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ARTYKUŁY
KRZYSZTOF ŻOK
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

ZAZIELENIENIE JAKO NOWY ELEMENT PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNICH

1. Wstęp
Wraz z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014–2020
zmienia się system płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom. Będzie on
obowiązywał od 2015 roku (obejmie wnioski o płatności składane w 2015 roku).
Ilość i rozległość wprowadzonych zmian sprawiają, iż planując organizację produkcji w gospodarstwie, rolnicy już teraz muszą mieć na uwadze nowo wprowadzone
rozwiązania. Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) dotyczą zasad wsparcia w ramach I filaru – wśród nich zielenienia WPR. Zazielenienie oznacza uzależnienie
udzielenia rolnikom wsparcia, w tym dopłat bezpośrednich, od spełnienia przez nich
szeregu dodatkowych wymogów związanych z ochroną środowiska. Rozwiązania te
mają przyczynić się do dostarczenia konsumentom zdrowej żywności wysokiej jakości przez rolników oraz zapewnienia społeczeństwu dostępu do dóbr publicznych,
do których zaliczamy niezdegradowane środowisko, czystą wodę, atrakcyjny krajobraz, czy dużą różnorodność biologiczną. Celem opracowania jest przedstawienie
zasad realizacji obowiązków wynikających z wprowadzenia zazielenienia.
Na nowy system wsparcia, które otrzymają gospodarstwa rolne w Polsce składać
się będą takie elementy jak:
■ jednolita płatność obszarowa (JPO),
■ płatność za zazielenienie,
■ płatność dla młodych rolników,
■ płatność dodatkowa,
■ płatności związane z produkcją,
■ przejściowe wsparcie krajowe.
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Ponadto mniejsze gospodarstwa rolne, będą uprawnione do korzystania
z uproszczonego systemu płatności dla małych gospodarstw – otrzymają wsparcie, które będzie zastępować wszystkie elementy składowe nowego systemu dopłat
bezpośrednich [Projekt systemu płatności… 2014, s. 6].
Ze względu na powszechność zazielenienie jest elementem budzącym największe zainteresowanie wśród rolników. Pełna nazwa tego działania to płatność z tytułu
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Jest ona nazywana z j. angielskiego „greeningiem”. Stanowi obowiązkową część nowego systemu płatności
bezpośrednich na lata 2015–2020. Na realizację tego zobowiązania składają się
trzy elementy. Są to:
■ dywersyfikacja upraw,
■ utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
■ utrzymanie obszarów proekologicznych (ang. ecological focus area – EFA).
Środki przeznaczone na zazielenienie wynoszą ok. 30% krajowej koperty finansowej. Oznacza to, że rocznie przeznaczane na ten cel będzie 1 mld euro. Szacowana
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwota płatności z tego tytułu ma
wynosić około 74 euro do jednego hektara użytków rolnych [www.minrol.gov.pl –
dostęp 06.10.2014].

2. Kogo będzie obejmowało zazielenienie
Obowiązkowi zazielenienia podlegać będą obszary rolne, do których wypłacana
jest jednolita płatność obszarowa. Wspólnotowe prawo przewiduje szereg zwolnień i wykluczeń z realizacji tej praktyki. Wprowadzone zostały również „progi
wejścia”, od przekroczenia których dane gospodarstwo będzie zobowiązane do
realizacji poszczególnych elementów. I tak dywersyfikacja upraw będzie dotyczyć
gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha gruntów ornych (GO). Utrzymywanie
trwałych użytków zielonych (TUZ) dotyczyć będzie gospodarstw posiadających
TUZ. Natomiast obowiązek utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA) dotyczyć będzie gospodarstw użytkujących ponad 15 ha gruntów ornych.
Fakultatywnie możliwe będzie wypełnienie obowiązków wynikających
z „greeningu” poprzez tzw. praktyki równoważne, do których zaliczają się:
■ działania rolnośrodowiskowe PROW 2007–2013, poprzez Pakiet ochrona
gleb i wód – do czasu jego funkcjonowania,
działania
rolnośrodowiskowo-klimatyczne PROW 2014–2020, poprzez Pa■
kiet rolnictwo zrównoważone lub Pakiet ochrona gleb i wód.
Z obowiązku realizacji w swoich gospodarstwach praktyk zazielenienia mają
być zwolnieni rolnicy uczestniczący we wspomnianym wcześniej systemie dla
małych gospodarstw.
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Z wymogów zazielenienia zwolnione również będą gospodarstwa ekologiczne
(przepis ten ma zastosowanie jedynie do części gospodarstwa rolnego wykorzystywanej do produkcji ekologicznej). W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest obok produkcji ekologicznej produkcja konwencjonalna,
zwolnienie z obowiązku realizacji „greeningu” dotyczy tylko części „ekologicznej”
gospodarstwa. Na użytkach rolnych uprawianych konwencjonalnie realizacja tej
praktyki musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
„Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową
dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem
realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej
oraz ramowej dyrektywy wodnej” [www.arimr.gov.pl – dostęp 09.10.2014].
Zazielenieniem nie będą objęte również grunty na których uprawiane są rośliny
wieloletnie na gruntach ornych tzw. uprawy trwałe.
2.1. Dywersyfikacja upraw
Pierwszym z elementów praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska jest dywersyfikacja upraw. „Obowiązkowa praktyka dywersyfikacji upraw
polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych
w gospodarstwie rolnym w danym roku” [www.arimr.gov.pl – dostęp 07.10.2014].
„Chodzi o to, aby w gospodarstwach zwiększyć różnorodność upraw”. Pomimo faktu,
iż w naszym kraju nieczęsto spotykamy się z monokulturowymi gospodarstwami
[Czubiński, 2014, s. 52]. Dotyczyć będzie ona wszystkich gospodarstw rolnych,
które użytkują powyżej 10 hektarów gruntów ornych. W gospodarstw użytkujących
powyżej 10 hektarów GO realizacja zobowiązania będzie przebiegała dwutorowo.
Poza gospodarstwami użytkującymi do 10 ha gruntów ornych, z obowiązku
realizacji dywersyfikacji upraw wyłączone będą także trzy grupy gospodarstw.
Pierwsza z nich to gospodarstwa, w których powyżej 75% gruntów ornych wykorzystywane jest do produkcji trawy lub innych zielnych roślin pastewnych, lub
jest to grunt ugorowany, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że pozostałe grunty orne
pozostające w gospodarstwie nie przekraczają 30 hektarów (Zazielenienie – Przewodnik ARiMR, wrzesień 2014, s. 6.).
Druga grupa zwolnionych z dywersyfikacji gospodarstw, to podmioty w których ponad 75% gruntów rolnych stanowią trwałe użytki zielone, lub grunty do
produkcji trawy lub innych zielnych roślin pastewnych. Podobnie jak wcześniej,
pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 hektarów [Zazielenienie – Przewodnik ARiMR, wrzesień 2014, s. 6 ].
Ostatnią grupę wyłączoną z dywersyfikacji stanowią gospodarstwa, w których
powyżej „50% obszarów w ramach zadeklarowanych gruntów ornych nie zostało
zadeklarowanych przez rolnika w jego wniosku o pomoc za poprzedni rok, oraz
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na podstawie porównania wniosków o pomoc, na wszystkich gruntach ornych są
uprawiane inne rośliny, niż w poprzednim roku kalendarzowym” [www.minrol.
gov.pl – dostęp 08.10.2014].
Gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów ornych będą zobowiązane
do prowadzenia na nich przynajmniej 2 różnych upraw, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% GO.
Z kolei gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów ornych zobligowane będą do prowadzenia 3 upraw. Dodatkowe obostrzenia wskazują przy tym, że uprawa główna
nie może pokrywać więcej niż 75% GO, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą
pokrywać więcej niż 95% GO.
Obowiązek spełniania wyżej wymienionych maksymalnych progów dla upraw
głównych (75% i 95%) nie będzie dotyczył gospodarstw, w których trawa lub inne
rośliny zielne (z przeznaczeniem na paszę) lub grunt ugorowany zajmują więcej
niż 75% gruntów ornych. W takich przypadkach główna uprawa na pozostałych
gruntach ornych nie może zajmować więcej niż 75% pozostałego gruntu ornego,
z wyjątkiem przypadku, gdy ten pozostały obszar jest pokryty trawą lub innymi
pastewnymi roślinami zielnymi lub stanowi grunt ugorowany.
W myśl obowiązujących przepisów za odrębną uprawę uznawane będą odpowiednio: uprawa dowolnej z różnych rodzajów zdefiniowanych w klasyfikacji
botanicznej upraw, trawa lub inne rośliny zielne (przeznaczone na pasze), a także
formy ozime i jare tego samego rodzaju. Odrębną uprawę stanowić będą także poszczególne gatunki z rodzin krzyżowych (Brassicacea), psiankowatych (Solanaceae)
i dyniowatych (Cucurbitacea).
Ponadto w myśl przepisów za uprawę uznawany będzie także grunt ugorowany.
Kontrola spełniania obowiązku dywersyfikacji upraw będzie się odbywać w terminie pomiędzy 15 maja a 15 lipca roku, w którym rolnik złoży wniosek o przyznanie płatności. To wówczas zadeklarowane we wniosku rośliny powinny znajdować
się na polu i to w tym terminie będą ustalane powierzchnie upraw i obliczane
udziały powierzchni poszczególnych upraw.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że ok. 83% gospodarstw zwolnionych będzie z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, co stanowi
ponad 34% całkowitej powierzchni gruntów ornych. Z kolei 14% gospodarstw może
być objętych obowiązkiem minimum 2 upraw, a 3% gospodarstw obowiązkiem
posiadania minimum 3 upraw [Materiały konferencyjne MRiRW 18.07.2014)].
2.2. Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
Drugim elementem składowym płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska jest utrzymanie trwałych użytków zielonych. Mają
podlegać one ochronie ze względu na to, że znacząco przyczyniają się do za-

