, które użytkują
większość gruntów.
Najkorzystniejsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim, w którym 5039 gospodarstw powyżej 30 hektarów użytkuje 77,83% ziemi (tabela 5).
Korzystna jest również sytuacja w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, pomorskim, w których gospodarstwa powyżej 30 ha użytkują
60-70% ziemi. Również w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
około 50% zasobów ziemi jest w posiadaniu gospodarstw powyżej 30 ha (tabela
5, rysunek l i 2).
Dla zachowania konkurencyjności polskiego rolnictwa z krajami Unii Europejskiej, szczególnie UE-15 należy dążyć do poprawy struktury obszarowej gospodarstw [Mańko i in. 2007 i 2008]. Z tego też względu szczególnie ważne są gospodarstwa największe, powyżej 50 hektarów. W roku 2002 było w Polsce takich gospodarstw 19,8 tys., a w 2010 roku 27,2 tys., jest to wzrost o 37,0%. We wszystkich
województwach zwiększyła się liczba gospodarstw powyżej 50 ha (tabela 6). Co
ciekawe, że dynamika wzrostu gospodarstw była większa w tych województwach,
w których dominują gospodarstwa małe. Największa dynamika była w województwie podkarpackim, liczba tych gospodarstw w 2010 roku w stosunku do 2002
roku wzrosła aż o 81,4%, następnie lubelskim 70,9% i małopolskim 61,1%. Również dynamika powyżej średniej w kraju była w województwach świętokrzyskim,
śląskim i mazowieckim. Natomiast znacznie wolniej od liczby gospodarstw wzrastała powierzchnia ziemi użytkowanej przez te gospodarstwa, wzrost w analizowanym okresie o 6,9%. W kilku województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim
i zachodnio-pomorskim wystąpił spadek ziemi użytkowanej przez gospodarstwa
powyżej 50 ha w 2010 roku w stosunku do 2002 o 2% (tabela 6).
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Średnia powierzchnia ogółem gospodarstwa rolnego
w 2010 roku (ha)
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Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

Jedynie w województwach, w których odnotowano największy wzrost liczby
gospodarstw, również w największym stopniu wzrosła użytkowana powierzchnia. Dotyczy to województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Konsekwencją większego tempa wzrostu liczby gospodarstw niż użytkowanej ziemi jest spadek (i to znaczny) średniej powierzchni gospodarstwa. W roku 2002
średnia powierzchnia gospodarstwa powyżej 50 ha wynosiła 218,4 ha, a w 2010
roku 170,3 ha, jest to spadek o 48,1 ha, czyli o 22%. Jedynie w województwie
małopolskim wystąpił wzrost średniej powierzchni gospodarstwa o 21,35 ha tj.
o 11,5% (tabela 6). W większości pozostałych województw występował jednak
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spadek średniej powierzchni gospodarstw powyżej 50 ha UR w granicach 20-25%
i był zbliżony do średniej w Polsce. W tej sytuacji nasuwa się pytanie co było tego
przyczyną. Wynika to z tego, że znaczna część gospodarstw z grupy obszarowej
30-50 ha powiększyła powierzchnie. Wzrost powierzchni spowodował przejście
tych gospodarstw do grupy obszarowej powyżej 50 hektarów, natomiast zwiększenie powierzchni gospodarstwa nie było znaczące. Potwierdzaj ą to wyniki spisu,
z których wynika, że wzrost liczby gospodarstw powyżej 50 ha wynosił 37,01%,
a użytkowanej ziemi tylko 6,86% (tabela 6).
Rysunek 2
Udział ziemi użytkowanej przez gospodarstwa o powierzchni
powyżej 30 ha UR w 2010 roku (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.
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Liczba, użytkowanie i średnia powierzchnia gospodarstw
powyżej 50 ha UR według województw w latach 2002 i 2010
Powierzchnia
użytków rolnych
(w ha UR)

Województwo
2002

2010

Liczba gospodarstw

2002=100 2002

Tabela 6

Średnia
powierzchnia gospodarstwa
(w ha UR)

2010

2002100

2002

2010

2002=100

Polska

4327667 4624348

106,86

19816

27150

137,01

218,39

170,33

77,99

Dolnośląskie

487900

499388

102,35

2138

2792

130,59

228,20

178,86

78,38

Kujawsko-pomorskie

300510

361652

120,35

1784

2390

133,97

168,45

151,32

89,83

Lubelskie

164465

173088

105,24

851

1455

170,98

193,26

118,96

61,55

Lubuskie

278044

273630

98,41

996

1426

143,17

279,16

191,89

68,74

Łódzkie

66573

80144

120,39

455

658

144,62

146,31

121,80

83,25

Małopolskie

41774

75052

179,66

226

364

161,06

184,84

206,19

111,55

Mazowieckie

199678

242752

121,57

1282

1927

150,31

155,76

125,97

80,88

Opolskie

256618

269779

105,13

1051

1413

134,44

244,17

190,93

78,20

Podkarpackie

105819

131311

124,09

370

671

181,35

286,00

195,69

68,43

Podlaskie

112171

141987

126,58

801

1232

153,81

140,04

115,25

82,30

Pomorskie

388948

395624

101,72

1785

2040

114,29

217,90

193,93

89,00

Śląskie

99636

105152

105,54

462

655

141,77

215,66

160,54

74,44

Świętokrzyskie

27697

33242

120,02

199

304

152,76

139,18

109,35

78,57

Warmińsko-mazurskie

543520

537907

98,97

2419

3134

129,56

224,69

171,64

76,39

Wielkopolskie

584328

637402

109,08

2599

3555

136,78

224,83

179,30

79,75

Zachodniopomorskie

669984

666238

99,44

2398

3134

130,69

279,39

212,58

76,09

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

W latach 2002-2010 zaszły zmiany średniego obszaru gospodarstwa (tabela 7).
W roku 2002 średnia powierzchnia gospodarstwa powyżej l ha wynosiła w Polsce
9,60 ha, a w 2010 roku 11,22 ha (wzrost o 16,9%). We wszystkich województwach
wystąpił wzrost średniej powierzchni gospodarstwa, największy w województwie
opolskim i lubuskim (ponad 30%), a na poziomie około 25% zwiększyła się powierzchnia gospodarstwa w województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. W roku 2010 największe gospodarstwa
były w województwie zachodniopomorskim, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa powyżej l ha wynosiła 33,73 ha i była większa od przeciętnej powierzchni
gospodarstwa w Polsce o 22,51 ha. Na uwagę zasługuje fakt występowania w tym
województwie dużej różnicy pomiędzy średnią powierzchnią gospodarstw powyżej l ha, a średnią powierzchnią ogółem, jest to różnica 11,25 ha. Wynika to z fak-
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tu, że w województwie zachodniopomorskim duży jest udział gospodarstw do l ha
– 33,6%, podobna sytuacja jest w opolskim – 36,5% i lubuskim – 45,3%. Korzystna sytuacja ze względu na średnią powierzchnię gospodarstwa występuje także
w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, pomorskim,
niewiele ustępuje im województwo kujawsko-pomorskie o średniej powierzchni
gospodarstwa powyżej l ha – 18,5 hektara.
Tabela 7
Zmiany przeciętnej powierzchni ogółem gospodarstwa
według województw w latach 2002 i 2010
2002

2010

2002=100

Gospodarstwa
ogółem

powyżej 1 ha

ogółem

powyżej 1 ha

ogółem

powyżej 1 ha

Polska

6,59

9,60

7,93

11,22

120,33

116,88

Dolnośląskie

7,96

13,13

10,49

16,24

131,78

123,69

10,54

15,14

14,33

18,50

135,96

122,19

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

5,91

7,89

6,44

8,48

108,97

107,48

Lubuskie

9,63

16,21

11,90

21,24

123,57

131,03

Łódzkie

6,18

7,20

6,90

8,46

111,65

117,50

Małopolskie

2,61

4,11

3,00

4,76

114,94

115,82

Mazowieckie

7,01

8,73

8,53

9,81

121,68

112,37

Opolskie

8,02

13,78

12,22

18,95

152,37

137,52

Podkarpackie

3,11

4,56

3,23

5,27

103,86

115,57

Podlaskie

11,33

13,50

12,35

14,77

109,00

109,41

Pomorskie

13,44

18,80

15,77

22,20

117,34

118,09

Śląskie

2,51

5,06

3,37

6,43

134,26

127,08

Świętokrzyskie

4,17

5,50

4,59

6,02

110,07

109,45

16,43

25,07

18,74

27,20

114,06

108,50

9,91

14,11

12,20

15,84

123,11

112,26

16,03

27,01

22,58

33,73

140,86

124,88

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Użytkowanie gruntów PSR 2010, GUS,
Warszawa 2011.

5. Podsumowanie
W latach 2002-2010 zaszły w Polsce korzystne zmiany zarówno w strukturze
gospodarstw jak i strukturze użytkowania zasobów ziemi. W badanym okresie
ubyło ogółem 655 tys. gospodarstw (22,33%), a w grupie gospodarstw powyżej
l ha UR 393 tys. (20,09%). Najwięcej ubyło tych gospodarstw, które mają ograni-
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czone możliwości rozwoju. Z danych PSR 2010 wynika, że są to gospodarstwa do
30 hektarów. Dopiero w grupach obszarowych powyżej 30 ha odnotowano wzrost
liczby gospodarstw. Korzystniejsze zmiany niż w strukturze obszarowej gospodarstw miały miejsce w strukturze użytkowania ziemi. Ubyło ziemi użytkowanej
w bardzo małych i małych gospodarstwach, a przybyło w gospodarstwach powyżej
30 hektarów. Porównując wyniki spisów rolnych 2002 i 2010 należy mieć obawy
o to, czy w Polsce jest wystarczająca liczba gospodarstw rozwojowych, a także tych,
które mają szansę na rozwój. Do grupy gospodarstw, które mają szansę na rozwój,
można także zaliczyć gospodarstwa 20-30 ha. Porównując wyniki PSR 2002 i 2010
to w tej grupie ubyło 9,6 tys. gospodarstw (4,5%). Jest to zatem grupa gospodarstw
dość stabilnych. W latach 2002-2010 wyłoniła się w Polsce grupa około 125 tys. gospodarstw, które w strukturze gospodarstw powyżej l ha stanowią 7,9% i użytkują
około 50% ziemi. Powstaje jednak zasadnicze pytanie: czy taka liczba gospodarstw
jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski1?
Analizując zmiany w użytkowaniu ziemi należy zwrócić uwagę na jeszcze jedno dość powszechne zjawisko, które nasiliło się po wstąpieniu Polski do UE.
Dane GUS podają użytkowanie ziemi według tytułu własności, należy jednak
odróżnić strukturę użytkowania od struktury posiadania (własności) ziemi. Nabrało to szczególnego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i objęciu polskich rolników systemem płatności obszarowych. Ten mechanizm
WPR spowodował osłabienie przemian strukturalnych. Rolnicy z mniejszych
gospodarstw nie sprzedają ziemi, a wydzierżawiają ją. Dość powszechną praktyką
są nieformalne ustne umowy najmu, a dopłaty obszarowe przejmują właściciele gruntów. Faktyczna struktura użytkowania ziemi jest zatem w Polsce o wiele
bardziej korzystna niż struktura własnościowa, trudno jest natomiast oszacować
rozmiary tego zjawiska.
Zmiany struktury obszarowej i użytkowania ziemi są procesami długotrwałymi. Związane jest to z możliwością odejścia od rolnictwa albo poszukiwaniem
dodatkowych źródeł dochodu, pod warunkiem, że jest taka alternatywa. Starszy
wiek ludności rolniczej, niskie wykształcenie, brak umiejętności i mała mobilność
tych ludzi powoduje, że decydują się na pozostanie w gospodarstwie, przyjmując strategie przetrwania. Takich gospodarstw jest w Polsce większość (80-90%),
natomiast użytkują one coraz mniej ziemi i pod względem produkcyjnym ich
znaczenie maleje.
Wyniki PSR 2010 potwierdziły, że w dalszym ciągu utrzymują się duże różnice regionalne zarówno w odniesieniu do struktury gospodarstw jak i struktury użytkowania ziemi według grup obszarowych. Różnice te uwarunkowane są historycznie,
1 W. Michna (Michna 2005) uważa, że Polska powinna posiadać 500 tys. gospodarstw rozwo-

jowych, w przeciwnym razie nie osiągnie samowystarczalności żywnościowej.
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jak i przemianami polityczno-społecznymi, które miały miejsce po wojnie, wówczas
gdy na ziemiach odzyskanych powstały głównie gospodarstwa państwowe. Stąd też
w Polsce północnej, zachodniej i środkowo-zachodniej dominują gospodarstwa
większe, które użytkują ponad 50% ogólnego zasobu ziemi. Z kolei w Polsce południowej i południowo wschodniej, większy jest udział gospodarstw małych, które
użytkują większość gruntów. Spośród 16 województw, najkorzystniejsza sytuacja
pod względem struktury obszarowej występuje w województwach: zachodnio-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, opolskim i pomorskim. Do województw o korzystnej strukturze obszarowej rolnictwa można zaliczyć
także województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.
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STRESZCZENIE

Podstawowym celem pracy jest analiza zmian struktury obszarowej rolnictwa
w Polsce i w przekroju województw w latach 2002-2010. Dla zrealizowania postawionego
celu wykorzystano wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2002-2010 zaszły w Polsce istotne zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw, w tym czasie ubyło 655 tysięcy (22,3%) gospodarstw ogółem. Zmniejszeniu uległa liczba gospodarstw rolnych do 30 hektarów. Przyrost
gospodarstw wystąpił dopiero w grupach obszarowych powyżej 30 ha UR. Zmiany w strukturze użytkowania ziemi są zbieżne ze zmianami w strukturze obszarowej gospodarstw. Nastąpił bardzo znaczący ubytek ziemi użytkowanej w gospodarstwach najmniejszych. Przyrost
użytkowania ziemi wystąpił dopiero w gospodarstwach większych niż 30 ha UR. W roku
2010 tylko 4% gospodarstw o powierzchni powyżej 30 hektarów użytkowało prawie 39%
zasobów ziemi, a zaledwie 0,44% gospodarstw powyżej 100 ha, użytkowało około 23%
gruntów. W dalszym ciągu zachowany został dotychczasowy rozkład przestrzenny gospodarstw zarówno pod względem struktury gospodarstw rolnych oraz struktury użytkowania ziemi według grup obszarowych. W Polsce północnej, zachodniej i środkowo
– zachodniej dominują gospodarstwa większe, które użytkują ponad 50 % ziemi. Z kolei
w Polsce południowej i południowo – wschodniej większy jest udział gospodarstw małych, które użytkują większość gruntów.
ROMAN SASS
CHANGES IN THE TERRITORIAL STRUCTURE OF AGRICULTURE IN POLAND
WITHIN THE RAGE OF THE PROVINCES IN THE YEARS 2002-2010

Key words: territorial structure offarms, structure ofthe use ofland, regional differentiation,
average arę offarms, developmental farms
SUMMARY

The basic aim of the study is the analysis of the changes in the territorial structure of
farms and the use of lands in Poland within the range of provinces in the years 2002-2010.
In order to realize the established goal, the results of the Agricultural Census conducted
in 2010 were used. From the conducted studies it results, that in the years 2002-2010 in
Poland there occurred essential changes in the territorial structure of farms, in total 655
thousand (22,3%) of farms disappeared. The number of farms up to 30 acreage was subject
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to decrease. The increase of farms occurred only in the territorial groups above 30 acreage
of arable land. The changes in the structure of the use of land are coincident with the changes in the territorial structure of farms. There occurred a very considerable loss of land
used by the smallest farms. The increase of the use of land occurred only at farms bigger
than 30 acreage of arable land. In 2010 only 4% of farms of the area over 30 acreage used
almost 39% of land resources, while only 0,44% of farms over 100 acreage has been using
about 23% of arable land. Ali the time the so-far existing spatial distribution of farms has
been preserved, as far as territorial structure of farms and the use of land is concerned.
In the northern, western and central-western Poland there prevail bigger farms that have
been using more than 50% of land. On the other hand, in the southern and south-eastern
Poland, the share of small farms using most of the lands is bigger.
e-mail: roman.sass@kpodr.pl
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INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W SPRZEDAŻY
BEZPOŚREDNIEJ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
NA PRZYKŁADZIE WITRYNY WWW.ODROLNIKA.PL
1. Wstęp
Internet to jeden z najpopularniejszych ostatnio środków przekazywania informacji, a ogrom funkcji jakie spełnia on w naszym życiu zwiększa się właściwie
każdego dnia. Wielość aktów komunikacyjnych dokonywana za pośrednictwem
technologii komputerowych spowodowała, iż problem ograniczania bogactwa
przekazu na rzecz zwiększenia jego zasięgu czy też szybkości właściwie przestał
istnieć. Internet wykorzystywany jest coraz częściej przez przedsiębiorców – także
z sektora MŚP – jako narzędzie do prowadzenia działalności gospodarczej. Według danych publikowanych przez GUS w roku 2012, z roku na rok zwiększa się
liczba podmiotów utrzymujących własną stronę internetową. W 2008 roku posiadało ją 56,5% działających w Polsce przedsiębiorstw, w 2009 – 57,4%, a w 2011
już 64,7%. Przyrost ten wydaje się być imponujący, do momentu, w którym wspomnimy, że w rankingu krajów europejskich pod względem posiadania stron internetowych przez przedsiębiorstwa, wyprzedzają nas takie kraje jak: Słowacja,
Czechy, Litwa, Estonia czy Słowenia [Społeczeństwo… 2012, 61-62, 65].
Internet umożliwia błyskawiczny i właściwie nieograniczony przepływ najcenniejszych dzisiaj zasobów – informacji. To jak szybko dane zostaną przekazane,
w jakiej formie, komu i kiedy, często decyduje o sukcesie organizacji, czy konkretnego przedsięwzięcia. Coraz częstszą praktyką wykorzystywaną w Internecie
jest polecanie produktów czy usług. Sieć sprawia, że o nowinkach nie trzeba już
rozmawiać z sąsiadem przez płot. Użytkownicy Internetu, a więc także nabywcy
poszczególnych dóbr wywołują poprzez dyskusje na forach czy portalach społecz-
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nościowych zainteresowanie prasy i kolejnych mediów [Trout, Rivkin 2011, 144].
W Polsce wciąż jeszcze mamy do czynienia z dużym zapóźnieniem w stosunku do
krajów Europy Zachodniej w zakresie korzystania z sieci. W kraju tylko nieco ponad połowa ludności korzysta z Internetu, społeczeństwo cyfrowe tworzą głównie
osoby młode, natomiast e-wykluczeniu podlegają najczęściej osoby starsze (po
60-tym roku życia) [Załącznik… 2012, 14-15].

