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ARTYKUŁY
KRZYSZTOF ŻOK
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu

KLASTER JAKO MOŻLIWA DROGA ROZWOJU
PODMIOTÓW BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI
1. Wstęp
W ostatnich latach coraz częściej słyszymy słowa klaster, klastering, inicjatywa
klastrowa, grono przedsiębiorczości. Może być to związane z rosnącym zainteresowaniem nowymi formami współpracy czy rozwojem innowacyjnych rozwiązań.
W Polsce o zjawiskach klasteringu mówi się stosunkowo od niedawna, lecz można zaobserwować znaczną dynamikę zainteresowania tą tematyką. Współpraca
w formie klastra może być uzupełnieniem funkcjonujących już w branży rolno-spożywczej grup producentów rolnych oraz stanowić drogę do internacjonalizacji obszaru działania. Celem opracowania jest omówienie działalności klastra,
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży rolno-spożywczej oraz wskazanie korzyści płynących z przynależności do takiej organizacji.

2. Pojęcie klastra
Pojęcie klastra (ang. cluster) jako pierwszy sformułował Michael E. Porter
w pracy pt. The Copetitive Advantage of Nations wydanej na początku lat dziewięćdziesiątych. Jego rozważania dotyczyły międzynarodowej konkurencyjności
gospodarek narodowych. W swoich badaniach poruszył także temat konkurencyjności sektorów. W ich efekcie ten amerykański ekonomista stworzył koncepcję diamentu konkurencyjności. Według Portera klaster to: „Geograficzna
koncentracja wzajemnie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, przedsiębiorstw działających
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w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale też współpracujących” [Pilarska 2013, 19].
Przytoczona definicja klastra nie jest jedyną. W literaturze można spotkać
wiele innych, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu zjawiskiem klasteringu.
Jednym z takich przykładów, może być definicja zamieszczona w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Określa ona klaster jako „przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność
gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących
i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych
rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym
co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią
przedsiębiorcy” [Rozporządzenie 2006]. Jest to doskonały przykład tworzenia definicji klastrów ze względu na potrzeby różnych działań i programów mających
służyć ich wsparciu i rozwoju, poczynając od klasycznej już definicji Portera na
przykładzie kalifornijskiego klastra win ( rysunek 1).
Przykład klastra wg M. Portera (kalifornijski klaster win)

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Porter M. (1990): Konkurencyjna przewaga
narodów.
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Pomimo istnienia tak wielu definicji klastra to jego najważniejsze elementy
pozostają niezmienne. Zaliczyć do nich można występowanie wewnętrznych relacji i zależności, a także jednoczesne konkurowanie pomiędzy podmiotami należącymi do klastra. Zjawiska te określane są mianem kooperacji [Cygler 2009].
Z języka angielskiego co-opetition, co jest efektem „złączenia” dwóch określeń
ang. co-operation – współpraca i competition – rywalizacja. „Warto podkreślić, że
w polskiej literaturze przedmiotu obok terminu klaster równolegle stosuje się termin grono, czy grono przedsiębiorczości” [Brodzicki, Kruszewka 2012, 16]. Ponadto w celu sprecyzowania obszaru przedmiotowego używa się określeń takich,
jak np.: klaster biznesowy, klaster przemysłowy, klaster technologiczny, klaster
spożywczy, czy klaster kluczowy. Istotne jednak jest, aby nie uznawać za tożsame
określeń klastra i inicjatywy klastrowej, ponieważ są to dwa różnoznaczne pojęcia. Inicjatywy klastrowe mają służyć ekspansji wskazanego klastra i mogą przybierać mniej lub bardziej sformalizowane formy, np.: stowarzyszenia, czy umowy
konsorcjalnej [Brodzicki, Kruszewka 2012, 16]. Jest to podmiot, który podejmuje
działania na rzecz klastra. W przypadku posiadania sformalizowanej formy przez
inicjatywę klastrową, możemy spotkać się z określeniem organizacji klastrowej
(posiada osobowość prawną).
Bobrecka-Jamro (red.) zwraca uwagę, iż w klastrach współpraca pomiędzy
podmiotami go tworzącymi jest intensywniejsza oraz uwzględnia dłuższą perspektywę czasu. Ponadto opiera się ona na wysokiej specjalizacji. Właśnie te cechy, czyli intensywność współpracy oraz specyficzną formę konkurencji autorka uznaje za wyróżniające klastry na tle innych, zinstytucjonalizowanych form
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami [Bobrecka-Jamro, 2008, 10].

3. Funkcjonowanie klastra
Przedsiębiorstwa wchodzące w skład klastra konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów
synergicznych wspólnych działań. Przykładami takiej współpracy mogą być np.:
wspólne prace badawczo-rozwojowe, wymiana know-how, przepływ kadr w ramach klastra, koncentracja zasobów, otwartość na innowacje, redukcja ryzyka,
czy też wspólne inwestycje. Wzajemna konkurencja nie wyklucza osiągania profitów, może pozytywnie oddziaływać na rywalizujące ze sobą podmioty oraz prowadzić do wzajemnego rozwoju [www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/iMalopolska/Strony/Klastry.aspx dostęp 29.01.2014].
Kluczowym aspektem funkcjonowania klastrów jest szereg korzyści jakie może
osiągnąć podmiot wchodzący w jego skład. Klaster tworzy warunki do dynamicznego rozwoju. Dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy należącymi do niego
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przedsiębiorstwami pozwala podnosić umiejętności i kwalifikacje pracowników.
Ponadto intensyfikuje istniejące relacje pomiędzy podmiotami tworzącymi klaster (np. dzięki wdrażaniu wspólnych projektów). Uczestnictwo w klastrze w znaczący sposób wzmacnia i podnosi wiarygodność firmy wobec partnerów biznesowych. Jednak za najważniejszy element można uznać fakt, iż klaster umożliwia zacieśnienie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi i placówkami
B+R (badawczo-rozwojowymi). Współpraca ta pozwala opracowywać i wdrażać
innowacyjne rozwiązania i technologie, a także transfer wiedzy z nauki do rzeczywistości gospodarczej. Takie inicjatywy pozwalają podnosić konkurencyjność
produktów i usług oraz internacjonalizację uczestników.
Uwzględniając formę prawną, jaką może przyjąć klaster, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż wybór formy prawnej i organizacyjnej klastra w znaczący
sposób determinuje sposób jego funkcjonowania. Ponadto rzutuje ona na zakres
obowiązków, zasady współpracy i odpowiedzialności poszczególnych jego uczestników. Możliwe formy prawne jakie może przyjąć klaster to: umowa o współpracy
– umowa nienazwana (wynikająca z zasady swobody zawierania umów określonych w Kodeksie Cywilnym), umowa spółki cywilnej, spółdzielni, spółki prawa
handlowego (w szczególności spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), stowarzyszenie zwykłe albo stowarzyszenie „rejestrowe”, a także związek pracodawców. Każda z przywołanych form pociąga za
sobą pewne przywileje i ograniczenia. Biorąc pod uwagę formę prawną jaką przyjmują nowo powstające klastry, to dominuje działalność w formie stowarzyszeń,
zauważa się również tendencję do zakładania klastrów w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka tendencja może być efektem tego, iż działalność
w formie stowarzyszeń niesie ze sobą pewne ograniczenia wynikające z ustawy
o stowarzyszeniach, co może stanowić przeszkodę w sukcesywnym rozwoju danego klastra i jego orientacji rynkowej (klaster może prowadzić działalność gospodarczą, ale wszystkie wypracowane zyski jest zobowiązany przeznaczać na działalność statutową). Popularność działalności klastrów właśnie w postaci stowarzyszeń można tłumaczyć niskimi kosztami założenia oraz faktem, iż członkowie
nie ponoszą odpowiedzialności majątkowej za funkcjonowanie stowarzyszenia.
Kolejnym istotnym elementem klastra jest jego struktura organizacyjna.
Struktura musi być dostosowana do branży, w której ma działać klaster, postawionych celów oraz liczby i wielkości podmiotów go tworzących. To członkowie
klastra podejmują decyzję o formie prawnej i strukturze organizacyjnej. Na rysunku 2. ukazano przykładową strukturę organizacyjną klastra. Najistotniejszym
elementem struktury jest koordynator. To on z jednej strony powinien wytyczać
ramy organizacyjne dla prowadzonych przedsięwzięć oraz wspierać swoimi umiejętnościami ich realizację. Z drugiej strony zadaniem koordynatora klastra jest
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podejmowanie działań umożliwiających pogłębianie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami go tworzącymi – budowanie zaufania, stymulowanie kontaktów itp.).
Rysunek 2
Przykładowa struktura organizacyjna klastra

Źródło: Opracowanie własne.

„Koordynator powinien być pomostem pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami administracji publicznej i sfery nauki. Podkreślono, że rozwój klastra wymaga zarówno sprawnego koordynatora, jak i aktywności jego aktorów”
[http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95779.asp dostęp 30.01.2014]. Koordynatorowi podlega biuro, do którego zadań należy między innymi obsługa organizacyjna klastra, w tym prowadzenie korespondencji i organizowanie spotkań
jej członków, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia
działalności klastra. Biuro poza tym jest odpowiedzialne za poszukiwanie źródeł
finansowania planowanych do realizacji działań i projektów oraz prowadzi sprawy administracji klastra. Z kolei komitet sterujący tworzy środowisko do podejmowania przedsięwzięć zarówno dotyczących rozwoju klastra, badań rynkowych,
jak i realizowanych projektów. Należy podkreślić fakt, iż każdy klaster jest inny
i każdy ma swój indywidualny charakter.

4. Klastry i wsparcie ich działalności w Polsce
„Dlaczego klastry są tak ważne w polskiej rzeczywistości? W Polsce funkcjonuje wiele przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, którym trudno jest wyjść
w swoich działaniach poza sferę lokalną czy regionalną. Wydaje się, że klastry
stanowią jedno z ciekawych rozwiązań, które może zjednoczyć wysiłki grupy
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przedsiębiorców, wzmocnić je poprzez znalezienie wspólnej platformy porozumienia, wspólnych celów, które wykraczają poza cele konkurencyjne” [Gulda
2008, 8]. Polscy przedsiębiorcy nadal postrzegają działalność gospodarczą przede
wszystkim jako formę konkurencji w myśl zasady: inny przedsiębiorca to konkurent. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy w ramach swobód gwarantowanych
przez Unię Euroepejską – wolnego przepływu towarów, ludzi i usług funkcjonują
w ramach jednolitego rynku europejskiego. Sytuacja taka niesie ze sobą szanse
(większy popyt, rynek zbytu), ale i zagrożenia (większa konkurencja). Aby sprostać wymaganiom należy nieustannie się rozwijać i wykorzystać szansę internacjonalizacji i wyjścia poza lokalny czy regionalny rynek. Tutaj idealnie wpisuje się
idea współpracy w postaci klastra, która z jednej strony pozwala zachować konkurencję między podmiotami, a z drugiej pozwala osiągać korzyści ze współpracy
i dlatego takie inicjatywy należy wspierać [Gulda 2008, 8].
Wsparciem tworzenia klastrów oraz ich działalności zajmują się dwa podmioty. Pierwszym z nich jest Ministerstwo Gospodarki a drugim Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). PARP na bieżąco prowadzi badania środowiska
klastrowego w Polsce. Według przeprowadzonego w 2012 roku benchmarkingu
klastrów liczba zidentyfikowanych w Polsce klastrów, inicjatyw klastrowych, powiązań kooperacyjnych wynosiła około 250 (w tym 37 faktycznie działające, realizujące projekty, zorganizowane). Na terenie województwa wielkopolskiego jest
to odpowiednio około 32 podmiotów (w tym 6–7 faktycznie działających) [Materiały konferencyjne 20.11.2013].
Najwięcej klastrów – według wspomnianego Raportu – powstało w latach
2006–2009. Duży wpływ na to miała możliwość uzyskania wsparcia finansowego
w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013. Główne branże, w których działa najwięcej klastrów, to: informatyka i ICT (teleinformatyka), lotnictwo, ekoenergetyka, budownictwo, branża medyczna, turystyka
oraz branża spożywcza. „Klastry uczestniczące w badaniu tworzone były głównie
w ramach tzw. inicjatyw oddolnych, identyfikowanych w momencie, gdy skupiska oraz związki kooperacyjne przedsiębiorstw powstają samoistnie, a motywem
powstania klastra jest aktywność własna firm lub osób fizycznych” [Hołub-Iwan
2012, 23]. Najczęściej inicjatorami powołania klastra są podmioty sektora prywatnego, a coraz większą aktywność wykazuje również sektor nauki i B+R (badawczo-rozwojowy) oraz sektor publiczny. Część klastrów powstała w wyniku
inicjatywy mieszanej – przedsiębiorców i sektora publicznego oraz organizacji
non-profit. Z przeprowadzonego przez PARP badania wynika ponadto, iż główną
grupę członków klastrów stanowią przedsiębiorcy, wśród których większość to
mikro i małe przedsiębiorstwa [Hołub-Iwan 2012, 22–28].
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5. Klastry w branży rolno-spożywczej
W odniesieniu do klastrów branży spożywczej w Polsce z danych PARP wynika, iż w sektorze rolno-spożywczym funkcjonuje około 20 podmiotów, wyszczególnionych w tabeli 1. Zlokalizowane są one głównie na terenach z tradycjami
rolniczymi – co jest ściśle związane z istnieniem bazy surowcowej. Najwięcej tego
typu podmiotów PARP identyfikuje na terenie województwa wielkopolskiego
(4 klastry i inicjatywy klastrowe) oraz na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (3 podmioty).
Wielkopolskie klastry z branży spożywczej to Centrum Innowacji i Technologii Konfekcjonowania Produktów Spożywczych – Europejskie Porozumienie
Kompetencyjne, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., Klaster Spożywczy
Leszczyńskie Smaki oraz Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski. Warto
zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatnie dwa – najprężniej działające podmioty. Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki oraz Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski mogą stanowić wzór tego typu organizacji i wartości wypracowanej marki.
Tabela 1
Klastry i inicjatywy klastrowe zarejestrowane w branży spożywczej w Polsce
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa
Klaster Mleczarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
Klaster Wołowiny
Podlaski Klaster Spożywczy
Podlaski Klaster Piekarniczy – Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!”
Lubuski Szlak Wina i Miodu

Innowacji i Technologii Konfekcjonowania Produktów Spożywczych
8. Centrum
– Europejskie Porozumienie Kompetencyjne

Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko-Mazurskie
Podlaskie
Podlaskie
Podlaskie
Lubuskie
Wielkopolskie

9. Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
10. Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki
11. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski

Wielkopolskie
Wielkopolskie
Wielkopolskie

Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności
12. Kujawsko-Pomorski
Metodami Ekologicznymi EKOLAND

Kujawsko-Pomorskie

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Łódzkie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Lubelskie
Podkarpackie
Dolnośląskie

Łódzki Klaster Warzywno-Owocowy – Zjazdowa
Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo Warzywny
Pomidor z ziemi sandomierskiej
Klaster „Dolina Ekologicznej Żywności’’
Klaster cebularz lubelski
Klaster „Podkarpackie Smaki’’
Klaster Nutribiomed

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji PARP [http://www.pi.gov.pl/
PARP/data/klastry/index.html#nokla=13&nowoj=4dostęp 31.01.2014].
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Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki powstał z inicjatywy Miasta Leszna
oraz Leszczyńskiego Centrum Biznesu pod koniec 2010 roku. Liczy 27 członków – z czego 20 stanowią przedsiębiorstwa z branży spożywczej (głównie lokalni
producenci żywności), 4 to Instytucje Otoczenia Biznesu, 2 jednostki naukowo-badawcze i 1 samorząd. Wszystkie te podmioty działają na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski. „Utworzenie klastra było rezultatem prowadzenia
wielomiesięcznych analiz, których wyniki wskazały na konieczność wsparcia
branży przetwórstwa rolno – spożywczego, jako obszaru o kluczowym znaczeniu
dla rozwoju i promocji miasta Leszna oraz regionu leszczyńskiego” [www.leszczynskiesmaki.pl dostęp 31.01.2014]. W rozwoju przedsięwzięcia duże znaczenie
miało stworzenie sieci współpracy, która dzięki wykorzystaniu atutów regionu,
ma pozwolić osiągnąć korzyści dla swoich członków. Wspomniane mocne strony
regionu to doskonała baza surowcowa oraz duży potencjał lokalnego rolnictwa
i przetwórstwa spożywczego. Misję przyświecającą działalności sprecyzowano
jako: „Subregion leszczyński – współpraca dla najwyższej jakości, tradycji i nowoczesnych technologii w branży spożywczej” [www.leszczynskiesmaki.pl dostęp
31.01.2014]. Wśród celów działalności klastra wymienia się ciągłe podnoszenie
konkurencyjności należących do nich firm, dbanie o markę „Leszczyńskie Smaki”,
jej kształtowanie, wprowadzanie i wdrażanie produktów o podwyższonej wartości,
nawiązanie współpracy międzynarodowej (internacjonalizacja) oraz wzmocnienie struktury klastra. Warto zaznaczyć, iż projekt „Utworzenie sieci „Leszczyńskie
Smaki” szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce” uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”.
Klaster promuje swoje produkty umieszczając na nich logo (Rysunek 2). Ma to
umożliwić łatwe zidentyfikowanie produktów Klastra. Do promocji lokalnych
produktów wykorzystywane jest także hasło „Wgryź się w region”. 5 grudnia 2012
roku klaster otworzył w Lesznie sklep spożywczy, w którym są dostępne wszystkie produkty członków Leszczyńskich Smaków[www.leszczynskiesmaki.pl dostęp
31.01.2014, Materiały konferencyjne 20.11.2013].
Rysunek 3
Logotyp Klastra Spożywczego Leszczyńskie Smaki

Źródło: www.leszczynskiesmaki.pl [dostęp 31.01.2014].
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Kolejnym przykładem klastra działającego w przemyśle spożywczym jest Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski powstały 16.09.2009 roku w Kaliszu.
Jego założycielami było 17 przedsiębiorstw branży rolnospożywczej (producentów żywności oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego) z południowej Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kalisza. Obecnie
organizacja skupia 37 podmiotów – 26 firm, 4 Instytucje Otoczenia Biznesu, 6
jednostek naukowo badawczych oraz 1 jednostkę samorządową. Prezesem Zarządu Klastra jest Jan Kolański, właściciel Jutrzenki Colian. Celem działalności stowarzyszenia jest działalność na rzecz podnoszenia konkurencyjności należących
do niego firm branży spożywczej, kreowanie i wprowadzanie nowych produktów
i usług oraz propagowanie innowacji. Misją klastra „jest utworzenie w Południowej Wielkopolsce silnej i stabilnej organizacji potrafiącej sprostać każdemu wymaganiu, jakie stawiane są przed branżą rolno-spożywczą”[www.klaster.kalisz.
pldostęp 15.01.2014, Materiały konferencyjne 20.11.2013].
Podobnie jak leszczyńska inicjatywa, również Klaster Spożywczy Południowej
Wielkopolski realizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu I. Konkurencyjność Przedsiębiorstw – Rozwój
Sieci i Kooperacji – Działanie 1.6. Tytuł projektu to „Wdrażanie nowoczesnych
technologii IT oraz ITC służących podnoszeniu jakości sprzedaży, promocji oraz
komunikacji w Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie
w Kaliszu”. Organizacja otrzymała na ten cel wsparcie w wysokości 595 000 zł
netto, co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. W ramach projektu dokonano zakupów urządzeń teleinformatycznych wykorzystanych do uruchomienia własnej serwerowni oraz zbudowano portal Wirtualnej Giełdy Towarowej.
Z Giełdą połączone są systemy informatyczne członków klastra. Ponadto w ramach projektu opracowano także Strategię Promocji Marketingu z Programem
Internacjonalizacji Klastra. W jego ramach klaster jest licznie reprezentowany na
międzynarodowych targach branżowych, takich jak: „Riga Food 2011” (Ryga),
„AnugaFoodtec 2012” (Kolonia), „World Food Moscow 2013” (Moskwa), Białoruś – wielobranżowa misja gospodarcza 2013 i wiele innych [Klaster Spożywczy
(monografia), Materiały konferencyjne 20.11.2013.].
Funkcjonowanie klastrów poza korzyściami osiąganymi przez poszczególnych
członków, niesie ze sobą również korzyści dla regionu, w którym działa dany
klaster. Przekłada się to na wzrost ich atrakcyjności – regiony te są postrzegane
przez potencjalnych partnerów biznesowych, nowych inwestorów jako bardziej
innowacyjne. „Funkcjonowanie klastrów wzbudza tendencję kreowania i wykorzystywania nowych rozwiązań, co znacząco wpływa na pozycję konkurencyjną
regionu” [Łaźniewska, Gorynia 2012, 103].
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6. Przyszłość klastrów
Jednym z instrumentów wsparcia innowacyjności w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 jest wzmocnienie i rozwój klastrów. Zakłada się, iż
głównym celem przyszłych działań powinno być wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy,
interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych. Tak sprecyzowana polityka wsparcia integracji przewiduje dwa kierunki oddziaływania. Pierwszy z nich zakłada szerokie
wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez
nich inicjatyw klastrowych. W ten sposób zapewnione zostanie funkcjonowanie instytucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju współpracy, interakcji i przepływów
wiedzy w ramach skupisk działalności gospodarczej, a tym samym podnoszenia
ich konkurencyjności i innowacyjności. Drugi zakłada zintegrowanie istniejącego
wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale dla gospodarki (wspieranie centralne) i poszczególnych klastrów (wsparcie
regionalne), wpisujących się w inteligentne specjalizacje [Dzierżanowski 2012, 11].

7. Podsumowanie i wnioski
Z powyższych rozważań wynika, iż w Polsce rośnie zainteresowanie tematyką klasteringu, a w ostatnich latach nastąpił także dynamiczny przyrost liczby
klastrów i inicjatyw klastrowych. Jest to głównie efektem możliwości uzyskania
dofinansowania na rzecz budowy (i funkcjonowania) takiego podmiotu, oraz
nieustannie wzrastająca świadomość przedsiębiorców, pracowników jednostek
badawczo-rozwojowych, a także przedstawicieli samorządów. Klaster może stanowić doskonałą formę rozwoju jego członków poprzez współpracę i konkurencję (kooperację). Jest to także pole transferu wiedzy z nauki (jednostki B+R) do
praktyki (przedsiębiorców) oraz wprowadzania tak pożądanych innowacji. Wskazane i omówione korzyści wskazują, iż przynależność do klastra może być możliwą drogą rozwoju dla podmiotów z branży rolno-spożywczej. Przykładem mogą
być przybliżone w opracowaniu dwa podmioty: Klaster Spożywczy Leszczyńskie
Smaki oraz Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski.
Możliwość uzyskania dofinansowania na założenie nowego klastra bądź rozwój działalności klastrów w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014–2020
(takich jak: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, czy Regionalne Programy
Operacyjne) sprawia, że zainteresowanie ideą klasteringu w nowej perspektywie
budżetowej będzie systematycznie rosnąć.
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KRZYSZTOF ŻOK
KLASTER JAKO MOŻLIWA DROGA ROZWOJU PODMIOTÓW
BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI

Słowa kluczowe: klastry, klastering, współpraca w branży rolno-spożywczej, województwo
wielkopolskie
STRESZCZENIE

Opracowanie jest próbą omówienia idei klasteringu oraz działalności klastrów. W Polsce, w ostatnich latach nastąpił dynamiczny przyrost ich liczby. Główną rolą klastrów jest
rozwój jego członków poprzez współpracę i konkurencję, transfer wiedzy oraz internacjonalizacja uczestników i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Umacnianie pozycji
rynkowej jest możliwe poprzez organizowanie się w silne podmioty o międzynarodowym
zasięgu, a osiągnąć to można między innymi poprzez przynależność do klastra. W artykule omówiona została także sytuacja klastrów działających w branży rolno-spożywczej,
ze szczególnym uwzględnieniem dwóch wiodących podmiotów z województwa wielkopolskiego. Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki oraz Klaster Spożywczy Południowej
Wielkopolski stanowią przykład jak można rozwijać się, budować silną markę, właśnie
dzięki działalności w klastrze.
KRZYSZTOF ŻOK
CLUSTER AS A POSSIBLE WAY OF DEVELOPMENT FOR AGRICULTURE AND FOOD
INDUSTRY SECTOR ON EXAMPLE OF WIELKOPOLSKA REGION

Keywords: cluster, clustering, co-operation within the agriculture and food industry sector,
Wielkopolska region
SUM M A RY

This elaboration is an attempt to discuss the idea of clustering and cluster activities.
There has been a rapid increase of the number of clusters in Poland, in recent years. The
main role of clusters is development of their members through co-operation and competition, knowledge transfer, internationalization of participants and implementation of
innovative solutions. Strengthening the market position is possible by organizing in form
of strong entities with an international reach, which is possible, inter alia, through belonging to the cluster.The article also describes the situation of clusters in the agri-food
sector, with particular emphasis on the two leading actors of the Wielkopolska region.
Food Cluster „LeszczyńskieSmaki” („Leszno Flavors”) and „Food Cluster of SouthernWielkopolska” are good examples of how to develop, build strong brand, thanks to the
activities within the cluster.
e-mail: k.zok@cdr.gov.pl
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Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
GOSPODARSTW ROLNYCH WYSPECJALIZOWANYCH
W PRODUKCJI MLEKA W 2012 ROKU
1. Wstęp
Produkcja zwierzęca jest dominującym działem towarowej produkcji rolniczej
w Polsce. W 2012 roku jej udział w wartości produkcji towarowej ogółem wyniósł
ponad 55% [GUS, 2013, 73]. W produkcji zwierzęcej ważną rolę odgrywa produkcja mleka krowiego. W latach 2010–2012 jej znaczenie w strukturze towarowej produkcji zwierzęcej w ujęciu wartościowym malało, lecz nadal pozostało na
wysokim poziomie (31–32%).
Z podanych wyżej względów za zasadne uznano określenie efektywności ekonomicznej polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, będących ważnym elementem polskiego rolnictwa. Z dotychczasowych badań wynika, iż sytuacja ekonomiczna gospodarstw nastawionych na produkcję
mleka uwarunkowana jest od skali produkcji. Według Sassa, im większa skala
produkcji, tym gospodarstwa osiągają wyższe dochody oraz wyższą produktywność i dochodowość ziemi oraz wyższą opłatę za pracę [Sass 2007, 78]. Ziętara
również wskazał, że decydującym czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych jest
skala produkcji, a szanse rozwojowe mają gospodarstwa utrzymujące ponad 30
krów mlecznych [Ziętara 2012, 56]. Odwołując się do różnic w sytuacji ekonomicznej gospodarstw w zależności od skali produkcji oraz możliwości wykorzystania wniosków w praktyce diagnozowania i planowania rozwoju chowu bydła
mlecznego w Polsce autorka postanowiła określić efektywność ekonomiczną gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, w zależności od skali
chowu oraz regionu FADN w 2012 roku.
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Literatura przedmiotu podaje kilka definicji efektywności. Efektywność ekonomiczna może być rozumiana jako rezultat działalności gospodarczej, stanowiący wyniki relacji uzyskanych efektów do poniesionych kosztów [Bórawski, Pawlewski 2006, 91]. Według Józwiaka efektywność jest relacją uzyskanych efektów
do użytych środków. W rolnictwie miara ta uznawana jest za jeden z najlepszych
sposobów oceny funkcjonowania gospodarstwa [Józwiak 1998, 146]. Zastosowany w badaniu system pomiaru efektywności został zaproponowany przez Kulawika i obejmuje dwa wskaźniki opłacalności (produkcji ogółem i sprzedaży) oraz
wskaźnik rentowności kapitału własnego [Kulawik 2009, 9].