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 10

2014-12-01 18:24:34

Zazielenienie jako nowy element płatności bezpośrednich

11

chowania „różnorodności biologicznej, a w szczególności odgrywają ważną rolę
w pochłanianiu dwutlenku węgla i ochronie gleby” [Projekt systemu płatności…
2014, s. 10].
Na praktykę tę składają się dwa elementy. Pierwszym z nich jest obowiązek
kontroli utrzymania powierzchni TUZ na poziomie kraju. Ma to na celu zapobieganie przekształcania trwałych użytków zielonych w grunty orne na dużą skalę.
W ramach tego działania wskaźnik udziału TUZ w powierzchni gruntów rolnych
nie może zmniejszyć się o więcej niż 5%, w stosunku do wskaźnika referencyjnego
z 2015 roku. [Projekt systemu płatności, 2014, s. 10]. „Wskaźnik ten będzie uwzględniał udział powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych w 2012 r.
i w 2015 r. (które nie zostały zadeklarowane jako TUZ w 2012 r.) w całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych w 2015 r.” [Materiały konferencyjne
MRiRW 18.07.2014].
W sytuacji, gdy nastąpi zmniejszenie powierzchni TUZ w kraju o więcej niż
wyznaczone 5%, zostaną wprowadzone działania zobowiązujące rolników do przywrócenia określonej powierzchni TUZ na tych samych lub innych gruntach.
Drugim elementem jest obowiązek utrzymania trwałych użytków zielonych na
poziomie gospodarstwa na obszarach Natura 2000, na których wyznaczone zostały
cenne przyrodniczo TUZ. Obejmować one będą również gleby torfowe i podmokłe,
które wymagają ścisłej ochrony w celu osiągnięcia celów dyrektyw ptasiej (2009/147/
WE) i siedliskowej (92/ 43/EWG) [Projekt systemu płatności, 2014, s. 10].
Rolników będzie obowiązywał całkowity zakaz przekształcania i zaorywania
TUZ położonych na wyżej wymienionych obszarach. Jeżeli rolnik tego dokona,
będzie zobligowany do przywrócenia TUZ oraz nałożone zostaną na niego sankcje
(szerzej opisane w rozdziale 5.). O posiadaniu na terenie swojego gospodarstwa
cennych TUZ rolnik zostanie poinformowany we wstępnie przygotowanym dla
danego gospodarstwa wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2015
[www.minrol.gov.pl – dostęp 07.10.2014].
2.3. Utrzymanie obszarów proekologicznych
Obszary proekologiczne to trzecia praktyka zazielenienia polegająca na przeznaczeniu 5 % powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na tzw. obszary
proekologiczne (EFA, z j. ang EFA – ecological focus area). Obowiązek ten dotyczyć
będzie gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych. Możliwe jest
podniesienie odsetka powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary
EFA, po roku 2017, do 7% (po przedstawieniu przez Komisję Europejską raportu
oceniającego wdrażanie tej praktyki).
Zwolnione z obowiązku posiadania obszarów proekologicznych zostaną
gospodarstwa rolne o powierzchni do 15 ha gruntów ornych. Obowiązkowi
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temu nie będą podlegać również gospodarstwa, w których więcej niż 75%
gruntów ornych jest wykorzystywana do produkcji traw lub innych roślin zielnych (z przeznaczeniem na paszę), jest ugorowane, wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych lub stanowi sumę powyższych upraw. Z zastrzeżeniem,
że pozostałe grunty orne pozostające w gospodarstwie rolnym nie przekraczają 30 ha.
Trzecią grupę gospodarstw zwolnionych z realizacji praktyki utrzymania
obszarów proekologicznych EFA będą gospodarstwa, w których więcej niż 75%
kwalifikujących się użytków rolnych stanowią użytki zielone (TUZ) lub jest
wykorzystywane do produkcji traw lub innych roślin zielnych (z przeznaczeniem na paszę) lub stanowi sumę powyższych upraw. Pod warunkiem – podobnie jak wcześniej – że pozostałe grunty orne nie przekraczają łącznie powierzchni 30 ha.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje, że obowiązek utrzymania
obszarów EFA nie będzie dotyczył ok. 91% gospodarstw. Natomiast powierzchnia
gruntów ornych podlegająca realizacji tej praktyki stanowić będzie ok. 54% całkowitej powierzchni gruntów ornych w Polsce.
W tabeli 3 wyszczególniono listę obszarów, które będą kwalifikowane jako obszary proekologiczne EFA w Polsce. Zaliczają się do nich między innymi: grunty
ugorowane, elementy krajobrazu, strefy buforowe, czy uprawy wiążące azot (na
gruntach będących w posiadaniu gospodarstwa). Jednak, aby zostać uznanymi za
taki obszar muszą one spełniać określone wielkości (wyszczególnione w tabeli 1).
Elementy nie spełniające powyższych wymagań (np. miedza o szerokości 0,7 m),
w ogóle nie będą mogły być wliczane do obszarów proekologicznych. Nie ma
możliwości kwalifikacji jako obszaru EFA części elementu [www.minrol.gov.pl –
dostęp 09.10.2014)].
Ułatwieniem spełniania wymogów posiadania w gospodarstwie obszarów proekologicznych jest możliwość zakwalifikowania do nich obszarów przylegających
do gruntów ornych gospodarstwa. Ważne jest, aby spełniały one również pewne
wymagania, tj. były we władaniu danego gospodarstwa oraz w przypadku elementów o nieregularnym kształcie (np. oczka wodne, pojedyncze drzewa, zadrzewienia
grupowe) fizycznie dotykały gruntu ornego, przynajmniej w jednym punkcie (nie
jest określona minimalna wielkość punktu stycznego). Z kolei elementy o charakterze liniowym (np. rowy, żywopłoty) oraz strefy buforowe będą uznawane
za obszary EFA, jeśli przylegają dłuższą krawędzią do gruntu ornego [Materiały
konferencyjne MRiRW 18.07.2014].
Szczegółowe kryteria kwalifikacji poszczególnych elementów jako obszarów
proekologicznych zostały określone przez Komisję Europejską w art. 45 aktu delegowanego 639/2014.
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Tabela 1
Lista obszarów, które będą kwalifikowane jako obszary EFA w Polsce
Wyszczególnienie
Grunty ugorowane – na których nie jest prowadzona produkcja od 1 stycznia do 31 lipca
Elementy krajobrazu – będące w posiadaniu rolnika i:
a) chronione w ramach Dobrej Kultury Rolnej (DKR): drzewa – pomniki przyrody, oczka wodne o powierzchni do
100 m2, rowy o szerokości do 2 m.
b) pozostałe elementy, jeżeli spełniają określone wymagania
■ żywopłoty lub pasy zadrzewione (szerokość do 10 m)
■ drzewa wolnostojące (średnica korony min. 4 m)
■ zadrzewienia liniowe (średnica korony min. 4 m ,odległość między drzewami maks. 5 m)
■ zadrzewienia grupowe (o zachodzących na siebie koronach) oraz zagajniki śródpolne (o powierzchni do 0,3 ha)
■ miedze śródpolne (o szerokości od 1 m do 20 m)
■ oczka wodne (o powierzchni do 0,1 ha)
■ rowy (o szerokości do 6 m)
Strefy buforowe, w tym strefy buforowe pod trwałymi użytkami zielonymi, pod warunkiem, że różnią się one od
przylegającej kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych. Szerokość stref powinna wynosić:
■ w ramach norm DKR (5 m, 10 m, lub 20 m)
■ inne strefy buforowe – szerokość nie mniejsza niż 1 m.
Strefy te mogą również obejmować pasy z roślinnością nadbrzeżną (wzdłuż cieku wodnego) do szerokości 10 m.
Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności przylegających do krawędzi lasu o szerokości od 1 m o 10 m.
Zagajniki o krótkiej rotacji, na których nie stosuje się nawozów mineralnych i/lub środków ochrony roślin,
Obszary zalesione po 2008 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–13
Międzyplony lub pokrywa zielona w postaci wsiewek traw w uprawę główną lub mieszanek wysiewanych w terminie
do 30 września – składających się z co najmniej 2 grup roślin uprawnych (zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych
drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych, miododajnych)
Uprawy wiążące azot (rośliny bobowate) mające na celu poprawę bioróżnorodności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wg aktu delegowanego 639/2014, Projektu systemu płatności… 2014, s. 10–13.

Opisane powyżej obszary, „które będzie można uznać za proekologiczne, nie
będą się jednak przekładały wprost proporcjonalnie na powierzchnię obszaru
proekologicznego uznawanego na potrzeby dopłat bezpośrednich” [Ignaczewski,
2014a, s. 28]. Jest to efektem zastosowania współczynników przeliczenia i konwersji (przekształcenia) – wyszczególnionych w tabeli 2. Przeliczniki te są wykorzystywane do obliczania powierzchni obszarów proekologicznych i będą stosowane
do wszystkich obszarów EFA. Ich zastosowanie ma pozwolić na obliczenie rzeczywistej powierzchni obiektów uznawanych za obszary proekologiczne na powierzchnię
przeliczeniową, odpowiednio większą lub mniejszą od rzeczywistej. Ich wartość ma
być odzwierciedleniem zróżnicowanego znaczenia poszczególnych obszarów dla
różnorodności biologicznej środowiska [www.minrol.gov.pl – dostęp 07.10.2014)].
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Tabela 2
Zastosowane w Polsce elementy wraz ze współczynnikami przekształcenia
i współczynnikami ważenia dla obszarów proekologicznych
Element

Współczynnik
konwersji
(m/drzewo do m2)

Współczynnik
ważenia

Obszar EFA
(po zastosowaniu obu
współczynników)

Grunt ugorowany

–

1

1 m2

Tarasy

2

1

2 m2

5

2

10 m2

20

1,5

30 m2

Zadrzewienia liniowe (1 m)

5

2

10 m2

Zadrzewienia grupowe / zagajniki śródpolne
(1 m2)

–

1,5

Miedze śródpolne (1 m)

6

1,5

9 m2

Oczka wodne (1 m2)

–

1,5

1,5 m2

Rowy (1 m)

3

2

6 m2

Tradycyjne ściany kamienne (1 m2)

1

1

1 m2

Inne elementy nie wymienione powyżej, ale
chronione w ramach GAEC 7, SMR 2 lub
SMR 3 (1 m2)

–

1

1 m2

Strefy buforowe (1 m)

6

1,5

9 m2

Systemy rolno-leśne (1 m2)

–

1

1 m2

Pasy gruntów kwalifikujących się do
płatności wzdłuż obrzeży lasu (1 m)
■ z produkcją
■ bez produkcji

6
6

0,3
1,5

1,8 m2
9 m2

Zagajniki o krótkiej rotacji (1 m2)

–

0,3

0,3 m2

Obszary zalesione w ramach PROW (1 m2)

–

1

1 m2

Międzyplony i pokrywa zielona (1 m2)

–

0,3

0,3 m2

Uprawy wiążące azot (1 m )

–

0,7

0,7 m2

Elementy krajobrazu
Żywopłoty/strefy zadrzewione (1m)
Drzewa wolnostojące (drzewo)

2

1,5 m2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktu delegowanego do rozporządzenia
1307/2013.

Pierwszy ze wskaźników – konwersji – ma wskazywać na proporcję zmiany
obiektów, w przypadku których rozmiar (długość) jest wskazywany w metrach
bieżących (lub sztuk – jak drzewa). Dotyczy to m.in. rowów, w przypadku których
1 mb rowu jest przeliczany na 3 m2 powierzchni.
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Drugi ze wskaźników – współczynnik ważenia – ma służyć do zamiany powierzchni wskazanych elementów na powierzchnię proekologiczną. Tak, na przykładzie
wspomnianego rowu wskaźnik ważenia wynosi 2, więc metr bieżący rowu po przekształceniu daje 3 m2 powierzchni i po przemnożeniu przez współczynnik ważenia 2,
„otrzymujemy” obszar proekologiczny EFA o powierzchni 6 m2 (1 mb rowu = 6 m2).
Zastosowanie powyższych współczynników w odniesieniu do obiektów o charakterze punktowym i liniowym będzie powodowało zwiększenie powierzchni kwalifikowanej jako obszaru proekologicznego. Z kolei w przypadku elementów – obszarów
takich jak zagajniki i o krótkiej rotacji, czy międzyplony i pokrywa zielona zastosowanie współczynnika 0,3 spowoduje, że jako obszar proekologiczny zaliczone zostanie
jedynie 30% rzeczywistego areału uprawy. Analogicznie – dla upraw wiążących azot
(np. koniczyna biała) – współczynnik ważenia wynosi 0,7 i jako obszar proekologiczny
uznane zostanie 70% powierzchni danej uprawy. W miejscu tym warto podkreślić
fakt, iż zastosowanie współczynników o wartości poniżej 1 jest obowiązkowe dla
każdego państwa członkowskiego [www.minrol.gov.pl – dostęp 08.10.2014].
Zamierzeniem stosowania wyżej wymienionych współczynników jest ułatwienie rolnikom wypełnianie obowiązkowego udziału obszarów proekologicznych
EFA, bez konieczności powiększania rzeczywistej powierzchni dostępnych już
w gospodarstwie elementów [System płatności bezpośrednich w Polsce w latach
2015–2020 – projekt, s. 18].
Kolejnym udogodnieniem spełnienia wymagań w ramach tej praktyki ma być
umożliwienie rolnikom jej wspólnej realizacji (łącznie przez nie więcej niż 10
gospodarstw). Będzie to możliwe po spełnieniu przez te gospodarstwa szeregu
warunków, takich jak między innymi: położenie w bliskiej odległości, przyleganie
obszarów proekologicznych. Realizacja co najmniej połowy wymaganych EFA
będzie realizowana indywidualnie i położona na terenie danego gospodarstwa
rolnego, natomiast pozostała część będzie mogła być realizowana poprzez „wspólny
obszar proekologiczny”. Warto podkreślić, iż działanie w taki sposób wymaga od
rolników pisemnej umowy, w której zawrą oni szczegóły finansowe porozumienia
oraz sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności przez organy kontrolne na
wspólnym obszarze [Projekt systemu płatności... 2014, s. 13].

3. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku zazieleniania
Wprowadzenie płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu
i środowiska – jak sama nazwa działania wskazuje – ma w pozytywny sposób odbić
się na jakości środowiska i klimacie. Sadowski (2013a, s. 46) wskazuje, iż idea powiązania wsparcia bezpośredniego z obowiązkiem spełniania norm ekologicznych
wydaje się być słuszna.
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Obowiązek stosowania dywersyfikacji upraw z założenia przyczynić się
ma do zwiększenia różnorodności upraw. Objętych tym obowiązkiem będzie odpowiednio ok. 14% gospodarstw (2 uprawy) oraz 3% gospodarstw (3 uprawy), co
ma się przełożyć na 66% całkowitej powierzchni gruntów ornych w Polsce.
Innym z efektów wprowadzenia „greeningu”, w tym (utrzymania w gospodarstwach 5% obszarów proekologicznych) może być wzrost znaczenia cennych elementów krajobrazu, które pozwolą spełnić nałożony na gospodarstwo obowiązek. Dotychczas mogły być one traktowane głównie jako przeszkody utrudniające produkcję.
Sadowski (2013 b, s. 23–24) wskazuje jednak, iż ze względu na duże zróżnicowanie europejskiego rolnictwa, nieuzasadnione jest stosowanie jednolitych wymagań
dotyczących obszarów proekologicznych zwracając uwagę na fakt, iż w rejonach,
w których występuje bardzo intensywna produkcja, a krajobraz jest uproszczony,
takie działania będą miały pozytywny wpływ. Jednocześnie w miejscach o urozmaiconym krajobrazie, gdzie prowadzi się produkcję ekstensywną obowiązek
utrzymania obszarów proekologicznych jest zbędny.
Nowy system składający się z obniżonej płatności podstawowej oraz szeregu elementów dodatkowych, w tym wsparcia dla młodych rolników, które ma
przyczynić się do przyśpieszenia wymiany pokoleniowej w polskim rolnictwie
oraz ponownego wzrostu zainteresowania młodych ludzi rolnictwem. Przyznanie
dodatkowych płatności dla młodych ludzi powinno również zahamować odpływ
z terenów wiejskich do miast młodych ludzi, dla których tereny miejskie wydają
się atrakcyjniejszym miejscem do życia.
Pomimo faktu, że płatność z tytułu zazielenienia jest płatnością dodatkową, realizacja praktyk zazielenienia jest obowiązkiem gospodarstw, które spełniają wskazane
kryteria. Mimo, że płatność z tego tytułu jest elementem dodatkowym, przestrzeganie przepisów wynikających z „greeningu” jest dla producentów rolnych obowiązkiem
i nie ma możliwości rezygnacji z jego wypełnienia poprzez rezygnację z pobierania
tejże płatności [Ignaczewski, 2014b, s. 16–17]. Nieprzestrzeganie wymagań wynikających z zazielenienia skutkować będzie obniżeniem płatności. W pierwszym
roku do wysokości płatności z tytułu zazielenienia, a w następnych większą obniżką.
Wysokość sankcji podzielono na trzy okresy. W pierwszym i drugim roku
wdrażania (2015 i 2016) sankcje nie będą wykraczały poza kwotę płatności zielonej
(74 Euro/ha). W kolejnych latach możliwe sankcje będą wzrastać. W 2017 r. będą
wykraczały o 20% poza kwotę płatności zielonej, by w 2018 r. osiągnąć poziom docelowy i wykraczać o 25% poza kwotę płatności zielonej [Rozporządzenie 1306/2013,
art. 6]. Począwszy od roku 2017 roku, w przypadku stwierdzenia niezgodności, kara
za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji zazielenienia może
spowodować także częściowe zmniejszenie otrzymywanej przez gospodarstwo
jednolitej płatności obszarowej.
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Kary administracyjne, o których mowa, muszą być proporcjonalne i zróżnicowane w zależności od dotkliwości, zasięgu, trwałości i powtarzalności stwierdzonych
przez organy kontrolne uchybień [Rozporządzenie 1306/2013, art. 6].

4. Podsumowanie
Zmieniony system płatności bezpośrednich wspólnie z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma tworzyć spójną całość. Dzięki nim
oba wyżej wymienione systemy wsparcia polskiego rolnictwa i przetwórstwa mają
stanowić podwaliny do ich dalszego rozwoju. Nowo opracowany system płatności
ma wspierać aktywnych producentów rolnych tak, aby w trwały sposób związali się
z rynkiem, poprzez dopłaty do produkcji zwierzęcej [M. Sawicki, Projekt systemu
płatności… 2014, s. 3]. W pewnych przypadkach (gospodarstwa produkujące
w monokulturze) wymusi on reorganizację struktury produkcji prowadzonej
w gospodarstwach oraz konieczność zwrócenia większej uwagi przy planowaniu
płodozmianu. Jednak cel, któremu służy wprowadzenie zazielenienia – poprawa jakości gleb i bioróżnorodności – jest korzyścią wartą zachodu. Możliwość zastąpienia
odłogowania produkcją roślin motylkowych wiążących azot może też przyczynić
się do rozwoju programu produkcji białka (poprzez uprawę soi, grochu, łubinu).

LITERATURA
1. Czubiński T. (2014): Zmianowanie w kolorze zielonym, [w] top agrar Polska 7/2014,
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań.
2. Ignaczewski G. (2014a): Czas na wybór wariantów zazielenienia, [w] top agrar Polska
6/2014, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań.
3. Ignaczewski G. (2014b): Mała rewolucja w dopłatach bezpośrednich, [w] top agrar
Polska 8/2014, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań.
4. Sadowski A. (2013a): Ekonomiczne skutki działań prośrodowiskowych w nowej WPR
dla gospodarstw rolnych [w] IX Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Czy rolnicy odczują presję
regulacji prawnych, Poznań.
5. Sadowski A. (2013b): Środowiskowe i ekonomiczne skutki wprowadzenia „zielonego
komponentu” od systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku, [w] Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 3/2013, CDR, SERiA, Poznań.
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 –
zazielenienie (art. 43–47).
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 17

2014-12-01 18:24:34

18

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Krzysztof Żok

jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE)
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 – sankcje za
zazielenienie (art. 77 ust. 6).
Akt delegowany 639/2014.
Akt delegowany do rozporządzenia 1307/2013.
System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015–2020 – projekt do konsultacji
Warszawa, 17 czerwca 2014 r.
Materiały konferencyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.07.2014 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sierpień 2014): Projekt systemu płatności
bezpośrednich w Polsce w latach 2015–2020, Warszawa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Przewodnik Zazielenienie – Zazielenienie. Rolniku! sprawdź, co to dla Ciebie oznacza, Wrzesień 2014 r.
www.minrol.gov.pl [dostęp 06.10.2014].
www.arimr.gov.pl [dostęp 07.10.2014].

KRZYSZTOF ŻOK
ZAZIELENIENIE JAKO NOWY ELEMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

Słowa kluczowe: płatności bezpośrednie, dopłaty bezpośrednie, płatność zielona, zazielenienie, greening
STRESZCZENIE

Opracowanie jest próbą omówienia wymogów, które muszą spełnić gospodarstwa
rolne w Polsce w wyniku wprowadzenia obowiązku zazielenienia. Zmiany wprowadzane
w ostatnich latach we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej oraz ich tempo są coraz bardziej znaczące. Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015–2020 nakłada
na rolników szereg nowych zobowiązań, które muszą wziąć pod uwagę przy planowaniu
struktury produkcji, aby nie narazić się na utratę otrzymywanych dopłat.

KRZYSZTOF ŻOK
GREENING AS THE NEW ELEMENT OF DIRECT PAYMENTS

Keywords: direct payments, green payment, greening
SUM M A RY

The study is an attempt to discuss the requirements to be met by agricultural farms
in Poland as a result of the obligation of greening. Changes in the Common Agricultural
Policy of the European Union implemented in recent years and their pace are becoming
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more and more important. The new system of direct payments for 2015–2020 sets a number of new obligations for the farmers that they must take into account while planning
the structure of production, in order not to expose themselves to the loss of payments
received.

e-mail: k.zok@cdr.gov.pl

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 19

2014-12-01 18:24:34

20

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2014

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie

DZIAŁANIA PODEJMOWANE DLA USPRAWNIENIA
ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNICZYM
NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

1. Wstęp
Przemiany gospodarki po 1989 r. w Polsce spowodowały zapotrzebowanie na
doradztwo nowego rodzaju. W warunkach gospodarki rynkowej wyłoniły się nowe
obszary pracy doradczej, a wśród nich – doradztwa ekonomicznego. Tradycyjne
doradztwo technologiczne poszerzone zostało o ekonomiczny wymiar [Wiatrak
2013, 27]. W ramach doradztwa organizacyjno-ekonomicznego prowadzone są prace
doradcze dotyczące analizy kosztów zmiennych poszczególnych działalności oraz
kosztów stałych gospodarstwa, a także jednostkowych kosztów produkcji, wskaźników wydajności i efektywności produkcji, efektywności inwestycji kapitałowych
i czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych, płynności finansowej, bilansu majątkowego,
rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych, zdolności kredytowej, sporządzane są biznesplany, rozliczane podatki w działalności rolniczej i pozarolniczej
(w tym VAT), analizowane nadwyżki produkcji, rozwijana przedsiębiorczość pozarolnicza (zwłaszcza agroturystyka), upowszechniane formy organizacyjno-prawne
prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, wypełniane wnioski
o dopłaty bezpośrednie i inne środki wsparcia objęte WPR i polityką strukturalną
UE [Kania 2007, 73].
W zakresie doradztwa organizacyjno-ekonomicznego mieszczą się działania
doradcze podejmowane dla usprawnienia zarządzania w gospodarstwach rolniczych [Bieńkowski 1994, 93–96; Leśniak 1997, 5; Kania 2007, 73; Wiatrak 2013,
27]. Zarządzanie steruje procesem przekształcania zasobów w dobra finalne [Kagan
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2009, 58]. Dlatego racjonalne zarządzanie musi być oparte na wiedzy [Świtłyk 2012,
15]. Rolnicy największym zaufaniem darzą Ośrodki Doradztwa Rolniczego i to
one pełnią kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy prowadzącym gospodarstwa.
Wymaga to odpowiedniego przygotowania doradców oraz systematycznego ich
doskonalenia [Nowak i Dąbrowski 2013, 14; Wiatrak 2013, 31], bowiem prowadzący gospodarstwo korzystający z takiej wiedzy, posługujący się rachunkiem
ekonomicznym i współpracujący z ośrodkiem doradztwa rolniczego uzyska lepszą efektywność gospodarowania, niż funkcjonujący w tych samych warunkach
opierający się na wzorcach nabytych od swojego ojca, kierujący się własną intuicją
[Goraj, Mańko 2009, 80].
W warunkach gospodarki rynkowej doradztwo ekonomiczno-organizacyjne
nabiera coraz większego znaczenia. Ma ono pomóc rolnikowi w przygotowaniu
planu rozwoju gospodarstwa dla poprawienia jego sytuacji dochodowej, w zarządzaniu gospodarstwem i przedsięwzięciem [Orłowska 2011, 6; Wiatrak 2013, 28].
Działania doradcze podejmowane w zakresie zarządzania gospodarstwem rolniczym powinny sprawić, by stało się ono bardziej konkurencyjne [Kania 2013, 81].
Celem pracy jest przedstawienie działań podejmowanych w ramach doradztwa
organizacyjno-ekonomicznego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) dla usprawnienia zarządzania gospodarstwem rolniczym. Źródłem danych były Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności KPODR
w Minikowie za 2011 i 2012 r., oraz Regulamin organizacyjny KPODR. Analizą
objęto lata 2011–2012.