2. Uwagi metodyczne
Głównym celem opracowania była próba dokonania oceny, czy wykorzystanie strony internetowej do sprzedaży płodów rolnych przez rolników jest zasadne
i może być stosowane przez grupę producentów rolnych. Dla zrealizowania założonego celu przeprowadzona została analiza danych zawartych na stronie www.
odrolnika.pl. Strona ta została powołana przez grupę producentów rolnych z województwa małopolskiego (7 gospodarstw) i podkarpackiego (1 gospodarstwo).
W opracowaniu wykorzystane zostały ponadto dane zebrane podczas spotkań
z producentami rolnymi, którzy sprzedają swoje produkty za pośrednictwem
Internetu. Dane te zbierane były w oparciu o przygotowany kwestionariusz wywiadu, który składał się z 40 pytań otwartych. Dane zbierane były we wrześniu
i w październiku 2012. Pozyskane informacje dotyczyły lat 2010 -2012. Wywiad
przeprowadzono w trzech gospodarstwach, których dane teleadresowe były zamieszczone na stronie projektu. W celu opracowania pozyskanych informacji posłużono się metodą opisową.

3. Sprzedaż bezpośrednia – dotychczasowe doświadczenia
Dla wielu producentów najskuteczniejszym sposobem dotarcia do klientów
jest bezpośredni z nimi kontakt. Możliwe jest to m.in. w ramach sprzedaży bezpośredniej. Pojęcie to używane jest zamiennie z takimi terminami jak: sprzedaż
osobista, akwizycja. Sprzedaż bezpośrednia charakteryzuje się bezpośrednim
kontaktem sprzedającego z kupującym [Bielski 1998, 298]. Definicja kompleksowa podaje, iż sprzedaż bezpośrednia jest to „zbieranie zamówień i dostarczanie
produktów (towarów i usług) ostatecznemu nabywcy poza siecią sklepów detalicznych, najczęściej w domach, miejscach pracy, w ramach transakcji inicjowanych
przez osobę sprzedawcy w kontakcie osobistym” [Brodie 2005, 97-118].
To, czy klient zdecyduje się na dokonanie zakupu w danym miejscu (w tym
przypadku u rolnika) jest zależne m.in. od zespołu cech opisujących konsumenta
(np. miejsce zamieszkania, zawód), od zgłaszanych przez niego potrzeb (np. wynikających z wcześniejszych doświadczeń zakupowych) oraz od formy dystrybu-

Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej ...

59

cji (np. lokalizacja punktu sprzedaży, komunikacja z rynkiem) [Łukasik 2008, 3132]. Sprzedaż bezpośrednia cechuje się skróceniem kanału dystrybucji, bowiem
nie ma tu potrzeby budowania wydłużonych łańcuchów powiązań pomiędzy
producentem, a odbiorcą [Aguglia, Salvioni 2010, 1701]. Cała wypracowana nadwyżka bezpośrednia może być przejmowana przez producenta, minimalizowane
są koszty obsługi, a nabywcy mają zagwarantowany satysfakcjonujący poziom obsługi [Frąckiewicz 2004, 189]. W aspekcie takiej sprzedaży jedynym problemem
pozostaje szybkie, tanie i skuteczne dotarcie oraz pozyskanie klienta. Narzędziem
tutaj wykorzystywanym może być Internet oraz zbudowanie i utrzymanie z jego
pomocą sieci kontaktów [Rosell 2011, 101].
Koncepcja sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa nie
jest pomysłem nowym. Doświadczeniem w tym zakresie mogą pochwalić się
gospodarstwa z UE, czy ze Stanów Zjednoczonych. W USA znane są praktyki
sprzedaży bezpośredniej dokonywanej u rolnika, np. zbierz sam warzywa, owoce,
zetnij sam swoją choinkę. Również rolnicy w Stanach poszerzają swoje propozycje
oferując na sprzedaż np. wyroby rękodzieła, lokalnego rzemiosła, własnoręcznie
przygotowane wypieki, kwiaty z domowych ogródków i inne powiązane produkty
[Gale 1997, 20].
Idea sprzedaży płodów rolnych z wykorzystaniem do tego celu pośrednictwa
Internetu była również przedmiotem zainteresowania badaczy. Badania prowadzone w USA pozwoliły na wskazanie czynników sukcesu w tym zakresie. Znalazły się wśród nich: rodzaj sprzedawanych produktów, dobrze przygotowana
strona internetowa, oszczędność czasu rolnika, doświadczenie w pracy z komputerem i Internetem, zróżnicowanie w zakresie odmian i gatunków sprzedawanych produktów [Ball, Duval 2002, 11]. W sieci znaleźć można przykłady stron
internetowych, za pośrednictwem których umożliwia się sprzedaż płodów rolnych, np. www.localharvest.org, www.farmersweb.com, www.justfood.org, www.
rondoutvalleygrowers.org (USA), www.bigbarn.co.uk (Wielka Brytania), www.
odrolnika.pl (Polska).

4. Sprzedaż internetowa płodów rolnych – analiza przypadku
Coraz częściej Internet do swoich celów wykorzystują producenci rolni. Rolnicy są już nie tylko nabywcami dokonującymi zakupów za pośrednictwem kanałów internetowych, ale coraz częściej oferują możliwości nabycia przez Internet
dóbr lub usług przez siebie wytwarzanych. O ile zjawisko to jest już popularne
jeżeli chodzi o gospodarstwa oferujące wypoczynek na wsi, o tyle nowością jest
sprzedaż produktów rolnych (artykułów żywnościowych) dokonywana przez rolnika za pośrednictwem sieci internetowej.
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Przykładem takiej działalności jest strona www.odrolnika. Powstała ona
w czerwcu 2010 jako inicjatywa grupy osób – rolników z terenu województwa
małopolskiego i podkarpackiego. Grupę tworzy obecnie ośmiu rolników, z których trzech uczestniczy w tej formie sprzedaży od momentu jej uruchomienia
i są jej pomysłodawcami1. Pozostałe osoby uruchomiły sprzedaż wraz ze wzrostem zainteresowania ze strony klientów. Projekt odrolnika.pl jest przygotowywany i prowadzony przez rolników, a głównym jego celem jest: „(…)sprzedaż
bezpośrednia produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych w celu
umożliwienia im dalszej egzystencji” [www.odrolnika.pl]. Należy w tym miejscu
dodać, iż gospodarstwa działające wspólnie w ramach projektu nie są podmiotami nowymi. Istnieją na rynku od co najmniej kilku lat2, a ich pozycja rynkowa
jest ugruntowana. Możliwość oferowania produktów za pośrednictwem strony
internetowej dla każdego producenta objętego badaniami jest tylko dodatkowym
źródłem pozyskiwania przychodów, o tyle atrakcyjnym, że pozwalającym na prowadzenie promocji gospodarstwa w szerokim zakresie. Z wywiadów przeprowadzonych z rolnikami wynika, że zmniejszenie lub zawieszenie sprzedaży, która
dokonuje się za pośrednictwem strony, nie wpłynie drastycznie na sytuację finansową gospodarstw, bowiem będą one w stanie pozyskiwać środki na utrzymanie
z innych prowadzonych działalności, np. agroturystyka czy sprzedaż produktów
ekologicznych.
Podczas spotkań z rolnikami uczestniczącymi w projekcie zadano im pytanie
o powód, dla którego zdecydowali się sprzedawać za pośrednictwem strony www.
odrolnika.pl. Rolnicy wymieniali tutaj takie powody jak: alternatywna możliwość
sprzedaży sezonowo pojawiających się nadwyżek, brak dużych partii produktów,
co mogłoby przemawiać za kierowaniem nadwyżek do np. odbiorców hurtowych.
Przyczyną najczęściej wymienianą było jednak zbudowanie grona stałych odbiorców, dla których konkretni rolnicy są zaufanymi dostawcami, ale przede wszystkim producentami produktów wysokiej jakości, pochodzących z wiadomego źródła. Rolnicy wskazali, iż ich klienci pochodzą zwykle z większych miast (np. Kraków) dlatego dotarcie do nich w inny sposób, niż za pomocą strony internetowej,
byłoby dla nich zbyt kosztowne, bądź znacznie utrudnione.
W ramach strony internetowej funkcjonuje kilka zakładek pozwalających
m.in. na dotarcie do informacji o tym kim są rolnicy, których produkty konsument nabywa. Z większością z nich można się kontaktować telefonicznie lub mailowo. Poprzez stronę internetową uzyskać można również informacje o producentach, o tym jak i gdzie można nabyć produkty. Na stronie funkcjonuje także
blog, można z jego pomocą zadać pytanie dotyczące produktów.
1 Informacje pozyskane w trakcie spotkań z rolnikami.
2 Informacje pozyskane w trakcie spotkań z rolnikami.
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Za pośrednictwem strony internetowej można w każdej chwili zobaczyć jakie
produkty są sprzedawane oraz dowiedzieć się jakie mają ceny. Rodzaj oferowanych
produktów zmienia się w zależności od pory roku, część produktów dostępnych
jest cały rok. Asortyment jest dość szeroki i obejmuje nieprzetworzone warzywa
i owoce oraz zioła. W trakcie spotkań z rolnikami pozyskano informacje, iż część
z nich miała zamiar oferować przetworzone produkty (np. soki, dżemy, przeciery). Jednakże ze względu na znaczne koszty, które musiałyby być poniesione, aby
uruchomić działalność przetwórczą, pomysł ten został chwilowo odłożony.
Cechą charakterystyczną sprzedaży prowadzonej w ramach projektu jest przyjęcie przez rolników założenia, iż będą oni samodzielnie dostarczać produkty.
Założenie to zostało poczynione, aby uniknąć wpływu na wysokość cen marży
pośredników. Istotne jest, że rolnik przejmuje w ten sposób całą nadwyżkę bezpośrednią oraz, że taka forma sprzedaży umożliwia kontakt konsumenta z producentem. Rolnicy podczas spotkań podkreślali znaczenie bezpośrednich spotkań
z konsumentami, ponieważ klienci mogą i chcą się dowiedzieć kto, gdzie, kiedy
i w jaki sposób produkuje to, co kupują. W pierwszych miesiącach funkcjonowania strony poszczególni rolnicy zamiennie dowozili partie produktów do odbiorców finalnych, natomiast w chwili obecnej zadanie to przejęło dwoje producentów. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie produkty mogą być
dostarczane w inny sposób (np. kurierem), jednakże rolnicy nie korzystają z tego
typu rozwiązań, bowiem doświadczenia przeszłości wskazują, iż produkty dostarczane w ten sposób charakteryzowały się niską jakością, np. produkty dostarczane
były często po terminie, co budziło zastrzeżenia co do ich świeżości, owoce bądź
warzywa były poobijane, uszkodzone, wymieszane w opakowaniach. Zamówienia
są realizowane w przypadku gdy ich wartość przekracza 200 zł, bowiem producenci wskazywali, iż dowożenie mniejszych wartościowo partii produktów jest
dla nich nieopłacalne, przy czym na pierwszym miejscu nie były stawiane koszty
transportu, ale koszty związane z koniecznością poświęcenia czasu na dowiezienie produktów do konsumentów i w związku z tym niemożnością przeznaczenia
go na pracę w gospodarstwie.
Rolnicy samodzielnie, metodami ekologicznymi i tradycyjnymi wytwarzają
sprzedawane przez siebie płody rolne. Powoduje to, iż możliwości zwiększenia
produkcji są znikome. Producenci podczas rozmów wielokrotnie podkreślali, że
ich głównym zamierzeniem jest utrzymanie wysokiej jakości produktów, dlatego
nawet w przypadku wyczerpania bieżącej produkcji nie ma możliwości zaspokojenia popytu przez np. zakup i odsprzedaż produktów od innych rolników. Maksymalna powierzchnia upraw (z której produkcja przeznaczona była na sprzedaż
w ramach projektu) w jednym gospodarstwie uczestniczącym w projekcie to
45 arów. Przy ręcznym systemie produkcji warzyw i owoców właściwa uprawa
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większej powierzchni jest zdaniem rolników bardzo uciążliwa. Rolnicy wskazywali, iż były podejmowane próby znalezienia pracowników najemnych spoza
członków ich rodzin, jednakże nie spotkało się to z zainteresowaniem ze strony
osób bezrobotnych w najbliższej okolicy.
Producentów poproszono o określenie grup odbiorców, do których kierują
oni swoje produkty. Przeprowadzone wywiady pozwoliły na wytypowanie grup
odbiorców:
 odbiorcy, którzy poszukują żywności wysokiej jakości, wytwarzanej metodami naturalnymi, bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków
ochrony roślin, hormonów wzrostu, czy organizmów modyfikowanych genetycznie,
 odbiorcy, którzy cierpią na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne, w tym
zwłaszcza alergie pokarmowe,
 odbiorcy, którzy cierpią z powodu chorób nowotworowych, w tym w szczególności osoby stosujące tzw. Terapię Gersona, w ramach której zaleca się
osobom chorym na nowotwory spożywanie świeżego, ekologicznego pożywienia, soków owocowo-warzywnych [www.terapiagersona.com.pl ], itp.,
 młode matki, które w obawie o zdrowie dzieci chcą nabywać wyłącznie wysokiej jakości produkty, pochodzące z zaufanego źródła,
 rolnicy wymienili również odbiorców, którzy nabywają znaczne ilości różnych produktów z przeznaczeniem na przygotowywanie pasz dla zwierząt,
np. dla psów, czy koni.
Rolnicy podczas spotkań podkreślali, iż w grupie ich klientów nie ma w tej
chwili odbiorców grupowych. Różnego rodzaju podmioty wyrażały chęć podjęcia
współpracy i odbierania produktów – restauracje, firmy cateringowe, sklepy. Jednakże polityka zachowania wysokiej jakości produktów oraz ograniczone możliwości produkcyjne poszczególnych rolników uniemożliwiły tego typu współpracę. Producenci nie wykluczyli jednak podjęcia jej w przyszłości.

5. Skutki uruchomienia strony internetowej www.odrolnika.pl
Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.odrolnika.pl były
w pierwszym etapie działania inicjatywy głównym źródłem informacji o projekcie. Wraz z upływem czasu zgłosili się pierwsi klienci, nastąpił wzrost zainteresowania ze strony konsumentów. Część klientów pojawiła się także dzięki
wzajemnemu polecaniu się. Przykładowo gospodarstwa oferujące wypoczynek
przekazywały turystom informacje o możliwości zakupu płodów rolnych za pośrednictwem strony, bez konieczności przyjazdu do siedziby gospodarstwa, ale
za to z możliwością osobistego kontaktu z producentem rolnym. Oryginalność
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pomysłu spowodowała, iż grupą rolników zaczęły interesować się media, i to
głównie dzięki ich zabiegom informacje o projekcie stały się szeroko znane. Rolnicy współtworzący projekt udzielali wywiadów radiowych i telewizyjnych dla
regionalnych oraz ogólnokrajowych mediów. Również prasa zainteresowała się
pomysłem – wywiady z rolnikami zamieszczane były w popularnych dziennikach
i tygodnikach. Rolnicy wspólnie stworzyli znak graficzny (rysunek 1), którym
oznaczają opakowania zbiorcze, w których przewożone są produkty.
Rysunek 1
Znak graficzny, którym oznaczane są opakowania produktów
sprzedawanych przez rolników w ramach projektu www.odrolnika.pl

Źródło: Informacje pozyskane w trakcie spotkań z rolnikami.