2. Materiał i metoda
Do badań empirycznych wykorzystano dane z indywidualnych gospodarstw
rolnych prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN1 w 2012
roku w podziale na 4 regiony FADN: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk,
Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze2. Przy wyborze obiektów badawczych posłużono się metodą doboru celowego. Dla celów analitycznych wyselekcjonowano próbę 1 233 gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, stanowiły one 11,1% ogólnej liczby gospodarstw znajdujących się
w próbie Polskiego FADN. W polu obserwacji FADN w Polsce w 2012 r. znajdowały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 4 000 euro SO3 [Goraj,
Olewnik 2012, 7].
Według Manteuffla, stopień specjalizacji gospodarstwa określany jest na podstawie udziału gałęzi lub działalności produkcyjnej wiodącej w porównaniu do
innych, w strukturze produkcji końcowej (lub towarowej). Specjalizacja gospodarstwa w danej gałęzi występuje wtedy, gdy określona działalność produkcyjna
w jednej gałęzi ma odpowiednio wysoki udział (np. 50, 65 lub 75%) w produkcji
końcowej gospodarstwa [Manteuffel 1979, 504]. W gospodarstwach wybranych
do badania 60% wartości produkcji ogółem stanowiła produkcja mleka i przetworów z mleka krowiego. Dodatkowo w tych gospodarstwach stan średnioroczny
wyniósł co najmniej 10 ale nie więcej niż 80 krów mlecznych w stadzie. Zgodnie
1 Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw

Rolnych.
2 Region Pomorze i Mazury: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie; region Wielkopolska i Śląsk: wielkopolskie, kujawsko –pomorskie, dolnośląskie, opolskie; region Mazowsze i Podlasie: podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie; region Małopolska i Pogórze:
świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie.
3 SO (ang. Standard Output) standardowa produkcja; parametr ekonomiczny wyrażający siłę
ekonomiczną gospodarstw rolnych; od roku obrachunkowego 2010 stosowany do klasyfikacji gospodarstw rolnych we wspólnotowej typologii gospodarstw rolnych.
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z obowiązującą zasadą poufności danych FADN nie opublikowano wyników badań dla grup liczących mniej niż 15 gospodarstw.
Na podstawie wyników analizy rozkładu dokonano podziału badanych obiektów na 5 grup według skali chowu bydła mlecznego:
Grupa 1: 10–15,
Grupa 2: 16–20,
Grupa 3: 21–30,
Grupa 4: 31–50,
Grupa 5: 51–80 krów mlecznych.
Do pomiaru i oceny efektywności ekonomicznej gospodarstw rolnych wykorzystano następujące wskaźniki [Czarnota 2011, 104]:
Wskaźnik opłacalności produkcji ogółem [%]:
przychody ogółem + dopłaty do działalności operacyjnej
× 100
koszty ogółem
Wskaźnik opłacalności sprzedaży [%]:
przychody ze sprzedaży
× 100
zużycie pośrednie
Wskaźnik rentowności kapitału własnego [%]:
dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego – szacunkowy koszt pracy własnej
× 100
średnia wartość kapitału własnego
W celu oszacowania kosztu pracy własnej założono, iż w rolnictwie jedna osoba pełnozatrudniona pracuje 2 120 godzin rocznie. Wykorzystano również przeciętne roczne wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej. W roku 2012 stawka
płacy za godzinę pracy wyniosła 13,61 zł. Zatem przeciętne wynagrodzenie osoby
pełnozatrudnionej przyjęto na poziomie 28 854 zł [Floriańczyk i in. 2014, 25].

3. Charakterystyka badanych gospodarstw
Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstw zajmujących się chowem bydła mlecznego będących w polu obserwacji Polskiego FADN w roku
2012 wyniosła 20,4 ha [Floriańczyk i in. 2013, 45]. W poddanych badaniu gospodarstwach powierzchnia użytków rolnych mieściła się w przedziale od 16,1
(region Mazowsze i Podlasie) do 74,7 ha (Wielkopolska i Śląsk). Powierzchnia
UR wzrastała w miarę wzrostu liczby posiadanych krów mlecznych. Badane gospodarstwa użytkowały zarówno grunty własne, jak i dodzierżawione. Udział
dzierżawy był zróżnicowany. W gospodarstwach regionu Małopolska i Pogórze
wynosił on od 42 (16–20 krów) do 48% w gospodarstwach o stadzie liczącym
21–30 krów mlecznych. Region ten odznaczał się znacznie wyższym udziałem
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gruntów dodzierżawionych w porównaniu do pozostałych regionów FADN,
gdzie wartość tego wskaźnika kształtowała się od 11 do 43%. Mogło to wynikać z rozdrobionej struktury agrarnej gospodarstw w południowej części Polski
i próbę jej poprawy poprzez dodzierżawienie ziemi. Z racji specjalizacji prowadzonej działalności kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni paszowej. Powierzchnia upraw pastewnych zawierała się w przedziałach 9,6
(Region B) – 16,8 ha (Region A) w grupie gospodarstw 10–15 krów mlecznych
i 44,4 (Region C) – 56,5 ha (Region A) w gospodarstwach o największej liczbie
krów. Liczba osób pełnozatrudnionych była najwyższa w grupie gospodarstw
posiadających 51–80 krów mlecznych (2,40–3,03 AWU4). Gospodarstwa prowadziły działalność głównie w oparciu o pracę własną. Nakłady pracy najemnej zanotowano w największych gospodarstwach, w których stanowiła ona 15,7
i 27,2% odpowiednio w regionach Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk.
Analizowana zbiorowość wyróżniała się wyższą wydajnością mleczną krów
niż średnia wydajność dla Polski (4 845 l)5. W regionie Wielkopolska i Śląsk, w gospodarstwach o wielkości stada 51–80 krów mlecznych, wydajność kształtowała
się na poziomie 8 358 l i była o 67% wyższa od wydajności krów w gospodarstwach regionu Mazowsze i Podlasie, w grupie gospodarstw 10–15 krów mlecznych. Mleczność krów zwiększała się wraz ze wzrostem liczby krów w stadzie. Od
ogólnego schematu nieznaczenie odbiegał region Pomorze i Mazury, gdzie grupa
o wielkości stada 16–20 krów wykazała niższą wydajność mleka.
Wspomnieć należy o wysokim stopniu wyspecjalizowania gospodarstw w chowie bydła mlecznego (68–83%), który zwiększał się wraz ze wzrostem wielkości
stada.
Porównując gospodarstwa z punktu widzenia ceny mleka zauważa się wyraźne
różnice. Najwyższą cenę skupu uzyskały gospodarstwa o największej liczbie krów
mlecznych i o najwyższej wydajności mleka. W regionie Mazowsze i Podlasie rolnicy uzyskali cenę na poziomie 128 zł/100 l, podczas gdy w regionie Pomorze
i Mazury w grupie gospodarstw najmniejszych kształtowała się ona na poziomie
106 zł/100 l.
Gospodarstwa z regionu Wielkopolska i Śląsk (51–80 krów mlecznych) uzyskały najwyższą wartość produkcji ogółem, poniosły one również najwyższe
koszty ogółem na gospodarstwo. Najniższy zaś poziom wartości produkcji, ale też
najniższe koszty ogółem prowadzenia działalności gospodarczej osiągnęły gospodarstwa z regionu Pomorze i Mazury o 10–15 krowach mlecznych.
4 AWU (Annual Work Unit) jednostka przeliczeniowa pracy równa osobie pełnozatrudnionej
pracującej 2 120godz/rok.
5 GUS (2013): Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa, s. 337.
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Tabela 1
Wybrane informacje o badanych gospodarstwach rolnych (wartości średnie) w 2012 roku
Wyszczególnienie

J.m.

Liczba gospodarstw

szt.

Wielkość ekonomiczna

euro

Powierzchnia użytków rolnych (UR),
w tym:

ha

dodzierżawione

%

Powierzchnia upraw pastewnych

ha

Krowy mleczne

LU

Obsada krów

LU/ha

Wydajność mleka

l/krowę

Nakłady pracy ogółem, w tym:

AWU/
gosp.

praca najemna

%

Wartość produkcji ogółem

zł/gosp.

Koszty ogółem

zł/gosp.

Wartość produkcji mleka/Wartość
produkcji ogółem
Cena mleka

%

zł/100 l

Region*
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

1

29
17
112
21
22 744
24 031
18 952
19 260
22,2
16,9
16,1
17,0
22
19
19
45
16,8
9,6
10,3
10,8
12,3
13,4
12,7
12,7
0,56
0,79
0,79
0,75
5 420
5 563
5 018
5 166
1,91
1,61
1,83
1,98
1,5
0,1
0,2
3,9
94 698
115 021
98 182
97 069
70 596
96 408
78 482
83 571
75
68
72
75
106
107
112
112

2

Grupa gospodarstw
3
4

41
30
133
24
32 760
31 605
26 089
24 260
25,8
20,7
21,5
19,1
14
11
28
42
18,6
12,9
13,8
12,1
17,8
17,7
17,7
17,5
0,69
0,86
0,82
0,92
5 414
6 634
5 421
5 791
1,79
1,93
1,91
1,91
3,8
2,4
0,8
3,0
143 559
181 182
148 473
150 103
114 139
137 058
112 961
115 140
74
71
73
74
109
111
114
111

63
70
212
26
44 132
45 255
36 625
39 595
35,7
30,3
27,9
34,8
20
28
29
48
26,0
19,5
19,0
24,2
24,9
25,4
24,6
25,5
0,70
0,84
0,88
1,05
5 901
6 829
5 850
5 867
1,99
2,05
2,03
2,12
5,8
6,4
2,1
8,4
219 919
273 503
225 270
244 639
169 986
205 703
164 726
184 779
75
70
74
71
114
112
118
114

57
81
199
—
63 619
69 187
55 500
—
50,2
45,9
40,0
—
27
29
34
—
38,1
29,0
27,9
—
37,7
38,3
37,3
—
0,75
0,83
0,93
—
6 166
7 417
6 643
—
2,27
2,19
2,16
—
12,6
7,2
3,9
—
362 265
454 358
394 248
—
258 876
339 158
274 040
—
77
72
77
—
120
117
124
—

15
35
52
—
102 333
113 226
88 862
—
74,3
74,7
61,0
—
13
36
43
—
56,5
48,6
44,4
—
59,7
60,7
60,0
—
0,80
0,81
0,98
—
7 059
8 358
7 120
—
2,54
3,03
2,40
—
15,7
27,2
7,1
—
637 608
811 952
648 821
—
439 767
627 557
485 754
—
80
77
83
—
122
124
128
—

* Regiony FADN: A-Pomorze i Mazury; B– Wielkopolska i Śląsk; C-Mazowsze i Podlasie; D-Małopolska i Pogórze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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4. Wyniki badań
Podstawowym miernikiem oceny efektu indywidulanych gospodarstw rolnych jest dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, który stanowi wynagrodzenie za zaangażowanie do pracy własnych czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału), jak również za ryzyko podjętej działalności gospodarczej. Średnia
wartość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego po odjęciu oszacowanego
kosztu pracy własnej przyjęła ujemne wartości w grupie gospodarstw posiadających 10–15 krów mlecznych w każdym z analizowanych regionów FADN, przy
czym najniższy poziom dochodu osiągnęły gospodarstwa w regionie Małopolska
i Pogórze (–22 846 zł), jak również odnotowano tutaj najniższą rentowność kapitału własnego (–3,81%). W pozostały grupach gospodarstw dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego kształtował się od 2 645 zł w gospodarstwach o liczbie krów
16–20 (region Małopolska i Pogórze) do 217 397 zł w gospodarstwach o największym stadzie krów mlecznych (region Pomorze i Mazury). Analogicznie kształtował się poziom wskaźnika rentowności kapitału własnego od 0,35 do 7,83%.
Wskaźniki efektywności badanych gospodarstw w 2012 roku
Wyszczególnienie

J.m. Region*

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
(po odjęciu oszacowanego
kosztu pracy własnej)

zł

Udział dopłat do działalności operacyjnej
w przychodach ogółem

%

Koszty czynników zewnętrznych
(praca najemna
+ czynsz dzierżawny + odsetki)

zł

Wskaźnik opłacalność produkcji ogółem

%

Wskaźnik opłacalność sprzedaży

%

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

%

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

1
–12 248
–12 242
–18 907
–22 846
24,2
15,1
19,0
21,0
2 886
3 309
1 916
3 172
106,6
103,1
91,2
93,6
124,5
101,2
112,6
117,0
–2,04
–1,70
–2,96
–3,81

Grupa gospodarstw
2
3
4
5 935
29 385
97 892
7 079
46 350 104 928
3 766
31 138 103 888
2 645
43 539
—
19,6
17,3
15,8
13,1
13,2
10,9
16,9
14,4
11,8
15,9
17,5
—
4 351
8 122
14 320
3 138
9 153
15 152
3 721
6 323
11 762
6 503
10 710
—
112,4
117,1
137,0
105,1
117,8
130,4
103,8
113,5
127,4
101,3
115,7
—
117,3
124,3
136,6
112,4
116,5
120,9
120,8
130,1
140,7
130,3
123,6
—
0,70
2,55
5,64
0,73
3,46
5,36
0,44
2,71
6,03
0,35
4,01
—

Tabela 2

5
217 397
204 874
170 037
—
12,9
9,8
10,3
—
25 993
39 873
22 476
—
144,6
132,3
130,8
—
153,6
121,4
141,8
—
7,83
6,27
6,49
—

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Badania wykazały, iż podobnie jak wspomniane powyżej wielkości, wartość
wskaźnika opłacalności sprzedaży mleka zmieniała się w zależności od liczebności posiadanych przez gospodarstwo krów mlecznych. Poziom wspomnianego
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wskaźnika wzrastał również ze wzrostem wydajności krów i ceny mleka. Najwyższy poziom wskaźnika opłacalności sprzedaży mleka odnotowano w gospodarstwach regionu Pomorze i Mazury liczących 51–80 krów mlecznych (153,6%).
Wspomnieć należy, iż w tym regionie i we wspomnianej grupie wystąpiły najniższe koszty zużycia pośredniego w porównaniu do innych regionów FADN.
Opłacalność produkcji informuje o wartości przychodów ogółem, powiększonych o dopłaty do działalności operacyjnej, przypadających na 1 zł kosztów
ogółem. W regionie Pomorze i Mazury w grupie gospodarstw 51-80 wskaźnik
opłacalności produkcji wyniósł 144,6% i był o 53,4 p.p. wyższy, niż w grupie gospodarstw o 10–15 krowach mlecznych regionu Mazowsze i Podlasie. W grupie
gospodarstw o większym stadzie wskaźnik opłacalności produkcji wzrastał, pomimo spadku, wraz ze wzrostem skali chowu bydła mlecznego i znaczenia dopłat
do działalności operacyjnej w przychodach ogółem (od 24,2% w grupie 10–15
krów regionu Pomorze i Mazury do 9,8% w grupie 51–80 krów regionu Wielkopolska i Śląsk). Koszty czynników zewnętrznych wzrastały wraz ze wzrostem
wielkości stada i w grupie gospodarstw 10–15 krów mlecznych wyniosły 2 886 zł
(Pomorze i Mazury), a w gospodarstwach największych 39 873 zł (Wielkopolska
i Śląsk).

5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, iż efektywność gospodarstw specjalizujących się w chowie krów mlecznych była zróżnicowana regionalnie, a biorąc pod
uwagę wielkość stada charakteryzowała się podobnymi zależnościami. Gospodarstwa o największej liczbie krów uzyskały wyższą wydajność mleka oraz osiągnęły
wyższe ceny skupu mleka, w porównaniu do gospodarstw liczących 10–15 krów
mlecznych w stadzie. Poziom wskaźników opłacalności sprzedaży i produkcji
wzrastał w miarę wzrostu skali chowu bydła mlecznego. Gospodarstwa o 10–15
krowach mlecznych okazały się być nierentowne. Najniższy poziom dochodu
z rodzinnego gospodarstwa rolnego odnotowano w regionie Małopolska i Pogórze, gdzie wskaźnik rentowności kapitału własnego również przyjmował najniższe
wartości. Wspomniane wielkości osiągnęły najwyższe wartości w gospodarstwach
regionu Pomorze i Mazury o wielkości stada 51–80 krów mlecznych.
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MONIKA PUCHALSKA
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH WYSPECJALIZOWANYCH W PRODUKCJI MLEKA W 2012 ROKU

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, gospodarstwo mleczne, FADN
STRESZCZENIE

Celem artykułu było określenie efektywności ekonomicznej gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego w zależności od skali chowu bydła oraz regionu
FADN w 2012 roku. Badanie przeprowadzono w 1 233 indywidualnych gospodarstwach
rolnych z całej Polski. Z przeprowadzonych badań wynika, że efektywność gospodarstw
specjalizujących się w chowie krów mlecznych była zróżnicowana regionalnie. Gospodarstwa o największej skali chowu krów mlecznych osiągnęły najlepsze wartości wskaźników
opłacalności produkcji, sprzedaży i rentowności kapitału własnego. Gospodarstwa utrzymujące w stadzie 10 – 15 krów mlecznych były nierentowne.
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ECONOMIC EFECTIVENESS OF SPECIALIZED DAIRY FARMS IN 2012
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SUM M A RY

The aim of the paper is to describe the economic effectiveness in specialized dairy
farms in 2012. Agricultural holdings were grouped according to dairy herd size and FADN
region. The study was conducted in 1 233 family farms located in Poland. The results show
that the economic effectiveness of milk farms varied regionally. Agricultural holdings keeping more than 50 LU of dairy cows obtained the highest values of output profitability,
sale profitability and net worth profitability. Farms keeping 10–15 LU of dairy cows were
unprofitable.
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IDENTYFIKACJA POTRZEB DORADCZYCH
PRODUCENTÓW I PRZETWÓRCÓW BIOMASY
Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ENERGETYCZNE2
1. Wstęp
Dostęp do energii jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ
na rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę jakości życia. Jednak coraz częściej
w dyskusjach dotyczących przyszłości energetyki zwraca się uwagę na fakt, że dotychczasowy sposób jej wytwarzania i użytkowania nie może być utrzymany. Istnieje zatem konieczność reorientacji polityki energetycznej na rzecz wzrostu udziału
w bilansie energii ogółem energii ze źródeł odnawialnych (OZE)3 [Lorek 2007].
Polska zobowiązała się, że do 2020 r. udział odnawialnych źródeł energii w końcowym jej zużyciu brutto wzrośnie do 15%. Ze względu na ograniczone możliwości
pozyskiwania energii z technologii solarnych, wiatrowych, geotermalnych, czy też
„małej” hydroenergetyki, w perspektywicznych planach rozwoju sektora energetycznego jako ważne źródło energii jest postrzegana biomasa [Malko 2007].
1

Wkład pracy: Katarzyna Brodzińska – 60%; Zbigniew Brodziński – 40%

2 Opisane badania były finansowane z budżetu Zadania Badawczego nr 4 pt. „Opracowanie

zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”
w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii”, realizowanego ze środków NCBiR i ENERGA S.A.
3 Odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania ścieków lub rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych [Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz.625].
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Specjaliści wskazują, że znaczna część energii uzyskiwanej z biomasy powinna
pochodzić z biogazu. Jak zauważają m.in. Podstawka i wsp. [2012], największe
rezerwy znajdują się w biogazie produkowanym z produktów pochodzenia rolniczego i z przetwórstwa rolno-spożywczego. Rządowy program pn.: „Kierunki
rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce” zakłada, że w nieodległej perspektywie
w każdej gminie powinna funkcjonować przynajmniej jedna biogazownia. Na
początku 2013 r. były zaledwie 24 takie obiekty w kraju. Nie wydaje się zatem, by
przyjęte we ww. programie założenie było realne. Biorąc jednak pod uwagę wytyczne UE, w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych4, a także zapisy
rządowego „Programu rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce w latach 2010–2020”
i wskazywaną w tych zapisach możliwość dofinansowania tego typu inwestycji,
istnieją realne szanse, że ich liczba znacząco wzrośnie.
Można uznać, że rozwój produkcji biogazu w perspektywie najbliższych kilku lat będzie zależał przede wszystkim od wsparcia ze strony różnych instytucji
i agend mającego charakter skoordynowanych działań.
Jak zauważa wielu specjalistów [m.in. Pindór i Preisner 2011, Poskrobko 2011,
Stolarski 2012], działania na rzecz wykorzystania OZE mogą mieć podstawowe
znaczenie dla gospodarki wiejskiej, zarówno w zakresie dywersyfikacji i wzrostu
dochodów rolniczych, jak i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska.
Skalę i dynamikę rozwoju produkcji energii z wykorzystaniem biomasy determinują głównie jej zasoby, które mogą zostać wykorzystane na ten cel. W związku z powyższym ważne jest podjęcie skoordynowanych działań umożliwiających
oszacowanie realnych możliwości pozyskania biomasy w skali lokalnej. Wzrost
udziału energii z OZE w ogólnym jej bilansie zależy w znacznym stopniu od
szerokiej akceptacji owej «energetycznej rewolucji» ze strony różnych grup społecznych, dysponujących zróżnicowaną wiedzą oraz prezentujących odmienne
i często sprzeczne poglądy co do preferencji źródeł zaopatrzenia w energię, a tym
samym wyboru kierunków działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W realizacji tego zadania ważne miejsce ma do spełnienia system doradztwa na rzecz OZE, który wymaga usprawnienia.
Celem pracy jest zidentyfikowanie potrzeb doradczych producentów i przetwórców biomasy prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Materiałem badawczym były opinie zebrane drogą wywiadu, przeprowadzonego w 2013 r. wśród zidentyfikowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 123 producentów i 30 przetwórców biomasy5.
4 Dyrektywa UE nr 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.
5 producentów i przetwórców biomasy w poszczególnych gminach województwa warmińsko-

-mazurskiego zlokalizowano z wykorzystaniem programu MapInfo Professional.
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Średnia powierzchnia gospodarstw zidentyfikowanych producentów biomasy
z przeznaczeniem na cele energetyczne wynosiła 199,21 ha, w tym UR stanowiły średnio 180,10 ha. Jak wynika z informacji uzyskanych od respondentów, rośliny energetyczne wieloletnie uprawiano w przypadku 65% gospodarstw, zboża
w 24,4% gospodarstw, rzepak i rzepik w 13% gospodarstw. Pozostałe rośliny, tj.
motylkowate z trawami, kukurydza oraz trawy miały niewielkie znaczenie.
W przypadku podmiotów zajmujących się przetwórstwem biomasy na cele
energetyczne są one rozmieszczone głównie w zachodniej części regionu i w pasie
gmin północno-wschodniej jego części. Ważnym elementem lokalizacji produkcji i przetwórstwa biomasy okazało się położenie plantacji w sąsiedztwie miejsc
odbioru surowca.

2. Instytucje i organizacje wspierające wykorzystanie OZE
Kluczową kwestią w działaniach na rzecz popularyzacji OZE jest zarówno
sprawnie działający system informacji w zakresie energetyki przyjaznej środowisku, jak i wsparcie instytucjonalne potencjalnych producentów energii. Z przeprowadzonych badań wynika, że opinie rolników i przedsiębiorców są w tej kwestii rozbieżne. Przedstawiciele obydwu grup respondentów najczęściej wskazywali
WODR jako instytucję, która w sposób szczególny powinna wspierać działania na
rzecz popularyzowania wykorzystania biomasy na cele energetyczne. W przypadku przedsiębiorców ich oczekiwania w odniesieniu do wsparcia ze strony władz
samorządowych (lokalnych i wojewódzkich) były zdecydowanie częściej artykułowane niż wśród rolników (rysunek 1). Oczekiwania przedsiębiorców wobec
władz samorządowych dotyczą przede wszystkim potrzeby organizacji sprawnie
działającego systemu zarządzania energią, szczególnie w skali lokalnej – na terenie gminy. Tymczasem, jak zauważa B. Poskrobko [2011], bezwład organizacyjny
w jednostkach samorządu terytorialnego, które zajmują się raczej administrowaniem niż gospodarowaniem na własnym terenie, można uznać za główną barierę
utrudniającą rozwiązywanie lokalnych problemów energetycznych. Oczekuje się,
że system administrowania energią w gminie powinien spełniać trzy podstawowe
funkcje, a mianowicie: zarządczą, inspiracyjno-koordynacyjną i informacyjno-edukacyjną. W odniesieniu do możliwości rozwijania produkcji biomasy na cele
energetyczne jest ważne optymalne wykorzystanie gleb marginalnych do produkcji biomasy oraz sporządzenie i wdrażanie planu energetycznego gminy, który
powinien obejmować m.in. analizę kształtowania się popytu i podaży energii. Ponadto zasady identyfikacji i wyodrębniania gruntów przeznaczonych pod uprawy
roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne muszą uwzględniać:
l dotychczasowy sposób ich zagospodarowania (pod uprawy roślin energetycznych powinny być przeznaczane grunty nie znajdujące się w uprawie),
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rodzaj ochrony gruntów planowanych do wykorzystania pod uprawy
roślin z przeznaczeniem na biomasę oraz obszarów znajdujących się w ich
sąsiedztwie,
l skalę produkcji, odległości upraw roślin energetycznych od miejsc
przetwórstwa biomasy na paliwo lub bezpośrednio na energię,
l lokalne tradycje kulturowe, stan krajobrazu i itp.
Należy zatem uwzględnić fakt, że nie w każdej gminie istnieją odpowiednie
warunki, czy też możliwości produkcji biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne [Podstawka i wsp. 2013].
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na możliwość organizacji produkcji
energii z wykorzystaniem biomasy jest synchronizacja popytu z podażą, ponieważ transport biomasy na większe odległości nie jest opłacalny ze względu na
niską wartość jednostki masy tego nośnika energii. W związku z powyższym,
biomasa może być wykorzystywana w sąsiedztwie jej pozyskania. T. Pindór
i L. Preisner [2011] zauważają, że rzadko sygnalizowanym problemem wykorzystania biomasy jest znacząca emisja dwutlenku węgla w trakcie jej transportu,
przeładunku i magazynowania, co przesądza o racjonalności użytkowania tego
źródła energii na poziomie lokalnym.
Rysunek 1
Wskazania rolników i przedsiębiorców dotyczące instytucji,
które powinny wspierać ich aktywność związaną z produkcją
i przetwórstwem biomasy na cele energetyczne
l

Źródło: Badania własne.