2. Zarządzanie gospodarstwem rolniczym
Proces produkcji w rolnictwie opiera się na trzech podstawowych czynnikach:
ziemi, pracy i kapitale. Według wielu ekonomistów czwartym ważnym czynnikiem jest zarządzanie [Heady 1964, 132, 647; Blohm 1965, 34; Kowalski 1996,
10]. Obejmuje ono: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Robbinsa i DeCenzo [2002, 32] zarządzanie jest „procesem doprowadzania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie
razem z innymi ludźmi i poprzez nich”. Sprawność oznacza właściwy dobór
nakładów, umożliwiający zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy nakładami
a wynikami. Skuteczność natomiast, wykonanie zadania w sposób prowadzący
do zrealizowania określonego celu [Robbins, DeCenzo 2002, 32]. Zarządzaniem
są więc czynności obrazujące co należy zrobić, aby został zrealizowany cel. Pozwala ono ustalić wielkość i rodzaj środków produkcji (trwałych i obrotowych)
koniecznych dla jego osiągnięcia [Manteuffel 1972, 14]. Zapewnia także spraw-
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ność przebiegu procesów produkcji w gospodarstwie [Odening i Bockelmann
2012, 17]. Cel bywa ustalany ilościowo (np. maksymalna wielkość produkcji)
lub jakościowo (uzyskanie produkcji określonej jakości). Celem ekonomicznym
może być uzyskanie jak najwyższego dochodu rolniczego pozwalającego na
opłacenie pracy rolnika, spłatę rat zaciągniętego kredytu, a także zapewniającego
uzyskanie nadwyżki z tytułu kapitału własnego zaangażowanego w gospodarstwie
oraz ryzyka związanego z prowadzeniem gospodarstwa [Goraj i Mańko 2009,
163]. Dochód rolniczy jest nadwyżką, jaka pozostaje po odjęciu od wartości
produkcji poniesionych na jej wytworzenie kosztów. Zasoby gospodarstwa powinny więc zostać zużyte w sposób dostarczający możliwie największej nadwyżki.
Wymaga to podejmowania odpowiednich decyzji. Decyzje dotyczą organizacji
jak i działalności gospodarstwa rolniczego. Decyzje organizacyjne związane są
z planowaniem, natomiast operacyjne umożliwiają realizację przygotowanych
planów [Mańko 2003, 2; Goraj, Mańko 2009, 80; Leśniak 1997, 8–9]. W warunkach gospodarki rynkowej do podejmowania właściwych decyzji konieczny jest
dostęp do informacji o możliwościach zbytu wytworzonych produktów, a także
uzyskanych za nie cenach oraz cenach kupowanych środków do produkcji. Zarządzanie w gospodarstwie rolniczym wymaga bowiem podejmowania decyzji
prowadzących do rozstrzygnięcia jakie produkty i jak dużo ich wytwarzać, według
jakich technologii produkować, jakie środki produkcji i w jakiej ilości zastosować,
w jakim czasie i gdzie dokonać sprzedaży produktów oraz zakupu środków do
produkcji oraz jakie będą źródła finansowania działalności gospodarstwa [Goraj,
Mańko 2009, 80]. Dostęp we właściwym czasie do odpowiednich informacji
jest koniecznym warunkiem do podejmowania właściwych decyzji. Ważną rolę
w dostarczaniu informacji rolnikowi pełni rachunkowość. Jej forma, zakres,
szczegółowość zapisów zależą od potrzeb i możliwości rolnika. Dane dostarczają
rolnikom informacji, na podstawie których mogą dokonać bieżącej oceny wyników, kontroli rozliczeń z dostawcami środków do produkcji oraz z odbiorcami
produktów, porównania uzyskanych wyników z planowanymi [Goraj, Mańko
2009, 79; Leśniak 1997, 7; Runowski i In. 2007, 8–9]. Dla skutecznego zarządzania gospodarstwem rolniczym muszą zostać zrealizowane cztery podstawowe
warunki [Goraj, Mańko 2009, 80]:
■ rozumienie zasad i ograniczeń działalności gospodarstwa rolnego,
■ znajomość aktualnego stanu gospodarstwa uzyskana z analizy danych
z prowadzonej rachunkowości,
■ umiejętność sporządzania krótko i długoterminowych planów,
■ prowadzenie rachunkowości pozwalającej na kontrolę realizacji opracowanych planów.
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3. Działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w ramach doradztwa organizacyjno-ekonomicznego
dla usprawnienia zarządzania gospodarstwem rolniczym
W analizowanym okresie w KPODR zatrudnionych było 130 doradców terenowych i 51 specjalistów zakładowych1. Na jednego doradcę terenowego przypadało
600 gospodarstw, natomiast na specjalistę zakładowego 15292. Dla usprawnienia
zarządzania gospodarstwem rolniczym w KPODR podejmowano wiele działań.
Realizowane one były w ramach Priorytetu II „Podnoszenie poziomu zarządzania
gospodarstwem rolniczym”, który obejmował” 3 programy:
1. „OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW”,
2. „SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH – POLSKI FADN”,
3. „SYSTEM INFORMACJI ROLNICZEJ”.
Rozwój gospodarstw, zwiększenie ich możliwości produkcyjnych wiąże się z dokonaniem zmian w wyposażeniu gospodarstw w środki trwałe. Decyzja o podjęciu
inwestycji wymaga dostosowania zakresu inwestycji do możliwości finansowych
danej jednostki gospodarczej. Gospodarstwa realizujące inwestycje ponoszą wysokie koszty z nimi związane, a spodziewane korzyści pojawiają się dopiero po
oddaniu inwestycji do użytku [Runowski i in. 2007, 49]. W KPODR w ramach
Programu 1. „OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW” prowadzono działania mające pomóc zainteresowanym rozwojem swoich gospodarstw
rolnikom. Doradcy KPODR udzielili wiele porad (stanowiły one 18% porad ogółem
w KPODR w 2011 r. i prawie 19% w 2012 r.), zorganizowali 38 szkoleń w 2011 r. i 47
w 2012 r. Dla upowszechnienia wiedzy w tym zakresie KPODR zorganizował też
jedną konferencję w 2011 r. i dwie w roku 2012. Doradcy wykonali także znaczną
liczbę opracowań (tabela 1).
W ramach Programu 1 „OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW”
realizowane były dwa zadania:
1. „Analiza dochodów i kosztów działalności rolniczej”,
2. „Sporządzanie opracowań i analiz ekonomicznych”.
Celem zadania 1. był monitoring sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych
w województwie kujawsko-pomorskim. Analizowano koszty bezpośrednie i pośrednie, a w dłuższym okresie tendencje zmian relacji cen i kosztów określonych
działalności produkcyjnych. W ramach zadania udzielono 1696 porad w roku 2011
i 2155 porad w roku 2012 (tabela 2). Dotyczyły one głównie problemów związanych
1
2
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Tabela 1
Działania doradcze w ramach Programu 1
„OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW” w latach 2011–2012
LATA
2011
Działania
doradcze

Porady
Szkolenia
Konferencje
Opracowania

zrealizowane
w ramach
Programu 1

zrealizowane
ogółem
w KPODR

2384

13 196

38
1
1048

2012
działania
w ramach
Programu 1
w działaniach ogółem
(działania
ogółem =100%)

zrealizowane
w ramach
Programu 1

zrealizowane
ogółem
w KPODR

działania
w ramach
Programu 1
w działaniach ogółem
(działania
ogółem =100%)

18,0

3132

16 530

18,9

1 152

3,3

47

1 259

3,7

50

2,0

2

34

5,8

15 984

6,6

2459

24 737

9,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011 i 2012.

z analizą raportu indywidualnego gospodarstwa, a w 2012 r. dodatkowo kalkulacji
opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Raport indywidualny generowany jest
dla każdego rolnika prowadzącego rachunkowość Polskiego FADN. Na jego podstawie
możliwe jest prześledzenie danych dotyczących gospodarstwa rolnego: posiadanych
zasobów, organizacji produkcji, poniesionych nakładów w procesie produkcyjnym
oraz uzyskanych wyników. Raport zawiera także tabelę ze szczegółowo przedstawionymi kosztami produkcji. Pozwala na dokonanie analizy sytuacji ekonomicznej
gospodarstwa oraz ocenę możliwości jego rozwoju [Goraj, Mańko 2009, sp. 66].
W roku 2011 w 78, a w 2012 r. w 27 gospodarstwach zrealizowano zadanie zlecone
przez IERiGŻ-PIB dotyczące kosztów działalności produkcyjnych w ramach Systemu
Zbierania Danych Rachunkowych o produktach rolniczych „Agrokoszty” (tabela 2).
Jego efektem było przekazanie, rolnikom wiedzy dotyczącej rachunku kosztów, zapoznanie z opłacalnością produkcji podstawowych działalności rolniczych. Zebrane dane
umożliwiają wykonanie analiz produkcyjno-ekonomicznych wybranych działalności,
mogą być pomocne przy podejmowaniu przez rolników decyzji związanych z planowaniem produkcji. W KPODR w 2011 r. wydano także dwie publikacje „Kalkulacje
rolnicze” i „Podatki w rolnictwie”. W tym samym roku przeprowadzono szkolenie dla
22 uczestników dotyczące analizy kosztów i dochodów gospodarstwa. W 2012 roku
zorganizowano 25 szkoleń, z czego 22 (cieszące się dużym zainteresowaniem) związane były z „Zastosowaniem komputera i wybranych programów komputerowych
w procesie zarządzania gospodarstwem rolniczym” (tabela 3). Pozostałe szkolenia
dotyczyły sposobu liczenia kosztów produkcji roślinnej i zwierzęcej. W analizowa-
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nym okresie na trzech konferencjach wymieniano doświadczenia dotyczące sytuacji
ekonomicznej gospodarstw, możliwości poprawy dochodów i finansowania inwestycji
oraz gospodarowania w warunkach narastającego ryzyka (tabele 2 i 3). W związku
z dużym zainteresowaniem przedstawioną tematyką zadanie będzie kontynuowane.
Celem Zadania 2. „Sporządzanie opracowań i analiz ekonomicznych” było
wskazanie rolnikom źródeł finansowania inwestycji w gospodarstwach rolniczych,
określenie zdolności kredytowej gospodarstw planujących zaciągnięcie kredytów,
w tym kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR oraz pomoc rolnikom w odzyskaniu podatku naliczonego do ceny środków produkcji nabywanych w związku
z prowadzeniem działalności produkcyjnej. W ramach zadania w 2011 i 2012 r.
udzielono wiele porad (odpowiednio: 688 i 977). Rolnicy głównie zainteresowani
byli rozliczaniem podatku VAT w rolnictwie oraz tematyką związaną z opracowaniem planów inwestycyjnych. Realizując zadanie przygotowano plany inwestycji
(w latach 2011 i 2012 odpowiednio: 775 i 648), wnioski kredytowe (w latach 2011
i 2012 odpowiednio: 34 i 16), analizy ekonomiczne (w latach 2011 i 2012 odpowiednio: 56 i 150). Rolnicy realizujący inwestycje dzięki podjętym działaniom w KPODR
mogli ubiegać się o kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania.
Tabela 2
Działania doradcze w ramach Zadania 1. „Analiza dochodów i kosztów
działalności rolniczej” oraz Zadania 2 „Sporządzanie opracowań i analiz
ekonomicznych”

Wyszczególnienie

Porady
Szkolenia
Konferencje
Opracowania (Agrokoszty)

Zadanie 1
„Analiza dochodów i kosztów
działalności rolniczej”
LATA
2011

2012

2011

2012

1696

2155

688

977

1

25

37

22

–

–

775

648

1

1

78

27

Opracowania (Kalkulacje rolnicze)

1

–

Opracowania (Podatki w rolnictwie)

1

–

Opracowania (Plany inwestycji)

Zadanie 2.
„Sporządzanie opracowań
i analiz ekonomicznych”

Opracowania (Wnioski o kredyty bankowe)

34

16

Opracowania (Analizy ekonomiczne)

56

150

Opracowania (Deklaracje VAT)

–

1435

103

183

Opracowania (Prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011 i 2012.
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Tabela 3
Tematyka ważniejszych konferencji i szkoleń w ramach Programu 1
„OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW” w latach 2011–2012
Działanie

Liczba uczestników

KONFERENCJA
„Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w świetle danych Polski FADN”

101

Dni Przedsiębiorcy Rolnego „Możliwości poprawy dochodów i finansowania inwestycji” –
współpraca z CDR w Brwinowie Oddział/Poznań

130

VIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego „Gospodarowanie w warunkach narastającego ryzyka”

100

SZKOLENIA
„Analiza kosztów i dochodów gospodarstwa”

22

Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania
gospodarstwem rolniczym
Kalkulacje kosztów produkcji dla
wybranych działalności rolniczych

440
60

Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie

860

WYDAWNICTWA
Nakład
„Kalkulacje rolnicze”

1000

Podatki w rolnictwie”

500

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011 i 2012.