Na stronie www.odrolnika.pl zamieszczone są filmiki dokumentujące sposób
przygotowywania produktów do wysyłki. Nagrania te oraz kolejne przedstawiające relacje z uczestnictwa rolników z różnego rodzaju targach, spotkaniach, wystawach można znaleźć również w popularnych serwisach internetowych, jak np.
www.youtube.pl
Rolnicy podczas spotkań zwrócili uwagę na nowe możliwości rozwoju gospodarstw, które pojawiły się po uruchomieniu strony internetowej. Do gospodarstw
tworzących projekt zaczęły napływać propozycje współpracy m.in. od biur podróży. Coraz częściej pojawiali się w nich bowiem turyści, którzy za cel swojej
wizyty obierać chcieli wizytę w gospodarstwie wytwarzającym produkty według
tradycyjnych metod. Do gospodarstw zaczęli przyjeżdżać również odbiorcy zainteresowani możliwością dokonywania „zakupów w polu” czyli samodzielnym wyborem i np. wykopaniem, pozbieraniem płodów rolnych z pola, na którym rosną.
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6. Podsumowanie i wnioski
1. Inicjatorzy projektu www.odrolnika.pl widzą w bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych klientom pozyskanym za pośrednictwem Internetu
przyszłość polskich drobnych gospodarstw rolnych. W ich opinii tylko poprzez zbudowanie grupy stabilnych odbiorców, posiadających zaufanie do
producenta i nabywanych produktów możliwe jest przetrwanie rolnictwa na
terenach rozdrobnionych agrarnie.
2. Pomysł sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem do tego celu Internetu może być w przyszłości wykorzystywany przez innych producentów. Ze
względu na ograniczone możliwości dostarczania produktów wytwarzanych
w ramach grupy rolników współtworzących projekt (co związane jest m.in.
z troską o ich jakość), a jednocześnie sukces tego pomysłu, model takiej
sprzedaży powinien być powielany przez tworzenie podobnych inicjatyw na
terenie całej Polski, a szczególnie w okolicy największych aglomeracji.
3. Nawiązanie współpracy handlowej z konkretnymi, indywidualnymi konsumentami może stać się najlepszym wyjściem dla drobnych gospodarstw,
produkujących nawet niewielkie ilości produktów, cechujących się wysokimi parametrami jakościowymi. Współpraca taka daje im niemal pewność
zbytu wyprodukowanych artykułów po cenie wyższej, niż cena rynkowa.
Ponadto stałe współdziałanie z odbiorcami pozwoli na dostosowanie produkcji do ich potrzeb i przez to silniejsze przywiązanie konsumenta do
konkretnego producenta. Warunkiem koniecznym do uruchomienia takiej
produkcji jest spełnienie przez producentów rolnych warunków pozwalających na uzyskanie certyfikatu zgodności w zakresie produkcji ekologicznej, bądź też przejście na produkcję z wykorzystaniem metod tradycyjnych.
W tej drugiej sytuacji warto zastanowić się nad ustanowieniem wewnętrznego systemu kontroli jakości funkcjonującego wśród rolników wspólnie
sprzedających w celu utrzymania stałej jakości produktów oferowanych na
sprzedaż.
4. Sprzedaż bezpośrednia z wykorzystaniem Internetu pozwoliła badanym
rolnikom na rozwinięcie dodatkowych aktywności zawodowych prowadzonych w ramach gospodarstwa oraz na umocnienie wcześniej prowadzonych
działalności. Przykładowo zwiększająca się liczba gości w gospodarstwach
posiadających pokoje do wynajmu, w sytuacji, gdy klienci po kontakcie
z rolnikiem odwiedzają gospodarstwa, poszukują noclegu i nabywają produkty w systemie „zakupy w polu”.
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STRESZCZENIE

Opracowanie podejmuje zagadnienia wykorzystywania komunikacji internetowej pomiędzy producentem, a konsumentem w procesie sprzedaży artykułów żywnościowych.
Analizą została objęta strona internetowa www.odrolnika.pl, za pośrednictwem której
grupa rolników z województw: małopolskiego i podkarpackiego dokonuje sprzedaży wytwarzanych w ich gospodarstwie płodów rolnych. Materiały do badań pozyskano podczas
wywiadów prowadzonych z rolnikami, wykorzystane zostały dane zawarte w literaturze
oraz informacje pozyskane za pośrednictwem Internetu. Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić, że Internet może pomóc drobnym gospodarstwom zbudować grupę stabilnych odbiorców.
MARTA BARBARA CZEKAJ
INTERNET AS A TOOL OF COMMUNICATION IN DIRECT FOOD SELLING – AN EXAMPLE OF WEBSITE WWW.ODROLNIKA.PL
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The paper presents issues of internet communication between the producers (farmers)
and consumers, especially in area of direct selling via the Internet. The study were focused
on www.odrolnika.pl website. Materials for the study was obtained during meetings with
farmers, from the literature and information from the Internet. Presented results indicated that the Internet can help small farms to build a stable group of customers. Cooperation with this groups allows farmers to better understand the needs of consumers.
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SYTUACJA GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ
EKOLOGICZNĄ OWOCÓW W LATACH 2010-2011
1. Wstęp
Według niepublikowanych danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHAR-S) w 2011 roku w Polsce było 44 567 ha zarejestrowanych certyfikowanych upraw sadowniczych. Z tego aż 47,0% (20 950 ha) stanowiły nasadzenia orzecha włoskiego, na ogół nie owocujące. Co ciekawe, według
GUS [Produkcja upraw rolnych…, 2012] w 2011 roku w Polsce drzewa orzechów
włoskich ogółem zajmowały powierzchnię 26 551 ha. Można przypuszczać, że
większość upraw tego gatunku prowadzona była metodami ekologicznymi. Na
brak owocowania wielu plantacji wskazuje bardzo niski średni plon w wielu województwach, a w konsekwencji średni plon krajowy tych owoców. Jak podaje GUS
wynosił on w 2011 roku zaledwie 3,9 dt/ha. Według tego samego źródła w województwie zachodniopomorskim zanotowano plon 0 dt/ha, a powierzchnia tych
upraw wynosiła w 2011 roku aż 10 112 ha. W województwach lubuskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim plon nie przekroczył 1 dt/ha. Najwyższy średni
plon na poziomie 22,7 dt/ha uzyskano w województwie świętokrzyskim, a w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i podkarpackim
wahał się od 11,5 do 15,5 dt/ha [Produkcja upraw rolnych…, 2012].
Z zestawienia certyfikowanej powierzchni ekologicznych upraw sadowniczych
i powierzchni plantacji orzecha włoskiego prowadzonego metodami ekologicznymi w 2011 roku wynika, że pozostałe ekologiczne sady w Polsce zajmowały
powierzchnię 23 617 ha, co stanowiło około 6% certyfikowanych ekologicznych
użytków rolnych. Polskie owoce z certyfikowanej produkcji ekologicznej pochodzące z takiej powierzchni na rodzimym rynku są mało dostępne. Na podstawie
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danych tabeli 1. można stwierdzić, że najchętniej rolnicy uprawiali jabłonie, a ponadto owoce jagodowe: porzeczki, maliny, aronię, truskawki.
Tabela 1
Certyfikowana powierzchnia ważniejszych gatunków owoców uprawianych
w 2011 roku w Polsce metodami ekologicznymi (ha)
Jabłonie
8 778

Śliwa Wiśnia Porzeczki Maliny Aronia
366

254

3 857

2 520

2 300

Leszczyna

Borówka
amerykańska

Truskawki

Razem

982

247

748

20 052

Źródło: Dane GIJHAR-S.

Dla producentów owoców trudnym zagadnieniem jest walka z chorobami
i szkodnikami. Zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, wyznaczonymi Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007, w rolnictwie ekologicznym należy przede
wszystkim prowadzić działania zapobiegawcze. W tym celu należy dobierać odporne na szkodniki i choroby gatunki i odmiany, utrzymywać właściwy płodozmian, chronić naturalnych wrogów szkodników. Zwalczanie patogenów powinno się odbywać w sposób naturalny, głównie metodami mechanicznymi i fizycznymi. Dozwolone jest stosowanie bardzo ograniczonej grupy środków ochrony
roślin, dopuszczonych na mocy artykułu 16 Rozporządzenia (WE) nr 834/2007,
których wykaz prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Wyprodukowanie
owoców w ścisłym reżimie technologicznym, bez użycia syntetycznych środków
chemicznych, jest zadaniem trudnym. Wpływa to na jakość i wielkość plonów,
które nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt ekonomiczny. Prześledzenie tego zagadnienia umożliwiają wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw ekologicznych
należących do systemu Polski FADN, choć jak na razie w dość ograniczonym
zakresie ze względu na małą liczbę certyfikowanych gospodarstw ekologicznych
w próbie, zwłaszcza powtarzających się w badaniach w okresie kilkuletnim.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej grupy tych samych gospodarstw produkujących owoce metodami ekologicznymi, które prowadziły rachunkowość rolną w okresie 2 lat (w roku
2010 i 2011). Mimo prowadzonej rachunkowości od roku 2004, dopiero w latach
2010-2011 odnotowano w zbiorze FADN odpowiednią liczbę takich gospodarstw
(15), uprawniającą do publikowania danych. Należy zaznaczyć, że dane FADN
dostarczają najbardziej wiarygodnych danych o ekonomice gospodarstw, ale nie
zawierają wielu ważnych informacji technologicznych, w tym danych o odmianach roślin, rasach zwierząt, ilości zużytych nawozów naturalnych pochodzących
z własnego gospodarstwa.
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2. Materiały i metoda
Gospodarstwa prowadzące rachunkowość FADN są sklasyfikowane według
dwóch kryteriów: wielkości ekonomicznej i typu rolniczego [Nachtman 2012].
W próbie Polskiego FADN w latach 2010-2011 znalazły się gospodarstwa reprezentujące typ „Uprawy trwałe”, w zakres którego wchodzą sady owocowe. Do
upraw trwałych oprócz roślin sadowniczych zalicza się uprawy inne, na przykład
wiklinę, szkółki drzew i krzewów. Zatem specjalizacja w uprawach trwałych nie
oznacza specjalizacji w sadownictwie, co niejednokrotnie jest mylnie interpretowane. W przypadku gospodarstw ekologicznych w tym typie wystąpiły między innymi gospodarstwa z wikliną, ponadto gospodarstwa z plantacjami nieowocującego orzecha włoskiego oraz inne plantacje jednogatunkowe (na przykład aronii)
na dużych obszarach. Zatem średnie wyniki dla typu rolniczego „Uprawy trwałe”
nie stanowią odzwierciedlenia sytuacji gospodarstw nastawionych na produkcję
sadowniczą. Dlatego z próby FADN wyodrębniono gospodarstwa uczestniczące
w systemie rachunkowości w obydwu analizowanych latach, uprawiających owoce i tworzących dość jednorodną grupę. Nie były to jednak gospodarstwa specjalizujące się wyłącznie w produkcji owoców. W większości z nich prowadzono
również produkcję zwierzęcą, czyli w pewnym stopniu dążono do zrównoważenia
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przyjęto także założenia, że uprawy sadownicze
są w pełni owocowania, produkcja owoców stanowi co najmniej 50% wartości
produkcji roślinnej, a łączna powierzchnia uprawianych gatunków owoców wynosi co najmniej 1 ha.Wyeliminowano gospodarstwa zawierające w swej strukturze orzechy włoskie, które wskutek niskiej wartości produkcji i pozyskania wysokich dopłat ekologicznych poważnie zakłócają średnie wyniki.
Wyniki ocenianej grupy gospodarstw przedstawiono w formie średnich arytmetycznych. Nie są one reprezentatywne dla gospodarstw ekologicznych w Polsce
pod względem statystycznym, gdyż przy tworzeniu próby FADN nie formułuje się
specjalnych kryteriów doboru dla gospodarstw ekologicznych, lecz podlegają one
kryteriom ogółu dobieranych gospodarstw.

3. Omówienie wyników
Prezentowane opracowanie dotyczy lat 2010-2011. Należy więc podkreślić, że
od roku 2010 klasyfikacja gospodarstw rolnych dla potrzeb FADN następuje za
pomocą parametru, jakim jest Standardowa Produkcja (ang. Standard Output –
SO)1. W latach 2010 i 2011 odbywało się to za pomocą zestawu współczynników
1 Standardowa Produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej, uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych
dla danego regionu warunkach produkcyjnych.
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klasyfikujących SO ”2004” [Goraj i inni 2010]. Na tej podstawie określana jest
m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa.
Średnia wielkość ekonomiczna badanej grupy gospodarstw ukształtowała się na
poziomie 12-15 tys. euro SO (tabela 2), co oznacza, że w 6-stopniowej skali wielkości ekonomicznej (ES6) należały one do klasy gospodarstw „małych”. Również
powierzchnia użytkowanych gruntów była niewielka, bo średnio wynosiła nieco
ponad 9 ha; z tego około 60% ziemi zajmowały sady (tabela 2). Średnia ich powierzchnia to 5,6 ha w 2010 roku i 5,7 w 2011 roku. Maksymalny obszar sadu w tym
zbiorze wynosił 15,4 ha. Na ogół w gospodarstwach plantacje były różnogatunkowe, ale najczęściej uprawiano owoce jagodowe (porzeczki czarne, czerwone, maliny,
aronię) oraz jabłonie.W pojedynczych przypadkach wystąpiły plantacje orzecha laskowego, czarnego bzu, gruszy, wiśni, borówki amerykańskiej i dzikiej róży.
Tabela 2
Charakterystyka niektórych parametrów gospodarstw ekologicznych
produkujących owoce
Wielkość
ekonomiczna
 euro

Nakłady
pracy
ogółem
 AWU*

Nakłady
pracy
własnej
 FWU**

ogółem

dodzierża
wionych

2010

15 405

2,01

1,27

9,4

1,3

5,6

0,8

1,8

59,6

2011

12 095

2,15

1,27

9,2

1,3

5,7

1,1

1,6

61,6

Lata

Użytki rolne (UR)  ha
sady zboża

uprawy
pastewne

Udział
sadów
w UR (%)

* 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).

** W ramach nakładów pracy ogółem wyszczególnia się nakłady pracy osób nieopłaconych - FWU (ang. Family Work Unit). Należy
zaznaczyć, że według metodyki FADN do roku 2010 jednostce AWU (FWU) odpowiadało 2200 godzin pracy, natomiast od 2011 roku
jest to równowartość 2120 godzin.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Na realizację działalności operacyjnej gospodarstwa potrzebowały znacznych
nakładów pracy –średnio około 2 jednostek AWU, w tym nakłady pracy własnejwynosiły 1,27 FWU (tabela 2).
Przypis 1 cd.