W przypadku objętych badaniami rolników zajmujących się produkcją biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, najczęściej wskazywali oni na WODR jako instytucję, która jest
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szczególnie predestynowana do wspierania systemu organizacji produkcji roślin
z wykorzystaniem ich biomasy na cele energetyczne (opinia 63% objętych badaniami rolników) (rysunek 1). Funkcjonujący w kraju system doradztwa rolniczego
ma wieloletnią już tradycję i ugruntowaną pozycję w środowisku wiejskim, chociaż krajowe przepisy przyznają uprawnienia doradcze także innym instytucjom
i organizacjom6. Rola ośrodków doradztwa rolniczego jako lidera w zakresie
wspierania rozwoju OZE (szczególnie takich jej źródeł jak biomasa pochodzenia
rolniczego), ma uzasadnienie w zestawie zadań doradztwa, mających charakter:
l doradczy, polegający na pomocy rolnikom w podejmowaniu przez nich
racjonalnych decyzji,
l informacyjny, związany z dostarczaniem producentom rolnym informacji
na temat nowych technologii i innowacji, ale bez ich oceniania,
l oświatowy, służący przekazywaniu wiedzy i nauczaniu osób dorosłych
(rolników i członków ich rodzin),
l upowszechnieniowy, obejmujący popularyzowanie nowych rozwiązań
technicznych i technologicznych na obszarach wiejskich [Kania 2013].
W zakresie przedmiotowym działania WODR koncentrują się przede wszystkim na wdrażaniu instrumentów WPR, promocji wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich, wdrażaniu nowych technologii produkcji oraz ochronie
i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Zakres usług doradczych objętych
wsparciem ze środków publicznych zależy przede wszystkim od priorytetów realizowanej polityki i dostępnych na ten cel środków finansowych. Trzeba tu zaznaczyć, że na każdym etapie rozwoju wsi i rolnictwa rola doradztwa ulega zmianie, ponieważ zmieniają się zarówno potrzeby doradcze, jak i jego system oraz
priorytety. Zawsze jednak zadania doradztwa były i są nakierowane na aktualne
potrzeby i oczekiwania rolników oraz na bieżące problemy rozwoju wsi i rolnictwa [Zawisza 2012]. Z tych też względów należy oczekiwać, że w nowym okresie
programowania i we wdrażanej WPR zakres usług doradczych zostanie rozszerzony o zadania wspierające wykorzystanie OZE [Chyłek, Brodzińska 2013].
Należy podkreślić fakt, że w ostatnich latach ważne źródło informacji mające wpływ na decyzje produkcyjne rolników stanowią dane publikowane przez
ARiMR. Potwierdzają to również przeprowadzone badania własne, z których
wynika, że w opinii 43,9% rolników to właśnie ze strony ARiMR jako instytucji pośredniczącej w realizacji celów WPR spodziewają się oni wsparcia upraw
i przetwórstwa biomasy na cele energetyczne. Trzeba również zwrócić uwagę na
fakt, że zdaniem 34,1% objętych badaniami rolników i 26,7% przedsiębiorców,
6 Wśród podmiotów współpracujących w ramach doradztwa wymienia się przede

wszystkim agencje rolne (ANR, ARiMR, ARR), izbę rolniczą, placówki oświatowe, naukowe
i jednostki naukowo-badawcze, banki spółdzielcze i regionalne zarządy gospodarki wodnej (Art. 5,
ust. 1 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego).
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popularyzowanie rozwoju OZE wymaga wsparcia doradczego ze strony wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących się wyłącznie tą problematyką (rysunek 1).
Jak zaobserwowano, z usług instytucji doradczych korzystało 54,5% producentów biomasy, przy czym wszyscy ci rolnicy korzystali z pomocy doradczej i oferty
szkoleniowej WODR. Natomiast z usług izby rolniczej oraz prywatnych podmiotów
doradczych korzystało zaledwie po 1,6% objętych badaniami rolników. Zdaniem
B. Wawrzyniaka [2012], zarówno doradztwo prywatne, jak i świadczone przez izby
rolnicze spełnia niewielką rolę w odniesieniu do doradztwa publicznego, posiadającego znaczny potencjał (specjalistów i bazę). Szacuje się, że na koniec 2011 r.
zarejestrowanych było ok. 700 podmiotów prywatnych świadczących komercyjnie
usługi doradcze. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje
kilkanaście prywatnych biur doradczych. Wyniki badań potwierdzają dominującą
rolę WODR w procesie transferu innowacji, a do takich można niewątpliwie zaliczyć
organizację systemu zaopatrzenia w surowiec oraz przetwórstwa biomasy na cele
energetyczne. Szczególnie jest ważna rola doradców w pierwszej fazie działalności
upowszechnieniowej, a mianowicie na etapie udostępniania informacji potrzebnych
do podjęcia przez rolników i przedsiębiorców decyzji dotyczących produkcji OZE.
Kluczową kwestią są kompetencje osób świadczących pomoc doradczą. A. Mickiewicz i B. Wawrzyniak [2013] są zdania, że doradcy sprawując swoją misję, sami powinni być dobrze przygotowani do tej roli. Popularyzacja wykorzystania biomasy
na cele energetyczne wymaga szerokiej wiedzy, nie tylko w zakresie technologii prowadzenia upraw jednorocznych, czy wieloletnich roślin energetycznych, ale również
w zakresie technologii przetwarzania biomasy. Analiza przebiegu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr doradczych wskazuje na intencjonalny charakter tych
działań w zależności od priorytetów WPR. Doradcy mają świadomość, że ich zawód
wymaga permanentnego doskonalenia zawodowego, co wynika z charakteru wykonywanej pracy. Oznacza to, że przy wzrastającym zainteresowaniu wykorzystaniem
OZE, z pewnością znajdzie się dość liczna grupa doradców doskonalących swoją
wiedzę by świadczyć w sposób profesjonalny i kompetentny usługi w tym zakresie.
Jak twierdzi M. Drygas [2012], Komisja Europejska mocno rekomenduje organom
koordynującym system doradztwa rolniczego (Farm Advisory Systems/Services FAS) organizowanie regularnego doskonalenia zawodowego wszystkich doradców
właśnie w zakresie nowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

3. Upowszechnianie informacji dotyczących OZE
Z badań prowadzonych w 2010 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że energia odnawialna jest kojarzona przede wszystkim z energią
słoneczną, wiatru, energią fal morskich oraz energią geotermalną (wypowiedzi
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85% respondentów). Natomiast biomasę, jako potencjalne źródło energii zauważał w przywołanych badaniach co drugi respondent. Z omawianego źródła
wynika również, że poziom wiedzy wśród społeczeństwa nt. OZE zależał od
wieku i poziomu wykształcenia respondentów, przy czym znacznie lepiej były
poinformowane osoby młodsze i lepiej wykształcone [Krzyżanowska, Nuszkiewicz 2012]. Wyniki badań własnych wskazują również, że w odniesieniu do
producentów biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne, a także wśród
przedsiębiorców zajmującym się jej przetwórstwem, poziom wiedzy w tym zakresie jest niezadowalający. Wdrożenie systemów produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, w tym z biomasy, ma charakter rozwiązań innowacyjnych – tak
w kwestii samej technologii pozyskania surowca i jego przerobu na źródło bądź
energię, jak i organizacji tegoż systemu. Kluczowe jest zatem pytanie, czy i kiedy innowacje związane z energetyką odnawialną staną się produktem masowym. Schemat wdrażania innowacji, niezależnie od rodzaju produktu, jest taki
sam. Wśród grup przyswajających innowacje można wyróżnić innowatorów,
pionierów, wczesną większość (naśladowców), późną większość (tradycjonalistów) i maruderów (konserwatystów) [Rogers 1983, Wawrzyniak 1987, Ryznar
1995].
Rozkład liczby przedstawicieli ww. grup przyjmuje postać krzywej Gaussa, przy czym w zależności od produktu, jest różny czas wdrażania i liczba
osób przyswajających innowacje. W przypadku OZE efekty z pewnością nie
będą spektakularne, ale stopień przyswojenia z pewnością będzie zależał od
skuteczności działań podjętych na rzecz upowszechnienia OZE. Trzeba tu
zasygnalizować fakt, że w zależności od etapu przyswajania innowacji zmieniają się preferowane źródła informacji o innowacjach. W początkowym
okresie jest szczególnie ważna popularyzacja ogólnej wiedzy (poprzez szkolenia, media, Internet, publikacje, programy edukacyjne itp.). Chodzi głównie o to, by „oswoić” zainteresowanych z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz
ułatwić dostęp do informacji pionierom, którzy jako pierwsi będą wdrażać
je w praktyce. Ważną funkcję do spełnienia ma także możliwość demonstrowania różnych rozwiązań wykorzystania OZE. Opinie osób, które wdrożyły
innowacyjne rozwiązanie są cennym i przede wszystkim wiarygodnym źródłem informacji.
Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że w kwestii organizacji systemu wykorzystania biomasy na cele energetyczne znajdujemy się w początkowym
stadium, ponieważ najczęściej respondenci wskazywali charakterystyczne dla
tego etapu sposoby upowszechniania informacji, tj. szkolenia, media i Internet)
(rysunek 2).
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Rysunek 2

Preferencje przedsiębiorców i rolników
dotyczące sposobów upowszechniania informacji o możliwościach produkcji
i przetwórstwa biomasy na cele energetyczne [% respondentów]

Źródło: Badania własne.

Szczególna rola szkoleń jako sposobu upowszechniania informacji
o możliwościach produkcji biomasy na cele energetyczne, może wynikać z faktu,
że w ocenie obydwu grup respondentów to właśnie szkolenia dają możliwość nie
tylko szybkiego dotarcia do aktualnych informacji, ale również uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. W procesie doradczym szkolenia są często pierwszym etapem rozwiązywania problemów. Zainteresowani usługą doradczą rolnicy,
a także przedsiębiorcy mają okazję poznać i ocenić kompetencje doradcy – eksperta prowadzącego szkolenie, przedstawić wstępnie swoje problemy i umówić się
na spotkanie w ramach doradztwa indywidualnego. Wyniki badań wskazują, że
przedsiębiorcy częściej niż rolnicy poszukują informacji w mediach i Internecie.
Z badań wynika także, że co piąty objęty badaniami przedsiębiorca wskazuje na
wymianę doświadczeń, jako najlepszy sposób upowszechniania informacji. Trzeba tu podkreślić, że w przypadku skomplikowanych technologii, wdrażanych procedur i różnorodności dostępnego na rynku surowca, wymiana doświadczeń jest
skutecznym sposobem pozyskania użytecznej wiedzy. Rola doradcy, w tym przypadku, sprowadza się do zorganizowania i poprowadzenia spotkania, na którym
przedsiębiorcy, a także producenci biomasy mogą dzielić się doświadczeniami.
Tego typu spotkania pozwalają zainteresowanym na unikanie błędów i usprawnienie procesów produkcji, a często także pozwalają zasięgnąć informacji dotyczących wymogów związanych z prowadzonymi inwestycjami.
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Wśród przedstawicieli obydwu objętych badaniami grup, zróżnicowane były
oceny dostępu do informacji na temat możliwości produkcji biomasy oraz wytwarzania z niej energii. W opinii przedsiębiorców dominują oceny raczej skrajne, ponieważ 55,2% respondentów dostęp do informacji dotyczących możliwości
produkcji energii z biomasy ocenia jako łatwy i bardzo łatwy, ale jednocześnie
w opinii aż 27,6% jest on trudny. Natomiast zdecydowana większość rolników
(86,9%) dostęp do informacji o możliwości produkcji biomasy ocenia jako średni
lub łatwy (rysunek 3). Można zatem stwierdzić, że dostępność informacji z zakresu prowadzenia upraw roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne jest znacznie
większa niż nt. możliwości produkcji energii z biomasy. Ten problem sygnalizował więcej niż co czwarty objęty badaniami przedsiębiorca. Wydaje się, że specjalistyczna wiedza dotycząca przetwórstwa biomasy na nośniki energii lub bezpośrednio na energię jest jeszcze mało rozpowszechniona i jest poszukiwana przez
potencjalnych przedsiębiorców.
Rysunek 3
Ocena dostępu do informacji o możliwości produkcji biomasy w opinii
rolników i jej przetwarzania na energię w opinii przedsiębiorców

Źródło: Badania własne.

Jak wynika z badań 87,5% przedsiębiorców, w ramach prowadzonej działalności, nie korzystało ze wsparcia żadnej z instytucji, czy organizacji związanych
z sektorem OZE. Pozostali, nieliczni przedsiębiorcy, wskazali na taką współpracę
wymieniając jako partnerów wyższą uczelnię, WFOŚiGW oraz ARiMR.

4. Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne w opiniach
respondentów
Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie wyższy poziom wiedzy
w zakresie procesu wytwarzania energii z biomasy posiadają przedsiębiorcy, przy
czym 53,4% z nich swój poziom wiedzy w tym zakresie ocenia jako wysoki lub
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bardzo wysoki. W odniesieniu do rolników odsetek osób, które posiadają wysoki
lub bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne to 33,6%. Trzeba jednak pamiętać, że jest to samoocena
rolników zajmujących się produkcją biomasy na cele energetyczne oraz przedsiębiorców reprezentujących podmioty zajmujące się jej skupem i przetwórstwem.
Przedstawiciele analizowanych grup powinni posiadać względnie wysoki poziom
wiedzy z tego zakresu. Z badań wynika, że w ocenie 10,7% rolników i 3,3% przedsiębiorców wiedza ta jest niedostateczna, a u kolejnych 3,3% zaledwie mierna (rysunek 4).
Rysunek 4
Oceny producentów i przetwórców biomasy dotyczące poziomu posiadanej
wiedzy nt. możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne

Źródło: Badania własne.

Należy oczekiwać, że w działalności instytucji zajmujących się upowszechnianiem OZE, działania edukacyjne i informacyjne będą zajmowały więcej miejsca.
W zasadzie już na etapie dyskusji na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r. zgodne są opinie specjalistów, co do potrzeby rozszerzenia zakresu
usług doradczych objętych wsparciem ze środków publicznych właśnie w zakresie nowych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, konieczność poszukiwania
nowych źródeł energii i ochrony środowiska naturalnego [Chyłek 2012]. Na listę
rozwiązań w tym zakresie wpisuje się racjonalne wykorzystanie biomasy na cele
energetyczne.
Jak zauważa S. Zawisza [2012], doradztwo rolnicze ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami środowisk rolniczych w kraju. Należy więc mieć nadzieję, że
dalszy rozwój doradztwa rolniczego przyczyni się do popularyzowania możliwości
wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Ważne jest również, by państwowy
system doradczy w większym niż dotąd zakresie pełnił rolę ogniwa łączącego naukę
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z praktyką. Na potrzebę zwiększenia poziomu wzajemnych powiązań między nauką
a praktyką zwracają również uwagę inni autorzy, w tym m. in. J. Kania i wsp. [2011]
i Z. Brodziński [2013]. Drugi z przywołanych tu autorów proponuje, by pożądane
kierunki rozwoju współpracy nauki z praktyką były realizowane w ramach koncepcji funkcjonowania zintegrowanych sieci transferu wiedzy. W perspektywie
najbliższych kilku lat owa współpraca, w ramach tworzonych sieci, powinna być
zorientowana m.in. na zrównoważone wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych [Brodziński 2013].

5. Podsumowanie
W toczącej się dyskusji na temat organizacji sprawnego systemu doradztwa
rolniczego podkreśla się, że system ten powinien jak najpełniej zaspakajać potrzeby odbiorców, uwzględniać w szerokiej ofercie usług doradczych nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz propagować sprawne zarządzanie gospodarstwem
rolnym. Powinien ów system być także elastyczny, zdolny do rozwoju i przeobrażeń w kierunku nowych potrzeb reformowanej gospodarki [Chyłek 2012, Drygas
2012, Kania 2013]. Spełnienie tych oczekiwań wymaga utworzenia sieci sprawnie
funkcjonujących i uzupełniających się instytucji, organizacji, ośrodków naukowych, podmiotów gospodarczych itp., do których mogliby być kierowani rolnicy
i przedsiębiorcy poszukujący innowacyjnych rozwiązań w zakresie OZE. Nie chodzi tu jednak o to, by jednostki te przejmowały zadania doradcze, ale by tworzyły
one zaplecze wspierające doradców w rozwiązywaniu szczegółowych problemów
merytorycznych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że szczególnie przedsiębiorcy zajmujący
się skupem lub przetwórstwem biomasy, odczuwają brak dostępu do informacji
związanych z przetwarzaniem biomasy na cele energetyczne oraz brak podmiotów przekazujących tego typu informacje. Pytanie tylko, jak technicznie taki system powinien funkcjonować oraz czy, i w jakim zakresie powinny to być usługi
płatne.
Nie ulega wątpliwości, że również w kwestii rozwoju agroenergetyki kluczową
rolę mają do spełnienia ośrodki doradztwa rolniczego. Wyniki badań potwierdziły tezę, że pracownicy WODR cieszą się zaufaniem zarówno rolników, jak
i przedsiębiorców. Jest to szczególnie ważna informacja wskazująca na tą instytucję jako źródło popularyzowania OZE. A zatem to zatrudnieni w WODR doradcy,
z dobrą znajomością uwarunkowań lokalnych, powinni wstępnie ocenić możliwości wytwarzania energii z biomasy w skali gospodarstwa, czy szerzej w skali
gminy i powiatu. Budowaniu sprawnych struktur organizacyjnych zajmujących
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się agroenergetyką7 może sprzyjać wzrost zaangażowania wdrażaniem takich
systemów władz samorządowych, czy regionalnych. Nie ma większego znaczenia z czyjej inicjatywy (rolników, przedsiębiorców, doradców, samorządowców)
takie przedsięwzięcie będzie zainicjowane, chodzi głównie o to, by skoordynować
podaż z popytem na energię. Doradztwo na tym poziomie powinno być oczywiście bezpłatne i szeroko dostępne. Kolejny etap to już doradztwo specjalistyczne,
świadczone przez osoby i podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje, do
których mogą być kierowani wszyscy zainteresowani wytwarzaniem biomasy, czy
jej przetwarzaniem.
Reasumując, mechanizm świadczenia usług doradczych mógłby być zbliżony
do obecnie funkcjonującego w zakresie wdrażania programu rolnośrodowiskowego. Doradca rolniczy informuje, zachęca, a także wskazuje jako alternatywę
realizację wybranych pakietów programu. Z kolei doradca, posiadający uprawnienia rolnośrodowiskowe, odpłatnie przygotowuje plan działalności rolnośrodowiskowej, korzystając w przypadku pakietów przyrodniczych również z odpłatnych ekspertyz ornitologicznych, czy przyrodniczych wykonanych przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami. Wiele argumentów wskazuje na to, że podobny
system mógłby się sprawdzić również w zakresie organizacji systemu wykorzystania OZE.
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STRESZCZENIE

Podjęty w pracy problem dotyczy identyfikacji potrzeb doradczych producentów
i przetwórców biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne. Materiał badawczy stanowiły opinie zebrane drogą wywiadu, w 2013 r., wśród zidentyfikowanych na terenie woj.
warmińsko-mazurskiego 123 producentów i 30 przetwórców biomasy.
Wyniki badań wskazują, że system wspierania działań na rzecz wykorzystania biomasy
na cele energetyczne to kwestia przyszłości. Istnieje zapotrzebowanie zarówno na usługi
doradcze w zakresie wiedzy na temat pozyskania odnawialnych źródeł energii, technologii
produkcji roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne, a także wykorzystania biomasy
oraz możliwości i sposobów jej przetwarzania na energię. W konkluzji stwierdzono, że doradztwo we współpracy z samorządem terytorialnym powinno wspierać tworzenie sprawnych struktur organizacyjnych systemu, który można określić mianem agroenergetyki.
KATARZYNA BRODZIŃSKA, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI
THE IDENTIFICATION OF THE ADVISORY NEEDS OF PRODUCERS AND CONVERTERS OF BIOMASS INTENDED FOR ENERGY PURPOSES

Keywords: biomass, renewable energy, advisory needs, sources of information
SUM M A RY

The problem discussed in the paper concerns the identification of the advisory needs of producers and converters of biomass intended for energy purposes. The research
material was based on opinions collected by means of the survey conducted among 123
producers and 30 converters of biomass. The research was carried out in 2013.
The research results indicate that the system of supporting action for utilizing biomass for energy purposes is a matter of future. There is a need both for advisory service
in the subject of acquiring renewable sources of energy, technology of producing plants
for energy purposes, as well as for using biomass, including possibilities and methods of
converting it into energy. The conclusion states that the advisory in cooperation with local
government should support creating efficient organization structures of the system, which
can be defined as agroenergetics.
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ZASOBY WIATRU JAKO PODSTAWOWY CZYNNIK
WPŁYWAJĄCY NA ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. Wstęp
Zapotrzebowanie na energię systematycznie wzrasta, w Polsce rośnie wraz
z rozwojem gospodarczym kraju. Dane oraz szacunki dostępne w literaturze wyraźnie wskazują, że w 2020 roku zapotrzebowanie na energię całkowitą na całym
świecie będzie około 4,5 razy większe niż w roku 1960. Dalsze prognozy zapotrzebowania są równie niepokojące i wynoszą ponad 6 razy więcej w roku 2050
w stosunku do roku 1960. Pojawia się więc problem zaspokojenia zaistniałych
potrzeb energetycznych i pytanie, czy istnieją rozbudowane systemy, by zapewnić
wystarczającą ilość energii? [Różycka 2009, s. 1353].
Przed polskim sektorem energetycznym stoją zatem poważne wyzwania. Coraz
wyższe zapotrzebowanie na energię, przestarzała infrastruktura wytwórcza i transportowa paliw i energii, znaczące uzależnienie od zagranicznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od zagranicznych dostaw ropy naftowej, a także zobowiązania
w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczące klimatu, powodują konieczność podjęcia intensywnych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji konsumentów paliw i energii. Jednocześnie w ostatnich latach na świecie wystąpił szereg
niekorzystnych zjawisk: wahania cen surowców energetycznych, rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony krajów rozwijających się, awarie systemów energetycznych oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska. Wymaga to nowego podejścia
do prowadzenia polityki energetycznej [Polityka energetyczna… 2009, s. 4].
1 Wkład pracy: Izabela Wielewska –75%, Michał Majcherek – 15%, Ewa Golisz – 10%
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Mądre i efektywne wykorzystywanie energii winno opierać się na zasadach
zrównoważonego rozwoju i sprzyjać rozkwitowi społeczno-gospodarczemu państwa, a także poprawie jakości życia mieszkańców. Trwały i zrównoważony rozwój
polega na zaspokajaniu potrzeb dnia dzisiejszego w sposób, który nie ograniczy
przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb. Wobec tego, trwały
rozwój oznacza nie tylko sprawiedliwość w krótkim czasookresie polegającą na
zaspokojeniu potrzeb aktualnie żyjącego pokolenia, ale także zawiera działania
mające na celu sprawiedliwość międzypokoleniową [Strumińska–Kutra 2010].
Obecnie w skali całego świata dominują technologie oparte na spalaniu paliw
kopalnych, co oznacza silną presję na środowisko, jego zanieczyszczanie i degradację. Ponadto zasoby tych nośników są ograniczone, np. światowe zasoby węgla
wystarczą na ok. 200 lat, gazu na 60 lat, a ropy na 40 lat. Powyższe uwarunkowania sprzyjają przygotowaniu rozwiązań alternatywnych, opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) [Cholewa, Pawłowski 2009, s. 1165].
Krajowa polityka energetyczna wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty. Unia Europejska wyznaczyła na
2020 rok ekologiczne cele ilościowe, tzw. „3×20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych o 20% (w stosunku do roku 1990), zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, (w tym
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%)
[Polityka energetyczna…2009, s. 4].
Jednym z odnawialnych źródeł odgrywającym istotną rolę w zaspokojeniu zapotrzebowania energetycznego państw jest energia wiatru.
Wiatr stanowi przekształconą formę energii słonecznej. Jest to ruch mas powietrza wywołany nierównomiernym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi.
Około 1/4 tej energii to masy powietrza bezpośrednio przylegające do ziemskiej
powierzchni [Nalepa 2007, s. 30].
Energia wiatru, podobnie jak energia słoneczna i morska, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE) charakteryzujących się szybkim tempem wzrostu [Rogall 2010]. Energia wiatru jest przekształcana przy pomocy turbin wiatrowych na energię mechaniczną, a następnie na elektryczną [Diagnoza…2012].
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zasobu wiatru, jako czynnika wpływającego na rozwój energetyki wiatrowej w województwie pomorskim.
Badania oparto na analizie danych zawartych w „Programie rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w województwie pomorskim do
2025 roku” oraz raportów badawczych i statystycznych GUS dotyczących wykorzystania źródeł odnawialnych.
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2. Energetyka wiatrowa jako element zrównoważonej polityki
energetycznej
Pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz perspektywy wyczerpywania
się zapasów energetycznych surowców kopalnych w sposób znaczący wpłynęły na
kształtowanie się zrównoważonej polityki energetycznej zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Polityka ta winna rozwiązywać bieżące problemy w taki sposób, by zapewnić nie tylko materialne, ale też społeczne podstawy dalszego rozwoju.
Zrównoważona polityka energetyczna wpłynęła na wymagania stawiane systemom energetycznym. System energetyczny zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju winien stanowić gwarancję dla bezpieczeństwa energetycznego
kraju, wysokiej jakości i niezawodności dostaw. Unia Europejska w tym aspekcie
zwraca również uwagę na konkurencyjność, efektywność i wspieranie dynamiki
wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienie i dobrobyt społeczeństwa. Zrównoważona polityka energetyczna winna utrzymywać podstawy ekologiczne życia na
Ziemi, chronić środowisko i mieć na uwadze zdrowie ludzi [Europejska…2007].
Kalkuluje się, iż wyprodukowanie przez elektrownię wiatrową 1000 kWh energii
eliminuje emisję do atmosfery około 5,5 kg SO2, 4,2 kg NO2, 700 kg CO2 oraz
49 kg pyłów [Majewski, Nasiłowska 2011, s. 61].
Porównanie cech konwencjonalnego i zrównoważonego systemu energetycznego przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Konwencjonalny a zrównoważony system energetyczny
konwencjonalny

System energetyczny

nacisk kładziony jest na wzrost PKB

zrównoważony
nacisk kładziony jest na długoterminowe
cele ekonomiczne i środowiskowe

występuje przewaga paliw kopalnych

występuje wzrost wykorzystania OZE

polityka energetyczna skoncentrowana na wytwarzaniu

polityka energetyczna ukierunkowana
na ochronę zasobów naturalnych

występuje scentralizowane wytwarzanie energii

następuje wzrost zaufania do systemów średniej skali

występują scentralizowane usługi energetyczne

występuje generacja rozproszona

występuje dominacja celów ekonomicznych

dochodzi do wyważenia pomiędzy celami
ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Wach 2008, s. 4].