W warunkach gospodarki rynkowej gospodarstwa rolnicze działają w określonym systemie podatkowym, mającym wpływ na ich wyniki finansowe [Runowski
i in 2007, 14]. Dla rolników zainteresowanych pełnym rozliczaniem podatku VAT
w KPODR od lutego 2010 uruchomiona została usługa rozliczania podatku VAT
w rolnictwie. Obejmuje ona prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji podatkowych. W 2011 r. roku księgi rachunkowe prowadzone
były przez doradców KPODR w 103, a w 2012 r. w 183 gospodarstwach. W zakresie
usługi sporządzane były dokumenty: VAT-R, NIP-1, NIP-3, wnioski o nadanie numeru REGON i deklaracji dla podatku od towarów i usług. W 2012 r. opracowano
1435 deklaracji VAT. Rolnicy licznie uczestniczyli także w szkoleniu związanym
z tą tematyką pt. „Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień w rolnictwie” (tabela 2 i 3). Ze względu na zainteresowanie rolników
opracowaniem planów inwestycyjnych zadanie będzie kontynuowane. Także kontynuowana i rozwijana będzie usługa rozliczania podatku VAT, ponieważ rolnicy są
zainteresowani również prowadzeniem księgowości dla pozarolniczych działalności
gospodarczych.
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Realizowany w KPODR Program 2. „SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH – POLSKI FADN” obejmował jedno zadanie „Prowadzenie rachunkowości w ramach systemu Polski FADN”. Celem zadania było określenie dochodów gospodarstw rolnych
funkcjonujących na terenie makroregionu Wielkopolska i Śląsk oraz analiza ich
sytuacji dochodowej w zależności od wielkości ekonomicznej i typu rolniczego
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. FADN – Sieć Danych Rachunkowości
Gospodarstw Rolnych jest narzędziem używanym do kreowania Wspólnej Polityki
Rolnej do corocznego określania dochodów gospodarstw rolniczych działających
na terenie Unii Europejskiej, analizy ich działalności, a także oceny skutków projektowanych zmian w rolnictwie Wspólnoty [Goraj, Mańko 2009, 30]. W 2011 r.
i w 2012 r. polski FADN był prowadzony przez doradców KPODR w 1200 gospodarstwach. Jednak na koniec grudnia 2012 r. w bazie zostało 1199 gospodarstw. Dane
Tabela 4
Działania doradcze w ramach Programu 2 „SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH – POLSKI FADN” w latach 2011–2012
Lata

Działanie

2011

Szkolenia stacjonarne

2012

1

1

Prowadzenie książek FADN

1200

1199

Wizyty w gospodarstwach

7200

7199

370

337

1195

1200

Lustracje
Wprowadzanie danych do komputera i generowanie raportów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011 i 2012.

Tabela 5
Tematyka szkoleń w ramach Programu 2 „SYSTEM ZBIERANIA
I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH
Z GOSPODARSTW ROLNYCH – POLSKI FADN” w latach 2011–2012
Działanie

Liczba uczestników
SZKOLENIE

Zasady prowadzenia rachunkowości rolnej w systemie FADN

29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011 i 2012.
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z gospodarstw wprowadzano do komputera i po zamknięciu roku obrachunkowego
wygenerowano raporty indywidualne dla 1195 gospodarstw w 2011 roku i 1200
w 2012 roku. Bazy pracowników PZDR zostały skontrolowane i przeanalizowane
przez specjalistów Działu Ekonomiki. „Czyste dane” przesłano, zgodnie z umową, do
IERiGŻ. Z rolnikami uczestniczącymi w systemie omówiono raporty indywidualne.
Zadanie w 2011 r. zrealizowało 96 doradców, którzy złożyli 7200 wizyt w gospodarstwach, natomiast w 2012 r. 95 doradców, którzy byli 7199 razy w gospodarstwach.
W ramach zadania przeprowadzono 370 lustracji w 2011 r. i 337 w 2012 r. W obu
latach przeprowadzono po 1 szkoleniu o tematyce dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości rolnej w systemie Polski FADN (tabela 4 i tabela 5). Rolnicy prowadzący
rachunkowość FADN uzyskują informacje przydatne w zarządzaniu gospodarstwem
rolniczym, mogą dokonać analizy finansowej swoich gospodarstw, uzyskiwanych
dochodów oraz ponoszonych kosztów produkcji. Mają również możliwość oceny
swoich gospodarstw na tle gospodarstw podobnych, bowiem na ich życzenie może
zostać wygenerowany raport porównawczy. Rolnicy odnoszą więc wiele korzyści
z prowadzenia polskiego FADN. Gospodarowanie z notowaniem wszystkich zdarzeń istotnie poprawia jakość podejmowanych decyzji w gospodarstwie, a w efekcie
uzyskiwane wyniki. Rolnik uzyskuje dodatkowo wiedzę z zakresu ekonomiki i zarządzania, a często kontakty z doradcą dają możliwość uzyskiwania porad i informacji
dotyczących działalności gospodarstwa rolniczego [Goraj, Mańko 2009, 81].
W ramach Programu 3 ”SYSTEM INFORMACJI ROLNICZEJ” w KPODR
realizowano dwa zadania:
1. „Gromadzenie rolniczej informacji rynkowej”,
2. „Usprawnienie zarządzania gospodarstwem rolniczym z wykorzystaniem Internetu”
Celem zadania 1. było monitorowanie kształtowania się cen na lokalnym rynku
zarówno podstawowych produktów rolniczych jak i środków do produkcji. Ceny są
ważnym parametrem ekonomicznym. Ich znajomość umożliwia pomiar nakładów
i efektów wartościowo. Wyższa cena produktu to wyższa opłacalność produkcji, wyższy dochód rolniczy. Znajomość cen środków do produkcji może również skłaniać
wytwórców do obniżki kosztów produkcji [Fereniec 1999, 395–399]. Ceny podstawowych produktów rolniczych docierają do rolników za pośrednictwem wydawanych
w KPODR „Aktualności” – internetowego biuletynu informacyjnego. Ponadto Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie w oparciu o dane z ankiet gospodarstwa rolnego,
zbierane przez doradców KPODR, opracowuje publikację „Koniunktura w rolnictwie”,
ukazującą się kwartalnie. Odbiorcami informacji rynkowej są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, administracja
państwowa, uczelnie, media lokalne i krajowe, organizacje samorządowe i rolnicze,
koła łowieckie, rzeczoznawcy sądowi oraz firmy ubezpieczeniowe (tabela 6).
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Tabela 6
Działania doradcze w ramach Programu 3. „SYSTEM INFORMACJI
ROLNICZEJ” Zadania 1. „Gromadzenie rolniczej informacji rynkowej”
w latach 2011–2012
Działanie

Lata
2011

2012

22

13

Cotygodniowe notowania targowiskowe

780

1184

Cotygodniowe notowania dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

272

272

Informacja rynkowa na zlecenie klienta
Opracowania:

Kwartalne notowania cen środków do produkcji
Notowania cen nawozów mineralnych dla CDR w Brwinowie
Analiza relacji kształtowania się cen produktów rolniczych i środków do produkcji
Ankieta gospodarstwa rolnego SGH

80

68

160

160

12

6

812

801

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011 i 2012.

Obecnie w procesie zarządzania ważną rolę pełni Internet. Jest źródłem informacji, pozwala na szybką komunikację. Jedną z form tej komunikacji (najstarszą
i najczęściej stosowaną) jest poczta elektroniczna, która pozwala na wysyłanie
i odbieranie listów (e-maili) z każdego miejsca na świecie. Internet umożliwia
też dystrybucję produktów. Podstawowymi formami dystrybucji w Internecie są:
wirtualne centra sprzedaży, aukcje i giełdy towarowe. Przez Internet można także
zawierać umowy, składać zamówienia, wystawiać faktury dokonywać płatności
[Klepacki i Grontkowska 2007]. Nabycie umiejętności pozyskiwania informacji
w Internecie, przydatnych w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym oraz zachęcanie rolników do korzystania z doradztwa elektronicznego świadczonego przez
KPODR, odbywało się w ramach Zadania „Usprawnienie zarządzania gospodarstwem rolniczym z wykorzystaniem Internetu”. Wiele gospodarstw posiada komputer
i wykorzystuje dostępne przez Internet informacje do zarządzania gospodarstwem.
Dlatego KPODR za pośrednictwem Internetu oferuje zainteresowanym rolnikom
dwutygodnik – biuletyn internetowy „Aktualności”, który wysyłany jest pocztą
elektroniczną z wykorzystaniem adresów e-mailowych odbiorców – klientów
KPODR. Dociera on także do doradców, samorządów, instytucji i firm obsługujących rolnictwo oraz szkół. W 2011 roku wydane zostały 22 numery „Aktualności”,
które rozesłano do ponad 1000 odbiorców: rolników, urzędów gmin, starostw, izb
rolniczych, powiatowych zespołów doradztwa rolniczego. KPODR posiada także
własną stronę internetową, na której prezentuje swą działalność.
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4. Podsumowanie i wnioski
Przedstawiona analiza pokazała, że Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego pełni ważną rolę w regionie dla usprawnienia zarządzania w gospodarstwach rolniczych. W KPODR w latach 2011 i 2012 działania doradcze w tym zakresie
realizowane były w ramach Priorytetu II „Podnoszenie poziomu zarządzania gospodarstwem rolniczym” obejmującego 3 programy: „OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW”, „SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH – POLSKI FADN”,
oraz „SYSTEM INFORMACJI ROLNICZEJ”.
Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:
1. Prace prowadzone w KPODR w ramach doradztwa organizacyjno-ekonomicznego dla usprawnienia zarządzania gospodarstwem obejmowały porady, szkolenia,
konferencje, opracowania, lustracje, wizyty w gospodarstwach oraz wydawnictwa.
2. Doradcy prowadzili działania mające pomóc rolnikom zainteresowanym rozwojem swoich gospodarstw. Dla każdego z rolników prowadzących rachunkowość
Polskiego FADN generowany był omawiany z doradcą raport indywidualny,
który umożliwia dokonanie analizy sytuacji ekonomicznej gospodarstwa oraz
możliwości jego rozwoju.
3. Znaczna liczba wizyt doradców w gospodarstwach prowadzących rachunkowość polskiego FADN wskazuje na częste kontakty kierującego gospodarstwem
z doradcą, co daje możliwość uzyskiwania porad i informacji dotyczących
działalności gospodarstwa rolniczego, mogących istotnie poprawić jakość podejmowanych w gospodarstwie decyzji.
4. Zebrane dane, dotyczące kosztów działalności produkcyjnych w ramach Systemu Zbierania Danych Rachunkowych o produktach rolniczych „Agrokoszty”,
ułatwiają rolnikom podejmowanie decyzji związanych z planowaniem produkcji, ponieważ prowadzący gospodarstwa uzyskują wiedzę dotyczącą rachunku
kosztów, oraz opłacalności produkcji podstawowych działalności rolniczych.
5. Prace doradcze koncentrowały się także na wskazywaniu rolnikom źródeł finansowania inwestycji w gospodarstwach rolniczych, określeniu zdolności
kredytowej gospodarstw planujących zaciągnięcie kredytów, w tym kredytów
preferencyjnych z dopłatami ARiMR.
6. Dużym zainteresowaniem rolników cieszyła się uruchomiona w KPODR usługa
rozliczania podatku VAT w rolnictwie. W jej zakresie sporządzane były dokumenty: VAT-R, NIP-1, NIP-3, wnioski o nadanie numeru REGON i deklaracji
dla podatku od towarów i usług.
7. Wielu rolników wzięło udział w szkoleniach związanych z „Zastosowaniem
komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania
gospodarstwem rolniczym”.
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8. Ceny są ważnym parametrem ekonomicznym, dlatego doradcy KPODR zajmowali się monitorowaniem na lokalnym rynku, zarówno w odniesieniu
do podstawowych produktów rolniczych, jak i środków do produkcji. Ceny
podstawowych produktów rolniczych docierały do rolników za pośrednictwem wydawanych w KPODR „Aktualności” – internetowego biuletynu
informacyjnego.
9. W 2011 r. w KPODR wydano także publikację „Kalkulacje rolnicze” i „Podatki
w rolnictwie”.
10. Jednak pomimo wielu różnorodnych działań podejmowanych w KPODR dla
usprawnienia zarządzania gospodarstwem rolniczym (biorąc pod uwagę liczbę
gospodarstw w regionie działania KPODR (70,8 tys. gospodarstw3) oraz liczbę
rolników korzystających z działań doradczych w tym zakresie) można zauważyć,
że uczestnictwo rolników w nich wciąż jest relatywnie niskie.
11. Dla ustalenia przyczyn takiej sytuacji celowe wydaje się przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań z udziałem doradców i rolników.
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STRESZCZENIE