Wprowadzenie parametru SO w miejsce SGM (Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia) spowodowało zmiany wartości uzyskanych dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej
i zwierzęcej. O kierunku tych zmian decyduje to, że w SO nie uwzględnia się dopłat do produkcji,
a także kosztów bezpośrednich (oprócz kosztu wymiany stada w przypadku działalności produkcji zwierzęcej). Wartość produkcji z danej działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej obejmuje:
sprzedaż, zużycie w gospodarstwie rolnym i domowym oraz zmiany zapasów. Odnosi się do produktu(ów) głównego(ych) oraz produktu(ów) ubocznego(ych). Wartości te określa się na podstawie
cen netto „loco gospodarstwo” bez VAT.
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W okresie 2 lat gospodarstwa uzyskały bardzo rozbieżne wyniki produkcyjne,
spowodowane głównie poziomem plonowania owoców i cenami sprzedaży. Wartość produkcji ogółem w roku 2011 wzrosła o 27,7% w stosunku do roku 2010
(tabela 3). Owoce będące główną gałęzią produkcji stanowiły 62,3% jej wartości
w roku 2010 i 74,2% w roku 2011. Poziom wartości produkcji owoców w roku
2011 wzrósł o ponad 50% w porównaniu do roku poprzedniego. Z całkowitej powierzchni sadów (5,6 ha w 2010 roku i 5,7 ha w 2011 roku) uzyskano odpowiednio produkcję o wartości 29 431 zł i 44 778 zł.
Tabela 3
Poziom produkcji, produktywność czynników produkcji oraz opłacalność
produkcji gospodarstw ekologicznych produkujących owoce
Lata

Udział produkcji
Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja
roślinnej w
ogółem
roślinna
owoców zwierzęca
produkcji ogółem
(zł)
(zł)
(zł)
(zł)
(%)

Udział
Udział owoców
owoców
w produkcji
w produkcji
roślinnej (%)
ogółem (%)

2010

47 215

40 446

29 431

6 031

85,7

62,3

72,8

2011
Relacja
2011/2010
-%

60 310

53 534

44 778

5 870

88,8

74,2

83,6

127,7

132,4

152,1

97,3

-

-

-

Produktywność (w zł)

Lata

Produkcja
Produkcja Produkcja Produkcja
zwierzęca
owoców
ogółem
roślinna
na
na
1
ha
na 1 ha UR na 1 ha UR sadów
1 ha UR
(zł)

Produkcja
ogółem
na AWU

Produkcja
owoców na
AWU

Produkcja
ogółem na 100
zł aktywów
ogółem

2010

5023

4 303

5 256

642

23 515

14 658

12,5

2011

6555

5 819

7 856

638

28 014

20 799

14,6

Relacja
2011/2010
-%

130,5

135,2

149,5

99,4

119,1

141,9

117,2

Opłacalność produkcji -%
2010

108,0

2011

124,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Znaczny przyrost produkcji owoców w 2011 roku wpłynął na większą efektywność wykorzystania czynników produkcji. Nastąpił prawie 50-procentowy
przyrost produktywności sadów – z 5 256 zł/ha w 2010 roku do 7 856 zł /ha
w 2011 roku, a zarazem i produktywności ziemi ogółem o około 30%. W tym
czasie produktywność pracy wzrosła o 19,1%, a produktywność aktywów o 17,2%
(tabela 3). Na poprawę sprawności gospodarowania w 2011 roku zasadniczo
wpłynęła wydajność produkcji.
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W tabeli 4. podano rozpiętość plonów i cen, jakie uzyskano w analizowanych
gospodarstwach. Ze względu na małą liczebność zbioru nie obliczono średnich
wartości, ale mimo to zauważyć można, że górny poziom plonowania większości
gatunków był wyższy w 2011 roku niżw 2010. Również ceny zbytu wzrosły, najbardziej w przypadku grusz, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki wysokiej. Wartości
te należy traktować wyłącznie poglądowo, gdyż pochodzą ze zbyt małego zbioru,
a często dotyczą pojedynczych gospodarstw. Na podstawie szczegółowego przeglądu badanych gospodarstw w bazie danych FADN zauważono, że plony na
poziomie górnej granicy podanej w tabeli 4 były uzyskiwane rzadko. Jako punkt
odniesienia dla plonów badanych gospodarstw w tabeli 4 podano średnie plony
krajowe dla niektórych gatunków, zanotowane przez GUS.
Tabela 4
Zakresy powierzchni uprawy, plonów i cen ważniejszych gatunków owoców
uprawianych w badanych gospodarstwach ekologicznych oraz według GUS
Gatunek

Powierzchnia
uprawy
 ha

2010

2011

2010

Plony – dt/ha

2011

Ceny zł/dt

2010

2011

Plony według GUS* –
dt/ha (gospodarstwa
indywidualne)

Jabłonie

0,7 - 4,3

26 - 35

51 - 350

20 - 250

12 - 270;
500

111,2

137,5

Grusze

0,3

40

53

140

300

55,9

54,1

Porzeczka czarna

0,2 - 6,0

7-60

8-90

105-250

187 - 470

43,8**

42,8

Porzeczka czerwona

0,2 - 1,2

5-40

5-40

50

103

-

-

Maliny

0,3 - 3,8

9-45

8 - 57

300 - 488

327 - 478

31,6

43,7

3,4

2,6

8,7

600

495

-

-

0,20 -15,4

10- 71

20 - 70

60 - 92

44 - 100

-

-

2,6

33

38,5

-

-

Orzech laskowy
Aronia
Borówka

1030- 1220 730 - 3079

* Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2010 r. oraz Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r.
** plony porzeczek łącznie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Jak już wcześniej zaznaczono rolnicy najchętniej uprawiali gatunki roślin jagodowych. Wynika to prawdopodobnie z tego, że są one mniej podatne na czynniki
chorobotwórcze, dlatego owoce dobrej jakości można często wyprodukować bez
stosowania środków ochrony lub bardzo je ograniczyć. Przemawia za taką koncepcją bardzo niski poziom poniesionych kosztów ochrony roślin w badanych
gospodarstwach (156 zł/ha w 2010 roku i 108 zł/ha w 2011 roku) – tabela 5. Warunkiem rozwoju takich sadów jest natomiast dostęp do najemnej siły roboczej.
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Priorytetowe owoce, jakimi są polskie jabłka, w przypadku uprawy ekologicznej
sprawiały najwidoczniej dużo problemów. Plonowanie jabłek było wyższe w 2011
roku, ale na ogół słabe i przy tym owoce były raczej niskiej jakości (tabela 4).
W rolnictwie ekologicznym możliwe jest jednak uzyskanie wysokich plonów, czego przykładem są plony w jednym z badanych gospodarstw, dochodzące średnio
do 350 dt/ha, dla sadu jabłoniowego o powierzchni około 4 ha.
W większości analizowanych gospodarstw jabłka sprzedano jako przemysłowe
po niskiej cenie. Za owoce konsumpcyjne płacono w granicach od 1,2 do 2,7 zł/
kg, a jedynym wyjątkiem była niewielka partia owoców sprzedanych po około
5 zł/kg w 2011 roku. Przypuszczać można, że różnica cen sprzedaży jabłek konsumpcyjnych wynikała z formy sprzedaży. Niska jakość jabłek to być może skutek
nieodpowiednio dobranych odmian do uprawy w sadach ekologicznych, ale też
niewątpliwie efekt zakazu używania chemicznych środków ochrony w walce z patogenami.
Poziom i jakość plonów kształtują w dużym stopniu poniesione nakłady produkcyjne. Ich ujęcie kosztowe wskazuje, że podobnie jak wartość produkcji wzrosły one w roku 2011 w stosunku do roku 2010, ale przyrost ten (o 13,4%) był
mniejszy w porównaniu z przyrostem produkcji ogółem – tabela 5. Największy
wzrost odnotowano w opłatach za najmowaną siłę roboczą (o 27,7%) i koszty
ogólnogospodarcze (o 23,7%). Spadły natomiast koszty bezpośrednie, przy czym
najbardziej obniżyły się koszty ochrony (o około 30%). Koszty ochrony na 1 ha
w 2010 roku wynosiły 156 zł, a w 2011 roku 108 zł.
Realizowany program produkcji, z przewagą produkcji owoców w badanych
gospodarstwach ekologicznych, wymagał dużego zaangażowania pracy ludzkiej.
W związku z tym w obydwu latach w strukturze kosztów ogółem koszty wynagrodzenia stanowiły około 30% wartości wszystkich kosztów. Udział kosztów bezpośrednich był niższy (o 20-23%), podobnie jak kosztów ogólnogospodarczych. Zatem dostępność siły roboczej była podstawowym warunkiem produkcji owoców
w analizowanych gospodarstwach ekologicznych. W odniesieniu do 1 ha użytków
rolnych koszty pracy wynosiły 1 290 zł w 2010 roku i 1 647 zł w 2011 roku, a koszty bezpośrednie produkcji tylko 1 077 i 1 068 zł. W odniesieniu do produkcji roślinnej koszty bezpośrednie w tych latach ukształtowały się na poziomie 865 i 918
zł/ha. Dane FADN nie pozwalają na skrupulatne wyliczenie kosztów produkcji
dla samej produkcji sadowniczej, ale na podstawie struktury upraw można sądzić,
że były one dość zbliżone.
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Tabela 5
Koszty produkcji i ich struktura w gospodarstwach ekologicznych
produkujących owoce
Lata

Koszty
Koszty
Koszty Koszty
Koszty
Koszt
Koszt
Koszty Koszty
obcych
bezpośrednie
bezpo
nawo
ogólno
amorty
ogółem średnie żenia ochrony gospodarcze zacji
czynników wynagro
produkcji
dzeń
wytwórczych
roślinnej
na 1 ha  zł
Na gospodarstwo - zł

2010

43 698

10 128

2 649

1 466

8 794

11 866

12 910

12 126

x

2011

48 479

9 829

2 668

992

10 651

12 019

15 980

15 154

x

2010

100,0

23,2

6,1

3,4

20,1

27,2

29,5

27,8

x

2011

100,0

20,3

5,5

2,0

22,0

24,8

33,0

31,3

x

Struktura kosztów produkcji - %

Na 1 ha UR - zł
2010

4649

1077

282

156

936

1262

1373

1290

865

2011

5269

1068

290

108

1158

1306

1737

1647

918

Relacja
2011/2010
-%

113,4

99,2

102,9

69,2

123,7

103,5

126,5

127,7

106,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Intensywność produkcji wyrażona poziomem kosztów ogółem na 1 ha wynosiła w badanych gospodarstwach 4 649 zł w 2010 roku i 5 269 zł w 2011 roku.
Z relacji poziomu kosztów ogółem do produkcji ogółem w obu latach wynika, że
utrzymywała się opłacalność produkcji. W 2010 wartość produkcji ogółem była
wyższa od poniesionych kosztów o 8,0%, a w 2011 roku o 24,4% (tabela 3). W ujęciu wartościowym jednak po odjęciu kosztów od wartości produkcji pozostała
nadwyżka z działalności operacyjnej była bardzo niska w 2010 roku i wynosiła
średnio tylko 3 517 zł na gospodarstwo. W roku 2011 była około 3-krotnie wyższa
(11 831) – tabela 7. Wyniki rachunkowości wskazują zatem, że posiadane zasoby
ziemi, w tym ponad 5-hektarowy obszar upraw sadowniczych, przyniosły niskie
efekty produkcyjne. Zatem przykład analizowanych gospodarstw ukazuje jak
trudno jest realizować produkcję systemem ekologicznym, tym bardziej, że rolnicy prowadzący te gospodarstwa byli dobrze przygotowani zawodowo. W badanej
zbiorowości gospodarstw zaledwie dwóch rolników posiadało wykształcenie zasadnicze, pozostali legitymowali się dyplomem szkoły średniej lub wyższej.
Bardzo słabe wyniki produkcyjne w roku 2010 spowodowały, że nawet wsparcie dotacjami ze środków publicznych nie zapewniło rolnikom dochodu porównywalnego do średniej płacy netto w gospodarce narodowej, kształtującej się na
poziomie 25 864 zł (tabela 7).
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Łącznie w 2010 roku pozyskana kwota dopłat do działalności operacyjnej wynosiła średnio 22 309 zł, z czego większą część stanowiły dopłaty z programu rolnośrodowiskowego (tabela 6). W 2011 roku nastąpił przyrost dopłat o 26,2%, do
kwoty 28 158 zł. W obydwu latach relacja dopłat do produkcji utrzymywała się na
poziomie około 50% (tabela 7), a w dochodzie netto gospodarstwa rolnego dopłaty stanowiły 86,0% w 2010 roku i 69,3% w 2011 roku (tabela 7).
Tabela 6
Dopłaty do działalności operacyjnej gospodarstw ekologicznych
produkujących owoce
Dopłaty – zł
Lata

do działalności
operacyjnej łącznie

rolnośrodo
wiskowe

jednolita płatność
obszarowa

do obszarów ONW *

Na gospodarstwo
2010

22 309

11 635

5 303

1 413

2011

28 158

10 839

6 568

1 418

Relacja
2011/2010 – %

126,2

93,2

123,9

100,4

Na 1 ha UR
2010

2373

1238

564

150

2011

3061

1178

714

154

* do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

Tabela 7
Dochodowość oraz relacja dopłat w gospodarstwach ekologicznych
produkujących owoce
Na gospodarstwo – zł
Lata

Dochód
netto *

Wartość
Dopłaty do
dodana z
działalności
działalności operacyjnej
operacyjnej **

Relacja
dopłat do
dochodu
–%

Relacja
dopłat do
produkcji – %

Dochód na
FWU – zł

Dochód
netto w
gospodarce
narodowej
– zł

2010

25 937

3 517

22 309

86,0

47,2

21 463

25 864

2011

40 632

11 831

28 158

69,3

46,7

36 970

27 227

Relacja
2011/2010
–%

156,7

-

-

336,4

126,2

* dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
** różnica wartośći produkcji i kosztów

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Polskiego FADN.

172,3

105,3
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Po włączeniu dopłat dochód na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika (na
FWU), stanowiący opłatę za pracę rolnika i jego rodziny oraz własne czynniki
wytwórcze (ziemię i kapitał) wynosił 21 463 zł w 2010 roku i 36 970 zł w 2011
roku. Zatem w 2011 roku dochód ten był około 15 tys. zł wyższy od osiągniętego
w 2010 roku, a ponadto wyższy o 35,7% od średniego dochodu netto w gospodarce narodowej (tabela 7). Z przeprowadzonej analizy wypływa jednak wniosek, że
dopłaty były warunkiem trwałości tych gospodarstw w obydwu latach.

4. Podsumowanie
Omówione gospodarstwa ekologiczne należały do drobniejszych pod względem ekonomicznym i obszarowym. Główną gałęzią produkcji były owoce, które
w wartości produkcji ogółem stanowiły 62,3% w 2010 roku i 74,2% w 2011 roku.
Uprawy sadownicze zajmowały średnio około 6 ha i na ogół były różnogatunkowe. Mimo dość dużego obszaru ekologicznych upraw sadowniczych będących
w pełni owocowania, osiągnięto słabe wyniki produkcyjne. Efekty produkcyjne
zależą w głównej mierze od poniesionych nakładów produkcyjnych. W analizowanych gospodarstwach koszty bezpośrednie środków plonotwórczych wynosiły
na 1 ha niespełna 1100 zł, przy czym średnie koszty ochrony zawierały się w granicach 100-160 zł, a koszty nawozów z zakupu w granicach 282-290 zł. Brak jest
informacji o zastosowanych nawozach naturalnych z własnego gospodarstwa, ale
można przypuszczać, że były one niewysokie, gdyż obsada zwierząt produkujących te nawozy wynosiła zaledwie około 0,2 LU2 na hektar użytków rolnych. Na
realizację przyjętego programu produkcji poniesiono natomiast wysokie koszty
wynagrodzeń za pracę najemną, które w strukturze kosztów ogółem były najwyższe (około 30%). Dostęp do najemnej siły roboczej był niezbędnym warunkiem
prowadzenia upraw sadowniczych, zwłaszcza w okresie zbiorów, ale też w celu
ręcznego wykonywania wielu zabiegów w procesie technologicznym.
Nadwyżka produkcji z całego gospodarstwa w 2010 roku, zrealizowana z działalności operacyjnej po potrąceniu kosztów ogółem wynosiła średnio zaledwie
3 517 zł, a w 2011 roku – 11 831 zł. Nawet po włączeniu dopłat do działalności operacyjnej dochód netto na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika (FWU)
w 2010 roku wynosił poniżej średniej płacy netto w gospodarce narodowej.
Znaczna poprawa dochodu nastąpiła w 2011 roku, głównie wskutek wzrostu plonów i cen. Osiągnął on poziom 37 tys. zł/FWU i był około 10 tys. zł wyższy od
2 LU według metodyki FADN określa całkowitą liczbą sztuk przeliczeniowych zwierząt, 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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średniej płacy netto w kraju. Mimo to udział dopłat w dochodzie netto wynosił
prawie 70%. W obydwu latach dopłaty były zatem konieczne dla funkcjonowania
analizowanych gospodarstw. Przedstawione wyniki dotyczą wąskiej grupy gospodarstw i tylko w okresie 2-letnim. Nie dają więc podstawy do formowania opinii
o wynikach ogółu gospodarstw ekologicznych produkujących owoce.
Na obecną chwilę pozostaje jednak pytanie jak będzie się kształtować ekologiczna produkcja owoców w następnych latach, skoro zlikwidowano dopłaty ekologiczne dla upraw sadowniczych w przypadku rolników podejmujących zobowiązania rolnośrodowiskowe od roku 2013 [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku].
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GRAŻYNA NACHTMAN
SYTUACJA GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ EKOLOGICZNĄ
OWOCÓW W LATACH 2010-2011