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych
stanowi jeden z elementów zrównoważonego rozwoju i przynoszących wymierne
efekty ekologiczno-energetyczne.
W strukturze pozyskiwania OZE we wszystkich krajach ujętych w zestawieniu
(tabela 2) na pierwszy plan wysuwa się energia z biomasy stałej.
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Tabela 2
Struktura pozyskiwania energii według źródeł odnawialnych w Polsce
na tle wybranych państw Unii Europejskiej [%]
Wyszczególnienie
2006
2007
Biomasa stała 2008
2009
2010
2006
2007
Energia pro2008
mieniowania
słonecznego
2009
2010
2006
2007
2008
Energia wody
2009
2010
2006
2007
Energia wiatru 2008
2009
2010
2006
2007
2008
Biogaz
2009
2010
2006
2007
2008
Biopaliwa
2009
2010
2006
2007
Energia geoter2008
malna
2009
2010
2006
2007
Odnawialne
odpady komu- 2008
nalne
2009
2010

UE–27 Austria Czechy Estonia Finlandia Litwa
52,7
50,2
49,5
49,3
48,5
0,8
0,9
1,2
1,7
2,2
21,5
19,9
19,8
19,0
18,9
5,7
6,7
7,2
7,7
7,7
3,9
5,2
5,1
5,5
6,6
6,5
7,3
7,7
8,0
7,8
4,5
4,3
4,0
3,9
3,5
4,3
5,5
5,4
5,0
4,8

46,2
48,1
49,3
46,7
50,5
1,4
1,4
1,4
1,5
2,0
43,5
40,9
39,8
41,8
38,4
2,1
2,2
2,1
2,0
2,1
2,3
2,0
2,1
1,9
2,0
2,0
3,4
3,4
3,6
2,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
1,9
1,7
1,6
2,0
2,2

Źródło: [Energia…2012, s. 24].

79,4
82,3
81,2
75,8
72,2
0,1
0,2
0,2
0,5
2,1
10,1
7,6
7,2
8,1
8,3
0,2
0,5
0,9
1,0
1,0
2,9
3,2
3,7
5,0
6,1
4,6
3,8
4,4
7,5
8,1
—

2,6
2,4
2,4
2,1
2,2

98,1
98,1
97,9
97,3
97,0
—
—
—
—
—
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
1,1
1,1
1,5
2,0
2,4
0,6
0,5
0,4
0,3
0,4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

87,0
84,0
80,7
80,8
85,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,3
14,0
16,1
13,8
12,3
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
—
—
0,9
2,9
—
—
—
—
1,1
1,4
1,5
1,7
1,6

Łotwa Niemcy Polska Słowacja Szwecja

94,3
91,6
88,8
85,6
84,6
—
—
—
—
—
3,6
3,7
3,3
3,1
3,9
0,1
0,9
1,0
1,2
1,6
0,2
0,2
0,3
0,4
0,8
1,7
3,3
6,5
9,2
8,6
0,2
0,2
0,1
0,4
0,4
—

86,3
85,3
82,4
82,8
82,5
—
—
—
—
—
12,6
13,1
15,0
14,2
14,4
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,8
1,8
2,3
2,3

—
—

—
—

—
—
—
—

39,1
35,1
37,2
40,4
37,3
2,2
2,1
2,6
3,5
4,4
7,9
6,4
6,4
5,8
5,4
12,2
12,2
12,5
12,0
9,9
7,7
13,1
13,2
15,2
20,4
25,9
21,5
18,4
14,2
14,0
0,8
0,8
0,9
1,7
1,6
4,2
8,8
8,8
7,4
6,9

90,8
91,1
87,7
86,0
85,5
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
3,7
4,2
3,4
3,4
3,7
0,5
0,9
1,3
1,5
2,1
1,3
1,3
1,8
1,6
1,7
3,5
2,3
5,5
7,1
6,7
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

46,8
50,3
48,6
52,9
52,9
—
—
—
—
—
43,8
39,8
33,6
30,7
32,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
0,7
1,0
1,3
1,0
4,9
6,1
13,5
12,3
11,5
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
2,4
2,0
2,4
2,0
1,6

57,9
55,2
53,2
54,5
56,9
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
36,9
37,2
38,0
35,8
32,8
0,6
0,8
1,1
1,4
1,7
0,2
0,3
0,7
0,7
0,6
2,2
2,8
2,9
3,5
3,6
—
—
—
—
—
2,1
3,6
4,1
4,1
4,3
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W państwach całej UE pozyskiwanie energii z biomasy wynosi 48,5%. W Polsce wskaźnik ten jest jeszcze raz tak wysoki i kształtuje się na poziomie 85,5%.
W UE na drugim miejscu plasuje się pozyskiwanie energii z wody (18,9%). Z kolei w Polsce są to biopaliwa (6,7%).
W państwach UE najmniejszy odsetek w strukturze pozyskiwania energii
z OZE zajmuje energia promieniowania słonecznego (2%). W Polsce wynosi ona
zaledwie 0,1%.
Z kolei w strukturze pozyskiwania energii wiatru we wszystkich krajach ujętych w zestawieniu (tabela 2) na pierwszy plan wysuwają się Niemcy z 9,9% jej
udziałem, przy średniej 7,7% dla całej UE. W Polsce odsetek pozyskiwania energii
wiatru wynosił w 2006 roku 0,5% i systematycznie wzrastał, do poziomu 2,1%
w 2010 roku.
Jak zauważa H. Rogall [2010] w 27 państwach UE w latach 1990–2006 produkcja prądu wytwarzanego przez elektrownie wiatrowe wzrosła z 0,8 do 283,5
TWh. Można to uznać za znaczący wzrost tej gałęzi energetyki. Jednakże w dalszym ciągu energetyka wiatrowa w skali globalnej stanowi zaledwie 0,6% ogólnej
produkcji energii.
Tabela 3
Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce w latach 2006–2013 [GWh]
Rodzaj OZE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Biogaz

116 692

161 768

220 883

300 850

363 596

430 537

528 099

37 953

Biomasa

503 846

545 765

560 967

601 088

635 635

1 055 152

1 097 719

2 031

0

0

0

2

178

178

1 137

26

Promieniowanie
słoneczne
Wiatr

257 037

472 116

806 319

1 045 166

1 823 297

3 126 526

4 524 474

446 873

Woda

2 029 636

2 252 659

2 152 943

2 375 767

2 922 052

2 316 833

2 031 545

199 134

5 243 251

5 999 582

Współspalanie

1 314337

1 797 217

2 751 954

4 281 615

5 754 955

40 071

Ogółem

4 221548

5 229 525

6 493 066

8 604 488 10 988 009 12 928 808 13 937 929

726 088

* do

30 czerwca 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Produkcja energii elektrycznej w OZE w latach 2005–2013 na podstawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia, www.ure.gov.pl [dostęp z dnia 15.10.2013].

Produkcja energii elektrycznej w OZE w Polsce w latach 2006–2013 (tabela 3)
sukcesywnie wzrastała. W początkowym okresie badawczym (2006 rok) wyniosła ona łącznie 4.221.548 GWh. Na koniec 2012 roku jej produkcja wzrosła do
poziomu 13.937.929 GWh. W poszczególnych rodzajach OZE występował również sukcesywny wzrost, poza energią wody i współspalania, w których to nastąpił
w 2012 roku nieznaczny spadek produkcji w stosunku do 2011 roku.
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Produkcja energii elektrycznej wyniosła na koniec 2012 roku w elektrowniach
wiatrowych 4.524.474 GWh (tabela 3), co stanowiło 32,5% ogółu wartości produkcji energii elektrycznej w OZE [Produkcja…2013].
Tabela 4
Moc zainstalowana OZE w Polsce w latach 2006–2013 [MW]
Rodzaj OZE
Elektrownie na biogaz
Elektrownie na biomasę
Elektrownie solarne

2006

2011

2012

2013*

36 760

2007
45 699

2008
54 615

2009
70 888

2010
82 884

103 487

131 247

136 319

238 790

255 390

231 990

252 490

356 190

409 680

820 700

876 108

0

0

0

0,001

0,033

1,125

1,290

1,290

Elektrownie wiatrowe

152 560

287 909

451 090

724 657 1 180 272 1 616 361 2 496 748 2 644 898

Elektrownie wodne

934 031

934 779

940 576

945 210

Ogółem

937 044

951 390

966 103

966 236

1 362 141 1 523 777 1 678 271 1 993 246 2 556 423 3 082 043 4 416 088 4 624 851

* do 30 czerwca 2013 r.

Źródło: Produkcja energii elektrycznej w OZE w latach 2005–2013 na podstawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia, www.ure.gov.
pl [dostęp z dnia 15.10.2013].

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce do czerwca 2013 uruchomionych zostało 743 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 2645 MW [Produkcja…2013].
Wykorzystanie energii wiatru stanowi dzisiaj jeden z najtańszych sposobów
pozyskiwania energii odnawialnych. Stało się możliwe dzięki technologicznemu
rozwojowi w zakresie siłowni wiatrowych [Ciechanowicz, Szczukowski 2006].
Polska charakteryzuje się rozdrobnieniem źródeł wytwórczych. Większość
farm wiatrowych składa się z zaledwie kilku turbin. Przyczyną jest m.in. trudny dostęp do sieci energetycznej wyższych napięć. Zaletą takiego stanu rzeczy
jest szansa na obniżenie kosztów przesyłu energii i ograniczenie strat przesyłu.
Małe źródła umożliwiają też bardziej elastyczne dopasowanie do zapotrzebowania mocy jednostek wytwórczych. Mała farma wiatrowa charakteryzuje się jednak niższą sprawnością i wyższymi jednostkowymi kosztami wytwarzania energii
w stosunku do dużych projektów [Energetyka wiatrowa… 2010, s. 38–40].

3. Warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim
Województwo pomorskie położone jest na północy Polski. Jest jednym
z dwóch województw mających dostęp do Morza Bałtyckiego. Łącznie z Zatoką Gdańską linia brzegowa Bałtyku w województwie, stanowi 60% linii
brzegu morskiego Polski. Województwo pomorskie obejmuje dwa regiony:
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Pobrzeże Południowobałtyckie i Pojezierze Południowobałtyckie. Powierzchnia geodezyjna województwa pomorskiego wynosi 1.831.000 ha ogółem,
w tym obszary miejskie zajmują 110.640 ha (6,04%), zaś wiejskie 1.720.365
ha (93,96%). Rzeźba terenu województwa wykazuje dużą zmienność: od depresji położonej –0,9 m p.p.m. do wysokości 329 m n.p.m. – szczyt Wieżycy
[Wielewska 2005].
Rozkład roczny i sezonowa częstość występowania wiatru na badanym obszarze są zbliżone do parametrów dla całego Niżu Polskiego i przewagę notuje tu wiatr z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego. Jeśli chodzi
o prędkość wiatru, to na obszarze województwa pomorskiego wyraźnie zarysowują się dwa rejony, które znacząco różnią się w tym aspekcie. Pierwszy
z rejonów zlokalizowany jest w pasie nadmorskim, który obejmuje pobrzeża
Słowińskie i Kaszubskie. Występują na tym obszarze najwyższe w Polsce (poza
górami) prędkości wiatru. Również liczba dni w roku z wiatrem silnym i bardzo silnym (powyżej 15 m/sek.), kształtuje się do 70. Wiatr bardzo silny i silny
pojawia się w głównej mierze zimą. Z kolei najmniejsza liczba dni z bardzo silnym i silnym wiatrem na wybrzeżu występuje latem, wówczas adekwatnie do
powyższego wzrasta w tym rejonie liczba dni bezwietrznych i słabych wiatrów
[Warunki…2013].
Drugim rejonem województwa pomorskiego z uwzględnieniem występowania
wiatru jest Pojezierze Pomorskie. Obserwuje się tu w ciągu roku średnio pięcio-,
sześciokrotnie mniejszą liczbę dni z bardzo silnym i silnym wiatrem. Znacznie
wyższa jest tu w ciągu roku liczba dni ze słabym wiatrem i dni bez wiatru [Warunki…2013].
Zgodnie z mapą zasobów energii wiatru na terenie Polski opracowaną
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (rysunek 1), do uprzywilejowanych pod względem zasobów wiatru regionów w mezoskali należą [Walory…2013]:
l strefa I – pas nadmorski, Pojezierze Mazurskie i Zachodniosuwalskie
(zaliczane do terenów wybitnie korzystnych),
l strefa II – Mazowsze i środkowa Wielkopolska (zaliczane do terenów
bardzo korzystnych),
l strefy III i IV – obszary Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz Pogórze
Dynowskie i Bieszczady (zaliczane do terenów korzystnych i mało
korzystnych)
l strefa V – obszary wysokogórskie (zaliczane do terenów niekorzystnych).
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Zasoby energii wiatru na terenie Polski
według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Rysunek 1

Źródło: [Bastian 2012, s. 17].

Obszar województwa pomorskiego zdominowany jest strefami I, II i III. Wynika z tego, że posiada dogodne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej.
Działania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE ujęte w polityce energetycznej
Polski do roku 2030 obejmują m.in. stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie budowy farm wiatrowych na morzu
[Polityka energetyczna…2009, s.20].
Wybór miejsca pod budowę siłowni wiatrowej powinien uwzględniać analizę
warunków wiatrowych. Ocena wstępna w tym zakresie może zostać przeprowadzona w oparciu o atlasy i mapy wietrzności. Jednak czynnikiem, który w znaczącym stopniu decyduje o powodzeniu lokalizacji siłowni wiatrowej są autentyczne
informacje o prędkościach i kierunkach wiatrów w obszarze planowanej inwestycji, a także częstotliwość i długość okresów występowania wiatru o określonych prędkościach na tym terenie. Prawidłowa ocena potencjału energetycznego
danego obszaru wymaga pozyskania długookresowych informacji o parametrach
wiatru [Nalepa 2007, s. 30].
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Średnia prędkość wiatru i temperatury powietrza
w województwie pomorskim
Lata,
stacje meteorologiczne

Chojnice

Hel

Łeba

a) na

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2005
2006
2007
2008
2009

Temperatury powietrza w °C
skrajne
średnie
maks.
min.
9,0
35,0
–14,1
7,8
31,0
–15,4
8,3
32,5
–22,4
8,7
34,0
–12,2
8,6
30,1
–11,4
7,9
29,1
–19,9
9,4
30,7
–6,7
8,5
29,1
–8,9
9,1
30,2
–14,9
9,5
30,7
–7,8
9,3
25,1
–8,5
8,6
27,2
–11,5
9,1
30,6
–11,5
8,2
28,9
–13,1
8,9
32,1
–18,7
9,3
30,2
–8,1
8,9
27,7
–8,7
8,3
30,5
–17,7

Tabela 5

Średnia
prędkość
wiatru w m/s a)
3,6
3,8
3,7
4,0
4,1
3,7
3,9
3,8
3,6
4,0
3,9
3,6
4,4
4,7
4,5
5,1
5,1
4,5

wysokości 10 m nad poziomem gruntu

Źródło: [Wykorzystanie…2010, s. 11].

Odpowiednie parametry wiatru na danym obszarze stanowią niezbędny warunek do właściwego funkcjonowania elektrowni wiatrowej. Jeżeli parametry te
nie są wystarczające, powinno zrezygnować się z budowy turbin wiatrowych.
Standardowe pomiary wiatru wykonywane są w stacjach meteorologicznych na
wysokości 10 m. Na takiej wysokości w 2009 roku średnia prędkość wiatru wahała
się od 3,7 m/s w okolicach Chojnic, do 4,5 m/s w okolicach Łeby (tabela 5). Za strefy
uprzywilejowane dla rozwoju energetyki wiatrowej uznawane są obszary o minimalnej średniej prędkości wiatru, która winna wynosić 5 m/s. Zgodnie z danymi
zawartymi w tabeli 5 najkorzystniejsze warunki dla energetyki wiatrowej występują
w nadmorskim pasie koło Łeby.
Na obszarze województwa pomorskiego prędkość wiatru na wysokości 100 m
nad poziomem gruntu wynosi 7 m/s, z kolei na wysokości 50 m n.p.g. prędkość
ta kształtuje się w granicach 5,5–6 m/s. Najkorzystniejsza sytuacja pod względem
terenów otwartych, które mogą być dostępne do wykorzystania pod budowę farm
wiatrowych występuje w powiecie słupskim. Na tym obszarze powierzchnia użyt-
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ków rolnych, które są możliwe do technicznego wykorzystania wynosi 100–130
tys. ha. Również w powiatach wejherowskim i kartuskim istnieją dogodne techniczne warunki do umiejscowienia siłowni wiatrowych, bowiem powierzchnia
użytków rolnych zawiera się w przedziale ok. 50–100 tys. ha [Bastian 2012, s. 17].
Powiaty te należą do terenów o wybitnie sprzyjających warunkach wiatrowych.
Z kolei ze względów środowiskowych ochrony przyrody realizacja przedsięwzięć
może być utrudniona na terenach powiatów: bytowskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego i gdańskiego. Skala wykluczeń, która jest wyrażona poprzez
stopień obszarowej ochrony przyrody, wynosi w tych strefach 60–80% [Bastian
2012, s. 17].
Tabela 6
Lokalizacja farm wiatrowych w województwie pomorskim i ich moc według
stanu na rok 2013
Lokalizacja źródła

Moc zainstalowana [MW]

Lisewo

10,800

Puck

22,000

Starbienino

0,250

Swarzewo

0,600

Zwartowo
Opalino

0,320
10,800

Zwarcienko

0,500

Słajkowo

0,075

Bogatka

0,900

Połczyno

1,600

Łebcz

3,200

Luzino

0,015

Wałdowo

1,100

Zespół elektrowni wiatrowych Zajączkowo

48,000

Kisielice

40,500

Farma Wiatrowa Koniecwałd

18,000

Nowy Staw

45,000

Kobylnica

48,000

Gniewino

10,800

Sztum

18,000

Potęgowo

12,000

Wicko

40,000

Słupsk

2,000

Pelplin

48,000

Bystra

24,000

Ogółem

411,860

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Bastian 2012; Program…2010].
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Farmy wiatrowe w województwie pomorskim obecnie (2013 r.) posiadają
łączną moc 411,86 MW przy 272 MW w roku 2010 [Program…2010]. Oznacza
to dynamikę wzrostu mocy o 151%. Do najbardziej znaczących elektrowni wiatrowych zaliczyć należy farmy zlokalizowane w Kobylnicy, Pelplinie, Zajączkowie,
Wicku, Nowym Stawie oraz w Kisielicach i Bystrej. Z analizy tabeli 6 wynika, iż
lokalizacja farm wiatrowych w badanym województwie skupia się głównie w pasie nadmorskim.
Podsumowując warto przyjrzeć się zakładanej perspektywie rozwojowej OZE
w Polsce i jej poszczególnym składowym.
Tabela 7
Perspektywa rozwoju OZE w Polsce do 2030 roku [zużycie w peta dżulach PJ]
Rodzaj odnawialnych zasobów energii (OZE)

Zużycie OZE w PJ w roku
2010

2020

2030

Energia wodna

24

82

135

Energia wiatrowa

10

43

125

Energia słoneczna i fotowoltaiczna

25

100

145
130

Energia geotermalna i inna

21

77

Energia z biomasy

235

408

525

Łączne zużycie OZE w Polsce

315

690

1060

7,5%

15%

20%

Udział % OZE w krajowym bilansie energetycznym

Źródło: [Wójcicki 2011, s. 10].

Prognoza zakłada na lata 2010–2030 przyrost o 745 PJ zielonej energii. Przyrost
energii wodnej szacowany jest na 111 PJ, słonecznej i fotowoltaicznej na 120 PJ,
geotermalnej na 109 PJ, a wiatrowej na 115 PJ. Wynika z tego, że przyrost ten ma
rozkładać się w miarę równomiernie. Największy wzrost nastąpić ma w zakresie
energii otrzymywanej z biomasy i szacuje się, że będzie wynosił 290 PJ.
Z kolei udział % OZE w krajowym bilansie energetycznym ma wzrosnąć z poziomu 7,5% w 2010 roku do 20% w 2030 roku.

4. Podsumowanie
Energetyka XXI wieku, zarówno w świecie, jak i w Polsce, opierać się winna na
bezpiecznych, czystych i trwałych odnawialnych źródłach energii. Jedno z takich
źródeł stanowi energetyka wiatrowa. Rozwój wykorzystania energii wiatru wskazuje na fakt, że jest on uzależniony głównie od zasobów wiatru na danym terenie.
Przeprowadzone badania wykazały, iż na obszarze województwa pomorskiego istnieją dobre warunki do rozwoju energii wiatrowej. Teren ten bezpośrednio graniczy z Morzem Bałtyckim. Zarówno położenie, jak również odpowiednie
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parametry wiatru na tym obszarze w postaci prędkości, kierunku, częstotliwości
i długości sprzyjają powstawaniu farm wiatrowych. Najlepsze warunki możliwe
do technicznego wykorzystania mieszczą się na obszarach powiatów: słupskiego,
wejherowskiego i kartuskiego, bowiem znajdują się tam tereny użytków rolnych
o powierzchni 50–130 tys. ha. Powstałe do tej pory farmy wiatrowe w województwie pomorskim mają moc 411,86 MW.
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ZASOBY WIATRU JAKO PODSTAWOWY CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Słowa kluczowe: energia wiatru, elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, odnawialne źródła
energii, system energetyczny
STRESZCZENIE

Ludzkość od dawna wykorzystywała siłę wiatru chociażby do napędzania żaglowców,
pompowania wody czy mielenia ziarna. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się ją do produkcji energii elektrycznej. W tym celu stawia się wiatraki (czyli turbiny wiatrowe) zwykle
w postaci tak zwanych farm wiatrowych.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zasobu wiatru, jako czynnika wpływającego na rozwój energetyki wiatrowej w województwie pomorskim.
Biorąc pod uwagę obszar Polski, teren województwa pomorskiego znajduje się w strefie bardzo dogodnych warunków dla rozwoju energetyki wiatrowej. Położenie nad Morzem Bałtyckim oraz odpowiednie parametry wiatru sprzyjają powstawaniu farm wiatrowych. Najlepsze warunki możliwe do technicznego wykorzystania mieszczą się na
obszarach powiatów: słupskiego, wejherowskiego i kartuskiego, bowiem znajdują się tam
tereny użytków rolnych o powierzchni 50–130 tys. ha. Powstałe do tej pory farmy wiatrowe w województwie pomorskim mają moc 411,86 MW.
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WIND RESOURCES AS A PRIMARY FACTOR AFFECTING THE DEVELOPMENT OF
WIND ENERGY ON THE EXAMPLE OF POMERANIAN PROVINCE

Keywords: wind energy, wind power plants, wind farms, renewable energy sources, energy
system
SUM M A RY

People have been using the power of wind for a long time for example for sailing ships,
pumping water or milling grain. Nowadays wind is being used more often to produce
electricity. For this purpose windmills are placed (i.e. wind turbines) usually in the form
of so–called wind farms.
The aim of this study is to present the wind resource as a factor affecting the development of wind energy in Pomeranian province.
Taking into account the area of Poland, Pomeranian province is located in the zone of
very favorable conditions for the development of wind energy. Location by the Baltic Sea
shore and the relevant wind parameters conducive to the emergence of wind farms. The
best conditions possible for technical use are located in areas of districts: Slupsk, Wejherowo and Carthusian, because there are areas of agricultural land with an area of 50–130
thousand ha. The existing so far wind farms in the Pomeranian province have the power
of 411.86 MW.
e-mail: izabel2000@wp.pl
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BIORÓŻNORODNOŚĆ OWADÓW
NA PLANTACJI WIERZBY ENERGETYCZNEJ
1. Wstęp
Bioróżnorodność to istotny czynnik wspomagający zachowanie stabilności
ekosystemu. Przez wiele lat uważana była za fakt, jednakże obecnie uznaje się, że
musi ona podlegać szczególnej ochronie. Biosystemy, w tym również wieloletnie
plantacje wierzby na cele energetyczne, mogą być ważnym elementem wspomagającym zachowanie bioróżnorodności wielu grup zwierząt, w tym owadów. Zadanie dotyczące utrzymania, a przede wszystkim zwiększenia bioróżnorodności
jest realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego. Wiedza dotycząca różnorodności biologicznej przekazywana jest przez aktywnie działających doradców
oraz ekspertów przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z rolnikiem [Program działalności, 2013].
W związku ze zmniejszaniem się nieodnawialnych zasobów paliw kopalnych,
przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania gospodarki na energię, źródła
energii odnawialnej zyskują na znaczeniu [Rowe i inni, 2007]. Biomasa uzyskana
z wierzby wykorzystywana jest na cele energetyczne jako paliwo stałe w bezpośrednim procesie spalania oraz jako surowiec do produkcji paliwa płynnego
(biometanol) i paliwa gazowego (gaz drzewny). Wykorzystanie energii odnawialnej, w tym biomasy, należy do zadań realizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego.
1 Wkład pracy: Joanna Krzymińska – 50%, Katarzyna Nijak – 50%
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W intensywnie użytkowanym środowisku rolniczym plantacje wierzby mogą
stworzyć ostoje dla dziko żyjących roślin i zwierząt. Brak lub ograniczone użycie
pestycydów i tolerowana obecność flory segetalnej przywabiającej owady mogą
wpłynąć na zwiększenie bioróżnorodności w okolicy plantacji.

2. Cel, materiały i metody
Celem badania było określenie liczebności i bioróżnorodności owadów na
plantacji wierzby energetycznej oraz ocena wartości plantacji jako czynnika
wzbogacającego środowisko naturalne.
Obserwacje polowe i pobór prób owadów przeprowadzono w Polowej Stacji
Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze na plantacji wierzby energetycznej założonej w 2005 roku na powierzchni 5000 m2 gruntów ornych pomiędzy lasem
a polami uprawnymi. Na plantacji uprawiano jeden klon – 1033. Doświadczenie
rozpoczęto w maju 2009 roku i kontynuowano do września 2010. Próby pobierano w odstępach dwutygodniowych.
Próby pobierano za pomocą czerpaka. Metoda ta jest efektywną
i szeroko stosowaną przy połowach większości owadów latających. Rycina 1
przedstawia sposób, w jaki pobierano próby. Użyto czerpaka o średnicy 30 cm. Na
każdą próbę składało się 100 poziomych zagarnięć na poziomie 2 metrów od ziemi, najpierw w jednym kierunku, potem w drugim (2 zagarnięcia). Próby indywidualnie przekładano do worka w celu dalszej identyfikacji i określenia liczebności.
Czerpakowano dziewięciokrotnie w każdym roku badań od maja do września.
Rysunek 1
Sposób pobierania prób dla oceny liczebności populacji owadów

Źródło: Opracowanie własne.
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Zebrane owady oceniono pod względem przynależności do gatunków [Pławiszczikow 1972 i Boczek 1988]. Obliczono wskaźnik bioróżnorodności Simpsona dla rodzin. Wskaźnik ten określa prawdopodobieństwo przynależności dwóch
losowo wybranych osobników do różnych grup taksonomicznych i wyraża się
w wartościach pomiędzy 0 a 1. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa bioróżnorodność próby.