Celem pracy było przedstawienie działań podejmowanych w ramach doradztwa organizacyjno-ekonomicznego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
(KPODR) dla usprawnienia zarządzania gospodarstwem rolniczym. Źródłem informacji
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były dane sprawozdawcze KPODR z lat 2011–2012. Analiza pokazała, że Ośrodek pełni
ważną rolę w regionie dla usprawnienia zarządzania w gospodarstwach rolniczych. Doradcy podejmują wiele działań (obejmujących porady, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje, wizyty w gospodarstwach oraz wydawnictwa) mogących istotnie poprawić
jakość podejmowanych w gospodarstwie decyzji, zarówno bieżących jak i długookresowych. Rolnicy współpracujący z Ośrodkiem uzyskują wiedzę ważną dla bieżącego funkcjonowania gospodarstw, pozwalającą na ocenę sytuacji ekonomicznej i możliwości dalszego rozwoju gospodarstw oraz źródeł finansowania zaplanowanych inwestycji.
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ADVISORY ACTIONS TAKEN TO IMPROVE AGRICULTURAL MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO – POMORSKIE AGRICULTURAL ADVISORY
CENTRE

Keywords: advisory activities, organizational and economic consulting, management, farm
SU M M A RY

The aim of the study was to present advisory activities undertaken within the organizational and economic consulting in the Kujawsko-Pomorskie Agricultural Advisory Centre (KPODR) for improving farm management. The sources of information were data
collected by KPODR from 2011–2012. The analysis showed that the Centre plays an important role in the region to improve the management of the farms. Advisors take a lot
of activities (including advice, training, conferences, studies, audits, visits to farms and
Publishing) having a chance to significantly improve the quality of decisions taken at the
farm, both current and long-term. Farmers cooperating with the Centre gain knowledge
relevant to the current operation of farms, allowing for an assessment of the economic
situation and the possibilities for further development of farms and sources of financing
for planned investments.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ROZWÓJ AGROTURYSTYKI W POLSCE W LATACH 2010–2013

1. Wstęp
Agroturystyka jest dynamicznie rozwijającym się w Polsce segmentem rynku
turystycznego. Można ją określić jako formę turystyki wiejskiej związanej bezpośrednio z gospodarstwem rolniczym. Dynamicznemu rozwojowi tej formy wypoczynku sprzyja nieustannie rosnący popyt na wypoczynek w ciszy, spokoju, bliskim
kontakcie z naturą oraz w niecodziennej atmosferze. Obszary wiejskie w Polsce
to obszary o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych (kultura ludowa).
Rozwój tej formy wypoczynku jest uzależniony od zróżnicowania występującego
w regionach, od atrakcyjności terenów wsi, szczególnie tych położonych blisko
wody, lasu, pasm górskich. Wpływ na rozmieszczenie agroturystyki na obszarze
Polski ma wiele czynników [Drzewiecki 2001, s. 92]:
■ zróżnicowanie przyrodnicze kraju (dobry stan środowiska, wyróżniające
walory przyrodnicze),
■ nierównomierność ekonomiczna regionów (bardziej zasadny rozwój agroturystyki w regionach biedniejszych),
■ przeszłość historyczna (regiony ciekawsze kulturowo są bogatsze pod
względem walorów antropogenicznych),
■ zróżnicowanie etniczne (zainteresowanie turystów wzbudzają twory sztuki
ludowej także innych grup społecznych),
■ położenie geograficzne (zróżnicowanie terenu, krajobrazu, góry i morze
bardziej przyciągają turystów),
■ tradycje wypoczynkowe.
Biorąc pod uwagę motywy turystów chcących wypoczywać w gospodarstwach
agroturystycznych można wskazać, że chodzi im przede wszystkim o: ciszę i spokój, bliski kontakt z naturą, możliwość poznania obyczajów ludzi, kultury ludowej,
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kuchni regionalnej. Rozwój agroturystyki to również możliwość wykreowania
nowych pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich, na które zwraca się uwagę
w wielu opracowaniach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

2. Istota agroturystyki
Przy tworzeniu definicji agroturystyki różni autorzy reprezentują różne punkty
widzenia. M. Czerwińska – Jaśkiewicz dzieli pojęcie na: przedmiotowe, które traktuje
agroturystykę jako formę przedsiębiorczości rolników świadczących usługi dla turystów oraz ujęcie podmiotów, w którym opisuje agroturystykę z punktu widzenia jej
uczestników, czyli klientów gospodarstwa agroturystycznego [Czerwińska-Jaśkiewicz
2013, s. 14]. Według M. Sznajdera termin agroturystyka wprowadzony do użycia został przez stronę podażową czyli rolników oferujących usługi noclegowe w swoich gospodarstwach [Sznajder, Przezbórska 2006, s. 15]. Agroturystyka jest częścią turystyki
wiejskiej. Ofertą jej jest pobyt w gospodarstwie (zakwaterowanie), który może być
połączony (zależnie od warunków) z całodziennym wyżywieniem lub możliwością
zakupu świeżych produktów z gospodarstwa do samodzielnego przyrządzania posiłków. Agroturystyka to również wypożyczenie konia, bryczki, sprzętu sportowego,
organizowanie kuligów, sprzedaż wyrobów rzemieślniczych itp. oraz umożliwienie
wędkowania, zajęcia się myślistwem, zbierania i suszenia ziół, owoców i grzybów,
jazdy konnej itd., jeśli jest to związane z gospodarstwem rolniczym [Wiatrak 1996].
Natomiast agroturystyka według J. Sikory jest czasem wypoczynku organizowanym
przez rodziny rolnicze z wykorzystaniem mieszkaniowo – wczasowych zasobów gospodarstwa rolnego oraz zasobów przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych
wsi i regionu. Ale także agroturystyka jest traktowana jako forma przedsiębiorczości
rozumianej jako umiejętność racjonalnego działania i osiągania wybranego celu,
którym w warunkach rynkowych jest dodatkowy zysk gospodarstwa rolnego [Sikora
2012, s. 63–65]. Bardzo konkretne wyjaśnienie pojęcia agroturystyki zaproponował
M. Jalinik: jest to forma wypoczynku w gospodarstwie rolnym, w którym produkcja
roślinna i zwierzęca wraz z otoczeniem infrastrukturalnym, przyrodniczym i kulturowym stanowią atrakcje dla turystów [Jalinik 2007, s. 12]. W lokalnych strategiach
rozwoju gmin o wysokich walorach przyrodniczych agroturystykę traktuje się jako
priorytetową formę zagospodarowania [Zaręba 2008, s. 167].
Warto zauważyć, iż agroturystyka, gospodarstwo agroturystyczne i kwatera
agroturystyczna nie są synonimami i dotyczą innego zakresu pojęć. Uwagę na to
zwraca M. Jalinik: za kwaterę agroturystyczną uważa się pokoje gościnne i budynki
gospodarcze (po adaptacji) rolników, wykorzystywane na noclegi dla turystów,
a nie całe gospodarstwo [Jalinik 2005, s. 10]. Inną definicję gospodarstwa podają
B. Mikuta i K. Żelazna. Wg tych autorek: gospodarstwo agroturystyczne jest ro-
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dzinnym gospodarstwem domowym funkcjonującym łącznie z gospodarstwem
rolnym, które udostępnia turystom własną bazę noclegową, żywienie oraz różne
atrakcje związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego i życiem rodziny
[Mikuta, Żelazna 2004, s. 105].

3. Tendencje rozwojowe agroturystyki w latach 2010–2013
Pomimo dynamicznego rozwoju agroturystyki w Polsce do tej pory nie została
dokładnie zbadana liczba faktycznie funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych. Na problemy z uzyskaniem faktycznych danych dotyczących kwater agroturystycznych w Polsce składa się bardzo wiele czynników. Analizując zagadnienie
można stwierdzić, iż czynnikami warunkującymi problemy w zbadaniu rzeczywistej
liczby kwater agroturystycznych są:
■ różnorodne metody zbierania danych,
■ niedokładne metody badań i niepełne ich wyniki (często ankietowe),
■ wykorzystanie różnych źródeł informacji przez instytucje badające,
■ brak ciągłości prowadzenia badań przez jedną instytucję,
■ nieprawidłowe posługiwanie się pojęciem agroturystyka,
■ nierzetelność w udzielaniu odpowiedzi/ informacji,
■ pozorne funkcjonowanie gospodarstw,
■ niezarejestrowane działalności agroturystyczne,
■ nierzetelne rejestracje gospodarstw agroturystycznych w urzędach gminy.
Kwatera agroturystyczna według Głównego Urzędu Statystycznego zdefiniowana została jako pokoje w budynku mieszkalnym i budynki gospodarcze rolników
przerobione na potrzeby mieszkaniowe, wykorzystane na noclegi dla turystów
[Turystyka 2013].
Przez wiele lat dane na temat agroturystyki były gromadzone w wielu instytucjach: Instytucie Turystyki, Głównym Urzędzie Statystycznym, urzędach gmin czy
Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Zebrany materiał nie był jednak ujednolicony.
W opracowaniu zostaną przeanalizowane dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny. GUS bowiem od 2010 roku ponownie zajął się gromadzeniem danych
na temat bazy agroturystycznej w Polsce. Najnowsze dane z lat 2010–2013 pochodzą
z badań, które były przeprowadzone przez tą samą instytucję, a więc są w pewien
sposób porównywalne i mogą wskazywać dynamikę zmian. Dane zebrane zostały
poprzez formularz KT-1 czyli sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego, w którym kwatera agroturystyczna definiowana jest jako: rodzaj
obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią pokoje i domy mieszkalne oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adaptacji) w gospodarstwach
wiejskich (rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, czy rybackich), będące własnoś-
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cią rolników, wynajmowane turystom na noclegi za opłatą [Formularz]. Dlatego
w opracowaniu przedstawiono zróżnicowanie rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych w Polsce na podstawie danych z lat 2010–2013. Wykres 1 przedstawia
liczbę kwater ogółem wg województw w analizowanym okresie.
Wykres 1
Liczba kwater agroturystycznych ogółem wg województw w latach 2010–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2010–2013.