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

Wyniki grupy 15 gospodarstw ekologicznych w roku 2010 i 2011, posiadających średnio blisko 6 ha upraw sadowniczych, stanowiących około 60% powierzchni użytków rolnych, wskazują jak trudna i ryzykowna jest produkcja owoców metodami ekologicznymi.
W analizowanych gospodarstwach intensywność produkcji była na dość niskim pozio-
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mie, co znajdowało odzwierciedlenie w poziomie plonowania i jakości owoców. Najważniejszym składnikiem kosztów ogółem były koszty wynagrodzeń, których udział wynosił około 30%. Realizacja przyjętego programu produkcji wymagała bowiem ponoszenia
wysokich nakładów pracy. Mimo tego, że w obydwu latach produkcja była opłacalna, to
nawet po włączeniu dopłat do działalności operacyjnej dochód na osobę nieopłaconą
w rodzinie rolnika w 2010 roku był niższy od średniej płacy netto w gospodarce narodowej. W obydwu latach dopłaty były fundamentalnym składnikiem dochodu, w 2010 roku
stanowiły 86,0%, a w 2011 roku – 69,3%.
GRAŻYNA NACHTMAN
CONDITION OF FARMS WITH ORGANIC FRUIT PRODUCTION IN 2010 AND 2011
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The study covers accounting years 2010 and 2011. Data was derived from the group of
15 organic farms cultivating on average circa 6 ha of orchards. These orchards constitute
averagely 60% of utilized agricultural area of analysed farms. Presented results prove how
difficult and hazardous is organic fruit production. Degree of intensity in surveyed organic farms was low. It was, therefore, reflected by yielding and fruits quality. Wages paid
constituted the majority of inputs, accounting for 30% in imputed costs structure. Implementation of undertaken organic farming practices entailed higher labour inputs. During
both analysed years production was profitable, however, family farm income including
operational subsidies by annual work unit (AWU) did not exceed the level of average net
wage in national economy. In both, 2010 and 2011 accounting years subsidies were crucial
income contributors constituting respectively 86,0 % and 69,3%.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
1. Wstęp
Koniec XX i początek XXI wieku to okres wzmożonego rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza rozwoju społeczeństwa, które coraz bardziej nastawione jest na
konsumpcję. Chęć posiadania i wykorzystania urządzeń umożliwiających wygodne i dostatnie życie to marzenie i cel niemal każdego człowieka. Nowoczesny sprzęt AGD, RTV, komputer powodują pobór energii, ponieważ każde z tych
urządzeń wymaga jej aby działać.
Dotychczasowa produkcja energii jest możliwa dzięki konwencjonalnym źródłom, jakimi są złoża węgla, ropy naftowej i gazu. Niestety zasoby te wyczerpują
się i jeżeli człowiek nie znajdzie w porę racjonalnej alternatywy, przyjdzie mu się
pożegnać z dobrami cywilizacji. Naukowcy próbują określić czas, w którym zapasy te wyczerpią się i wskazują datę dość odległą. Szacuje się, że złoża węgla wystarczą jeszcze na 200 lat, a ropy naftowej i gazu na około 50 lat. Można jednak sądzić, że pokłady te skończą się dużo szybciej ponieważ zużycie energii na świecie
drastycznie rośnie. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna potrzeby
energetyczne świata wzrosną do 2030 roku nawet o połowę, a największy, bo 45 %
udział będą miały Chiny i Indie. Konsekwencje tych zjawisk są zdaniem ekspertów alarmujące nie tylko dla tych krajów, ale dla całego świata ponieważ energia
wytwarzana w tych krajach oparta jest w główniej mierze o węgiel.
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2. Energia i jej uwarunkowania
Wydobycie kopalin wiąże się z dużą degradacją środowiska. Zasoby węgla kamiennego najczęściej pozyskuje się z kopalni usytuowanych głęboko pod ziemią.
Drąży się kilometrowe korytarze, które człowiek stara się zalewać wodą, jednak
bardzo często słyszymy o tzw. tąpnięciach, zagrażających życiu wielu ludzi. Złoża węgla brunatnego wydobywa się w kopalniach odkrywkowych, co powoduje
powstawanie wielkich jam w ziemi (np. kopalnia Turów), których nie da się już
zagospodarować po wyczerpaniu zasobów, a skażone środowisko nie zapewni
środków do życia. Odwierty ropy naftowej często kończą się katastrofami, które
powodują tragiczne zatrucie środowiska (Zatoka Meksykańska).
Wykorzystanie wydobytych surowców wiąże się z ich spalaniem, w wyniku
czego uwalnia się do atmosfery przede wszystkim dwutlenek węgla oraz inne gazy
szkodliwe dla życia. Ich emisja do atmosfery spowodowała już nieodwracalne
zmiany klimatu, a zwłaszcza jego ocieplenie i powstanie dziury ozonowej. Zaobserwowano, że w ciągu ostatnich stu lat, temperatura panująca na Ziemi podniosła się o około 0,6oC. Zjawisko to jest potocznie zwane efektem cieplarnianym.
Skutki efektu cieplarnianego dla środowiska naturalnego, a w związku z tym dla
całej ludzkiej cywilizacji mogą być dramatyczne. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania do końca obecnego stulecia temperatura wzrośnie od 1,4 do 5,8oC.
W takiej sytuacji przewiduje się, że do roku 2100 średni poziom morza drastycznie wzrośnie, co spowoduje zalanie ogromnych obszarów lądu. Może wzrosnąć
częstość występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych takich jak susze,
powodzie czy huragany. Strefy klimatyczne mogą ulec przesunięciu, co oznaczałoby nie tylko utratę bezcennych ekosystemów oraz wyginięcie wielu gatunków,
ale także znaczną utratę gruntów rolnych, co w wielu regionach mogłoby zakończyć się klęską głodową.
Kolejna sprawa to kryzys finansowy na rynkach światowych oraz znaczące wahania cen ropy naftowej. Spowodowało to ograniczenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w wielu krajach. Ponadto duży wpływ na możliwość
korzystania z tych źródeł ma także sytuacja polityczna. Okazuje się, że kurek z gazem można w każdej chwili zakręcić i dyktować swoje warunki oraz oczywiście
wysokie ceny. W ten sposób szantażuje się prawie pół Europy, ponieważ brak gazu
spowodowałby upadek gospodarki niejednego państwa. Dzisiaj trudno wyobrazić
sobie taką sytuacje, zwłaszcza w przemyśle.
Te alarmistyczne scenariusze, których część już znalazła potwierdzenie w rzeczywistości, zmobilizowały świat polityków do podjęcia wspólnych działań na
rzecz zahamowania zmian klimatu lub przynajmniej zminimalizowania ich negatywnych skutków dla środowiska i człowieka oraz wykorzystania odnawialnych
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źródeł energii. Już w 1992 roku z ramienia ONZ w Rio de Janeiro podpisana została przez większość przywódców państw całego świata tzw. Konferencja Klimatyczna (Ramowa konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu – UNFCC).
Jednym z głównych celów UNFCCC jest ustabilizowanie emisji gazów cieplarnianych w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mogły się przystosować do prognozowanych zmian klimatu. UNFCCC wychodzi z założenia, iż
bogate, uprzemysłowione państwa są najbardziej odpowiedzialne za zmiany klimatu, natomiast z ich powodu cierpią głównie kraje biedne i rozwijające się. Dlatego konwencja głosi, iż państwa uprzemysłowione muszą jako pierwsze podjąć
działania zapewniające zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Ramową konwencję klimatyczną uważa się za jedną z największych światowych
umów ekologicznych. Weszła ona w życie 21 marca 1994 roku (Polska ratyfikowała konwencję 26 października 1994 r.). Jej ogólne postanowienia precyzują
dodatkowe porozumienia, z których najważniejszy pozostaje Protokół z Kioto
wypracowany w grudniu 1997 roku. Jego sygnatariusze zobowiązali się do sumarycznej redukcji emisji gazów szklarniowych w latach 2008- 2012 o 5 % względem
poziomu z 1990 roku. Protokół z Kioto wszedł w życie 16 lutego 2005 r. i został
ratyfikowany przez 141 krajów, wytwarzających w sumie 61 % światowej emisji
gazów cieplarnianych. Protokołu nie podpisali najwięksi „truciciele” ze Stanami
Zjednoczonymi i Chinami na czele. Emisję gazów cieplarnianych przelicza się
w tzw. ekwiwalent CO2, aby określić tzw. Potencjał Globalnego Ocieplenia (Global Warming Potential – GWP) wszystkich gazów cieplarnianych jako całości.
Koszyk gazów cieplarnianych rozszerzono do sześciu; obecnie są to: dwutlenek
węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowcopochodne węglowodorów (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), sześciofluorek siarki (SF6). Zobowiązania Protokołu z Kioto wygasają w 2012 roku, stąd konferencja klimatyczna w Kopenhadze miała wypracować dalsze rozwiązania do walki z ociepleniem
klimatu.
Przed kopenhaską konferencją ONZ przedstawiła raport na temat skutków
zmian klimatycznych opracowany przez organizacje Global Humanitarian Forum
(Globalne Forum Humanitarne GHF). Wynika z niego, że postępujące zmiany
klimatyczne w swoich skutkach są coraz groźniejsze dla ludzkości. Według GHF
corocznie przyczyniają się one do śmierci około 300 tysięcy osób, a ponad 300
milionów ludzi poważnie dotyka stopniowe ocieplenie klimatu i liczba ta może
podwoić się do roku 2030. Według autorów raportu, zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem humanitarnym naszych czasów, powodującym cierpienie
setek milionów ludzi na całym świecie. Jeżeli problem ten pozostanie bez niezbędnych działań zaradczych świat czeka powiększenie się obszarów biedy i głodu, zacznie się etap znaczących procesów migracyjnych w poszukiwaniu wody
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i żywności, a choroby związane z niedożywieniem, biegunką, malarią, HIV/AIDS,
na masową skalę zaczną zbierać tragiczne żniwo. Pomimo tych przestróg szczyt
klimatyczny w Kopenhadze zakończył się brakiem ogólnoświatowego porozumienia. Decyzje odłożono do następnego szczytu w Meksyku wyszczególniając
największe wyzwania. Należy ograniczać emisję gazów, które „podgrzewają” naszą atmosferę, przede wszystkim wdrażając tzw. „zielone technologie”, które są
kluczem do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Należy również chronić lasy,
które są najtańszym, bo naturalnym sposobem eliminacji CO2 z atmosfery. Ograniczyć globalny wzrost temperatury do maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Z badań naukowych wynika, że będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli globalny poziom
emisji gazów cieplarnianych przestanie wzrastać w roku 2020 i zostanie zmniejszony o 50% w stosunku do roku 2050.
Żmudne obrady podczas szczytu w Meksyku, który miał miejsce w grudniu
2010 r., doprowadziły do przyjęcia „zrównoważonego pakietu decyzji”, stanowiącego fundament nowego porozumienia. Przyjęcie „pakietu” przełamuje impas w prowadzeniu prac nad nowym globalnym porozumieniem klimatycznym i przywraca
wiarę w możliwość jego osiągnięcia w wieloletnim procesie negocjacyjnym pod
nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zawarte porozumienie stanowi
solidny fundament do prowadzenia pracy w celu przyjęcia zobowiązań wszystkich
krajów podczas kolejnej konferencji klimatycznej w Durbanie, w RPA w 2011 r.
Podczas konferencji w Durbanie przyjęto pakiet rozwiązań prowadzących do
nowego porozumienia klimatycznego w 2015 roku. Zgodnie z decyzją konferencji, pakiet ma status prawnie obowiązującego dokumentu, wiążącego wszystkie
kraje świata. Uzgodniony pakiet zawiera mapę drogową dojścia do nowego porozumienia w 2015 roku, które obowiązywałoby po 2020 roku. Po długich negocjacjach do poparcia mapy drogowej udało się namówić głównych emitentów CO2:
USA, Chiny i Indie. Przedłużone zostało poza 2012 rok, obowiązywanie klimatycznego protokołu z Kioto na drugi okres rozliczeniowy. Unia Europejska od lat
90-tych ubiegłego stulecia podejmuje wysiłki na rzecz ochrony klimatu i rozwoju
odnawialnych źródeł energii. Jednym z najważniejszych aktów było przyjęcie Pakietu Klimatycznego (3 x 20), który zobowiązuje kraje członkowskie do redukcji
emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 20 % oraz podniesienie o 20 %
efektywności energetycznej.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, będąca
jednym z elementów pakietu klimatyczno-energetycznego, nakłada również na
Polskę cele do 2020 roku w postaci wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansie
energii finalnej do 15% oraz do 10 % biopaliw w rynku paliw transportowych. Re-
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alizację zobowiązań Polska określiła w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”. Szczegóły podejmowanych prac zostały opisane w Krajowym
Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjętym przez Rząd
w grudniu 2010 r. Dokument został przesłany do Komisji Europejskiej i będzie
podstawą do przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii w naszym kraju. Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpisuje się w przygotowany dokument rządowy pn. „Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich”.
Dokument przedstawia koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, która zakłada, że funkcja społeczna i ekonomiczna obszarów wiejskich nie
sprowadza się już tylko do produkcji surowców rolnych (w przypadku rolnictwa)
i zapewnienia miejsca dla tej produkcji (obszary wiejskie), a w coraz większym
stopniu polega na dostarczeniu innych dóbr i realizacji funkcji istotnych z punktu
widzenia społeczeństwa oraz zapewnienia możliwości zrównoważonego rozwoju
społecznego i gospodarczego, z uwzględnieniem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz kapitału ludzkiego i społecznego.
Programy i strategie rządowe, które wyznaczają krajowe cele dla odnawialnych
źródeł energii (OZE) na rok 2020, tworzą pole do dynamicznego ich rozwoju
w okresie najbliższych lat i wzrostu udziału energii z OZE w bilansie energetycznym kraju oraz gmin i gospodarstw rolnych. Promowana równocześnie efektywność energetyczna u odbiorców końcowych sprzyjać będzie szybszemu wzrostowi
udziałów OZE. Pozytywną atmosferę tworzą też pierwsze kampanie informacyjne
dotyczące zielonej energii i projektowana ustawa o OZE. Zgodnie z decyzjami
Unii Europejskiej ustawa o OZE powinna być wprowadzona do końca 2010 r.
Brak ustawy mocno hamuje rozwój OZE. Jednak musi ona być spójna z prawem
energetycznym i prawem gazowym. Projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii w dużej mierze promuje rozproszone źródła energii z odpowiednim
wsparciem finansowym takich przedsięwzięć. W projektowanej ustawie pojawiają
się nowe określenia:
 mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej
łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW lub zainstalowanej
łącznej mocy cieplnej lub chłodniczej powyżej 70 kW do 300 kW;
 mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej
łącznej mocy elektrycznej do 40 kW lub zainstalowanej łącznej mocy cieplnej lub chłodniczej do 70 kW;
W projektowanej ustawie podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii w mikro instalacjach
i małych instalacjach nie wymaga uzyskania koncesji. Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji bę-
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dący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza
energię elektryczną, ciepło lub chłód w celu zużycia na własne potrzeby, może
sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez niego w mikro instalacji i wprowadzić do sieci dystrybucyjnej. Sprzedaż taka, nie
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej.
Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk wiejskich. Lokalne wytwarzanie energii na własne potrzeby powoduje uniezależnienie od dostaw energetyki przemysłowej. Natomiast oddawanie nadwyżek do sieci
powoduje powstawanie nowych miejsc pracy, stwarza dodatkowe dochody dla
gospodarstw, podnosi parametry dostarczanej energii zwłaszcza na końcu sieci,
obniża straty przesyłowe.