3. Wyniki i dyskusja
W wyniku przeprowadzonych odłowów na plantacji schwytano owady należące do wielu różnych gatunków, wliczając w to gatunki pożyteczne i szkodliwe
(w tym szkodniki wielożerne i typowe dla upraw wierzby). Zidentyfikowano owady
przynależące do: Heteroptera, Homoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera oraz Neuroptera. W sumie podczas dwóch lat badań zebrano i zidentyfikowano 1840 osobników (1203 w 2009 i 637 w 2010 roku). Ilość odłowionych osobników była wyższa w 2009 roku na co wpływ miały warunki pogodowe. W maju 2010 roku wystąpiły przymrozki i średnia temperatura była niższa
niż w roku poprzednim (13,0°C w 2009 i 11,6°C w 2010 roku). Sierpień 2010
był zimny i deszczowy (suma opadów wyniosła 211,5 mm, średnia temperatura
18,5°C, a w 2009 odpowiednio 29,9 mm i 29,0°C – dane Stacji Meteorologicznej w Winnej Górze). Zidentyfikowano występowanie gatunków należących do
27 rodzin (tabele 1 i 2). W badaniach Cunninham i inni [2004] podają informacje o występowaniu 15 rzędów (w tym Arachnida), a Sądej i inni (2007) opisują
8 rzędów i 14 rodzin.
Wskaźnik bioróżnorodności Simpsona wyniósł 0,92 w 2009 i 0,93
w roku 2010. W wykonanych badaniach nie uwzględniono owadów naziemnych
i bytujących na florze segetalnej. Sage i Tucker [1998] odnotowali w uprawach
wierzby 30 gatunków Carabidae (biegaczowatych) oraz 15 gatunków Staphylinidae (kusakowatych). Rowe i inni [2007], Coates i Say zidentyfikowali 27 gatunków biegaczowatych i 25 różnych kusakowatych. Można zatem uznać, że wliczenie tych grup owadów zwiększyło by ocenianą bioróżnorodność upraw wierzby.
Większość odłowionych owadów stanowiły Coleoptera oraz Diptera. Coleoptera dominowały również w badaniach Sage i Tuckera [1998] oraz Cunningham
i innych [2004].
3.1. Coleoptera
Spośród chrząszczy najczęściej odławiano żukowate (Scarabaeidae) i biedronkowate (Coccinellidae). Spośród żukowatych najliczniejsze były gatunki szkodników takich jak chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha) oraz ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola L.).
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Ogrodnica niszczylistka występowała w obu latach badań, głównie w czerwcu.
Ten pospolity wielożerny owad odnotowany był również na plantacji wierzby
przez Bogatko [1990] i Czerniakowskiego [2000]. Zarówno larwy (pędraki) jak
i imago należy zaliczyć do szkodników. Postać larwalna żyje w glebie obgryzając
korzenie roślin wierzby, co może spowodować mniejszy przyrost pędów. Natomiast dorosłe osobniki żerują na liściach, doprowadzając do gołożerów. Jednak
rośliny o tak silnym przyroście naturalnym jak wierzba szybko się regenerują.
Dorosłe osobniki chrabąszcza majowego były wyjątkowo liczne i żarłoczne
w maju, jednakże według Koehlera and Schneidera [1972] ten pojaw nie ma
wpływu na zmniejszenie biomasy wierzby.
Przez cały sezon wegetacyjny zanotowano występowanie wielu gatunków biedronek. Najbardziej pospolicie występowały biedronka siedmiokropka (Coccinella
septempunctata L.), biedronka dwukropka (Adalia bipunctata L.) oraz wrzeciążka
(Propylea quatuordecimpunctata L.). Biedronki to niezwykle efektywne drapieżniki, szczególnie istotne w zwalczaniu mszyc. Ich masowe pojawienie się zwykle
następuje po nalocie tych szkodników. Drapieżne są zarówno larwy jak i osobniki
dorosłe. Podczas swojego rozwoju larwa biedronki zjada około 600 mszyc.
Biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata

Ilustracja 1

Źródło: K. Nijak

Licznie odławiano również stonkowate (Chrysomelidae), reprezentowane głównie przez jątrewkę pospolitą (Phratora vulgatissima) i łozówkę złotawą (Crepidodera
aurata Marsh.) [odnotowana również przez Czerniakowskiego 2000 oraz Walerysia
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i Sądeja 2008]. Na szczególną uwagę zasługuje jątrewka pospolita. Dorosłe osobniki odławiano przez cały sezon wegetacyjny. Owad ten jest często wspominany
przez innych autorów [w tym Kelly i Curry 1991, Kendall i inni 1996, Czerniakowski 2000, Cunningham i inni 2004]. Jest obserwowany częściej w Wielkopolsce
(gdzie przeprowadzono badanie) niż w innych częściach kraju [Czerniakowski
2005]. Jest on uznawany za jednego z groźniejszych szkodników upraw wierzby
energetycznej [Nijak 2010]. Owad ten występuje incydentalnie w różnych częściach kraju. Przy sprzyjających warunkach pogodowych jątrewka może wytwarzać do trzech pokoleń w roku, a należy pamiętać, że szkodnikami są zarówno
larwa jak i postać dorosła. Żerując larwy szkieletują liście całkowicie, a imago wygryza otwory. Na plantacji zaatakowanej licznie przez jątrewkę przyrost biomasy
może być do 30% niższy.
Jątrewka wiklinówka Phratora vitellinae

Ilustracja 2

Źródło: K. Nijak

Czerpakowano również wiele owadów z rodziny ryjkowcowatych (Curcurionidae) – głównie gatunki takie jak ryjosz zieleńczak Chlorophanus viridis L., krytoryjek olchowiec (Cryptorrhynchus lapathi L.), naliściak pączkojad (Phyllobius
oblongus L.) oraz Polydrosus corruscus Germ [Czerniakowski 1998]. Naliściaki
występują na wierzbach od kwietnia do września. Chrząszcze tych gatunków występują głównie w pierwszej połowie maja, a w czerwcu populacje ich na plantacjach S. viminalis szybko zanikają, podobnie jak ślady ich żerowania na liściach.
Nie powodują strat gospodarczych.
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3.2. Diptera
Spośród muchówek najczęściej odławiano bzygowate (Syrphidae) oraz pryszczarkowate (Cecidomyiidae). Bzygowate odławiano przez cały sezon, a pryszczarkowate (głównie pryszczarek Dasineura marginemtorquens) od maja do połowy
czerwca.
Spośród pryszczarkowatych do pożytecznych parazytoidów zaliczany jest
pryszczarek mszycojad (Aphidoletes aphidimyza). Larwy tej muchówki paraliżują
mszyce i pobierają płynną zawartość ich ciała. W czasie swojego rozwoju larwa
zabija od kilkunastu do 70 mszyc.
Larwy bzygowatych mają istotny wpływ na ograniczenie populacji mszyc, które
stanowią główne źródło ich pokarmu. W czasie swojego rozwoju, w zależności od
gatunku, zjadają 200 do 1000 sztuk mszyc. Dorosłe osobniki odżywiają się pyłkiem
i nektarem kwiatowym. Do najczęściej spotykanych w Polce przedstawicieli tej rodziny należą bzyg prążkowany (Episyrphus balteanus) i Metasyrphus corollae.
3.3. Heteroptera
Kolejną liczną odnotowaną grupą były pluskwiaki różnoskrzydłe. Podobne
wyniki uzyskał Sądej w 2007 roku. Najczęściej odławiano dziubałkowate (Anthocoridae) występujące w obu latach przez cały sezon. W obrębie tej rodziny najliczniej identyfikowano dwa gatunki: dziubałeczek wielożerny (Orius laevigatus) oraz
dziubałeczek mączlikowy (Macrolophus caliginosus). Obydwa gatunki to drapieżniki polifagiczne. Odżywiają się między innymi wciornastkami, przędziorkami
i mączlikami.
W 2010 roku licznie odławiano zażartkowate (Nabidae), w szczególności zażartkę drzewną (Himacerus mirmicoides). Ten pospolity drapieżny pluskwiak
zwalcza wiele szkodników roślin. Drapieżne są zarówno larwy jak i osobniki dorosłe. Odżywiają się mszycami, skoczkami i larwami innych pluskwiaków.
Przedstawicieli pozostałych rodzin (Pentatomidae, Miridae, Reduviidae) odławiano sporadycznie.
3.4. Homoptera
Pluskwiaki równoskrzydłe były reprezentowane głównie przez mszyce. Są to
ważne szkodniki upraw wierzby. Czerpakowano takie gatunki jak Pterocomma salicis L., mszyca wierzbowa (Aphis farinosa Kalt.) oraz mszyca wierzbowo-korowa
(Tuberolachnus salignus). Mszyca wierzbowo-korowa po raz pierwszy w Europie
odnotowana była przez Collinsa i innych w 2001 roku. W Polsce masowy pojaw
został odnotowany w 2009 roku [Nijak 2009]. Czerpakowanie w przypadku tych
mszyc nie jest tak reprezentatywne jak w przypadku innych owadów z powodu
miejsca ich żerowania (łodygi). Nielicznie występowały również pieniki: wierzbowy (Aphrophora salicina) i ślinianka (Aphrophora spumaria).
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Mszyca wierzbowo-korowa Tuberolachnus salignus

Rynnica topolówka Chrysomela populi

Zawisak topolowiec Laothoe populi

Zmięk żółty Rhagonycha fulva

Ilustracja 3

Źródło: K. Nijak

3.5. Inne rzędy owadów
Reddersen [2000] pisze o plantacji wierzby jako potencjalnym środowisku dla
owadów odwiedzających rośliny kwitnące. Potwierdza to duża ilość odłowionych motyli. W 2009 roku motyle reprezentowane były również przez chronione
gatunki takie jak nastrosz półpawik (Smerinthus ocellata) i zawisak topolowiec
(Laothoe populi). Formy dorosłe oraz gąsienice odławiane były przez cały sezon.
Gąsienice szkieletują liście, ale szkody wyrządzane przez nie są niewielkie.
Rząd błonkówek (Hymenoptera) reprezentowany był przez mrówki i pszczoły,
nie były one jednak liczne. Jest to grupa owadów wspominana przez wielu autorów
(w tym: Sądej [2008], Sage i Tucker [1998] oraz Cunningham i inni [2004]). Możliwe,
że na niewielką reprezentację pszczół wpływ miał późny termin badania, plantacja
wierzby stanowi bowiem wczesne źródło pokarmu dla owadów zapylających wiosną.
Sieciarki (Neuroptera) reprezentował złotook pospolity (Chrysopa vulgaris
Schn.). Ten powszechnie występujący owad odżywia się mszycami i, niekiedy, innymi szkodnikami roślin.
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Liczba owadów odłowionych na plantacji wierzby w 2009 roku

Tabela 1

11.05

18.05

01.06

15.06

29.06

13.07

20.07

17.08

01.09

Suma

0

1

1

2

2

5

7

2

1

21
13

Heteroptera
Nabidae
Reduviidae

0

0

0

2

3

2

2

3

1

Pentatomidae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miridae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anthocoridae

3

9

13

28

39

33

45

28

11

209

0

0

0

12

7

17

6

1

2

45

Homoptera
Aphididae
Coleoptera
Cantharidae

0

0

2

3

2

0

0

0

0

7

Coccinellidae

1

3

15

8

42

14

16

6

4

109

0

0

0

0

3

2

6

3

0

0

14
124

Staphylinidae

0

0

Bupresidae

0

0

0

0

Scarabaeidae

16

32

11

25

8

13

19

0

0

Curculionidae

7

19

14

4

9

13

13

7

3

89

Chrysomelidae

14

15

0

10

17

16

4

18

2

96

1

16

22

27

14

22

20

15

4

141

Lepidoptera
Noctuidae
Diptera
Tachinidae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolichopodidae

0

1

2

27

31

26

10

2

2

101

Asilidae

0

0

0

7

3

3

6

2

2

23

Empididae

0

0

2

7

6

12

2

2

0

31

6

Syrphidae

2

5

8

6

3

4

6

Phoridae

0

0

5

5

6

2

2

3

43

0

20

Scatopsidae

0

0

1

1

2

0

0

2

0

6

Sepsidae

0

0

0

2

7

2

4

0

1

16

Tipulidae

0

0

1

1

1

1

2

1

0

7

Cecidomyiidae

1

12

17

0

0

0

0

0

0

30

Hymenoptera
Formicidae

0

6

2

2

2

3

2

4

1

22

Apidae

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

2

4

3

7

5

8

2

3

35

Neuroptera
Chrysopidae

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 2
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1

1

2
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4
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8

8
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0
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1

1
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2

4

0
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1

0

3

2

6

Miridae

0
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1

0

0

3

2

6
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0

3

2

6

8

7

6

3

1
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0

1

2

9

0

0

4

3

0
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Aphididae
Coleoptera
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1

0

1

3

1

1

0

0

0

7
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0

2

8

8
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3
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13

0
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0

0

2

1

1

1

1

0

0

6
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

2

9
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3

9

0
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Curculionidae

0

17

24

2

6

16

4

14

0
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Chrysomelidae

1

11

10

0

0

12
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2

0

50

0

1

4

9

0

0

2

2

0

18

0

0
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0

0

2

0

0

0

2

Lepidoptera
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Diptera
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0

5

9

7
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6

14

2

1
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Asilidae

0

0

4

3

2

6

1

1

0

17

Empididae

0

0

0

5

4

5

6

2

0

22

Syrphidae

7

3

2

3

6

2

3

1

0

27

Phoridae
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0

4

2

2

3

0

0
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0
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0

0

1

1

2

0

Sepsidae

0

0

1

2

1

2

2

0

4

0

8

Tipulidae
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0

1

0

1

0

0

2

0

4

Cecidomyiidae

0

1

25

15

0

0

0

0

0

41

Formicidae

0

1

0

1

3

4

1

1

0

11

Apidae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

2

6

3
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1

19

Hymenoptera
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Źródło: Opracowanie własne.
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4. Podsumowanie
Sage [1998] podaje, że plantacja wierzby może mieć wpływ na zwiększenie populacji szkodników na danym terenie, gdyż ich liczba jest większa niż szkodników
występujących na innych uprawach. Jednakże licznie występujące owady drapieżne powinny mieć wpływ na utrzymanie równowagi w ekosystemie. Według Sądeja [2007] drapieżniki stanowiły 13% populacji owadów na plantacji wierzby w porównaniu do 5% w uprawie jęczmienia. Ponadto obecność szkodników
(szczególnie jeśli występują poniżej progu szkodliwości gospodarczej) wzbogaca
liczbę gatunków w ekosystemie i zwiększa ogólną bioróżnorodność.
Liczba odłowionych gatunków należących do różnych grup owadów sugeruje
dobre środowisko dla entomofauny, zarówno pożytecznej, jak i szkodliwej [Waleryś i Sądej 2008]. Przedstawione dane wskazują na pozytywny wpływ plantacji
wierzby energetycznej na bioróżnorodność i mogą być wykorzystywane w ocenie tego rodzaju działalności rolniczej oraz mogą znaleźć zastosowanie w realizacji upowszechniania metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska,
do czego zobowiązuje ośrodki wojewódzkie doradztwa rolniczego Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 roku (Dz. U. z dnia
25 listopada 2004 r.).
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Słowa kluczowe: wierzba energetyczna, bioenergia, bioróżnorodność, owady, bezkręgowce
STRESZCZENIE

W artykule oceniono potencjał wierzby hodowanej na cele energetyczne jako środowiska życia entomofauny. Badanie liczebności i bioróżnorodności owadów (zarówno drapieżników jak i roślinożernych) przeprowadzono na plantacji w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR–PIB w Winnej Górze w latach 2009 i 2010. Zebrano próbę 1840 owadów
należących do 7 rzędów i 27 rodzin. Najliczniej reprezentowane były chrząszcze (Coleoptera) i muchówki (Diptera). Stwierdzono wysoki indeks bioróżnorodności. Uznano, że
plantacja wierzby jest doskonałym środowiskiem bytowania dla owadów.
JOANNA KRZYMIŃSKA, KATARZYNA NIJAK
BIODIVERSITY OF INSECTS ON SHORT ROTATION WILLOW

Keywords: SRC, willow, bioenergy, biodiversity, insects, invertebrates
SUM M A RY

This paper reviews the potential value of SRW plantations as a habitat for invertebrates. It shows the investigation on the number and biodiversity of insects (both predators
and herbivores) populating a plantation in IPP–NRI Field Experimental Station Winna
Góra, Poland. The study took place in 2009 and 2010. All together 1840 insects were collected. They belonged to7 orders and 27 families. The most abundant groups were Coleoptera and Diptera orders. The biodiversity index was high. It was determined that SRW
plantations are an excellent environment for insects.
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BIOLOGICZNE METODY ZWALCZANIA CHWASTÓW:
MOŻLIWOŚCI I PRAKTYKA
1. Wstęp
Chwasty zwalcza się metodami zapobiegawczymi, agrotechnicznymi, mechanicznymi i chemicznymi, ale niekiedy uzasadnione jest zastosowanie metody
biologicznej. Polega ona na wykorzystywaniu wrogów roślin – chwastów: fitofagów i patogenów, nazywanych ogólnie bioherbicydami. Fitofagami, które mogą
żerować na częściach nadziemnych i podziemnych chwastów lądowych i wodnych mogą być głównie: nicienie, owady (często), roztocze, ślimaki, ptaki, ryby
i ssaki a patogenami – grzyby (głównie) i bakterie. Nie każdy gatunek chwastu
może się jednak nadawać do biologicznego zwalczania [Woźnica 2012].
Biologiczna metoda walki z chwastami niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego zwalczenia chwastów, ale powinna przynajmniej obniżać ich wigor, leczebność populacji i konkurencyjność w zespołach roślinnych. Zastosowany lub
obecny w zespole roślinnym bioherbicyd powinien przeciwdziałać tworzeniu się
nasion chwastu lub innych organów, służących rozmnażaniu wegetatywnemu. Ma
pomóc w ograniczeniu wpływu chwastu na rośliny uprawne i środowisko. Bierze
się także pod uwagę fakt, że chwasty rosnące na miedzy przy polu uprawnym,
jak i wśród roślin uprawnych, mają wpływ na stopień porażenia tych roślin przez
szkodniki a nawet na pojaw na nich organizmów innych szlaków troficznych,
np. kleszczy [Pemberton 2000; Showler i Greenberg 2003].
1 Wkład pracy: Jan Boczek – 80%; Stanisław Gawroński – 10%; Stefan Pruszyński – 10%
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Opisywane są trzy formy stosowania biologicznej metody zwalczania chwastów:
a) klasyczna, gdy importuje się z rodzimych rejonów chwastu wroga , który
tam ogranicza ten chwast i rozprowadza się na własnym terenie występowania chwastu. Dla zwalczania ostu i ostrożenia w USA i Australii zastosowano
z dobrym skutkiem chrząszcza przywiezionego z Europy. Natomiast w Europie zastosowany motyl dla zwalczania orlicy (Pteridium aquilinum) nie spełnił
oczekiwań. We Francji i na Wyspach Brytyjskich po 1960 r. stwierdzono rdzę
(Puccinia lagenophorae), która redukuje żywotność starca (Senecio spp.).
b) zalewowa, polega na masowej produkcji w warunkach laboratoryjnych występującego, ale nielicznie fitofaga czy patogena i rozprzestrzenianie go po terenie
występowania chwastu. Tutaj pewne rezultaty uzyskano w USA z pasożytniczymi grzybami stosowanymi na rośliny lub do gleby dla zwalczania głuchego
owsa i stokłosy.
c) zachowawcza jest metodą pośrednią, polega na ochronie organizmów atakujących chwast, bioherbicydów. Wymaga szczegółowej znajomości ekologii
chwastu i tych jego wrogich organizmów. Również zmiany klimatu mogą
wpływać na efekt biologicznego zwalczania chwastów [Fowler i Barriger 2013].
Wprowadzanie integrowanej produkcji upraw, eliminowanie z handlu wielu
substacji aktywnych pestycydów, wykształcanie się odpornych na pestycydy populacji agrofagów, oraz zwiększone zainteresowanie konsumentów wyglądem,
smakiem i prozdrowotną wartością spożywanych produktów sprawiają, że biologiczne metody zwalczania szkodników, chorób i chwastów nabierają szczególnego
znaczenia.
W takich krajach jak: USA, Kanada, Australia i krajach południowej Afryki
wykonano w ciągu ponad wieku bardzo dużo badań, dużo zabiegów z zakresu
biologicznej metody zwalczania chwastów i niekiedy uzyskiwano bardzo dobre
rezultaty praktyczne. Odbyło się już 13 światowych sympozjów z tego zakresu
(Biological Control of Weeds): pierwsze w roku 1969, a ostatnie w 2011 r. W czasie ostatniego, XIII, odbytego na Hawajach, przedstawiono 147 referatów i posterów (materiały wydane w 2013 r.). Wśród blisko 200 uczestników tego sympozjum było tylko 17 europejczyków.
W Europie nie odnotowano dotychczas sukcesów tej metody [Woźnica 2012].
Badania te od 1997 r. są skoordynowane [Müller-Schärer i Scheepens 1997]. Międzynarodowe organizacje jak FAO, EPPO, ESIAS i inne zalecają badania na ten temat. W 2006 r. wytypowano 20 europejskich gatunków chwastów odpowiednich
dla biologicznego zwalczania [Sheppard i in. 2006]( (Tabela 1).
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Tabela 1
Aktualne badania dotyczące biologicznego zwalczania chwastów w Europie
Chwast
Urzet barbierski (kapustowate)

Bioherbicydy badane

Kraj, komentarz

ryjkowiec

Szwajcaria (chwast wodny)

Ruski oset (komosowate)

ryjkowiec

Włochy

Szakłak i kruszyna (szakłakowate)

pluskwiak i fitoplazma

Szwajcaria

Powój polny (powojowate)

motyl, biedronka, szpeciel

Szwajcaria, Słowacja

Popłoch pospolity (astrowate)

ryjkowiec

Włochy, Bułgaria

Ambrozja bylicolistna (astrowate)

patogen

Włochy

Grubosz helmsa (gruboszowate)

2 patogeny i 2 chrząszcze

Wielka Brytania (chwast wodny)

Niecierpek gruczołowaty (niecierpkowate)

rdza

Europa i USA

Wywłócznik kłosowy (wodnikowate)

ryjkowiec

Europa (chwast wodny)

Źródło: Opracowanie własne.

Rozpoczęto od: szarłatu (Amaranthus spp., powoju polnego (Convolvulus
arvensis), kielisznika zaroślowego (Calystogia sepium), komosy białej (lebiody Chenopodium album), starca zwyczajnego (Senecio vulgaris) i zarazy (Orobanche
sp.) Dla każdego gatunku organizowane są w tym celu grupy robocze. W 2010 r.
w Wielkiej Brytanii, po 21 latach badań od pomysłu do licencji, wypuszczono
japońską miodówkę, Aphalara itadori, dla zwalczania rdestu ( Polygonum cuspidatum) [Show i Eschen 2013]. Aktualnie prowadzone są także badania dotyczące
kilkunastu gatunków chwastów dla ewentualnego poznania i wykorzystania ich
patogenów i fitofagów do zwalczania w innych rejonach świata, gdzie nasze chwasty zostały zawleczone.

2. Dobór chwastów lądowych i wodnych do biologicznego zwalczania
i ograniczenia
Przed ewentualnym przystąpieniem do biologicznego zwalczenia jakiegokolwiek gatunku chwastu konieczne są szczegółowe badania: ekologii chwastu
i jego wrogów, roślin pokrewnych chwastu – zwłaszcza gatunków z tego samego
rodzaju, zakres roślin atakowanych przez fitofagi i patogeny tego chwastu i roślin
pokrewnych. Takie kilkuletnie badania dla wybrania chwastu do biologicznego
zwalczania są kosztowne i muszą się opłacać, to znaczy, że po zastosowaniu takiej
metody można oczekiwać odpowiednio dużej skuteczności zabiegu.
Łatwiej jest opracować walkę biologiczną z chwastem zawleczonym na nowy
teren i zalecić wykorzystanie wrogich mu organizmów pochodzących z jego ojczytego terenu występowania, niż chwastów rodzimych, i dlatego chwasty pochodzące z krajów odległych są znacznie częściej zwalczane biologicznie niż te miej-
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scowe. Rozprzestrzenianie chwastów następuje ciągle. Amerykanie oceniają roczne straty i koszty zabiegów z tego powodu w ich kraju na 27 milionów dolarów.
Nieuwzględnienie wyników badań, tych wszystkich ograniczeń i zastosowanie aktywnej walki przez napuszczenie wytypowanych organizmów wrogich dla
chwastu miewa niekiedy przykre konsekwencje [Norris i Kogan 2000].