Łączna liczba gospodarstw agroturystycznych według badań prowadzonych
przez GUS w 2013 roku wynosiła 800 kwater. Można zauważyć, iż najwyższa liczba
gospodarstw agroturystycznych tj. 94 znajdowała się w 2013 roku w województwie
pomorskim, następnie w małopolskim (90 kwater) i w warmińsko – mazurskim (78
kwater). Jest to spowodowane największym natężeniem walorów przyrodniczych,
atrakcji antropogenicznych, dobrą jakością infrastruktury, a także stosunkiem
miejscowej społeczności. Agroturystyka koncentruje się w regionach turystycznych
Polski [Sikora 2012, s. 81], tj. z dostępem do szczególnych walorów przyrodniczych,
jakimi są góry, morze i jeziora, a także walorów kulturowych. Są to najbardziej popularne z odwiedzanych przez Polaków regionów wypoczynkowych. Na wykresie
widać wyraźnie, że liczba gospodarstw w prawie wszystkich województwach znacząco wzrosła. Z kolei najmniej prężnie rozwija się agroturystyka w województwie
opolskim (13 kwater), w województwie kujawsko-pomorskim (19 kwater) i w województwie łódzkim (21 kwater).
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Wykres 2
Liczba miejsc noclegowych całorocznych w kwaterach agroturystycznych wg
województw w latach 2010–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2010–2013.

W roku 2010 było 4398 miejsc noclegowych i ich liczba zwiększyła się w 2013 r.
wraz ze wzrostem liczebności kwater do 8880 miejsc. Największa ich liczba w roku
2013 znajduje się w województwach: dolnośląskim (1109), pomorskim (1062),
wielkopolskim (901), małopolskim (885) i podkarpackim (709). Najmniejsza
zaś liczba miejsc noclegowych jest w województwach: opolskim (145), lubelskim
(222) i łódzkim (237). Uzyskane dane wskazują, iż liczba miejsc noclegowych jest
proporcjonalna do liczby kwater agroturystycznych. W województwach, w których
z roku na rok jest więcej kwater agroturystycznych, również udostępnia się więcej
miejsc noclegowych. Wykres przedstawia liczbę udzielonych noclegów w układzie
województw.
W roku 2010 w Polsce udzielono 241 391 noclegów w kwaterach agroturystycznych, a w roku 2013–370 552 noclegów. Najwięcej noclegów udzielono w województwach: pomorskim (44 418 noclegów), dolnośląskim (36 002 noclegi), wielkopolskim (35 731 noclegów). Dane te są adekwatne do danych uzyskanych, co do
liczby miejsc noclegowych, dominują te same województwa. Najmniej noclegów
udzielono w województwach: opolskim (5156), świętokrzyskim (10 641) i lubelskim (11 753).
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Wykres 3
Liczba udzielonych noclegów w kwaterach agroturystycznych wg województw
w latach 2010–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2010–2013.

Wykres 4
Korzystający z noclegów wg województw w latach 2010–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2010–2013.

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 39

2014-12-01 18:24:35

40

Katarzyna Karbowiak

W roku 2010 z noclegów w kwaterach agroturystycznych skorzystały 62 902
osoby, a w roku 2013 było tych osób 108 140. Jeśli chodzi o rozkład w poszczególnych województwach w roku 2013 to przedstawia się następująco: najwięcej osób
skorzystało z noclegów w województwie wielkopolskim (12 380 osób), w województwie dolnośląskim (10 794 osoby), w województwie pomorskim (9634 osoby). Najmniej osób zaś w województwie opolskim (1801), świętokrzyskim (2627)
i zachodniopomorskim (3493). Uzyskane dane są powiązane z liczbą noclegów.
W badaniach GUS znajdują się również informacje na temat turystów zagranicznych, którzy korzystali z noclegów (wykres 5).
Wykres 5
Korzystający z noclegów turyści zagraniczni wg województw w latach 2010–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2010–2013.

Ogółem w Polsce liczba turystów zagranicznych to: 2302 osoby w roku 2010
i 2734 osoby w roku 2013. Najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie
warmińsko-mazurskim (406) i ta liczba utrzymywała się właściwie na podobnym poziomie we wszystkich latach. Nieco mniej turystów zagranicznych gościło
w województwie wielkopolskim (371 osób) i w województwie podkarpackim (336
osób). Można również zauważyć, że w wielu województwach z roku na rok malała
liczba odwiedzających kwatery agroturystyczne (dolnośląskie, podlaskie, łódzkie).
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Uzyskane dane wskazują, iż agroturystyka jest mało promowana za granicą. Należałoby zwrócić na to uwagę i w przyszłości poczynić działania informacyjne, aby
dzięki temu pozyskać turystów zagranicznych.

4. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce
Ministerstwo Sportu i Turystyki w swoim opracowaniu Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, w Działaniu I.5.5: Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej
wskazuje, iż turystyka wiejska może stać się specyficzną, wyróżniającą formą turystyki naszego kraju pod warunkiem zachowania oryginalnego charakteru kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi [Kierunki 2008]. Sugeruje to działania służące
rozwojowi turystyki na wsi, w tym agroturystyki, z równoczesnym wspieraniem
zadań ochrony środowiska przyrodniczego.
W dokumencie tym możemy przeczytać że główne wykorzystywane mocne
strony to wysoka atrakcyjność potencjału turystycznego polskiej wsi. Słabe strony
to niekorzystne relacje między ceną, a jakością produktów. Co do atutów to nie
ulega wątpliwości, że tereny wiejskie w Polsce kryją w sobie niesamowity urok, nie
są do końca zagospodarowane i odkryte przez turystów i udostępnione. Atrakcyjność terenu przyciąga turystów, profesjonalna obsługa również. Dodatkowo
można zadbać o zaprezentowanie walorów kulinarnych kuchni regionalnej, czy
atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Takich możliwości nie będzie miał turysta
nigdzie. Niestety jest też mankament, który ujawnia się w zbyt wysokich cenach,
które nie zawsze odzwierciedlają jakość. Należałoby temu zagadnieniu poświęcić
więcej uwagi. Kolejnym negatywnym elementem jest niewystarczająca ilość środków, aby wyposażyć kwaterę pod kątem wymagań i oczekiwań gości.
Jak wynika z Dokumentu do wykorzystywanych szans zalicza się członkowstwo w Unii Europejskiej, co daje możliwości korzystania z ofert gospodarstw
agroturystycznych turystom zagranicznym. Jednak Badania GUS wykazały, że
zainteresowanie turystów zagranicznych nie jest duże. Do zagrożeń, którym należy
przeciwdziałać należy ograniczony dostęp do źródeł finansowania turystyki na
obszarach wiejskich. Środki pozyskane w ten sposób mogłyby przyczynić się do
kreowania nowych produktów
Wzrost oczekiwań klientów, a także zwiększona ich świadomość mogą spowodować, że wiele gospodarstw agroturystycznych zacznie się specjalizować.
Umożliwi to osiągnięcie zadowalającego poziomu jakości, a także pozwoli wykorzystać potencjał gospodarstwa oraz członków rodziny. W trosce o spełnienie
oczekiwań klientów oraz biorąc pod uwagę panującą modę, być może będzie
coraz więcej ekologicznych gospodarstw agroturystycznych. Najprawdopodobniej
z czasem, do polskiego systemu kategoryzacji, jakim jest Polska Federacja Tury-
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styki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, wprowadzone będą zmiany w kwestii
wymagań tak jak w Kategoryzacji Andaluzyjskiej. W tym systemie kategoryzacji
na gospodarstwa agroturystyczne nałożone są wymogi ekologiczne [Sikorska,
Kajszczak 2001, s. 32]:
■ segregacja odpadów (szkło, makulatura, odpady organiczne itp.),
■ kompostowanie odpadów organicznych,
■ nie należy używać żywności indywidualnie porcjowanej,
■ ograniczyć do minimum zużycie opakowań jednorazowych, niezwrotnych,
■ oferta artykułów żywnościowych produkcji własnej i lokalnej,
■ ekologiczne środki czystości,
■ baterie z funkcją oszczędnego zużycia wody w prysznicu i umywalkach,
■ mydło w płynie, a nie w kostkach, do indywidualnego użycia,
■ używanie papieru ekologicznego i/lub makulaturowego,
■ sprzęt AGD z funkcja oszczędzania energii elektrycznej; lodówka bez freonu (FCKW),
■ pomieszczenia z izolacją cieplną,
■ meble i elementy wystroju wnętrza z naturalnych surowców,
■ informacja dla turystów o zasadach ochrony środowiska, korzystania z udogodnień i przestrzegania zachowań proekologicznych.

5. Podsumowanie
Agroturystyka to działalność, która ciągle w Polsce się rozwija. Jak wynika
z przedstawionych w opracowaniu danych:
1. Liczba gospodarstw agroturystycznych we wszystkich województwach w poszczególnych latach wzrasta. Najbardziej widoczny wzrost występuje w województwie małopolskim (68 gospodarstw w 2012 roku a 90 w 2013).
2. Liczba miejsc noclegowych również w poszczególnych latach wzrasta. Wyjątek stanowi województwo świętokrzyskie i zachodniopomorskie – tu odnotowano spadek.
3. Analizując liczbę udzielonych noclegów województwami wiodącymi są: pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, a tymi gdzie liczba udzielonych noclegów jest
niewielka – opolskie, świętokrzyskie, lubelskie.
4. Jeśli chodzi o korzystających z noclegów to również można wskazać przodujące
województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie.
5. Korzystający z noclegów turyści zagraniczni najczęściej odwiedzali województwo warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i podkarpackie. Zauważono, że w niektórych województwach liczba turystów zagranicznych z roku na rok malała. Należałoby przyjrzeć się tej problematyce i w przyszłości podjąć działania
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informacyjno-promocyjne, aby zachęcić turystów zagranicznych do spędzania
urlopu w polskich gospodarstwach agroturystycznych.
Agroturystyka będzie dalej się rozwijać, jeśli zadbamy o kilka kwestii np.:
■ wzmożoną aktywność mieszkańców wsi, szczególnie jeśli chodzi o działania
zespołowe (duża rola Stowarzyszeń Agroturystycznych);
rozwijanie
systemu doradztwa rolniczego, tak aby poprzez szkolenia otwie■
rać na nowe możliwości ludność z terenów wiejskich zaniedbanych, a jednocześnie atrakcyjnych turystycznie;
■ jakość produktu zgodną z wymaganiami klientów, które są zmienne w czasie i jednocześnie dbanie o trwałość relacji z klientem;
wprowadzanie
przemyślanych zmian i inwestycji;
■
■ tworzenie oferty elastycznej, zgodnej z oczekiwaniami;
■ promowanie agroturystyki za granicą;
■ minimalne zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego;
■ rozwój społeczny.
Warto zauważyć, iż obecnie termin agroturystyka ma swoje różnorodne interpretacje. Bardzo często nie jest to zgodne ze specyfiką tego rodzaju działalności. To
może spowodować, że zainteresowani korzystający z usług agroturystycznych nie
mają okazji poznać dokładnie jak naprawdę wygląda gospodarstwo agroturystyczne i jak funkcjonuje, co może skutkować brakiem zainteresowania w przyszłości.
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OPRACOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ
DO MONITOROWANIA ZAGROŻENIA ZIEMNIAKA
PRZEZ PHYTOPHTHORA INFESTANS SPRAWCĘ ZARAZY
ZIEMNIAKA