3. Źródła OZE
Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to czyste środowisko. Odnawialne źródła energii nie emitują gazów cieplarnianych – tak jest w przypadku
energii wody, wiatru czy słońca, albo też – jak w przypadku spalania biomasy. Biomasa to najstarsze wykorzystywane odnawialne źródło energii. Biomasa to cała
istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne. Biomasę możemy
wykorzystać do produkcji biogazu. Wykorzystanie biogazu powstałego w wyniku
fermentacji beztlenowej biomasy ma przed sobą ogromną przyszłość w naszym
kraju, zważywszy na pokaźny potencjał surowcowy istniejący w rolnictwie.
Potencjał energetyczny rolnictwa, docelowo wskazuje na możliwości pozyskania substratów, niezbędnych do wytworzenia 5-6 mld m3 biogazu rocznie, o czystości gazu ziemnego wysokometanowego i może pokryć ok. 25% potrzeb kraju.
Zakłada się wykorzystanie w pierwszej kolejności produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz produktów ubocznych i pozostałości przy wytwarzaniu żywności w zakładach rolno-spożywczych. W sektorze przetwórstwa mięsnego rocznie produkuje się około 661 tys. ton odpadów,
a około 377 tys. ton odpadów uzyskuje się z przetwórstwa owoców i warzyw, które
są dobrym substratem dla biogazowni. Polskie rolnictwo produkuje rocznie około
81 000 tys. ton obornika i około 35 mln m3 gnojowicy z czego około 30% może
być wykorzystana do produkcji biogazu. Z trwałych użytków zielonych można
pozyskać około 2300 tys. ton biomasy traw do wykorzystania energetycznego, bez
szkody dla produkcji pasz i wytworzyć 1,1 do 1,7 mld m3 biogazu. Wiele łąk jest
koszonych tylko jeden lub maksymalnie dwa razy w roku. Trójkośne użytkowanie
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jest najbardziej efektywne, jednak trzeci pokos jest niewykorzystywany paszowo,
a może być źródłem biomasy. Źródłem substratu dla biogazowni mogą być odpady powstające podczas pielęgnacji terenów zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej.
Zbierana biomasa z tych terenów jest najczęściej palona, przyczyniając się do emisji gazów i pyłów. Jak widać do produkcji biogazu można wykorzystywać biomasę
różnego pochodzenia, a zwłaszcza tą, która jest uciążliwa dla środowiska i wymaga właściwej technologii składowania i utylizacji. Wielu przedsiębiorstwom prawidłowe zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów przysparza sporo
problemów, bowiem obecne przepisy prawne są rygorystyczne w zakresie utylizacji. Przetwarzanie produktów ubocznych i odpadowych na biogaz ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska, przy jednoczesnym pozyskiwaniu czystej energii.
Przewiduje się również uprawę roślin z przeznaczeniem na substraty dla biogazowni rolniczych. Istnieje możliwość przeznaczenia docelowo na ten cel około 700 tys. ha, co nie zakłóci zabezpieczenia krajowych potrzeb żywnościowych.
Wyszacowano, że na cele energetyczne możemy przeznaczyć ponad 4 mln ton
nadwyżek słomy. Wykorzystując produkty uboczne z rolnictwa, w dużej mierze
przyczynimy się do ochrony środowiska.
W Polsce, pośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, największe zainteresowanie budzi biomasa, w tym produkty uboczne z rolnictwa. Decydują o tym
następujące okoliczności:
 wyprodukowanie jednostki energii z biomasy wymaga kilkakrotnie mniejszych nakładów inwestycyjnych niż inne rodzaje energii odnawialnej;
 biomasa, w zależności od jej składu chemicznego, może być przeznaczana
do bezpośredniego spalania, wykorzystywana do produkcji biogazu lub
przetwarzana na płynne paliwa silnikowe (biodiesel lub bioetanol);
 w krajach rozwiniętych gospodarczo występuje nadprodukcja artykułów
żywnościowych i uzasadnione jest wykorzystanie części użytków rolnych
do produkcji biomasy na cele nie żywnościowe. Utworzenie nowego kierunku produkcji rolniczej (rolnictwo energetyczne) tworzy nowe miejsca pracy
w rolnictwie i jego otoczeniu, stabilizuje rynek artykułów rolnych, powiększa dochody rolnicze, co stymuluje rozwój przemysłu lokalnego i obszarów
wiejskich;
 ochrona środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji tlenków
azotu i zamknięty obieg CO2. W przypadku spalania biopaliw uwalnia się
maksymalnie taka ilość CO2, jaką rośliny pobrały z atmosfery w procesie
fotosyntezy;
 poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, w naszych warunkach ma
to szczególnie duże znaczenie w odniesieniu do paliw płynnych, gdyż krajowe wydobycie ropy naftowej w Polsce wynosi tylko około 0,65 mln ton.
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Polska w UE jest postrzegana jako kraj o dużym potencjale produkcji biomasy,
gdyż pod ten kierunek produkcji możemy przeznaczyć około 1,6 mln ha użytków
rolnych. Tak więc rolnictwo musi pogodzić produkcję żywności i pasz, która powinna być lokalizowana na lepszych glebach, z produkcją na cele energetyczne prowadzoną na glebach o ograniczonej przydatności rolniczej. Są to z reguły gleby wadliwe, czyli bardzo ciężkie (okresowo nadmiernie uwilgotnione, o niekorzystnych
stosunkach powietrzno-wodnych) oraz gleby średnie i lekkie (okresowo nadmiernie przesuszone). Warunki takie spełnia wierzba krzewiasta. Wierzba wyróżnia się
bardzo dużymi przyrostami suchej masy drewna, które w zależności od warunków
siedliskowych, odmiany i częstotliwości zbioru, wynoszą 12-19 ton suchej masy/ha/
rok. Oznacza to, że produkcja biomasy wierzby jest 4-, 6-krotnie większa od rocznych przyrostów drewna w lasach. Na produkcję wierzby ponosi się również małe
nakłady energetyczne (roślina wieloletnia - okres użytkowania plantacji 20-25 lat,
której uprawa wymaga małego zużycia nawozów i chemicznych środków ochrony
roślin, a także tanie są sadzonki (zrzezy). Drewno wierzby może być wykorzystywane do bezpośredniego spalania, zaś nowocześniejszym rozwiązaniem jest jego zgazowanie w termogeneratorach. Wytworzony w tym procesie gaz drzewny może być
wykorzystywany do ogrzewania kotłów cieplnych lub energetycznych. W najnowszych propozycjach zakłada się również możliwość przerobu wierzby na alkohol
metylowy (metanol), który w niedalekiej przyszłości może być wykorzystywany do
zasilania ogniw paliwowych, które mogą zastąpić tradycyjne silniki wewnętrznego
spalania. Czynnikiem ograniczającym uprawę wierzby są jej duże potrzeby wodne, z tego powodu wysokie plony uzyskuje się na glebach dobrych lub okresowo
nadmiernie uwilgotnionych, zaliczanych do kompleksów zbożowo - pastewnych.
Do traw szybko rosnących należy Miscanthus. Gatunki traw należące do tego rodzaju pochodzą głównie z Japonii, Chin oraz dawnych Indochin. Są to trawy wieloletnie o stosunkowo małych wymaganiach glebowych i wyróżniające się bardzo
dużą produkcją suchej masy, dochodzącą nawet do 30 t/ha. W wielu krajach Europy
Zachodniej prowadzi się intensywne prace nad hodowlą nowych klonów i możliwością uprawy miskanta olbrzymiego. Innym gatunkiem roślin wieloletnich, który
może dostarczać dużych plonów biomasy jest ślazowiec pensylwański. Plantacje
mogą być zakładane poprzez wysiew otoczkowanych nasion lub pikowanie sadzonek. Wstępnie szacuje się, że okres użytkowania plantacji może wynosić około 20
lat. Plonem użytkowym uzyskiwanym corocznie są zdrewniałe i zaschnięte łodygi,
które zbiera się w formie zrębków. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych
należy postrzegać bardziej lokalnie. Znawcy problemu podają, że odległość dostaw
nie powinna przekraczać 50 km. Lokalne wykorzystanie biomasy musi uwzględniać
technologię spalania, ponieważ różnorodność biomasy sprawia, że istnieje konieczność stosowania odpowiedniej konstrukcji kotłów do jej spalania.
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W ostatnich latach obserwuje się przyśpieszony rozwój technologii spalania
biomasy stałej. Produkowane są obecnie kotły o różnych mocach z automatycznie sterowanym procesem podawania paliw stałych w postaci drewna, zrębków
drzewnych, pelletu lub ziarna owsa, brykietu, bel lub kostek ze słomy. Sprawności
tych kotłów przekraczają 90%, a emisje gazów szkodliwych i pyłów są porównywalne z emisjami z najlepszych kotłów olejowych i gazowych z tą przewagą, że
dla biopaliw bilans CO2 jest równy zero. Rząd zamierza doprowadzić do tego, aby
biomasa, która jest podstawowym zasobem energii odnawialnej w Polsce, była
wykorzystywana przede wszystkim lokalnie. Takie podejście jest ze wszech miar
korzystne. Wpływa na pożądany rozwój generacji rozproszonej, która ogranicza
straty na przesyle energii i podwyższa bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie
wykorzystanie energetyczne biomasy w miejscu jej powstawania zmniejsza koszty
jej transportu, i co jest szczególnie ważne, nie wywołuje dodatkowych emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych.
Energia promieniowania słonecznego w Polsce szacowana jest na poziomie od
3,3 do 4 GJ m2 rocznie i z powodzeniem może być wykorzystana w kolektorach
płaskich, rurowych próżniowych lub skupiających, wykorzystując energię cieplną. Stosując panele fotowoltaiczne możemy energię słońca przetworzyć w energię
elektryczną. W ostatnim czasie obserwuje się dynamiczny rozwój wykorzystania
promieniowania słonecznego. Podobny dynamiczny rozwój notuje energetyka
wiatrowa. Budowane są nie tylko duże farmy wiatrowe, ale również małe przydomowe wiatraki o pionowej i poziomej osi obrotu.
W coraz większym zakresie wykorzystywany jest „biały węgiel”, czyli energia
skupiona w przemieszczających się masach wody. Spośród elektrowni wodnych
najbardziej rozpowszechnione są te zasilane energią spadku rzek. Do rzadkości
należą wciąż elektrownie wykorzystujące energię pływów morskich. Oprócz elektrowni zbudowanych na dużych rzekach coraz większe zainteresowanie budzi budowa lub odbudowa małych elektrowni wodnych na małych ciekach, skutecznie
uzupełniając lokalne niedobory energii elektrycznej. Istnieją tutaj bardzo duże
rezerwy. W UE największy udział w wytarzaniu czystej energii ze spadku wód
ma Austria – 39,4 %, Szwecja – 37,0 %, Słowacja – 32,9%, w Polsce tylko – 3,4 %.
Nowym kierunkiem „czystej energii” jest wykorzystanie geotermii i pomp
ciepła. Wykorzystanie wód termalnych zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ mamy na terenie kraju wiele takich pokładów. Wymaga to jednak wykonania
głębokich kosztownych odwiertów. Prostszym rozwiązaniem jest montaż pomp
ciepła, które mogą wykorzystać ciepło zawarte w powietrzu, wodzie lub gruncie.
Rozwój technologii i konkurencji na rynku powoduje, że rozwiązania te są coraz
tańsze i z powodzeniem można je zastosować w gospodarstwach rolnych.
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4. Podsumowanie
Wszystkie kraje członkowskie UE twierdzą, że wykorzystanie energii odnawialnej jest szansą na zahamowanie zmian klimatycznych oraz odzyskanie niezależności i suwerenności wielu państw świata. Coraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wiąże się z popularnością i nieszkodliwością dla środowiska
oraz z faktem, że ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach. Racjonalne
wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez
redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych
odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata. Wynika to z korzyści jakie przynosi ich wykorzystanie zarówno dla lokalnych społeczności - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy
(w Niemczech powstało ponad 0,5 miliona nowych miejsc pracy przy OZE), promowanie rozwoju regionalnego, jak również korzyści ekologiczne, przede wszystkim ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Energia odnawialna to nasza przyszłość - to swego rodzaju perpetuum mobile,
które funkcjonuje w zgodzie ze środowiskiem i przynosi wiele pozytywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. Na drodze ku zachowaniu naszego dziedzictwa środowiskowego i zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń wskazany jest
rozwój „czystej energii”, która ograniczy zużycie zasobów kopalnych, powstrzyma
skażenie środowiska oraz ocali naturalne ekosystemy.
Przytoczone argumenty uzasadniają rozwój odnawialnych źródeł energii, są
szansą rozwoju obszarów wiejskich i są zgodne z opiniami wielu ludzi. Powszechna wiedza i przekonanie o konieczności oszczędzania energii oraz coraz szersze
wykorzystanie odnawialnych źródeł, będzie najważniejszym krokiem ludzkości
w stronę ochrony życia na Ziemi, a także gwarancją dalszego zrównoważonego
rozwoju naszej cywilizacji, a nie jej zmierzch.
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1.

Wstęp

Powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce jest stosunkowo nieduża
i wynosi ok. 1,6%, w tym odmiany pastewne zajmują ok. 1,2% [Mały Rocznik
Statystyczny Polski 2012]. Po trzech latach wzrostu powierzchni plantacji nasiennych roślin strączkowych w 2011 r. nastąpił 19% spadek, w porównaniu do
roku poprzedniego [Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy
2012]. W strukturze zasiewów dominują trzy gatunki, tj. łubin wąskolistny, groch
siewny oraz łubin żółty i stanowią one łącznie 90% powierzchni upraw strączkowych na nasiona. Sytuacja ta wynika w głównej mierze z braku zainteresowania
przemysłu paszowego wykorzystaniem roślin strączkowych uprawianych w Polsce na produkcję pasz. Polska rocznie dla zaspokojenia potrzeb paszowych importuje ok. 2 miliony ton śruty sojowej, która jest wykorzystywana przez krajowy
przemysł paszowy. Aż 97% śruty, jaka jest dostępna w handlu międzynarodowym
pochodzi z roślin genetycznie modyfikowanych i sprowadza się ją głównie z USA,
Kanady, Argentyny, Brazylii i Indii [Dzwonkowski, Hryszko 2011]. Import można by znacznie ograniczyć wykorzystując krajowe źródła białka, w tym nasiona
roślin strączkowych cechujących się odpowiednią jego zawartością. Aby tak się
stało, należy zorganizować produkcję w taki sposób, aby pojawiły się ekonomiczne zachęty do wytwarzania większych, jednolitych partii nasion. Niezbędne są
również badania dotyczące zwiększenia i stabilizacji plonów, zmniejszenia kosztów uprawy czy też ulepszenia przydatności nasion roślin strączkowych w żywie-
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niu zwierząt przez wyselekcjonowanie odmian, które zawierałyby mniejsze ilości
substancji niepożądanych.
Rośliny strączkowe odgrywają znaczącą rolę w produkcji roślinnej. Bardzo
ważną cechą tej grupy roślin jest zdolność do wiązania azotu atmosferycznego
przez bakterie korzeniowe, co ma duże znaczenie zarówno ekonomiczne, jak
i pro-ekologiczne. Wzbogacają kompleks sorpcyjny gleby, co zapobiega wypłukiwaniu składników pokarmowych. Ważną rolę powinien odgrywać również
czynnik ekonomiczny, gdyż przy aktualnych cenach nawozów azotowych, rolnicy
powinni coraz częściej sięgać po rośliny z tej grupy.
Uprawa roślin strączkowych w Polsce jest zróżnicowana regionalnie. Największą powierzchnię zasiewów wg danych GUS (2011) strączkowe pastewne zajmują w województwie warmińsko-mazurskim (18.068 ha), kujawsko-pomorskim
(14.598 ha) oraz wielkopolskim (14.830 ha). Natomiast odmiany jadalne dominują w województwie lubelskim (14.390 ha). Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą roślin strączkowych jadalnych w 2010 roku wynosiła 29,1 tys.,
co stanowiło 2% ogólnej liczby gospodarstw rolnych prowadzących uprawy. Natomiast uprawę roślin strączkowych pastewnych prowadziło 58 tys. gospodarstw,
co stanowi 4% ogólnej liczby gospodarstw rolnych [Wyniki produkcji roślinnej
2011].
Zatem, głównym celem niniejszych badań było wstępne rozpoznanie czynników wpływających na rozwój produkcji roślin strączkowych przeznaczanych na
cele towarowe lub paszowe w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych. To
właśnie m.in. duże gospodarstwa rolne mogą potencjalnie stać się ważnym ogniwem w łańcuchu marketingowym krajowego przemysłu paszowego, dostarczając
odpowiednio duże partie surowców do zakładów paszowych. Kategoria przedsiębiorstw wielkoobszarowych jest przykładem podejścia tradycyjnego, w którym
rozmiar działalności utożsamiany jest z wielkością posiadanego zasobu [Kasztelan, 2009]. Stąd też w niniejszym artykule posłużono się kategorią przedsiębiorstwa rolnego, czyli wielkoobszarowego podmiotu prowadzącego działalność
ukierunkowaną na potrzeby rynkowe (produkcję towarową).
Publikacja została przygotowana w ramach Obszaru badawczego 5. „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury, rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe
w Polsce”, program wieloletni „Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich
produkcji, wykorzystania w paszach”.
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2. Materiał źródłowy
Badania mają charakter pilotażowy i przeprowadzone zostały w 2012 roku na
populacji 8 wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych z województwa wielkopolskiego i 7 z województwa kujawsko-pomorskiego. Dobór przedsiębiorstw do
badań był celowy, co oznacza, że świadomie typowano jednostki do próby. Jako
kryteria doboru przyjęto: powierzchnię gospodarstwa (przedsiębiorstwa rolnego)
– minimum 200 hektarów użytków rolnych, prowadzenie produkcji towarowej,
a także prowadzenie pełnej księgowości. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę wywiadu osobistego przy użyciu opracowanego kwestionariusza ankiet. Kwestionariusz ankiety został sporządzony z uwzględnieniem pytań otwartych, jak i zamkniętych. Zebrane informacje zostały poddane analizie, a następnie
opisane przy zastosowaniu metod statystyki opisowej (klasyczne miary położenia:
średnia arytmetyczna).