3. Dobór fitofagów i patogenów
Podobnie jak dobiera się chwasty, które nadają się do biologicznego zwalczania, tak samo prowadzi się szczegółowe badania nad fitofagami i patogenami,
które mogą ograniczać działanie chwastu. Bada się przede wszystkim te gatunki, które często, pospolicie występują i mają ujemny wpływ na chwast w rejonie,
gdzie nie stanowi on ekonomicznego problemu. I tak np. prowadzone są badania
owadów żyjących na wrotyczu w Europie z możliwością ich wykorzystania w biologicznej walce z tym chwastem w Kanadzie i USA [Gassmann i in. 2013]. Podobnie – rdzy (Puccinia komarovii) dla zwalczania niecierpka (Impatiens glandulifera)
w Europie i USA [Tanner i in. 2013]. Cristofaro i in., [2011] opisują wykorzystanie
fitotoksyn Ascochyta caulina dla zwalczania ambrozji,
Autor (JB) uczestniczył w takich poszukiwaniach ewentualnego bioherbicydu
dla bodziszka powcinanego (Geranium dissectum), który zawleczony z Europy do
USA stał się tam ważnym chwastem. Badaliśmy, dlaczego w Europie nie jest ważnym chwastem, rośliną nie występującą masowo, wyrasta do 50 cm wysokości,
a w dolinie Missisipi wyrasta do 150 cm. Niestety nie znaleźliśmy odpowiednich
patogenów ani fitofagów, które by zasługiwały na to, aby je wysyłać do USA. Nie
otrzymaliśmy dalszych funduszy, aby wyjaśnić przyczyny marnego rozwoju bodziszka w Europie.
Każdy ewentualny bioherbicyd musi być przebadany dokładnie, zwłaszcza
pod kątem roślin żywicielskich, bionomii, danych demograficznych [Louda i in.
1997]. Należy wykluczyć ryzyko, że wprowadzony fitofag lub patogen nieoczekiwanie zaatakuje roślinę uprawną lub inne rośliny ekosystemu rolniczego [Withers
i in. 2011]. Cenny jest szczególnie gatunek monofagiczny, który żeruje tylko na
roślinie jednego gatunku. Przykładem są tutaj roztocze – szpeciele. Do Stanów
Zjednoczonych został wprowadzony z dobrym skutkiem szpeciel Aceria genistae, który żyje na szczodrzeńcu (Cytisus scoparius), ważnym tam, zawleczonym
z Europy chwaście. Bada się także ewentualne pojawienie się pasożytów fitofagów [Paynter i in. 2013], wpływ nawożenia azotowego na atrakcyjność chwastu
dla owada [De Clerck-Floate 2013]; interakcje między zastosowanymi grzybami i owadami [Ray i Hill 2013] oraz herbicydami i bioherbicydami [Ainsworth,
2013]. W wielu krajach (w USA, Kanadzie, RPA, Australii) odpowiednie przepisy
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zmuszają do uzyskania licencji na wprowadzenie obcego gatunku, bioherbicydu,
lub nawet gatunku obecnego na danym terenie, wprowadzanego w dużych liczebnościach.

4. Praktyka
W roku 1998 następujące liczby gatunków chwastów zostały wytypowane do biologicznego zwalczania: w Australii 52; w USA 36; w Południowej Afryce 35; w Kanadzie 19 i w Nowej Zelandii 15. W Afryce były to głównie rośliny drzewiaste a w USA
głównie rośliny zielne, ale także różne inne, łącznie z wodnymi [Forno i Julien, 2000].
W XX wieku wypuszczono w USA 120, na samych Hawajach 96 a w Południowej
Afryce 111 gatunków organizmów wrogich chwastom. [Julien i Griffiths, 1998].
Opisywane są przykłady uzyskanych do 2002 roku dobrych wyników stosowania walki biologicznej [Pemberton 2002] takich chwastów jak: paproci (Salvinia
molesta) i rzepienia (Xanthium occidentale) w Australii; ambrozii (Ambrosia artemisifolia) w Rosji; ostu (Carduus nutans), dziurawca (Hypericum perforatum)
i starca ( Senecio jacobaea) w USA; krzewu Lantana camara i powoju (męczennicy, Passiflora mollisima) na Wyspach Kanaryjskich; drzew (Acacia longifolia)
i psianki (Solanum elaeagnifolium) w Południowej Afryce. Przynajmniej osiem
gatunków chwastów z 35 gatunków zawleczonych do Południowej Afryki (z obszaru 10 milionów ha), zostało całkowicie opanowanych z zastosowaniem metody
biologicznej [Zimmermann i Klein 1999]. Ostatnio w Nowej Gwinei uzyskano
bardzo dobre efekty ze zwalczaniem ważnego chwastu, rośliny z rodziny Asteraceae [XIII Symp., 2013].
Mówiąc o biologicznej metodzie zwalczania chwastów należy także wspomnieć o alelopatii. Polega ona na bezpośrednim lub pośrednim chemicznym
oddziaływaniu jednej rośliny (zarówno chwastu jak i rośliny uprawnej) na kiełkowanie, wzrost lub rozwój roślin sąsiednich, rosnących w pobliżu. To oddziaływanie może być obojętne, korzystne lub negatywne. Te związki chemiczne mogą
pochodzić z kiełkującego nasienia, z korzeni, z powierzchni liści (leachates) lub
jako lotne związki emitowane przez roślinę. Silne alelopatyczne działanie wykazują takie chwasty jak: gwiazdnica pospolita i ostrożeń polny, ale także liczne rośliny
uprawne jak: pszenica, owies, żyto, kapusty, czerwona koniczyna, lucerna.
W całej Polsce występuje na łąkach i jako chwast na polach uprawnych półpasożytnicza roślina z rodziny zarazowatych, szelężnik większy (Rhinatus serotinus).
Roślina ta ma słabo rozwinięty system korzeniowy, ale ma ssawki, którymi pobiera wodę i sole mineralne z korzeni innych roślin. Jest trująca i dlatego na łąkach
jest gatunkiem niepożądanym. Liczna populacja tego chwastu na pastwisku może
się rozwinąć tylko, gdy roczny przyrost biomasy roślin naczyniowych jest poniżej
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5 t/ha [Hejcman i in. 2011]. Takie pasożytnicze rośliny, których na świecie jest ponad 3 000 gatunków, wpływają więc na cechy zewnętrznej warstwy gleby, strukturę zespołów roślinnych i ich produktywność. Wpływają na wzrost różnorodności
zespołów roślinnych a redukują produktywność [Bardgett i in. 2006].
Za alelopatyczne działanie u takich roślin odpowiedzialne są różne związki
chemiczne. Związkami działającymi np. u kostrzewy są alkaloidy i flawonoidy,
benzoksanoidy u żyta, a u szelężnika jest to silnie toksyczna aukubina. Stopień
alelopatycznego działania może jednak zależeć od odmiany, żyzności gleby,
klimatu i wielu innych czynników. Były próby wykorzystywania tych związków chemicznych jako herbicydów lub domieszek do handlowych herbicydów
[Ferguson i in. 2012].
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STRESZCZENIE

Aby zdecydować o biologicznym zwalczaniu jakiegoś chwastu należy wpierw wykonać wiele, często wieloletnich, kosztownych badań zarówno samego chwastu jak i jego
wrogów. Ponieważ jednak przy tej metodzie unikamy stosowania syntetycznych herbicydów i chronimy środowisko, metoda ta w niektórych krajach zyskuje na popularności
tymbardziej, że są już w świecie dość liczne przykłady udanych zabiegów znacznego obniżenia liczebności i znaczenia danego chwastu. Te przykłady sukcesu dotyczą w dużej
mierze chwastów zawleczonych z obcych regionów. Obejmują one rośliny zielne, krzewy
i drzewa, rosnące zarówno wśród roślin uprawnych jak i w innych zespołach roślinnych.
Te udane przykłady zwalczania chwastów metodą biologiczną opisywane są z rejonów
spoza Europy. W Europie na razie jest to metoda reklamowana, omawiana i są liczne badania wstępne z tego zakresu.
JAN BOCZEK, STANISŁAW GAWROŃSKI, STEFAN PRUSZYŃSKI
BIOLOGICAL CONTROL OF WEEDS: POSSIBILITUES AND PRACTICE
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SUM M A RY

The biological control simply aims to use naturally occuring enemies to help reduce
the invasive plant,s impact on agriculture and environment. Some herbivores and pathogens can be effective biocontrol agents for weeds.
Not all weeds are suitable for biological control. The selection of appropriate target
weeds is a serious consideration. It can take up to twenty scientist years to reach a successful conclusion. Environmental considerations may restrict future biological control
practice because of increased concerns about possible damage to nontarget native or even
agricultural plants. However, biological control has been successfully used against a wide
variety of weed types, from a broad taxonomic spectrum, from annual herbs to trees.
The diversity of weeds that have been controlled biologically Is a clear indication of a great utility of the method, even it is not possible to predict the outcome of particular projects.
Developing a biological control project requires a substantial investment. Considerably host-specifity testing is done prior to the release of biological control agents to ensure
they will not pose a threat to non target species such as native and agricultural plants
In Europe no classical biological control agent has been released against an invasive
weed, but many studies are carried out and future expectations lead in this direction.
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1. Wstęp
Wraz z rozwojem społeczeństw coraz to inne zasoby decydowały w największym stopniu o tempie rozwoju. Początkowo były to zasoby ziemi, później kapitału
a w kolejnych, bardziej współczesnych warunkach, coraz większe znaczenie ma
wiedza oraz możliwość i zdolność jej wykorzystania w działalności gospodarczej.
Posiadanie wiedzy i umiejętne jej wykorzystanie pozwalają na budowę przewagi
konkurencyjnej w wielu dziedzinach życia [Olszewska, Gudanowska 2011]. Dla
firmy (organizacji) wiedza jest tym bardziej wartościowa im lepiej przyczynia się
do poprawy podejmowanych decyzji i działań, a w rezultacie unowocześnienia
produkcji i polepszenia sytuacji ekonomicznej i rynkowej. Wprowadzanie innowacji w gospodarstwach rolnych jest istotnym warunkiem polepszenia konkurencyjności w warunkach globalizacji rynków produktów rolnych [Chyłek 2011]. W nowym PROW na lata 2014–2020 procesy innowacyjne w rolnictwie wspierane będą
w ramach kilku działań [PROW 2014–2020, 2013].
Jednym z warunków przyspieszenia procesów innowacyjnych w rolnictwie,
a zarazem czynnikiem niezbędnym dla działań innowacyjnych jest wiedza w ogóle, a w przedmiocie działań innowacyjnych w szczególności [Chyłek 2009].
Firmy, mogą bazować na własnych zasobach wiedzy lub pozyskiwać ją z otoczenia [Zimniewicz 2003]. Tym otoczeniem dostarczającym wielu rolnikom wiedzę
i umiejętność jej wykorzystania w zarządzaniu gospodarstwem jest, między
innymi, doradztwo rolnicze [Kujawiński 2012]. Z badań przeprowadzonych
wśród rolników województwa podkarpackiego wynika, że Podkarpacki Ośrodek
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Doradztwa Rolniczego w Boguchwale był dominującym źródłem informacji
dotyczących innowacji wdrożonych w gospodarstwach tegoż województwa
[Górka, Ruda 2012]. Dla skutecznej działalności zawodowej doradców, ważne
jest właściwe ich przygotowanie do kompetentnego wykonywania swojej pracy
i przekazywania rzetelnej wiedzy rolnikom. Znajomość przygotowania doradców do udzielania rolnikom pomocy doradczej w różnych obszarach działalności jednostek doradztwa rolniczego jest ważna dla organizacji doradczych,
a także instytucji organizujących różne formy podwyższania kwalifikacji zawodowych doradców.

2. Cel i metoda badań
Celem badań było zebranie opinii kierowników powiatowych zespołów doradczych (PZD) wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego dotyczącej przygotowania doradców do udzielania rolnikom pomocy doradczej, w wymienionych
w ankiecie zakresach wiedzy. Ankieta zawierała razem 129 pytań pogrupowanych
w następujących obszarach:
Tabela 1
Obszary tematyczne pytań zamieszczonych w ankiecie
Zakres wiedzy

Liczba pytań

Zasady korzystania z pomocy finansowej
przez rolników/ przedsiębiorców/mieszkańców wsi z działań PROW 2014–2020

18

Rolnictwo ekologiczne

12

Produkcja roślinna

14

Produkcja zwierzęca

10

Produkcja sadownicza i warzywnicza

3

Przetwórstwo rolno-spożywcze

6

Ekonomika gospodarstwa rolnego, finanse, zarządzanie

10

Rozwój obszarów wiejskich

51

Kompetencje metodyczne, komunikacyjne, organizacyjne

5

Inne obszary – pytania otwarte

Źródło: Opracowanie własne.

Zawarte w ankiecie pytania powstały w efekcie współpracy jednostek Centrum Doradztwa Rolniczego, zainteresowanych poznaniem opinii kierowników
PZD dotyczącej potrzeb uzupełniania wiedzy doradców terenowych. Stąd szeroki
zakres tematyczny i duża liczba szczegółowych tematów zawartych w ankiecie.
W każdym z wymienionych zakresów wiedzy respondenci mieli możliwość
dopisywania dodatkowych, ważnych z punktu widzenia potrzeb kierowanego
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zespołu, szczegółowych tematów wymagających uzupełnienia wiedzy doradców
pracujących w PZD.
Materiał źródłowy do analizy został zebrany w miesiącach wrzesień – listopad 2013 roku. Ankieta zamieszczona została na stronie internetowej Centrum
Doradztwa Rolniczego, a wszyscy kierownicy PZD (313 kierowników) zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o prowadzonych badaniach, otrzymali instrukcję wypełniania ankiety oraz hasło umożliwiające wypełnienie ankiety w trybie
on-line i odesłanie jej do Centrum Doradztwa. Taki sposób prowadzenia badań
zapewniał ich anonimowość, ale uzyskane wyniki pozwalają na ograniczony zakres interpretacji.
Kierownicy PZD, odpowiadając na zawarte w ankiecie pytania, podali ilu doradców, zajmujących się w swej pracy doradczej wymienionymi w ankiecie obszarami, posiada w danym zakresie wiedzę wystarczającą, ilu doradców potrzebuje uzupełnienia wiedzy oraz ilu doradców nie posiada wiedzy z danego zakresu
pomimo, że wymieniony zakres wiedzy jest lub będzie im potrzebny w związku
z wykonywaną pracą doradczą.
Odpowiedzi udzieliło 171 kierowników PZD. Stanowi to 54,6% wszystkich zespołów doradztwa.

3. Wiedza doradców w opinii kierowników PZD
Tabele od 2 do 10 zawierają wyniki badania opinii kierowników PZD dotyczące wiedzy doradców w różnych zakresach potrzebnych w pracy doradczej.
Tabela 2

Zasady korzystania z pomocy finansowej
przez rolników/przedsiębiorców/ mieszkańców wsi z działań PROW 2014–2020
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Modernizacja gospodarstw rolnych

476

688

119

Restrukturyzacja małych gospodarstw

275

719

249

Premia dla młodych rolników

505

649

143

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

263

672

246

Wspieranie wdrażania innowacji w gospodarstwie

150

601

315

Tworzenie Grup Producentów

125

525

289

Rolnictwo ekologiczne

281

501

199

Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny

248

Systemy jakości produktów rolniczych i środków spożywczych

126

492

287

95

419

339

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

244
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

189

527

218

Współpraca

258

415

192

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

123

494

279

65

269

390

Scalanie gruntów
Grupy operacyjne w celu wdrażania innowacji

33

170

454

Klastry w sektorze rolno-spożywczym

21

161

472

Leader
Transfer wiedzy i innowacji (Europejskie Partnerstwo dla Innowacji – EPI)

131

398

261

37

261

426

Źródło: Obliczenia własne.

Wymienione w tabeli 2 tematy są zbieżne z działaniami planowanymi
w PROW na lata 2014–2020. Badania prowadzone były od września do początku
listopada 2013 r., a więc w czasie, gdy znana była pierwsza wersja tego projektu.
W dostępnym na stronie internetowej MRiRW projekcie działania opisane zostały w sposób ogólny. Stąd prawdopodobnie tak duża potrzeba uzupełnienia wiedzy
w tym zakresie, czy wręcz brak wiedzy u wielu doradców. Należy przypuszczać, że
potrzeby uzupełniania wiedzy przez doradców zmniejszą się po opublikowaniu
szczegółowych warunków korzystania z PROW 2014–2020.
Tabela 3

Produkcja roślinna
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Produkcja zbóż

385

579

36

Produkcja pasz objętościowych

372

538

41

Produkcja rzepaku

281

553

69

Produkcja buraków cukrowych

185

434

103

Produkcja ziemniaków

366

507

41

Integrowana ochrona roślin - rozpoznawanie patogenów, określenie
progu szkodliwości, dobór środków zapobiegawczych i zwalczających
z podziałem chemicznych środków ochrony roślin ze względu na
substancje czynne i sposoby ich działania, prowadzenie dokumentacji
w gospodarstwie

172

656

202

Integrowana produkcja rolnicza

148

663

206

55

470

311

Uproszczone technologie uprawy podstawowych upraw

227

538

128

Prowadzenie monitoringu występowania chwastów, chorób, szkodników

142

602

166

Rolnictwo precyzyjne
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Sporządzanie planów nawożenia w gospodarstwie

361

548

109

Ochrona gleb i wód przed negatywnymi skutkami gospodarowania

384

526

88

Przeciwdziałanie zmniejszaniu materii organicznej
w glebie

320

553

98

Produkcja biomasy na cele energetyczne

197

516

155

Produkcja nasienna traw*

1

0

0

Przeciwdziałanie przed negatywnymi skutkami gospodarowania uproszczonymi technologiami*

0

0

9

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

Spośród wymienionych w tabeli 3 tematów największe potrzeby podwyższania
poziomu wiedzy występują w zakresie integrowanej ochrony roślin, która obowiązuje rolników od 2014 roku, oraz integrowanej produkcji, monitoringu agrofagów
i produkcji biomasy na cele energetyczne. Duże zainteresowanie podwyższaniem
kwalifikacji zawodowych zadeklarowane zostało także w pozostałych tematach.
Rolnictwo precyzyjne wskazane zostało jako temat, najmniej znany przez największą liczbę doradców. Największe potrzeby uzupełniania wiedzy oraz zdobywania wiedzy od podstaw wykazali kierownicy PZD w tym temacie.
Tabela 4

Produkcja zwierzęca
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Ocena jakościowa pasz objętościowych dla bydła

203

527

124

Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych

193

556

121

Zapobieganie chorobom żywieniowym (metabolicznym) krów mlecznych

150

512

165

Zastosowanie systemu INRA w żywieniu przeżuwaczy

95

426

260

Odchów cieląt i jałówek

224

541

98

Chów i hodowla trzody

279

498

98

Organizacja efektywnej produkcji prosiąt

205

524

117

Żywienie trzody
Wymagania dobrostanu zwierząt – ocena spełnienia warunków dobrostanu w budynku inwentarskim
Budownictwo inwentarskie

251

513

110

589

404

42

88

432

205

Produkcja owczarska*

0

1

0

Chów i hodowla bydła ras mięsnych*

0

2

7

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.
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W zakresie produkcji zwierzęcej potrzeby uzupełnienia wiedzy są bardzo wyrównane, ilościowo duże i zbliżone do potrzeb w zakresie wymienionych tematów dotyczących produkcji roślinnej. Liczba doradców, nie posiadających wiedzy
lub wiedza ta wymaga uzupełnienia jest średnio 2–3 krotnie większa w stosunku
do doradców posiadających wystarczająca wiedzę. Dotyczy to zarówno produkcji zwierzęcej jak i roślinnej – w wielu tematach wymienionych w tabelach 3
i 4. Najmniej doradców potrzebuje uzupełniania wiedzy z zakresu dobrostanu
zwierząt.
Tabela 5

Rolnictwo ekologiczne
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego

266

499

151

Przepisy prawne w rolnictwie ekologicznym

222

529

170

Płodozmiany, dobór gatunków i odmian

315

493

121

Ochrona roślin i zwalczanie chwastów

249

563

136

Potrzeby nawozowe i planowanie nawożenia

281

536

121

Uprawa podstawowych roślin rolniczych

372

450

112

Uprawa roślin warzywniczych

175

487

193

Uprawa roślin sadowniczych

139

487

213

Chów bydła

233

498

143

Chów trzody

244

471

138

Chów drobiu

150

472

191

Chów pozostałych zwierzą

107

481

193

Zrównoważony rozwój w gospodarstwie ekologicznym*

0

4

5

Możliwości prowadzenia działalności dodatkowej w gospodarstwach
ekologicznych oraz źródła finansowania tych działalności*.

0

3

6

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

Potrzeby uzupełnienia wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego są równie
duże jak w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, chociaż stosunkowo duża
liczba doradców posiada wiedzę wystarczająca w tej dziedzinie. Na podstawie
liczby doradców posiadających wystarczającą wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego można wnioskować, że wiedza z tego zakresu jest wysoko oceniana
przez respondentów.
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Tabela 6

Produkcja sadownicza i warzywnicza
Wyszczególnienie
Uprawa warzyw polowych

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy
101

411

Produkcja warzyw pod osłonami

60

313

219
8

Prowadzenie sadów jabłoniowych

61

290

302

Rozpoznawanie chorób i szkodników warzyw*

0

1

0

Krzewy owocowe*

3

0

4

Prowadzenie sadów wiśniowych*

0

1

0

Prowadzenie jagodników -porzeczka czarna*

0

1

0

Uprawa roślin jagodowych*

0

2

7

Uprawa ziół*

0

2

7

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

W opinii ankietowanych liczba doradców posiadających wystarczającą wiedzę
z podstawowych kierunków produkcji sadowniczej i warzywniczej jest dużo mniejsza
aniżeli liczba PZD, których kierownicy udzielili odpowiedzi. Pomimo, że tematyka ta
nie jest dominującym obszarem doradztwa liczba doradców, którzy powinni uzupełnić
wiedzę z tego zakresu jest duża, chociaż mniejsza aniżeli z zakresu produkcji roślinnej
czy zwierzęcej. Największe zainteresowanie uzupełnieniem wiedzy występuje w zakresie produkcji warzyw gruntowych, kierunku produkcji rozwijającego się w ostatnich latach, szczególnie w małych gospodarstwach prowadzących często sprzedaż bezpośrednią wyprodukowanych w gospodarstwie warzyw. Dla wielu małych i średnich gospodarstw z dużym zasobem pracy, jest to sposób na wypracowanie dochodów większych
aniżeli z prowadzenia podstawowych kierunków produkcji. Dla wielu rolników jest to
nowy kierunek produkcji, co przekłada się na większe zainteresowanie doradztwem
a to z kolei wiąże się większymi potrzebami uzupełnienia wiedzy przez doradców.
Tabela 7

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Gospodarstwo rolne z działalnością przetwórczą wymagania formalne i prawne

39

356

324

Marketing i przygotowanie produktów do sprzedaży w gospodarstwie rolnym

71

395

266

Przetwórstwo: zboża- mąka

45

320

302

Przetwórstwo: owoce – soki

54

288

334

Przetwórstwo: mleko

55

325

Przetwórstwo: mięso

306

49

Źródło: Obliczenia własne.
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Wiedza doradców z zakresu podstawowych kierunków przetwórstwa produktów żywnościowych w małej skali jest najmniejsza. Doradców z wystarczającą
wiedzą z tego zakresu posiada średnio co 2–3 zespół doradztwa. Wyjątek stanowi przetwórstwo mięsa. Stąd też relatywnie duże potrzeby uzupełniania wiedzy
z tego zakresu.
Tabela 8
Ekonomika gospodarstwa rolnego, finanse, zarządzanie
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Kalkulacje rolnicze, obliczanie nadwyżek bezpośrednich, umiejętność
liczenia kosztów produkcji w rolnictwie, opłacalność produkcji

398

537

62

Biznes plan dla potrzeb kredytowych i programów pomocowych

441

502

86

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych

322

555

78

Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji rolniczych

244

589

103

Podatki w gospodarstwie, w tym podatek dochodowy

190

692

139

Rachunkowość rolnicza – prowadzenie ewidencji
w gospodarstwie

427

489

94

Planowanie rozwoju gospodarstwa

183

686

80

Warunki otrzymania dopłat w nowej WPR

180

834

144

Dostosowywanie gospodarstw do minimalnych wymogów wzajemnej
zgodności

638

445

37

Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu gospodarstwem

150

619

175

0

11

0

VAT, podatek dochodowy itp. w rolnictwie*
* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

W zakresie ekonomiki produkcji rolniczej, zarządzania gospodarstwem i finansów w gospodarstwie rolnym respondenci wskazali największe potrzeby
podwyższania wiedzy doradców wyrażone w wartościach bezwzględnych.
Przeciętnie potrzebę uzupełnienia wiedzy i brak wiedzy ankietowani respondenci zgłaszali na poziomie 3–4 osoby w powiatowym zespole doradztwa.
Spośród tych potrzeb największe zainteresowanie dotyczyło: warunków otrzymania dopłat w nowej WPR, podatków w gospodarstwie, w tym podatku dochodowego, ograniczania ryzyka w zarządzaniu gospodarstwem, planowania
rozwoju gospodarstwa, wiedzy w zakresie oceny ekonomicznej efektywności
inwestycji.
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Tabela 9

Rozwój obszarów wiejskich
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Rozwój społeczności lokalnych poprzez aktywizację ludności wiejskiej
i budowę kapitału społecznego na obszarach wiejskich
Program LEADER

99

407

199

104

352

223

Wsparcie dla LGD w zakresie budowy strategii

73

361

228

Kwalifikowalność projektu, beneficjenta i kosztów w ramach działania:
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013
System i metodyka oceny i wyboru operacji do wsparcia przez organ
decyzyjny (Rada) LGD
Wsparcie dla LGD w zakresie kreowania
i zarządzania lokalnymi produktami
Wsparcie dla LGD
w zakresie sieciowania produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki

96

303

246

68

266

288

72

261

287

61

281

281

Geneza, cele i założenia Programu „Odnowa wsi”

80

294

264

Aktywizacja wiejskich społeczności
w oparciu o ideę odnowy i rewitalizacji wsi

67

307

265

Planowanie strategiczne na poziomie wsi – Plan Odnowy Miejscowości

53

267

300

109

314

233

Budowa i funkcjonowanie systemu animatorów-opiekunów wsi
– rola i zadania

42

246

305

Metody i formy aktywizacji społeczności wiejskich

53

265

312

Idea, istota i założenia „Podejście LEADER”

66

278

299

Idea, istota i założenia „Sieciowe Produkty Turystyki Wiejskiej”

49

261

299

Idea, istota i założenia „Gospodarstwa edukacyjne”

53

296

286

Idea, istota i założenia „Wioski tematyczne”

46

260

287

Myślenie projektowe jako podstawa działań służących rozwojowi wsi
w oparciu o aktywność i włączenie lokalnych społeczności

48

257

292

Wsparcie dla LGD w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności

Współpraca pomiędzy mieszkańcami, mieszkańcami i instytucjami
samorządowymi i gospodarczymi w zakresie rozwoju wsi
Animatorzy – opiekunowie wsi

Poprawa jakości życia, w tym dochodów społeczności wiejskiej,
poprzez promowanie rozwoju przedsiębiorczości i podmiotów ekonomii społecznej
Podstawy zakładania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Aspekty prawne i podatkowe w podejmowaniu
i prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich
Podstawy finansów i zarządzania w przedsiębiorstwach w małych firmach na obszarach wiejskich
Tworzenie biznesplanu w działalności gospodarczej

139

540

160

113

542

176

72
117

464
476

206
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Wyszczególnienie
Ekonomia społeczna jako rodzaj działalności, która łączy w sobie cele
społeczne i ekonomiczne
Formalno-prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania zakładania
organizacji pozarządowych
Myślenie projektowe, podstawy przygotowania
i zarządzania projektami.

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy
59

395

238

56

349

282

50

300

341

Wspieranie i promowanie sprzedaży bezpośredniej wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych
Produkty lokalne w mechanizmach jakości żywności

83

413

204

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych alternatywą dla cywilizacji
przemysłowej i szansą na dodatkowy dochód dla gospodarstw rolnych

85

467

197

Sprzedaż bezpośrednia w kontekście przepisów prawa gospodarczego

53

457

216

i obowiązków podatkowych

52

436

210

Sprzedaż bezpośrednia oraz marginalna, ograniczona i lokalna w świetle
przepisów prawnych dotyczących warunków weterynaryjnych

61

456

204

Warunki sanitarno-higieniczne przy sprzedaży bezpośredniej produktów
rolnych

71

467

189

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych
Cel strategiczny WPR w nowym okresie programowania związany
z OZE: Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz
działania na rzecz klimatu

94

407

228

Priorytety PROW w tym: Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne

76

397

240

Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

86

436

192

Uwarunkowania prawne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
rozwoju energetyki odnawialnej oraz korzyści z niej wynikające. Rolnik
jako dostawca surowca oraz jako producent energii odnawialnej

66

396

243

Przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz ocena ich
opłacalności

79

431

216

Wspieranie oraz promowanie innowacyjnych działań w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki
Turystyka wiejska i agroturystyka uwarunkowania formalno-prawne
i organizacyjne

163

390

147

Metodyka wsparcia dla budowy pakietów turystycznych o oparciu sieciowe produkty turystyki wiejskiej. Markowe produkty turystyki wiejskiej

98

382

191

Marketing i promocja markowych produktów turystyki wiejskiej

87

411

168

Komercjalizacja markowych produktów turystyki wiejskiej

77

348

210

Systemy dystrybucji markowych produktów turystyki wiejskiej

76

344

216

Aktywizacja mieszkańców wsi wokół idei wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego dla celów edukacji
szkolnej i pozaszkolnej – przygotowanie kadry doradców ośrodków doradztwa rolniczego do prowadzenia
działań szkoleniowych i doradczych w zakresie uruchamiania i prowadzenia gospodarstw edukacyjnych
Edukacja w oparciu o gospodarstwo rolne

81

350

224

Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania zagrody edukacyjnej

64

337

254

Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych
w warunkach gospodarstwa wiejskiego

79

326

242
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych

63

308

277

Możliwości finansowania działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych

55

299

295

Nowoczesne, estetyczne i racjonalne urządzanie zagrody wiejskiej
z uwzględnianiem tradycji kulturowych i regionalnych

108

384

188

Profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim

110

349

200

Wiejskie gospodarstwo domowe

Racjonalne żywienie rodziny wiejskiej – świadomość konsumencka

124

347

185

Racjonalne prowadzenie gospodarstwa wiejskiego – świadomość proekologiczna

139

376

170

Różnicowanie dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych – warsztaty rękodzielnicze

77

357

217

Źródło: Obliczenia własne.

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich ma duży udział i znaczenie w programach działalności ośrodków doradztwa rolniczego. Szeroki i zróżnicowany
zakres działań podejmowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego został w ankiecie podzielony na szczegółowe obszary tematyczne. Część z nich jest od lat
przedmiotem działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych ośrodków
doradztwa (wiejskie gospodarstwo domowe, wspieranie oraz promowanie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, poprawa jakości życia społeczności
wiejskiej poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą, promowanie rozwoju
przedsiębiorczości indywidualnej i „podmiotów ekonomii społecznej”). Wyniki wskazują na większą liczbę doradców posiadających wystarczającą wiedzę do
ich realizacji. W innych obszarach (animatorzy – opiekunowie wsi, aktywizacja
mieszkańców wsi wokół idei wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego dla
celów edukacji szkolnej i pozaszkolnej, przygotowanie doradców do prowadzenia działań szkoleniowych i doradczych w zakresie uruchamiania i prowadzenia
gospodarstw edukacyjnych) są działaniami nowszymi w porównaniu do wcześniej wymienionych, a liczba doradców przygotowanych do ich realizacji mniejsza.
Prawdopodobnie na taką ocenę składa się inna ocena Kierowników PZD odnośnie wagi tych zagadnień w działalności doradczej ośrodków doradztwa rolniczego, ale także brak jednoznacznego rozgraniczenia dla niektórych wymienionych w ankiecie szczegółowych aktywności pomiędzy zadania ośrodków doradztwa i Lokalnych Grup Działania.
W większości wyróżnionych obszarów pracy doradczej, w ramach wspierania
rozwoju obszarów wiejskich, wskazane zostały ilościowo duże potrzeby uzupełniania wiedzy doradców.
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Kompetencje metodyczne, komunikacyjne, organizacyjne
Wyszczególnienie

Tabela 10

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

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

493

560

44

Dobór oraz stosowanie właściwych form, metod
i środków edukacyjnych

442

597

47

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

367

636

61

Stosowanie właściwych metod upowszechniania innowacji rolniczych

297

674

89

1

2

3

Planowanie pracy własnej*
* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

Przygotowanie metodyczne doradców zostało dużo lepiej ocenione przez kierowników zespołów doradczych aniżeli większość pozostałych dziedzin wymienionych w kwestionariuszu ankiety. Cechą charakterystyczną dla tego obszaru
wiedzy jest przekonanie kierowników PZD, że stosunkowo niewielu doradców
nie posiada kompetencji metodycznych, umiejętności komunikowania się z rolnikami, natomiast jest duża potrzeba uzupełniania wiedzy z tego zakresu.
Tabela 11

Inne obszary/dziedziny
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Wiedza z zakresu pomocy społecznej na terenach wiejskich

1

4

0

Szczegółowe przepisy dotyczące dopłat i programów do zrobienia
obowiązujące w latach 2014-2020

8

0

4

Gospodarowanie na obszarach NATURA 2000

0

12

10

Pszczelarstwo

0

2

9

Ukończenie kursu rzeczoznawcy majątkowego.
Podatki w rolnictwie

7
0

2

0

1

Szacowanie szkód łowieckich
Zarządzanie i kierowanie zasobami ludzkimi

6

Metody walki ze stresem
Dyrektywa Azotanowa

6

6
11

1

Kosztorysowanie inwestycji budowlanych
Prawo w rolnictwie

0

9
0

1

11
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Mikrosoft Office Excel

4

2

Mikrosoft Office Word

4

2

Ekonomia społeczna z uwzględnieniem praktycznych, a nie teoretycznych sposobów na tworzenie miejsc pracy na wsi : spółdzielnie socjalne

11

Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich

2

7

0

Rozliczenia podatkowe VAT i dochodowy podatek
w rolnictwie i działalności pozarolniczej- księgowość rolnicza

1

4

0

Programy rolnośrodowiskowe

0

3

0

Szacowanie szkód klęskowych

10

6

Prawo budowlane - procedury budowy, przebudowy, klasyfikacja

9

Animacja kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem tradycji ludowych /
rękodzieło ludowe- dodatkowe źródłem dochodu dla rodziny wiejskiej

11

Nauka przekazywania wiedzy przez doradców, socjologia, psychologia.

0

Sporządzanie planu wypasu zwierząt

6
6

Podstawy dziennikarstwa, zasady redagowania artykułów
Technologie uprawy roślin, technologia chowu zwierząt

1
9

0

6

1

Źródło: Obliczenia własne.

Przedstawione w tabeli 11 inne tematy zostały zgłoszone przez ankietowanych.
Dotyczą bardzo różnych zakresów wiedzy i najczęściej były to zgłoszenia pojedynczych respondentów. Niektóre są zbieżne z zakresami wiedzy wymienionymi
w tabelach 2–10 lecz zostały inaczej sformułowane.

4. Podsumowanie
1. Analiza dotyczy przygotowania doradców pracujących w jednostkach doradztwa rolniczego do udzielania pomocy doradczej rolnikom w różnych
obszarach działalności instytucji doradczej. Dla organizatorów doskonalenia
zawodowego doradców wyniki analizy są wskazaniem kierunków i potrzeb
podwyższania kwalifikacji zawodowych doradców. Spośród 313 kierowników
PZD odpowiedzi udzieliło 171 osób tj. 54,6% populacji. Zakładając, że kierownicy zespołów doradczych, jako bezpośredni przełożeni, posiadają rzetelną wiedzę nt. wiedzy pracujących w PZD doradców, uzyskane wyniki można
przyjąć jako odnoszące się do całej populacji doradców terenowych.
2. Podobnie jak w badaniach prowadzonych w 2010 roku [Matuszak 2010] naj-lepiej ocenione zostało przygotowanie metodyczne doradców. W opinii kie-
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-rowników PZD duża liczba doradców posiada wystarczające przygotowanie
metodyczne. Największe potrzeby uzupełniania wiedzy metodycznej wskazane zostały w temacie „Stosowanie właściwych metod upowszechniania
innowacji rolniczych” – wiedzy metodycznej szczególnie ważnej w kontekście nowych zadań dla doradztwa rolniczego, dofinansowywanych w PROW
2014–2020.
3. W zakresie produkcji roślinnej największe ilościowo potrzeby uzupełnienia
wiedzy dotyczą zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin, metodami integrowanej produkcji, monitoringiem agrofagów, a więc w obszarze
nowych wymagań w stosunku do rolników, do których realizacji włączone zostało doradztwo rolnicze.
4. W opinii kierowników PZD liczba doradców, którzy powinni uzupełnić wiedzę w zakresie produkcji zwierzęcej jest średnio 2–3 krotnie większa niż liczba
doradców posiadających wystarczająca wiedzę. Duże potrzeby uzupełnienia
wiedzy doradców zostały również wskazane w obszarze rolnictwa ekologicznego.
5. Największe potrzeby uzupełnienia wiedzy doradców wskazane zostały w zakresie ekonomiki produkcji rolniczej, zarządzania gospodarstwem, finansowaniem
i efektywnością inwestowania w gospodarstwie. Przeciętnie potrzebę uzupełnienia wiedzy z tego zakresu ankietowani respondenci zgłaszali na poziomie
3–4 osoby w PZD. Spośród tych potrzeb największe zainteresowanie dotyczyło: warunków otrzymania dopłat w nowej WPR, podatków w gospodarstwie,
w tym podatku dochodowego, ograniczania ryzyka w zarządzaniu gospodarstwem, planowaniem rozwoju gospodarstwa, oceną ekonomicznej efektywności inwestycji.
6. W większości wyróżnionych obszarów pracy doradczej w ramach wspierania
rozwoju obszarów wiejskich wskazane zostały ilościowo duże potrzeby uzupełniania wiedzy doradców. Ten obszar pracy doradczej dla jednostek doradztwa rolniczego znacznie się poszerza i różnicuje. Badania wykazały większe potrzeby uzupełniania wiedzy doradców w zakresie nowych kie-runków
wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
LITERATURA
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ŚRÓDPOLNE OCZKA WODNE JAKO PUŁAPKI BIOGENÓW1
1. Wstęp
Mianem śródpolnych oczek wodnych określa się małe akweny o powierzchni
do 1 ha, występujące w krajobrazie rolniczym. Ich głębokość z reguły nie przekracza 1 m, ale dochodzi niekiedy również do 3 m. Spotyka się je na terenie całego
kraju, najwięcej jednak na zajmującym ok. 30% jego powierzchni obszarze młodo
glacjalnym (ukształtowanym przez lądolód skandynawski podczas ostatniego zlodowacenia) obejmującym północną Wielkopolskę, Kujawy, Pojezierze Pomorskie
i Pojezierze Mazurskie. Śródpolne oczka wodne nie zostały, jak dotychczas zinwentaryzowane, i nie jest znana dokładnie ogólna ich liczba. Wiadomo w tym zakresie,
że na pojezierzu mazurskim znajduje się ok. 84 000 małych zbiorników wodnych (<
1 ha), a na pojezierzach zachodniopomorskim i kaszubskim jest ich odpowiednio,
około 36 500 i 8 400 sztuk [Solarski, Nowicki 1990; Choiński 1999; Drwal, Lange
1985 za: Skwierawski 2010]. W całym kraju może ich być kilkaset tysięcy. Należy
jednak zaznaczyć, że z roku na rok liczba śródpolnych oczek wodnych zmniejsza
się na skutek osuszania, zarastania i dewastacji. Szacuje się, że tempo ich zanikania kształtuje się na poziomie 1,1% w skali roku [Karg, Karlik 1993 za: Symonides
2010]. Jest to bardzo niekorzystna tendencja, bowiem śródpolne oczka wodne rozumiane, jako system złożony z wody, osadów oraz roślinności strefy toni wodnej
i strefy przybrzeżnej [na podstawie: Koc, Szyperek 2004] spełniają wiele pożytecznych funkcji. Jedną z nich, jest funkcja pułapki substancji biogennych migrujących
wraz z wodą spływającą z pól uprawnych. Wypełniając ją, oczka wodne ograniczają
1 Pracę zrealizowano w ramach działania nr 1.3 Programu Wieloletniego ITP 2011–2015 pt.:
Monitoring skuteczności ograniczania emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych i źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.
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m.in. przedostawanie się związków azotu i fosforu do cieków i większych zbiorników wodnych (np. jezior) i pełnią przez to ważną rolę w ich ochronie.
Celem pracy jest zaprezentowanie roli i znaczenia śródpolnych oczek wodnych
oraz podobnych im małych akwenów w ochronie jakości innych rodzajów wód
powierzchniowych.

2. Spływ powierzchniowy jako źródło biogenów
Śródpolne oczko wodne w granicach mikrozlewni, w której jest położone,
stanowi, „centrum akumulacji biogenów, ograniczając w ten sposób ich przedostawanie się do innych typów wód powierzchniowych (cieków, jezior)” [Koc i in.
2001 za: Skwierawski 2010]. Do oczka wodnego biogeny transportowane są
przede wszystkim wraz ze spływem powierzchniowym. Spływ powstaje w wyniku
opadów deszczu o dużym natężeniu lub szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej,
w warunkach wystąpienia na danym obszarze opadu efektywnego (część opadu
całkowitego, która nie została zatrzymana w glebie. Jego chemizm kształtuje się
pod wpływem różnych czynników obejmujących m.in. : rodzaj zabiegów uprawowych, dawki stosowanych nawozów mineralnych i naturalnych, zasobność gleby
w składniki pokarmowe, rodzaj pokrywy roślinnej oraz uwarunkowania pogodowe. W szczególności stwierdzono, że poziom stężenia fosforu fosforanowego
(P-PO4) w spływie zależy ściśle od zawartości fosforu przyswajalnego dla roślin
w górnej warstwie gleby, na której on się formuje [Hansen i in. 2012; Pietrzak i in.
2013; Schierer i in. 2007; Schindler i in. 2002; Sharpley i in. 1985]. Zależność ta ma
charakter liniowy, jak na rysunku 1.
Rysunek 1
Stężenie fosforu w spływie powierzchniowym
w zależności od zawartości fosforu przyswajalnego
(oznaczonego metodą Egnera-Riehma) w profilu glebowym 0–5 cm

Źródło: Pietrzak i in. [2013].
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Poziomy stężeń składników biogennych w spływie w zależności od uwarunkowań formowania się jego składu, wahają się w szerokich granicach [Cho J-Y. 2003; Elrashidil i in.
2005; Komiskey i in. 2011; Lentz, Lehrsch 2010; Smithi in. 2001; Thayer 2011]. Przykładowo, badania składu chemicznego wody spływającej z pola uprawnego w województwie
zachodniopomorskim (fotografia 1) wykazały, że znajdowało się w niej w zależności od
cyklu pomiarowego od 0,49 do 17,97 mg·dm-3 fosforu fosforanowego, od 0,25 do 5,06
azotu amonowego mg·dm-3 i od 0,46 do 19,87 mg·dm-3 azotu azotanowego (średnio: 7,46
mg P-PO4·dm-3; 1,01 mg N-NO3·dm-3; 11,62 mg N-NH4·dm-3) [Pietrzak i in. 2013].
Fotografia 1
Pole uprawne usytuowane na stoku, graniczące u podstawy z oczkiem
wodnym w gminie Stare Czarnowo w woj. zachodniopomorskim

Źródło: A. Brysiewicz

Zanieczyszczenia docierające do oczka wodnego w spływie, a także za pośrednictwem innych nośników są w nim retencjonowane i w swoisty sposób unieszkodliwiane. Unieszkodliwianie to występuje w wyniku zespołu fizycznych, chemicznych
oraz biologicznych procesów charakterystycznych dla mokradeł [Bergier i in. 2004;
Helman, Grubba 1998 za: Górski, 2009], w szczególności takich, jak:
l sedymentacja i filtracja zanieczyszczeń mechanicznych (szczątki roślin,
piasek, muł itp.),
l rozkład biologiczny materii organicznej przez tlenowe oraz beztlenowe bakterie,
l mikrobiologiczne przemiany związków azotowych (nitryfikacja, denitryfikacja),
l pobieranie związków azotu i fosforu przez rośliny,
l chemiczne wiązanie fosforu z mineralnymi składnikami podłoża (sorpcja).
Obecność zanieczyszczeń docierających do śródpolnych oczek znajduje odzwierciedlenie m.in. w stanie czystości ich wody.

3. Ocena jakości wody śródpolnych oczek ze względu na stężenia
składników biogennych
Badania jakości wody w małych akwenach otoczonych polami, przeprowadzone w latach 2012–13 w różnych regionach kraju wykazały, że zawierały one
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średnio od 0,03 do 2,80 mg·dm-3 fosforu fosforanowego (P-PO4) od 0,39 do 9,20
mg·dm-3 azotu mineralnego (N-NO3 + N-NH4) (Rysunki 2 i 3.). Wśród ocenianych w 2012 i 2013 r. śródpolnych oczek, odpowiednio (w zależności od roku),
w co najmniej 66,7 i 71,4% z nich występowały wody eutroficzne ze względu na
przekroczenie przyjętych wartości granicznych wskaźników eutrofizacji wód stojących dla fosforu i azotu2, tj. znajdowało się w nich więcej niż 0,1 mg Pog·dm-3
bądź 1,5 mg Nog·dm-3 [źródło: badania własne].
Powyższe wskazuje, że koncentracja składników biogennych w wodzie śródpolnych oczek może być bardzo zróżnicowana. To zróżnicowanie jest zrozumiałe
zważywszy, że śródpolne akweny wraz z otaczającym je gruntami tworzą zintegrowane układy o indywidualnym charakterze, w związku z czym skład chemiczny
ich wód każdorazowo kształtuje odrębny zespół czynników. Zarazem duży odsetek
oczek, w których stwierdzono, że występują warunki do rozwoju procesu eutrofizacji, pośrednio świadczy, że w powszechnym wymiarze skutecznie wypełniają one
funkcje ochronne jako bariery przechwytujące biogeny (bariery geochemiczne).
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Źródło: Opracowanie własne.
2 Wartości granicznych wskaźników eutrofizacji wód stojących dla fosforu i azotu dla wód stojących

podane są Rozporządzeniu MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych [Rozporządzenie … 2002]. Ściśle ujmując, rozporządzenie to określa wartości graniczne dla fosforu ogólnego i azotu ogólnego. W ramach dokonanej oceny
przyjęto, że jeśli stężenia fosforu fosforanowego i azotu mineralnego w próbkach wody pobranych z oczek
wodnych były większe od wartości granicznych dla fosforu ogólnego i azotu ogólnego, to tym bardziej koncentracja Pog i Nog, była w nich większa od ustanowionych w tym zakresie w rozporządzeniu norm
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Źródło: Opracowanie własne.

4. Znaczenie śródpolnych oczek wodnych w świetle doświadczeń innych krajów
W okresie ostatnich stuleci, w wyniku różnych czynników naturalnych i antropogenicznych (w tym zwłaszcza, w następstwie melioracji i regulacji dolin rzecznych oraz intensyfikacji rolnictwa) w Europie gwałtownie zmniejszyła się liczba
małych zbiorników wodnych4 w krajobrazie rolniczym. Ocenia się, że w XX w.
w różnych krajach europejskich ubyło od 40 do 90% tego rodzaju akwenów [Oertli i in. 2002 za: Ożgo 2010]. Po latach destrukcyjnego podejścia i niedoceniania
zmienił się jednak stosunek do nich. Aktualnie, małe zbiorniki wodne, ze względu
na ich wielofunkcyjne znaczenie (w tym, z uwagi na ważną rolę, jaką spełniają
w ochronie jakości zasobów wodnych), cieszą się dużym zainteresowaniem nauki
i praktyki. Jednym z praktycznych objawów tego zainteresowania są podejmowane na szeroką skalę w niektórych krajach (szczególnie skandynawskich) przedsięwzięcia, w wyniku których powstają na obszarach rolniczych glebowo-roślinne
obiekty inżynierskie symulujące funkcje środowiskowe spełniane przez naturalne systemy wodno-błotne, zwane w jęz. angielskim „constructed wetlands”
3 Objaśnienia: jak do rys. 2.
4 Termin „małe zbiorniki wodne” oznacza tu nieduże akweny o powierzchni takiej, jak typowe

śródpolne oczka wodne, ale również większe od nich.
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(fotografia 2), co się tłumaczy jako „sztuczne mokradła”5. Dobrym przykładem
w tym zakresie jest Szwecja, w której pomiędzy 1990 a 2010 rokiem wybudowano
kilka tysięcy sztucznych mokradeł, o łącznej powierzchni 7800 hektarów [Strand,
Weisner 2013]. Nadmienić należy, że w kraju tym, rolnicy podejmujący się budowy
sztucznych mokradeł mogą otrzymać dotacje pokrywające do 90% koszty inwestycji (standardowo ustalono jej wysokość na poziomie 26 800 €·ha-1 mokradła), a ponadto mogą otrzymywać dotacje na ich utrzymanie [Owenius, van der Nat 2011].
Przykład sztucznego mokradła w Haavisto w Finlandii

Fotografia 2

Źródło: S. Pietrzak

W krajach skandynawskich, sztuczne mokradła są budowane przede wszystkim w celu zatrzymywania składników biogennych spłukiwanych z pól uprawnych, a ponadto ze względu na przynoszone przez nie dodatkowe korzyści, takie
jak: poprawa różnorodności biologicznej, zwiększenie zasobów wody, wzbogacenie walorów krajobrazu, stworzenie/poprawa możliwości prowadzenia nawodnień, produkcja biomasy roślinnej. Jeśli chodzi o zdolność do retencjonowania
składników nawozowych przez sztuczne mokradła, to jest ona zróżnicowana –
czasami bardzo duża, z dużymi wahaniami w ciągu sezonu i w poszczególnych
latach, w zależności od wielu czynników. Przyjmuje się ogólnie, że sztuczne mokradła zatrzymują 20–90% azotu i 25–100% fosforu wprowadzanych do nich ze
spływem. Na podstawie obecnej wiedzy i doświadczeń ze sztucznymi mokradłami w warunkach rolnictwa intensywnego uznaje się, że mogą one retencjonować
azot i fosfor odpowiednio w ilości 250–500 kg N·ha-1·rok-1 i 5–10 kg P·ha-1·rok-1
[Owenius, van der Nat 2008].
W świetle wysiłków podejmowanych w różnych krajach w celu rekonstrukcji
obszarów użytkowanych rolniczo w małe zbiorniki wodne, bardziej wyrazistego
5 „Sztuczne mokradło” jest najczęściej zbiornikiem o niewielkiej powierzchni, poniekąd termin

ten może być też rozumiany, jako „sztuczne oczko wodne”.
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znaczenia nabiera fakt, że w Polsce ciągle zachowała się duża liczba śródpolnych
oczek wodnych (w warunkach krajowych proces ich likwidacji, aczkolwiek dotkliwy, nie osiągnął takich rozmiarów, jak w wysoko rozwiniętych rolniczo krajach europejskich). Akweny te powinno się traktować, jako bardzo cenne elementy rolniczej przestrzeni produkcyjnej, i dążyć do utrzymania co najmniej ich
obecnego stanu ilościowego.

5. Podsumowanie
Śródpolne oczka wodne wypełniają całą gamę funkcji ekologicznych, które
dopiero od niedawna zaczęto doceniać. Jedną z tych funkcji jest zatrzymywanie
różnych form azotu i fosforu, migrujących z agroekosystemów, przez co w pewnym stopniu zabezpieczają one przed zanieczyszczeniem tymi składnikami wody
płynące i zgromadzone w większych zbiornikach. Ta swoista rola oczek wodnych,
jako pułapki biogenów, jest szczególnie ważna w kontekście potrzeb związanych
z procesem wdrażania w Polsce Dyrektywy Azotanowej, Ramowej Dyrektywy
Wodnej i Konwencji Helsińskiej. Ze względu na powyższe, jak też ze względu na
inne cenne walory (przyrodnicze i krajobrazowe) tych małych akwenów, powinny one zostać objęte programem ochrony. Jest to istotne, bowiem postępuje proces ich likwidacji. Nie można dopuścić do jego dalszego pogłębienia. Pouczające
w tym zakresie jest, że w krajach, w których naturalne rezerwuary wodne o małej
powierzchni w znacznym stopniu zostały zlikwidowane, przywraca się je obecnie
(przy zaangażowaniu dużych nakładów finansowych) w formie sztucznie wybudowanych zbiorników.
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Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
DLA AMATORSKICH UPRAW SADOWNICZYCH
1. Wstęp
Uprawy sadownicze zajmują niewielką część użytków rolnych w Polsce– 2,4%
[Powszechny Spis Rolny 2010], ale intensywność rozwoju technik uprawy i ochrony tego sektora jest bardzo wysoka [Kacprzak 2004]. Corocznie proponowane są
nowe odmiany do nasadzenia. Głównym celem hodowców jest nie tylko wysoki
plon, ale także wytrzymałość na niekorzystne warunki klimatyczne (niskie temperatury zimą i okresy suszy latem). Mimo postępu hodowlanego nadal jednak
niezbędna jest chemiczna ochrona większości upraw sadowniczych.
Obok sadów towarowych rośliny sadownicze powszechnie uprawiane są przez
amatorów. Ogrody przydomowe zajmują powierzchnię 53,5 tys. ha [Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013]. Odmiany do ogrodów przydomowych
i działkowych niejednokrotnie wyróżniają się nietypowym pokrojem, ubarwieniem ulistnienia czy też kształtem i kolorem owoców. Nawet w małych ogródkach
swoje miejsce znajdują karłowe odmiany drzew ziarnkowych i pestkowych oraz
rośliny jagodowe.
Wielu właścicieli ogrodów przydomowych i działek widzi potrzebę chemicznej
ochrony roślin sadowniczych. W związku ze zmianami przepisów dotyczących
ochrony roślin, od czerwca 2015 roku asortyment preparatów pozostających do
dyspozycji amatorów ulegnie zmianie. Celem pracy jest zasygnalizowanie zmian
prawnych oraz przegląd rynku środków ochrony roślin w Polsce pod kątem dostępności preparatów do amatorskiej ochrony roślin sadowniczych w świetle nowych przepisów.
1 Wkład pracy: Magdalena Szulc –50%, Ewa Matyjaszczyk–40%, Joanna Sobczak –10 %
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2. Metodyka badań
Przeprowadzono analizę przepisów dotyczących ochrony roślin w uprawach
amatorskich i rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych decyzją Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce według stanu na styczeń 2014. Wyodrębniono i przeanalizowano grupę produktów, które zgodnie
z nowymi przepisami można stosować w amatorskich uprawach roślin sadowniczych. Oceniono możliwości ochrony przed najpowszechniej występującymi
organizmami szkodliwymi, takimi jak: parch jabłoni, mączniak jabłoni, owocówka jabłkóweczka, kwieciak jabłkowiec, mszyce (jabłoniowa, jabłoniowo-babkowa
i jabłoniowo-zbożowa), parch gruszy, przędziorki (chmielowiec i owocowiec),
brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści, mszyca wiśniowo-przytuliowa, nasionnica trześniówka, zamieranie pędów malin, kostnik malinowiec, kwieciak malinowiec, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, przeziernik
porzeczkowiec, owocówka śliwkóweczka, pordzewiacz śliwowy, biała plamistość
liści, roztocz truskawkowiec, antraknoza i szara pleśń [Zalecenia ochrony roślin
na lata 2012/2013].
W analizie przepisów wzięto pod uwagę zapisy następujących aktów prawnych:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia
21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
3. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
Od dnia 15 czerwca 2015 użytkownicy nieprofesjonalni (czyli ci którzy nie
ukończyli szkolenia dla użytkowników profesjonalnych) będą mogli stosować
tylko te środki ochrony roślin, w których etykiecie wyraźnie wskazano, że są
przeznaczone do stosowania przez amatorów. Ze względu na fakt, że procedury
rejestracyjne są długotrwałe i szybka zmiana etykiet preparatów obecnie zarejestrowanych jest trudna do przeprowadzenia udzielono derogacji (czyli zezwolenia
na czasowe dalsze użytkowanie) w dwóch przypadkach:
l preparatów przeznaczonych do stosowania wyłącznie w ogrodach
przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach,
l preparatów, których co najmniej jedno z zarejestrowanych zastosowań
dotyczy ogródków przydomowych, działkowych lub roślin doniczkowych
w pomieszczeniach.
Z zastrzeżeniem derogacji przedstawionych powyżej, od czerwca 2015 roku amatorzy będą mogli zaopatrzyć się wyłącznie w środki przeznaczone do zastosowania
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amatorskiego, niezależnie od cech samego preparatu, takich jak toksyczność czy
bezpieczeństwo stosowania.
Wobec zmian na rynku ograniczających możliwości zakupu preparatów, wydaje się celowe przeanalizowanie jakimi możliwościami ochrony chemicznej będą
wkrótce dysponowali amatorzy.