3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw rolnych
W badanych podmiotach powierzchnia gospodarstwa ogółem kształtowała się
w przedziale 290-3500 ha, natomiast średnia wielkość wynosiła 1199 ha. Zdecydowana większość badanych podmiotów dzierżawiła ziemię, głównie z Agencji
Nieruchomości Rolnych oraz od innych osób prawnych. Wśród klas bonitacyjnych gleby, przeważały kompleksy glebowe w III i IV klasie. 14 ankietowanych gospodarstw rolnych posiadało formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast 1 gospodarstwo prowadzone było, jako rolnicza spółdzielnia
produkcyjna. Zasiewy roślin strączkowych kształtowały się w przedziale 7-54 ha
i w odniesieniu do całkowitej powierzchni zasiewów były niewielkie. Główne kierunki produkcji roślinnej wśród analizowanych gospodarstw to przede wszystkim
zboża, rzepak oraz buraki cukrowe. W produkcji zbóż dominowały: pszenica,
kukurydza, jęczmień oraz pszenżyto. Kilka gospodarstw prowadziło także produkcję zwierzęcą, w której dominowała produkcja bydła mlecznego i mięsnego,
a także żywca wieprzowego. Badane gospodarstwa prowadziły sprzedaż płodów
rolnych bardzo często współpracując z firmami handlowymi. Ponadto, ważnymi
odbiorcami produktów były młyny, zakłady tłuszczowe, cukrownie, zakłady paszowe oraz zakłady mięsne. Ze względu na rodzaj zawieranych transakcji z kontrahentami, dominowały transakcje indywidulanie negocjowane oraz umowy
kontraktacyjne. Umowy kontraktacyjne najczęściej podpisywane były na okres
jednego roku, a w umowach tych stosowano różne systemy ustalania ceny.
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4. Wyniki badań
Wśród ankietowanych podmiotów jedynie 4 gospodarstwa posiadały rośliny
strączkowe w strukturze zasiewów: łubin żółty oraz groch pastewny (rysunek 1).
Rysunek 1
Czy w strukturze zasiewów posiadają Państwo rośliny strączkowe
przeznaczone na cele towarowe i/lub paszowe?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Jako główny powód uprawy roślin strączkowych ankietowani wskazali, iż rośliny strączkowe poprawiają strukturę gleby, zwłaszcza jej żyzność i produktywność (rysunek 2). Kolejnym ważnym powodem jest wpływ roślin strączkowych
na wzrost plonów roślin następczych, gdyż pozostawiają one dobre stanowisko
dla wielu gatunków. Dwóch respondentów upatruje również ważną rolę fitosanitarną tej grupy roślin, jako zielony nawóz, a także zdolność wiązania wolnego
azotu atmosferycznego, co skutkuje wzbogaceniem gleby w ten składnik. Jedno
z ankietowanych przedsiębiorstw wykorzystuje rośliny strączkowe we własnym
gospodarstwie jako pasze dla zwierząt, natomiast nikt z ankietowanych nie wskazał, iż produkcja strączkowych jest opłacalna. Nie udzielono także żadnej odpowiedzi w przypadku podejmowania tego rodzaju produkcji z uwagi na możliwe
do uzyskania dopłaty. Obecnie rolnicy w Polsce mogą uzyskać specjalną płatność
obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Dopłaty te zostały zwiększone i wpłynęły na wzrost zainteresowania rolników tego typu uprawą. Powierzchnia zasiewów w 2009 roku wynosiła 123 tys. ha,
a w 2011 roku zwiększyła się do 163 tys. ha, tj. o ok. 40%. Wskazuje to, że głównymi barierami w rozwoju produkcji roślin strączkowych są czynniki ekonomiczne,
a szczególnie niewielki popyt ze strony odbiorców (zakładów paszowych), dla których podstawowym surowcem w produkcji pasz jest importowana śruta sojowa.
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Rysunek 2
Powody wprowadzenia do struktury zasiewów roślin strączkowych
w badanych przedsiębiorstwach rolniczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wśród powodów dotyczących nie wprowadzenia roślin strączkowych do
struktury zasiewów, najczęściej wymieniane są czynniki ekonomiczne, a także
agrotechniczne (rysunek 3). W zakresie czynników ekonomicznych, największa
liczba wskazań dotyczyła niskiej opłacalności roślin strączkowych, a także braku
rynku zbytu, co wskazuje, że niskie jest zapotrzebowanie zakładów paszowych na
te właśnie surowce. Wśród czynników agrotechnicznych, najczęściej wymieniana
była niestabilność plonów roślin strączkowych.
Czynnikami, które mogłyby zdecydować o wprowadzeniu przez ankietowanych roślin strączkowych do struktury zasiewów, najczęściej wymieniane było
zwiększenie dopłat do produkcji (tabela 1). Ankietowani uznali także, że nie bez
znaczenia są dopłaty do zakupu materiału siewnego. Ważnymi czynnikami w tym
zakresie było także zwiększenie opłacalności uprawy poprzez obniżenie kosztów
produkcji, a także większa przydatność na cele paszowe. Kilka wskazań dotyczyło
także ułatwień związanych ze sprzedażą roślin strączkowych oraz ulepszenia genetycznego dostępnych odmian tych roślin.
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Rysunek 3
Powody nie wprowadzenia roślin strączkowych do struktury
zasiewów w gospodarstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tabela 1
Jakie czynniki mogłyby zdecydować o wprowadzeniu lub
zwiększeniu areału uprawy roślin strączkowych?
Wyszczególnienie

Liczba
wskazań

zwiększenie dopłat do upraw roślin motylkowych

7

zwiększenie dopłat do zakupu materiału siewnego

3

zwiększenie opłacalności przez uproszczenie technologii produkcji (obniżenie kosztów uprawy)

3

zwiększenie opłacalności przez poprawienie (ulepszenie) genetyczne (poprawienie plenności,
mniejsza podatność na choroby)

2

uproszczenie procedur związanych z wnioskami o dopłaty

0

zwiększenie przydatności na cele paszowe

3

możliwość łatwej sprzedaży

3

inne np. odporność na suszę

1

nie wiem

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Na rysunku 4. przedstawiono odpowiedzi respondentów dotyczące wzrostu
areału upraw roślin strączkowych w przypadku poprawy opłacalności. Ankietowania uznali, że gdyby produkcja roślin strączkowych zapewniała opłacalność
porównywalną do produkcji pszenicy lub żyta, areał uprawy tych roślin w gospodarstwach wzrósłby, co najwyżej do 20%. Tylko jedna odpowiedź wskazywała na wzrost areału upraw w zakresie 41-60%. Dane te świadczą wyraźnie, że
obecnie znaczenie tych roślin w grupie gospodarstw wielkoobszarowych jest niewielkie. Gospodarstwa byłyby skłonne zwiększać produkcję, jednak w obecnych
warunkach rynkowych możliwości te są ograniczone. Przy dużej dominacji zbóż
w strukturze zasiewów gospodarstw rolnych, to właśnie rośliny strączkowe mogłyby stać się ważnym elementem płodozmianu.
Rysunek 4
W przypadku poprawy opłacalności produkcji roślin strączkowych
(na poziomie opłacalności pszenicy lub żyta) o ile % zwiększyłbyś/a w swoim
gospodarstwie areał uprawy tych roślin?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Obecnie poza zbożami, w strukturze produkcji roślinnej w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych dominują rośliny przemysłowe, a w szczególności rzepak oraz buraki cukrowe. W celu stabilnego zwiększenia produkcji roślin
strączkowych wykorzystywanych na cele paszowe w Polsce, należy stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju tego rodzaju produkcji, a szczególne znaczenie
mają tu warunki ekonomiczne. Bardzo ważnym aspektem jest podejmowanie
działań ukierunkowanych na sferę popytową, czyli promocja rodzimych źródeł
białka roślinnego wśród producentów pasz. Zwiększenie dopłat do produkcji roślin strączkowych spowoduje wzrost zainteresowania rolników tego typu uprawami, jednak problemem wciąż pozostanie brak stabilnego rynku zbytu.
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Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań pilotażowych realizowanych w ramach rządowego programu wieloletniego, sformułowano następujące wnioski:
1. W badanych przedsiębiorstwach rolnych udział roślin strączkowych
w strukturze zasiewów był niewielki. Zaledwie kilka ankietowanych podmiotów prowadziło produkcję łubinu żółtego oraz grochu pastewnego.
2. Respondenci wskazali, że głównymi powodami wprowadzenia roślin strączkowych do struktury zasiewów były poprawa struktury gleby oraz wpływ
roślin strączkowych na wzrost ilościowy i jakościowy plonów roślin następczych.
3. Wśród powodów dotyczących nie podejmowania tego rodzaju produkcji,
ankietowani uznali, że rośliny te cechuje niska opłacalność produkcji oraz
niestabilność plonów. Ważnym powodem w tym zakresie był także brak
rynku zbytu.
4. W opinii ankietowanych, czynnikami, które mogłyby zdecydować o wprowadzeniu lub zwiększeniu areału upraw tych roślin były przede wszystkim
dopłaty do produkcji roślin motylkowatych. W przypadku poprawy opłacalności roślin strączkowych, badane gospodarstwa zwiększyłyby areał uprawy
tych roślin, jednak wzrost ten nie byłby znaczący i wyniósłby poniżej 20%.
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OWADY W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
I ZWIERZĄT DOMOWYCH
1. Wstęp
W drugiej połowie 2012 roku światowe media podały wiadomość o narodzeniu
się siedmiomiliardowego mieszkańca naszej planety. Przekroczenie kolejnej granicy zaludnienia Ziemi wywołało wiele komentarzy, w tym dotyczących przyszłego
wyżywienia, zwiększającej się liczby ludzi. W ogólnych założeniach przyjmuje się,
że do 2050 roku liczba ludności Ziemi wzrośnie do 9 mld osób. W tym czasie wymagany będzie wzrost produkcji żywności o 70%, a zwiększenie areału użytków
rolnych, biorąc pod uwagę realne możliwości, będzie możliwe jedynie o 20%.
Rolnictwo już raz w swojej historii w latach 1965 – 1990 dokonało skokowego
wzrostu produkcji płodów rolnych. Produkcja pszenicy, ryżu i kukurydzy zwiększyła się wtedy o około 100%, a jęczmienia o około 60%. Wzrost ten zawdzięczano
postępowi biologicznemu, ale także, a może przede wszystkim znacznej chemizacji rolnictwa, nawozom mineralnym i chemicznym środkom ochrony roślin, oraz
znacznemu wzrostowi zużycia energii i wykorzystania maszyn [Pruszyński 2009].
Obecnie rolnictwo znajduje się jednak w innej sytuacji. Wymagania ochrony środowiska, wymagania konsumentów, a także uwarunkowania ekonomiczne
i polityczne powodują, że w tworzeniu nowych technologii produkcji i zwiększaniu plonów trzeba będzie uwzględnić:
 zasady zrównoważonego rolnictwa,
 ochronę bioróżnorodności i środowiska,
 sprostanie wymaganiom opinii publicznej w zakresie jakości produktów
spożywczych,
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zmiany klimatyczne,
 redukcję gazów cieplarnianych,
 zmienne uwarunkowania ekonomiczne i polityczne wpływające na rozwój
rolnictwa,
 zabezpieczenie dochodów finansowych rolników.
W przedstawionej powyżej sytuacji i mając na uwadze ograniczone możliwości szybkiego wzrostu produkcji rolnej, w poszukiwaniu alternatywnych źródeł
pożywienia dla stale rosnącej liczby ludności, coraz częściej bierze się pod uwagę
hodowlę i wykorzystanie jako pokarm dla ludzi oraz dla zwierząt gospodarskich
różnych stadiów rozwojowych owadów.


2. Gromada: Owady (Insecta)
Nie jest celem tego opracowania szerszy opis Gromady owadów (Insecta), bardzo dużo informacji można bez trudu znaleźć w prasie fachowej i popularno-naukowej [Boczek 2001], a jedynie zwrócenie uwagi na znaczenie przedstawicieli tej
Gromady w środowisku i życiu człowieka. Dla rolnictwa i ogrodnictwa owady to
duża grupa szkodników, które konkurują z producentem roślin o pokarm i mogą
doprowadzić do znacznych strat w plonach i które przy osiągnięciu określonej
liczebności należy zwalczać stosując najczęściej chemiczne środki ochrony roślin.
Jednocześnie jest to grupa niezwykle pożytecznych organizmów, w tym pszczoły miodnej i innych zapylaczy, bez działalności których nie można by uzyskać
plonu wielu roślin uprawnych, a także drapieżców i pasożytów ograniczających
liczebność szkodników. Opinia rolnika o znaczeniu i roli owadów w jego życiu
i gospodarce nie jest więc jednoznaczna i jest różna w zależności od aktualnej
sytuacji w uprawach.
Owady, których liczbę gatunków występujących na ziemi ocenia się w przybliżeniu na 2 mln, stanowią niezwykle ważny, jeżeli nie najważniejszy element
środowiska naturalnego. Swoją biomasą owady przewyższają wszystkie inne zwierzęta żyjące na kuli ziemskiej. Przede wszystkim owady służą jako pokarm wielu
gatunkom zwierząt. Należą tu, odżywiające się owadami ryby, ale także wiele gatunków ptaków, choćby jaskółki, sikorki i wiele innych.
Naliczono m.in. 202 gatunki ptaków zjadających szarańczę [Huis van 2013],
a w Polsce podjęto badania nad wykorzystaniem bażantów w ograniczaniu liczebności stonki ziemniaczanej. Owady stanowią ważną część pokarmu dla ropuch,
żab, jaszczurek, węży i żółwi. Nie gardzą też różnymi stadiami rozwojowymi owadów ryjówki, nietoperze czy krety. Również wiele gatunków ssaków chętnie zjada
larwy czy poczwarki owadów, poszukując ich jak np. dziki, w ściółce leśnej. Szympansy niektórych gatunków spędzają nawet 60% czasu łowiąc termity, przy czym
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korzystają nawet z 20 różnych prostych narzędzi, które wykorzystują w określonej
kolejności do ich chwytania [Ranbenheimer i Rothman 2013].

3. Wartość odżywcza owadów
W tabelach 1 i 2 podano zawartość składników pokarmowych obecnych
w owadach, a przydatnych w żywieniu człowieka.
Tabela 1
Porównanie niektórych cech jadalnych gatunków owadów
mucha domowa, larwa

6,07

białko
%
56,8

świerszcz domowy,
chrząszcz
mącznik młynarek, larwa

5,34

64,2

9,4

0,14

0,99

0,13

0,41

58

6,49

45,3

5,7

0,11

0,77

0,21

0,77

43

mącznik młynarek poczwarka

6,43

54,1

5,1

0,18

0,83

0,28

0,93

42

Gatunek, stadium

kcal/g

włókno
%
18,0

Ca
%
0,59

P
%
1,13

Mg
%
0,30

K
%
1,36

Fe
ppm
658

Źródło: Bernard i in., 1997.

Zawartość składników pokarmowych w wybranych owadach,
mięsie wołowym i rybach w 100 g próbach

Tabela 2

Wyszczególnienie

Tłuszcz
Kcal

Białko
(g)

Żelazo
(mg)

Tiamina
wit.B1
(mg)

Ryboflawina
wit. B2
(mg)

Niacyna
wit.PP
(mg)

Termity
(Macrotermes subhyanlinus)
Gąsienice
(Usata terpsichore)
Chrząszcze
(Rhynchophorus phoenicis)

613

14.2

0.75

0.13

1.15

0.95

370

28.2

35.5

3.67

1.91

5.2

562

6.7

13.1

3.02

2.24

7.8

219

27.4

3.5

0.09

0.23

6.0

170

28.5

1.0

0.08

0.11

3.0

Wołowina
(chude mięso)
Ryba
(gotowany dorsz)

Źródło: Sivastaw i wsp. 2009.