3. Wyniki
Z grupy 1168 środków ochrony roślin znajdujących się w rejestrze, 66 przeznaczonych jest dla zastosowań amatorskich, lub dozwolone będzie ich stosowanie
w ochronie upraw amatorskich na mocy artykułu 83 Ustawy o środkach ochrony
roślin. Spośród nich 22 zarejestrowane są w uprawach sadowniczych (tabela 1).
Wśród nich znajduje się: 11 fungicydów, 6 zoocydów i 5 herbicydów. Zakres stosowania obejmuje zarówno drzewa ziarnkowe (jabłoń i grusza), pestkowe (śliwa,
morela, brzoskwinia, wiśnia, czereśnia) jak i krzewy jagodowe (porzeczka, borówka, agrest, malina, żurawina, jeżyna i truskawka).
Tabela 1
Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania przez
nieprofesjonalistów w ochronie upraw sadowniczych w 2014 roku
Nazwa środka

Substancja
czynna

Zakres stosowania
FUNGICYDY
drzewa ziarnkowe (jabłoń grusza): choroby przechowalnicze owoców powodowane
m.in. przez Penicilliumexpansum, Botrytiscinereai Moniliafructigena

Boni Protect

Aureobasidiumpullulans

Funaben Plus
03 PA
Mythos 300
SC
Polyram 70
WG
Ridomil Gold
MZ Pepite
67,8 WG

tiofanat metylu jabłoń: zgorzel kory, rak drzew owocowych; brzoskwinia: leukostomoza
pirymetanil

jabłoń: parch jabłoni, szara pleśń; grusza: parch gruszy; truskawka: szara pleśń;
malina: przypąkowe zamieranie pędów maliny, szara pleśń

metiram

jabłoń: parch jabłoni

metalaksyl-M,
mankozeb

Zastosowania małoobszarowe: winorośl: mączniak rzekomy

RovralAquaflo 500 SC

iprodion

Signum 33
WG

piraklostrobina, boskalid

Switch 62,5
WG

cyprodynil,
fludioksonil

malina: szara pleśń, zamieranie pędów; truskawka: szara pleśń
Zastosowania małoobszarowe: czereśnia, wiśnia: brunatna zgnilizna drzew pestkowych; borówka wysoka, winorośl: szara pleśń
truskawka: szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki; wiśnia: brunatna zgnilizna drzew pestkowych; malina: szara pleśń, przypąkowe
zamieranie pędów maliny; czarna porzeczka: antraknoza (opadzina) liści porzeczki,
rdza wejmutkowo-porzeczkowa
jabłoń: gorzka zgnilizna, szara pleśń; truskawka: szara pleśń; malina: szara pleśń,
zamieranie pędów maliny
Zastosowania małoobszarowe: czereśnia, wiśnia, śliwa, morela, brzoskwinia,
nektarynka: brunatna zgnilizna drzew pestkowych; grusza: szara pleśń, gorzka
zgnilizna, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna; truskawka: antraknoza; porzeczka
czarna, czerwona, biała: szara pleśń, zamieranie pędów; borówka amerykańska:
szara pleśń, antraknoza; winorośl: szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych
patogenów (skażeniem przetrwalnikami Aspergillusspp.); szkółki drzew owocowych:
szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów
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Nazwa środka
Teldor 500
SC

Substancja
czynna
fenheksamid

Topsin M 500 tiofanat metySC
lowy
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Zakres stosowania
malina: szara pleśń, zamieranie pędów maliny; truskawka: szara pleśń
jabłoń: rak drzew, zgorzel kory, gorzka zgnilizna; śliwa: brunatna zgnilizna drzew
pestkowych; wiśnia: brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści
drzew pestkowych
jabłoń: mączniak jabłoni, parch jabłoni; truskawka: biała plamistość liści, mączniak
prawdziwy
ZOOCYDY
jabłoń: mszyca jabłoniowo-babkowa, owocnica jabłkowa, toczykgruszowiaczek, kwieciak jabłkowiec, owocówka jabłkóweczka; grusza: paciornica gruszowianka; wiśnia:
mszyca wiśniowo-przytuliowa; czereśnia: nasionnica trześniówka; śliwa: mszyca
śliwowo-trzcinowa, owocówka śliwkóweczka, owocnica żółtoroga, owocnica jasna;
porzeczka czarna: pryszczarek porzeczkowiec pędowy, mszyce
Zastosowania małoobszarowe: borówka wysoka, brzoskwinia, morela, agrest,
żurawina: mszyce; orzech laskowy: słonkowiec (słonik) orzechowiec; wiśnia:
nasionnica trześniówka; malina, jeżyna: mszyce, kistnikmalinowiec, kwieciak malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec; porzeczka czarna,
porzeczka czerwona, porzeczka biała: przeziernik porzeczkowiec, pryszczarek
porzeczkowiak kwiatowy, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, zwójka różóweczka

Zato 50 WG

trifloksystrobina

Calypso 480
SC

tiachlopryd

Decis Ogród
015 EW
Envidor 240
SC
Karate Zeon
050 CS

deltametryna

jabłoń: kwieciak jabłkowiec; truskawka: kwieciak malinowiec

spirodiklofen

jabłoń: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy;
śliwa: przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy

Madex MAX

lambda-cyhalotryna
CydiaPomonellaGranulosisVirus

Ortus 05 SC

fenpiroksymat

Atut 360 SL

glifosat

Glifocyd 360
SL

glifosat

jabłoń: mszyca jabłoniowa
jabłoń, grusza: owocówka jabłkóweczka
jabłoń: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy;
grusza: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, podskórnik gruszowy,
wzdymacz gruszowy; śliwa: przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy; porzeczka
czarna: wielkopąkowiec porzeczkowy; truskawka: roztocz truskawkowiec
Zastosowania małoobszarowe: agrest, malina, porzeczka czarna, truskawka:
przędziorek chmielowiec; porzeczka biała: wielkopąkowiec porzeczkowy, przędziorek
chmielowiec; porzeczka czerwona: wielkopąkowiec porzeczkowy, przędziorek chmielowiec; winorośl: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
HERBICYDY
ogródki działkowe i przydomowe po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw jesiennych, na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin
(przed założeniem ogródka działkowego lub przydomowego), uprawy drzew
owocowych: perz i inne chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne (jednoroczne
i wieloletnie)
sady jabłoniowe: perz i inne chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne (jednoroczne
i wieloletnie)

Orkan 350 SL MCPA, glifosat jabłoń: chwasty jednoliścienne i dwuliścienne
Roundup H
Hobby Szybko Działający
AL

glifosat

ogrody działkowe i przydomowe (przed sadzeniem roślin):perz i inne uciążliwe
chwasty

Roundup
Ultra 170 SL

glifosat

tereny przeznaczone na założenie ogrodu, działki, ogrody silnie zachwaszczone
wieloletnimi chwastami dwuliściennymi przed rozpoczęciem ich uprawy: roczne
i wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

Źródło: Opracowanie własne.
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4. Możliwości ochrony roślin sadowniczych przez amatorów
l

l

l

l

l

l

Parch jabłoni – główne objawy to okrągłe ciemnooliwkowe, aksamitne
plamy na liściach oraz skorkowaciałe rany na owocach [Grabowski 1999].
Do ochrony stosuje się przede wszystkim środki chemiczne, chociaż
wyhodowano także odmiany odporne, np. Witos i Sawa [Kryczyński
i in. 2003]. Do nieprofesjonalnego stosowania przeznaczone są trzy
fungicydy: Mythos 300 SC (substancja czynna to pirymetanil z grupy
anilinopirymidyn), Polyram 70 WG (substancja czynna to metiram
z grupy ditiokarbaminianów) oraz Zato 50 WG (substancja czynna to
trifloksystrobina z grupy strobiluryn).
Mączniak jabłoni – główne objawy to biały nalot grzybni na kwiatach oraz
nieregularne ordzawienie na owocach [Grabowski 1999]. Do amatorskiej
ochrony przed mączniakiem dopuszczony jest tylko środek Zato 50 WG
(trifloksystrobina z grupy strobiluryn).
Owocówka jabłkóweczka – charakterystycznym objawem są tunele
w miąższu drążone przez gąsienice owocówki, w celu wygryzania gniazd
nasiennych. Gąsienice pozostawiają czarne, gruzełkowate odchody
w miejscach wgryzienia [Cimanowski i in. 1988, Wiech 1999]. Dla
nieprofesjonalnych użytkowników zarejestrowane są dwa zoocydy:
Calypso 480 SC (tiachlopryd z grupy neonikotynoidów) i Madex MAX
(substancja czynna to Cydiapomonella GranulosisVirus – wirus należący
do rodziny Baculovirida).
Kwieciak jabłkowiec – w wyniku żerowania larw, z pąków kwiatowych
tworzą się zaschnięte „kapsułki”, które stanowią dla nich schronienie
[Wiech 1999 i 2008]. Do amatorskiej ochrony przed kwieciakiem na
jabłoni przeznaczone są dwa środki: Calypso 480 SC (tiachlopryd
z grupy neonikotynoidów) i Decis Ogród 015 EW (deltametryna z grupy
pyretroidów). Kwieciak jabłkowiec atakuje także grusze, ale wymienione
środki nie są zarejestrowane do ochrony gruszy.
Mszyce (jabłoniowa, jabłoniowo-babkowa i jabłoniowo-zbożowa) –
typowym objawem żerowania mszyc są poskręcane liście (w wyniku
wysysania soków) oraz popękana kora na pędach. Mszyce mogą być także
wektorem niektórych wirusów [Cimanowski i in. 1988, Wiech 2008]. Do
zwalczania mszyc zarejestrowane są: Calypso 480 SC (tiachlopryd z grupy
neonikotynoidów) i Karate Zeon 050 CS (lambda – cyhalotryna z grupy
pyretroidów).
Parch gruszy – charakterystycznym objawem są aksamitne plamy na dolnej
stronie liści, układające się wzdłuż głównego nerwu [Borecki i in. 1983].
Do amatorskiej ochrony gruszy przed parchem zarejestrowany jest tylko
jeden środek: Mythos 300 SC (pirymetanil z grupy anilinopirymidyn).
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Przędziorek (chmielowiec i owocowiec) – objawy żerowania larw
i osobników dorosłych to jasnożółte plamy na górnej stronie blaszki
liściowej oraz charakterystyczna delikatna pajęczynka na spodniej stronie
liści [Wiech 1999, Łabanowska i Gajek 2001]. Do zwalczania przędziorków
w jabłoniowych, gruszowych i śliwowych sadach amatorskich oraz na
plantacjach agrestu, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej i truskawki
dopuszczony jest jeden zoocyd: Ortus 05 SC (fenpiroksymat z grupy
fenoksypirazoli).
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych – charakterystycznym objawem
choroby jest brunatnienie organów roślinnych oraz plamy pokryte
jasnobrunatną sporodochią [Kryczyński i in. 2003]. Dla amatorskiej
ochrony przed tą chorobą dopuszczone są 4 środki: RovralAquaflo 500
SC (iprodion z grupy dikarboksymidów), Signum 33 WG (mieszanina
piraklostrobiny i boskalidu z grupy strobiluryn oraz anilidów), Switch 62,5
WG (mieszanina cyprodynilu i fludioksonilu z grupy anilinopirimidyn oraz
fenylopiroli) i Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy z grupy benzimidazoli).
Drobna plamistość liści drzew pestkowych – głównym objawem są plamy
na górnej stronie blaszki liściowej pokryte acerwulusami [Grabowski 1999].
Do amatorskiej ochrony wiśni przed drobną plamistością zarejestrowany
jest Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy z grupy benzimidazoli). Brakuje
natomiast środków do ochrony czereśni, śliwy, moreli i brzoskwini przed
tą chorobą.
Mszyca wiśniowo-przytuliowa i nasionnica trześniówka – do
nieprofesjonalnej ochrony wiśni przed mszycą i czereśni przed nasionnicą
zarejestrowany jest tylko środek Calypso 480 SC (tiachlopryd z grupy
neonikotynoidów). Szkodliwość mszyc omówiono już wcześniej. Larwy
nasionnicy trześniówki wgryzają się w miąższ, doprowadzając do tzw.
robaczywienia [Cimanowski i in. 1988, Wiech 1999]. Mszyca wiśniowoprzytuliowa występuje, oprócz wiśni, także na czereśni. Do amatorskiej
ochrony czereśni brak jest zarejestrowanych preparatów.
Zamieranie pędów malin – główne objawy pierwszego etapu porażenia to
fioletowe plamy (wzdłuż nerwu głównego i u nasady blaszki liściowej, wokół
pączków i w dolnej części pędu) oraz łuszcząca się kora. W drugim etapie na
pędach pojawiają się brunatne, nekrotyczne plamy [Borecki i in. 1983]. Do
amatorskiej ochrony malin przed zamieraniem pędów dopuszczonych jest
pięć fungicydów: Mythos 300 SC (pirymetanil z grupy anilinopirymidyn),
RovralAquaflo 500 SC(iprodion z grupy dikarboksymidów), Signum 33 WG
(mieszanina piraklostrobiny i boskalidu z grupy strobiluryn oraz anilidów), Switch
62,5 WG (mieszanina cyprodynilu i fludioksonilu z grupy anilinopirimidyn oraz
fenylopiroli) i Teldor 500 SC (fenheksamid z grupy hydroksyanilidów).
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Kistnik malinowiec – w wyniku żerowania prowadzi do zeszkieletowania
blaszek liściowych i robaczywienia owoców [Łabanowska i Gajek 2001].
Calypso 480 SC (tiachlopryd z grupy neonikotynoidów) jest jedynym
środkiem przeznaczonym do nieprofesjonalnej ochrony krzewów maliny
przed kistnikiem.
Kwieciak malinowiec – wygryza wnętrze pąków kwiatowych, prowadząc
do ich zasychania. Dodatkowo „dziurkuje” liście i płatki korony, ale nie
wpływa to na plon malin [Borecki i in. 1983]. Do amatorskiej ochrony
malin przed kwieciakiem malinowcem zarejestrowany jest Calypso 480
SC (tiachlopryd z grupy neonikotynoidów). Kwieciak malinowiec atakuje
również truskawki i w tym celu zarejestrowany jest środek Decis Ogród
015 EW (deltametryna z grupy pyretroidów).
Rdza wejmutkowo-porzeczkowa – pierwsze stadium rozwoju grzyba ecjalne, zachodzi na sośnie, a drugie- telialne, na porzeczce (najczęściej
czarnej). Objawy porażenia to zagięte buławki zarodników na dolnej stronie
liści [Kryczyński i in. 2003]. Do nieprofesjonalnej ochrony przed rdzą
zarejestrowany jest środek Signum 33 WG (mieszanina piraklostrobiny
i boskalidu z grupy strobiluryn oraz anilidów).
Przeziernik porzeczkowiec – żerują gąsienice, które wyjadają wnętrze
pędów, pozostawiając w nich czarne odchody. Rdzeń pędu, na przekroju
poprzecznym, jest wyraźnie sczerniały [Łabanowska i Gajek 2001]. Do
amatorskiej ochrony porzeczki przed przeziernikiem dostępny jest jeden
środek - Calypso 480 SC (tiachlopryd z grupy neonikotynoidów).
Owocówka śliwkóweczka – typowym objawem uszkadzania miąższu są
ziarniste odchody w obrębie pestki, po rozcięciu owoców[Wiech 2008].
Do ochrony nieprofesjonalnej przeznaczony jest środek Calypso 480 SC
(tiachlopryd z grupy neonikotynoidów).
Pordzewiacz śliwowy – na liściach pojawiają się rdzawe plamki, ich nerwy
grubieją, a cała blaszka marszczy się i ostatecznie łatwo kruszy. Pędy
przybierają wygląd tzw. „czarciej miotły” [Glaser i Suski 1985, Cimanowski
i in. 1988]. Do nieprofesjonalnej ochrony śliwy przed pordzewiaczem
zarejestrowane są dwa środki: Envidor 240 SC (spirodiklofen z grupy kwasów
tetronowych) i Ortus 05 SC (fenpiroksymat z grupy fenoksypirazoli).
Biała plamistość liści truskawki – charakterystycznym objawem są
szarobiałe plamy otoczone brązowoczerwoną obwódką [Borecki i in. 1983,
Kryczyński i in. 2003]. Na liście środków dopuszczonych do stosowania
przez amatorów znajdują się dwa fungicydy przeznaczone do ochrony
truskawki przed białą plamistością liści: Signum 33 WG (mieszanina
piraklostrobiny i boskalidu z grupy strobiluryn oraz anilidów) i Zato 50
WG(trifloksystrobina z grupy strobiluryn).
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Roztocz truskawkowiec – żeruje na nierozwiniętych liściach powodując
ich osłabienie. Owoce są drobne, wolniej dojrzewają i gromadzą znikomą
ilość cukru. Rośliny są skarłowaciałe [Łabanowska i Gajek 2001]. Środek
Ortus 05 SC (fenpiroksymat z grupy fenoksypirazoli) zarejestrowany jest
do nieprofesjonalnej ochrony truskawki przed roztoczem truskawkowcem.
l Antraknoza – typowym objawem porażenia są nekrotyczne plamy
i drobne acerwulusy na różnych organach roślinnych [Borecki i in. 1983].
Do amatorskiej ochrony borówki wysokiej i truskawki przed antraknozą
zarejestrowany jest tylko środek Switch 62,5 WG (mieszanina cyprodynilu
i fludioksonilu z grupy anilinopirimidyn oraz fenylopiroli), a do ochrony
porzeczki czarnej środek Signum 33 WG (mieszanina piraklostrobiny
i boskalidu z grupy strobiluryn oraz anilidów). Antraknoza jest problemem
także na leszczynie i agreście, jednak brakuje tu zarejestrowanych środków.
l Szara pleśń – objawia się szarym nalotem zarodników konidialnych
na owocach, które ulegają procesom gnilnym [Pieniążek 1976]. Jest to
choroba większości gatunków sadowniczych. Do ochrony amatorskiej
przed szarą pleśnią dopuszczone są: Mythos 300 SC (pirymetanil
z grupy anilinopirymidyn), RovralAquaflo 500 SC (iprodion z grupy
dikarboksymidów), Signum 33 WG (mieszanina piraklostrobiny
i boskalidu z grupy strobiluryn oraz anilidów), Switch 62,5 WG (mieszanina
cyprodynilu i fludioksonilu z grupy anilinopirimidyn oraz fenylopiroli)
oraz Teldor 500 SC (fenheksamid z grupy hydroksyanilidów). Brak jest
środków do ochrony leszczyny, czereśni i poziomki przed szarą pleśnią.
Herbicydy zakwalifikowane do stosowania w amatorskiej ochronie roślin sadowniczych zawierają glifosat o działaniu totalnym. Są to preparaty przeznaczone
przede wszystkim do likwidacji chwastów (jedno i dwuliściennych) przed założeniem uprawy, jak również w sadach już istniejących do zwalczania niepożądanej
roślinności.
l

5. Wnioski
Na podstawie analizy można stwierdzić, że do ochrony upraw sadowniczych
przez amatorów dostępnych jest bardzo niewiele preparatów. Dla zwalczania niektórych organizmów szkodliwych podawanych przez Pieniążka [1976] (np. zgorzel kory na gruszy, rak bakteryjny czereśni, wiśni, moreli i gruszy, leukostomoza moreli, jabłoni, śliwy i gruszy, szara pleśń na leszczynie, czereśni i poziomce,
antraknoza leszczyny i agrestu, brunatna zgnilizna na jabłoni, zamieranie pędów
leszczyny, drobna plamistość liści czereśni, śliwy, moreli i brzoskwini, kędzierzawość liści brzoskwini, amerykański mączniak agrestu, mączniak prawdziwy
leszczyny i brzoskwini czy biała plamistość liści porzeczki, kwieciak gruszowiec,
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miodówka jabłoniowa, paciornica gruszowianka) brak jest obecnie jakichkolwiek rozwiązań chemicznych. Tam gdzie są zarejestrowane środki, na ogół
brakuje możliwości rotacji substancji czynnych. Następujące substancje wchodzące w skład analizowanej grupy środków zaklasyfikowane są jako wysokiego
ryzyka wystąpienia odporności: tiofanat metylu, metalaksyl-M, piraklostrobina,
trifloksystrobina, deltametryna, lambda-cyhalotryna.
Problem braku środków dla zastosowań amatorskich jest ekonomicznie mniej
ważny niż słabe możliwości ochrony chemicznej wielu upraw, w tym w szczególności upraw małoobszarowych. Należy jednak pamiętać, że rynek środków
ochrony roślin dla amatorów w Polsce jest duży, jego wartość w roku 2012 wynosiła około 28 milionów EUR, czyli około 7% wartości polskiego rynku środków
ochrony roślin [Matyjaszczyk 2014], co świadczy o używaniu środków chemicznych przez amatorów na niemałą skalę. Warto także zwrócić uwagę, że w obliczu
stosunkowo dużego areału na jakim łącznie w Polsce amatorzy uprawiają rośliny
sadownicze, stosowanie ciągle tych samych preparatów, bez możliwości rotacji
substancji czynnych sprzyja rozwojowi odporności u organizmów szkodliwych.
Odporne organizmy szkodliwe, zarówno szkodniki, jak i sprawcy chorób grzybowych, mają możliwość przemieszczania się. Zatem odporność powstała w ogrodach przydomowych czy ogródkach działkowych, może przyczynić się do strat
ekonomicznych w sadach towarowych.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Efektywne wykorzystanie składników mineralnych z nawozów we współczesnym rolnictwie” – oprac. Renata Gaj, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 39.
Zrównoważone gospodarowanie składnikami nawozowymi w rolnictwie ma
nie tylko duże znaczenie ekonomiczne, ale jest również bardzo istotne ze względów ekologicznych. Stosowanie składników nawozowych w dawkach przewyższających wymagania pokarmowe roślin może doprowadzić do zmian równowagi
jonowej roztworu glebowego i spowodować przemieszczenie składnika do wód
podziemnych. Działalność rolnicza powoduje znaczącą ingerencję w naturalny
obieg składników pokarmowych, dlatego mając na uwadze zmiany w systemie
produkcji rolnej po 2014 roku, dotyczące wprowadzenia integrowanej ochrony
roślin, należy większą uwagę zwrócić na efektywność stosowanych nawozów,
równowagę żywieniową roślin, strukturę zużycia nawozów oraz ich wpływ na środowisko. Tym zagadnieniom poświęcona jest powyższa broszura, w której Autorka omawia m.in. czynniki mające wpływ na lepsze wykorzystanie azotu i fosforu
z nawozów, straty składników i ich bilans oraz przedstawia aktualny stan zużycia
nawozów w Polsce i na świecie.
Opracowanie przydatne w pracy doradcy rolniczego, może również zainteresować pracowników szkół i uczelni rolniczych.
„Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program
działań na OSN” – oprac. Danuta Nowak, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 48.
W publikacji przedstawiono rolnicze źródła zanieczyszczenia wód, podano
definicję obszarów szczególnie narażonych (OSN), a także omówiono praktykę
rolniczą i obowiązki rolnika gospodarującego na tych terenach. Czytelnik znajdzie również przykłady obliczeń związanych z koniecznością spełnienia określonych warunków gospodarowania na OSN, stosowne regulacje prawne dotyczące
tego obszaru, czy wytyczne w zakresie zastosowania ścieków lub komunalnych
osadów ściekowych. Praca zawiera liczne załączniki, poczynając od przedstawienia współczynników przeliczeniowych rzeczywistych sztuk zwierząt (DJP) i wzorów dla obliczania stanów średniorocznych, a także niezbędnej w gospodarstwie
dokumentacji, po obliczenia pojemności płyty gnojowej i zbiornika, plany nawożenia oraz bilans azotu, czy wymagane odległości dla obiektów i urządzeń. Na
końcu opracowania Autorka zamieściła praktyczny słowniczek pojęć dla potrzeb
programu działań na OSN.
Pozycja skierowana do doradców rolniczych, szczególnie przydatna dla osób
pracujących na terenach objętych programem działań dla Obszarów Szczególnie
Narażonych.
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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: 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. Prosimy 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 należy 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 egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
„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.