Z przedstawionych danych wynika, że owady jako pokarm dla ludzi i zwierząt stanowią dobre źródło białka, tłuszczu (z dużą zawartością kwasów tłuszczowych nienasyconych), witamin, minerałów i aminokwasów i żelaza (Tabela 2).
W niektórych owadach stwierdza się spore ilości witamin z grupy B, witaminy
E i betakarotenu. Ciało owadów zawiera chitynę, a ta zawiera około 7% azotu.
U niektórych ssaków zjadających owady występuje w przewodach pokarmowych
e-chitinaza –enzym rozkładający chitynę. Strawialność chityny u ssaków waha się
od 2 do 20%.
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Głównym problemem wykorzystania owadów jako pożywienie jest mała
w nich zawartość wapnia i dlatego przemysłowo przygotowywane pasze z owadami są wzbogacane o wapno. Przy masowej produkcji określonych gatunków
owadów dostarcza się w diecie również spore ilości wapnia [Bernard i in. 1997].
Niestety niekiedy owady mogą także zawierać w ciele toksyny, np. toksyczne metabolity roślin. Ponieważ są zwierzętami zmiennocieplnymi, nie wykorzystują
metabolicznej energii dla utrzymania stałej temperatury ciała. Ponadto ich stopień przekształcania pobranej energii w masę ciała jest wysoki. Larwy świerszcza
były dwa razy bardziej w tym względzie efektywne w porównaniu z kurczakiem,
czterokrotnie w porównaniu ze świnią i dwunastokrotnie w porównaniu z krową
[van Huis 2013].
Poczwarki muchy domowej zawierają ponad 60% białka z właściwymi dla
człowieka proporcjami aminokwasów: arginina, lizyna i metionina. Zawierają
także spore ilości kwasów tłuszczowych: linolowego (omega-6) i linolenowego
(omega-3), a nie zawierają kwasów niepożądanych, długołańcuchowych, polynienasyconych (podobnie jak to jest w mięsie ryb i drobiu).
W owadach znajdowano większe stężenia żelaza, cynku i wapnia niż w wołowinie. W wielu owadach znajdowano spore ilości witamin B, E i betakarotenuprowitaminy witaminy A. Ponieważ owady te żywią się roślinami, uważane są za
pożywienie „czyste“. Szczury zawsze preferowały owady jako pokarm w porównaniu z jakimkolwiek pokarmem roślinnym [Raubenheimer i Rothman 2013].
W związku z wzrostem liczby ludności, wymagań odnośnie pożywienia
a zwłaszcza mięsa, ocieplaniem się klimatu ceny żywności wzrastają i będą wzrastać. Może występować także deficyt żywności. Samo ocieplanie się klimatu może
powodować wzrost cen żywności i pasz o 18-21% [van Huis 2013]. Owady mogą
stanowić w tej sytuacji tanią, ogólnie dostępną rezerwę właściwego dla człowieka
pożywienia. Uzyskując je z masowej hodowli możemy dobierać gatunek i stadium
(najczęściej są to dorosłe larwy lub poczwarki posiadające mały procent części
niestrawnych), dostarczające w odpowiednich proporcjach pożądane składniki.
Owady bardzo różnią się zawartością wszystkich istotnych składników- zarówno
między gatunkami jak nawet między populacjami tego samego gatunku z różnych stanowisk. Na przykład w szarańczy, Locusta migratoria, stwierdzano około
40% białka, a w mrówce, Oxyia velox ponad 90%. Poziom kwasów tłuszczowych
w tych owadach zależał od stanowiska, od rodzaju pożywienia. Stwierdzano wahania u różnych gatunków w ilości białka między 8 a 91%, przeważnie ponad
50%, a nienasyconych kwasów tłuszczowych między 726 a 2 883 mg/100g [Buckens 2005; Raubenheimer i Rothman 2013]. Przy niedostatku żywności owady
mogą zaspokajać nasze potrzeby energetyczne, a przede wszystkim deficyt białka,
żelaza, witamin i minerałów.
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Rozpatrując przydatność owadów jako pokarm dla ludzi lub składnika pasz,
należy wziąć pod uwagę bardzo znaczne, przy chodowli owadów, ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych, oszczędność powierzchni, ograniczenie odpadów
czy wreszcie możliwość przeznaczenia na produkcję żywności dla ludzi powierzchni rolnych, użytkowanych obecnie na paszę dla zwierząt.
Zwiększająca się produkcja mięsa wiąże się z istotnym wpływem na środowisko, powodując obecnie wzrost produkcji gazów cieplarnianych. Produkcja 1 kg
wołowiny -to emisja 8-14 kg, drobiu to 1,1 kg, wieprzowiny to 3,8 kg gazów cieplarnianych. Obecna produkcja mięsa na świecie, to produkcja 15-24% obecnie
emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (w tym 28% metanu) [Fiala,
2008]. Ogólnie przyjmuje się, że dieta mięsna wymaga zużycia więcej energii,
wody, powierzchni niż system mleczno-jajeczno-wegetariański, który jest równocześnie bardziej zrównoważony [Rosegrant i in. 1999; Pimental 2003].
Owady jako zwierzęta zimnokrwiste nie zużywają takich ilości pokarmu jak
zwierzęta stałocieplne. Według Mikulak i Królasik (2012) na produkcję 1 kg mięsa wieprzowego zużywa się 3,6 kg paszy, drobiowego 2,2 kg, a świerszczy 1,7 kg
paszy. Paszą dla owadów mogą być różne produkty pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego i jak podaje Boczek (2001) do chowu termitów można wykorzystywać makulaturę i otrzymywać owady o zawartości mięsa ok 68%.
Również wartość czy bezpieczeństwo spożywania owadów jest znacznie większe w porównaniu do tradycyjnych mięs, przy produkcji których stosowane są
hormony, antybiotyki czy zwierzęta są karmione paszą zawierającą pozostałości
środków ochrony roślin. Mięso owadzie jest zdrowe, biorąc pod uwagę, że karma
dla nich nie może być traktowana chemicznymi środkami ochrony roślin oraz jest
dokładnie kontrolowana przy podawaniu.
Napisano wcześniej o oszczędności powierzchni. Tu należy podkreślić, że
część owadów jest wychwytywana w czasie ich masowych pojawów bez potrzeby
rozmnażania. W wielu krajach ludność oczekuje na nalot szarańczy czy zbiera
owady z pól uprawnych lub zadrzewień i zarośli. Również hodowla owadów jest
znacznie prostrza, wymaga mniej miejsca, prostrzego pokarmu i nie towarzyszy jej duża liczba odpadów. Hodowle wielu gatunków owadów opracowano już
przed wieloma laty dla celów eksperymentalnych i obecnie są gotowe technologie
rozmnażania. Tak więc wiele przemawia za zwiększeniem wykorzystania owadów
zarówno w żywieniu człowieka, jak i zwierząt.

4. Owady w żywieniu człowieka i paszach
Naliczono blisko 2000 gatunków owadów zjadanych przez człowieka na świecie. Wszyscy zjadamy owady (i roztocze) nieświadomie, średnio około 1,5 kg
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w ciągu życia, a 80% ludzi - świadomie, głównie mieszkańcy krajów rozwijających się, sub- i tropikalnych. Zjadane są wszystkie stadia, wielu rzędów owadów
[Boczek 2007)]. Owady są świadomie zjadane w wielu krajach, zwłaszcza w krajach rozwijających się, na wszystkich kontynentach, włącznie z Europą (Tabela 1).
W Polsce są już restauracje z daniami z owadów (np. „To Co To Je“ w Warszawie),
jest również ich masowa produkcja. Preferencje żywnościowe się zmieniają, czego
przykładem w Polsce może być sushi.
W Poznaniu [Mikulak, Królasik 2012] w jednej z restauracji można zamówić
m.in.
 roladkę drobiową faszerowaną mącznikiem młynarkiem i szpinakiem owiniętą w liść rzepaku,
 szarańczę i karaluchy peruwiańskie w cieście Kadafi,
 krem z jarmużu z wędzonym mącznikiem młynarkiem,
 ciasto czekoladowe z konikiem polnym.
Zainteresowanym polecamy kontakt na www.zjescpoznan.blogspot.com/2011
/12vine-bridge-awe-cuisine-i-bug-cuisine.html
Owady zjadane przez człowieka i jako pasze należą głównie do 5 rzędów:
chrząszcze (468 gatunków), błonkówki (351 gat.), termity (61 gat.), motyle (253
gat.) i prostoskrzydłe (267 gat.) (Tabela 3).
Wynika to przede wszystkim z ich masowych pojawów (przynajmniej okresowo), lub z faktu, że są bezskrzydłe, albo mało ruchliwe. Zjadane są także produkowane obecnie przemysłowo larwy pszczół i jedwabnika. W Laosie zbieranie świerszczy jest bardziej opłacalne niż chów bydła czy uprawa ryżu [van Huis
2013]. Oprócz masowej, przemysłowej produkcji owady łowione są na światło,
w siatki, pułapki wodne czy lepowe, z użyciem feromonów. Jeśli zbierany owad
jest szkodnikiem rośliny uprawnej, obniżanie jego liczebności jest równocześnie
elementem walki biologicznej z nim.
Tabela 3
Konsumpcja owadów w świecie
Rejon świata
Ameryka Pn i Pd

liczba gatunków
629

liczba krajów
23

Afryka

524

36

Azja

349

29

Kraje Pacyfiku

152

14

41

11

Europa

Źródło: Raubenheimer i Rothman, 2013.

104

Jan Boczek, Stefan Pruszyński

W niektórych krajach afrykańskich ponad połowę białka zwierzęcego dostarczają ludziom owady, w niektórych rejonach Amazonii - ponad ¼, a w wielu innych - stanowią tylko przysmak. Tak jest np. w Japonii i Włoszech. Zwykle
to raczej kobiety i dzieci zjadają owady, mężczyźni częściej mięso upolowanych,
większych zwierząt.
W Australii, w miarę ubytku liczby Aborygenów i ich bogacenia się, spada
korzystanie z owadów w diecie. Jednakżę obecnie następuje powrót do tradycyjnego pokarmu zwanego,,bush tucker“ uwzględniającego wykorzystanie owadów.
W Tajlandii zjadane są powszechnie owady kilkudziesięciu gatunków, ponadto
skorpiony i bardzo różne „sea food“ dostępne w handlu jako żywe, puszkowane, suszone lub w formie gotowych dań, o wysokiej strawialności. Aby przywabić
cenne jako przysmak szarańczaki wysiewa się poletka kukurydzy. W kraju tym
spożywanie poczwarek jedwabników jest na tyle powszechne, że w 1987 r. The
Nutrition Division of The Ministry of Publie Health dopuściło je jako uzupełnienie diety dla niedożywionych dzieci. Funkcjonuje też około 15 tysięcy ferm
hodujących świerszcze przeznaczone na pokarm dla ludzi [Mikulak, Królasik
2012]. Świerszcze te są produkowane i w dużych ilościach sprzedawane na eksport. Wielowiekowa jest tradycja spożywania owadów w Chinach, Japonii, Korei
Płd i krajach Oceanii.
Również obecnie posiłki, w skład których wchodzą owady są częste, zarówno
w żywieniu rodzin jak i restauracjach. Cesarz Japonii Hirohito (jak podawała prasa) po zabiegach chirurgicznych w 1987 roku zjadał zawsze do końca ryż podawany z owadami, nawet gdy nie miał apetytu i pozostawiał inne dania. Jest to o tyle
charakterystyczny przykład, że o ile w wielu krajach spożywanie owadów było
ważnym uzupełnieniem diety ludzi biednych, o tyle w Japonii potrawy z owadów
były i są spożywane przez wszystkie grupy społeczne.
W Nigerii owady uzupełniają brakujące w diecie zbożowej aminokwasy,
zwłaszcza lizynę [Buckkens 1997; Raubenheimer i Rothman 2013]. W niektórych
subsaharyjskich krajach ludność oczekuje na pojawienie się szarańczy, jako dostęp do brakującego w diecie białka. W niektórych rejonach świata dotychczas
zjada się owady nie tylko dla pożywienia, ale także jako lekarstwa na różne schorzenia jak np.: gorączka, kaszel, ciśnienie krwi, biegunka, alergia [Chakravorty
i in. 2011]. Szerzej, wykorzystanie owadów jako pokarm dla ludzi w różnych rejonach świata omówił De Foliart (1999).
Obecnie owady najczęściej są wykorzystywane w paszach, w zastępstwie
mączki rybnej i soji. W tym celu prowadzi się masowe hodowle głównie takich
gatunków jak: mucha domowa (Musca domestica), mącznik młynarek (Tenebrio
molitor), jedwabnik (Bombyx mori) lub zbiera się szarańczę (Schistocerca sp.). Zarówno w zachodnich jak i tropikalnych krajach larwy muchy domowej są doda-
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wane w ilości 10-15% do paszy dla drobiu. Wysuszone larwy są dodawane zamiast
mączki sojowej do różnych pasz (np. w Australii produkt handlowy o nazwie
Basics). Larwy mącznika młynarka są w niektórych krajach używane w zastępstwie soji w paszach w hodowlach ryb i drobiu. Podobnie poczwarki jedwabnika
[Hwangbo i in. 2009; van Huis 2013]. Przy doborze gatunku do masowej hodowli
i wykorzystywania jako pasza warto pamiętać, że karaczany, termity i chrząszcze
żukowate mają w swoich jelitach symbiotyczne bakterie produkujące metan i sporo go produkują [Hackstein i Stumm 1994].

5. Podsumowanie
Dla mieszkańców strefy umiarkowanej, a szczególnie Europejczyków i obywateli Ameryki Płn., z wyjątkiem Meksyku i krajów Ameryki Łacińskiej, traktowanie owadów jako stałego elementu naszej diety, wydaje się odległe, a dla wielu
osób niemożliwe. Wielowiekowa tradycja, kultura jedzenia i przyzwyczajenie do
ustalonych posiłków sprawiają, że obecność owadzich dań w niektórych restauracjach traktuje się jako ekstrawagancję i jeden ,,z wymysłów” obecnych czasów.
Uważne zapoznanie się z przedstawionym opracowaniem powinno skłonić do
pewnych refleksji. Wykazane wartości odżywcze owadów, łatwość ich hodowli,
dostępność, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska czy wreszcie konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł
białka i tłuszczu dla rosnącej liczby ludności, wyraźnie wskazują na zasadność tej
drogi w zwiększaniu produkcji żywności. Pamiętać też należy o możliwym ograniczeniu powierzchni użytkowanych gruntów rolnych oraz ograniczeniu stosowania nawożenia i chemicznych środków ochrony roślin.
Dodatkowymi argumentami są tu kraje i narody, które od bardzo dawna, jeżeli nie opierają swego wyżywienia na owadach, to organizmy te stanowią bardzo
ważną część ich diety. Ważnym pozostaje bezpieczeństwo konsumpcji owadów.
Potwierdzeniem natomiast uznania tego kierunku jako przyszłościowego zabezpieczenia żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt domowych są międzynarodowe programy badawcze i zaangażowanie Światowej Organizacji ds. Wyżywienia
i Rolnictwa ONZ w ich realizację [Vantomme i wsp. 2012]. Na pewno nie nastąpi
to w najbliższych latach, ale przyzwyczajajmy się powoli do myśli o możliwości
konsumpcji owadów, chociaż wcześniej na pewno ich wykorzystanie będzie ukierunkowane na żywienie zwierząt. I tu chyba nikt nie ma zastrzeżeń, nawet biorąc
pod uwagę fakt, że za jajka z wolnego wybiegu, a więc takie, które znoszą kury
spacerujące po obejściu i chętnie zjadające owady, gotowi jesteśmy płacić drożej.
W literaturze angielskojęzycznej, dla ludzi żywiących się owadami używa się
określenia entomofagi, natomiast w języku polskim Mikulak i Królasik (2012)
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zaproponowały nazwę entomofagia. Nazwa entomofagi jest bliska pracownikom
ochrony roślin, ponieważ tak określa się gatunki, najczęściej pożyteczne, które
są pasożytami lub drapieżcami owadów i szkodników roślin. Czy potrzebne jest
nam to nowe określenie? Chyba nie, bo jeżeli już zaczniemy w szerszym stopniu
odżywiać się owadami, to będzie to taki sam składnik naszej diety jak: wołowina,
wieprzowina czy drób.
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„Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” – Eugeniusz Karol Chyłek, Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa
2012, s. 279.
Niniejsza publikacja poświęcona uwarunkowaniom innowacyjnego rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej jest próbą przedstawienia najważniejszych kwestii, które wpływały i będą wpływały w przyszłości na
poziom rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej. W opracowaniu przedstawiono też rekomendacje pod adresem
polityki, wskazujące możliwe rozwiązania na rzecz efektywnej integracji polityki
naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej z polityką rolną. Publikacja obejmuje sześć rozdziałów poświęconych kolejno: polskiemu rolnictwu i obszarom
wiejskim po akcesji do UE, uwarunkowaniom działalności innowacyjnej, polityce
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej w Polsce, Wspólnej Polityce Rolnej wspierającej realizację strategii Europa 2020, strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego oraz rekomendacjom pod adresem polityki. Przedstawiane zagadnienia uzupełniono o stanowiska Autora, jakie prezentował w dotychczasowym dorobku naukowym względem omawianych tematów.
Publikacja skierowana do pracowników nauki, doradztwa i innych działających w obszarze rolnictwa, którzy są odpowiedzialni za transfer wiedzy i wdrażanie innowacji w sektorze rolno-żywnościowym.
„Organizacja produkcji trzody chlewnej – sterowanie rozrodem”– Aleksander
Skoracki, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 44.
Na świecie obserwuje się dynamiczne zmiany dotyczące zarówno skali oraz
dynamiki produkcji, jak i stosowanych w chowie zwierząt technologii. Zmiany
te dotyczą również polskiego rynku trzody chlewnej. Prezentowana broszura ma
na celu przekonanie rolników do nowych, optymalnych rozwiązań w organizacji
produkcji, a konkretnie do sterowania rozrodem na fermie trzody chlewnej w celu
efektywnego wykorzystania czasu pracy i osiągnięcia jak najwyższej wydajności.
Autor przedstawia kalkulacje i organizację produkcji na fermie, omawia sterowanie rozrodem loch i wykorzystanie synchronizacji ruji do tworzenia grup
podczas reorganizacji stada. Na koniec czytelnik zapoznaje się z zaletami podziału loch w stadzie na grupy, jak m.in.: uzyskanie lepszych efektów ekonomicznych,
wzrost skuteczności inseminacji, synchronizacja porodów, wyrównanie miotów
i co za tym idzie – łatwiejsze zbilansowanie dawek żywieniowych, a także lepsze
wykorzystanie budynków gospodarskich.
Pozycja bardzo przydatna dla doradców rolniczych oraz bezpośrednio dla rolników-producentów żywca wieprzowego.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład l: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egz. autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR M A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