1. Wstęp
Zaraza ziemniaka zaliczana jest powszechnie do najgroźniejszych chorób ziemniaka i pomidora [Stevenson i wsp. 2001]. Sprawcą choroby jest Phytophthora
infestans – patogen należący do królestwa Chromista. W wyniku choroby straty
w plonie ziemniaka mogą przekroczyć nawet 75%, a w skrajnych przypadkach
efektem wystąpienia zarazy ziemniaka jest całkowita utrata plonu [Fry i Shitenberg
1990]. W Polsce straty w plonie wywołane porażeniem ziemniaka przez Phytophthora infestans sięgają około 26%, a w plonach pomidora nawet 70% [Pietkiewicz J.
1986; Chotkowski i wsp. 1995]. W latach czterdziestych XVIII wieku epidemiczne
wystąpienie zarazy ziemniaka w Irlandii spowodowało klęskę głodową i wywołało
falę masowej emigracji. To wydarzenie stało się przyczynkiem do podjęcia działań
ukierunkowanych na opracowanie skutecznych metod ochrony ziemniaka przed
P. infestans. Obecnie ochrona ziemniaka stanowi niezwykle ważne zagadnienie
naukowe, gospodarcze, a nawet polityczno-demograficzne [Erwin i wsp. 1996].
Ziemniak jest bowiem uprawiany w 125 krajach na łącznym areale ponad 12 mln
ha, dzięki czemu jako roślina uprawna zajmuje w świecie piąte miejsce po pszenicy,
kukurydzy, ryżu i jęczmieniu [Lipa J.J. 1999].
Racjonalna ochrona ziemniaka przed P. infestans polega na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin tylko w sytuacji, kiedy warunki środowiskowe
1
Wkład pracy: Andrzej Wójtowicz – 50%, Tomasz Krasiński – 10%, Maria Pasternak – 10%,
Marek Szymański – 10%, Marek Łepkowski – 10%, Andrzej Obst – 10%.
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sprzyjają infekcjom i rozwojowi patogena. Zasada ta stanowi fundament wszelkich systemów wspierających podejmowanie decyzji w ochronie ziemniaka przed
P. infestans.
Kluczowym problemem podejmowanym w pracach ukierunkowanych na opracowanie systemów wspierających podejmowanie decyzji w zakresie zwalczania zarazy ziemniaka jest opracowanie metody szacującej ryzyko infekcji i prognozującej
wystąpienie pierwotnych objawów chorobowych.
W prognozowaniu terminu wystąpienia zarazy ziemniaka można wyróżnić dwa
podejścia [Harrison J. G. 1992]. Pierwsze polega na szacowaniu ryzyka wystąpienia choroby w oparciu o zarejestrowane wcześniej dane meteorologiczne. Istotą
drugiego – jest wykorzystanie do tego celu prognozy pogody. Podejście pierwsze
stanowi podstawę systemów opracowanych m. in. przez van Everdingena (1926),
Beaumonta (1947), Hyrea (1954), Walina i Hoymana (1954), Smitha (1956), Ullricha i Schrödtera (1966), Krausego i Massiego (1975), Duvauchellea (1991) oraz
Gutschego (1993). Podejście drugie znalazło wyraz w pracach następujących autorów Bourke (1957), Førsung i Flatten (1959) oraz Royer i wsp. (1989).
Niektóre z wymienionych powyżej systemów zostały opracowane w formie
aplikacji komputerowych i stosowane są obecnie w praktyce rolniczej. Przykładowo
w Niemczech do wyznaczania terminu wystąpienia zarazy ziemniaka używany jest
opracowany przez Gutschego system Simphyt I, a w Danii do tego celu wykorzystuje
się model Ullricha i Schrödtera. Początkowo systemy wspomagające podejmowanie
decyzji w ochronie ziemniaka przed P. infestans były opracowywane jako jednostanowiskowe aplikacje komputerowe. Obecnie w następstwie postępu w zakresie technologii informatycznych rolnicy w przodujących pod względem rozwoju
gospodarczego krajach korzystają z systemów wspomagających podejmowanie
decyzji udostępnianych w Internecie. W Europie największy postęp w dziedzinie
wykorzystania Internetu do realizacji celów ochrony roślin dokonuje się za sprawą
zespołów badawczych z Danii i Niemiec.
Przegląd literatury z zakresu ochrony ziemniaka prowadzonej z zastosowaniem
modeli matematycznych uprawnia do postawienia tezy o możliwości redukcji
liczby zabiegów ochronnych bez istotnego wpływu na plony ziemniaka pod warunkiem stosowania fungicydów w optymalnych terminach, wyznaczonych za
pomocą systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie roślin
[Nugtern W. 1997, Spits H. i Wander J. 2001, Dowley i wsp. 2002]. Szczególne
znaczenie w ochronie ziemniaka przed P. infestans, prowadzonej z wykorzystaniem systemów wspomagających podejmowanie decyzji, przypisuje się modelom
przeznaczonym do określania terminu rozpoczęcia zwalczania sprawcy choroby.
Na podstawie przeprowadzonych w Winnej Górze w latach 1999–2002 doświadczeń, wykazano znaczenie precyzyjnego określenia terminu rozpoczęcia ochrony
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chemicznej ziemniaka w kształtowaniu opłacalności produkcji tej rośliny. Następstwem prawidłowego wyznaczenia terminu rozpoczęcia zabiegów ochronnych
była redukcja liczby zabiegów i uzyskanie wyższych plonów z poletek chronionych
według zaleceń systemów wspomagających podejmowanie decyzji, w stosunku do
poletek chronionych rutynowo. Pozytywne wyniki przeprowadzonych doświadczeń
stanowiły przyczynek do podjęcia wysiłków ukierunkowanych na opracowanie
witryny internetowej przeznaczonej do przekazywania informacji o zagrożeniu
ziemniaka przez P. infestans.

2. Cel i zakres pracy
Celem pracy jest przedstawienie rezultatów działań środowisk naukowych
i doradców rolnych, ukierunkowanych na opracowanie witryny internetowej przeznaczonej do przekazywania informacji o zagrożeniu ziemniaka przez Phytophthora
infestans w Polsce.

3. Opis systemu
Kluczowymi elementami witryny są dwie aplikacje. Pierwsza służy do wyznaczania terminu rozpoczęcia ochrony chemicznej ziemniaka przed P. infestans. Druga,
znajduje zastosowanie w przekazywaniu informacji o wynikach monitoringu plantacji ziemniaka. Terminy wystąpienia zarazy ziemniaka są wyznaczane za pomocą
algorytmu opracowanego na podstawie funkcji regresji wielokrotnej zaproponowanej przez Ullricha i Schrödtera (1966). Działanie modelu Ullrich’a i Schrödtera
nazywanego również „Prognozą negatywną” sprowadza się do wyznaczania tzw.
dziennych wartość ryzyka, które obliczane są na podstawie pomiarów temperatury
powietrza, wilgotności względnej powietrza oraz opadów deszczu, w następujący
sposób. Liczba godzin, w których wilgotność względna powietrza nie osiągnęła 70%,
zostaje pomnożona przez 0,0468, a uzyskany wynik jest pomniejszany o 7,8624.
Liczba godzin, w których temperatura mieściła się w zakresie 15,0–19,9oC, jest
mnożona przez 0,1639, a do wyniku tego działania dodawana jest wartość 7,6479.
Jeżeli przez co najmniej cztery godziny wilgotność względna powietrza jest równa
lub wyższa od 90%, względnie natężenie opadów w tym czasie nie jest mniejsze niż
0,1 mm/h, to liczba godzin, w których spełniony jest jeden z tych warunków jest
mnożona przez odpowiedni współczynnik, którego wartość zależy od panującej
w tym czasie temperatury (tabela 1). Według tego schematu dokonuje się również
obliczeń wówczas, gdy opisane warunki meteorologiczne utrzymują się przez co
najmniej 10 godzin. Wyniki czterech opisanych formuł matematycznych podlegają
zsumowaniu, a otrzymana w ten sposób liczba stanowi dzienną wartość ryzyka.
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Termin pierwszego zabiegu przeciwko P. infestans przypada na dzień, w którym
zakumulowana wartość ryzyka obliczona po zsumowaniu dziennych wartości ryzyka osiągnie wartość 130, a dzienna wartość ryzyka wyniesie tego dnia co najmniej 7.
Wyniki działania modelu Ullricha i Schrödtera udostępniane w witrynie Instytutu
Ochrony Roślin – PIB są generowane na podstawie danych meteorologicznych
rejestrowanych przez 40 stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
69 polowych stacji meteorologicznych.
Tabela 1
Sposób obliczania dziennej wartości ryzyka (wg Ullricha i Schrödtera)
Współczynnik r

Liczba godzin z temperaturami zakresu (h)

0,89900

10,0–13,9

0,41180

14,0–15,9

0,53360

16,0–17,9

0,88160

18,0–19,9

1,04498

20,0–21,9

0,55858

22,0–23,9

0,39240

10,0–13,9

0,07020

14,0–15,9

0,12790

16,0–17,9

0,91080

18,0–19,9

1,47060

20,0–21,9

0,85500

22,0–23,9

Wilgotność lub opady

co najmniej 4 kolejne godziny
z wilgotnością względną powietrza >=
90% lub z opadami>= 0,1mm/h

co najmniej 10 kolejnych godziny
z wilgotnością względną powietrza >=
90% lub z opadami>= 0,1mm/h

0,16390

15,0–19,9

wynik mnożenia rh zwiększyć o 7,6479

0,04680

liczba godzin z wilgotnością względną powietrza <70%

wynik mnożenia rh zmniejszyć o 7,8624

Źródło: Ullrich J., Schrödter H. (1966): Das Problem der Vorhersage des Auftretens
der Kartoffelkrautfaule (Phytophthora infestans) und die Möglichkeit seiner Lösung
durch eine „Negativprognose”. Nachrichtenblatt Deut. Pflanzenschutzd. 3, 33–40.

Uzupełnieniem informacji o zagrożeniu ziemniaka przez P. infestans, generowanych z wykorzystaniem modelu Ullricha i Schrödtera, są rezultaty lustracji
polowych prowadzonych na wybranych plantacjach ziemniaka, upowszechniane
za pomocą aplikacji komputerowej opracowanej z wykorzystaniem systemu CMS
(Content Management System) (rysunek 1, 2). Takie rozwiązanie umożliwia prezentację informacji w formie graficznej i tekstowej bezpośrednio po ich wprowadzeniu do systemu. Wyniki obserwacji polowych są wprowadzane do systemu
raz w tygodniu przez przeszkolonych do realizacji tego zadania pracowników
reprezentujących instytucje naukowe i doradców rolnych. W monitoringu zarazy
ziemniaka uczestniczy co roku około 30 współpracowników reprezentujących
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następujące instytucje: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubuski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzką Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, oraz Instytut Ochrony
Roślin i Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

4. Obsługa systemu
Informacje na temat zagrożenia ziemniaka przez P. infestans, zgromadzone na
stronie Instytutu Ochrony Roślin – PIB pod adresem http://www.ior.poznan.pl/
są udostępniane po wybraniu ikony z napisem „zaraza ziemniaka” i rysunkiem
przedstawiającym bulwy ziemniaka. Następnie użytkownik systemu może zapoznać się wynikami monitoringu plantacji ziemniaka. Widoczne na mapie Polski
punkty przedstawiają miejsca, w których prowadzone są lustracje polowe. Zielony
kolor punktu oznacza brak objawów zarazy ziemniaka, żółty to informacja o poRysunek 1
Lokalizacja monitorowanych plantacji ziemniaka w 2013 roku

Źródło: „Zrzut z ekranu“ – wynik dziłania aplikacji komputerowej w 2013 r.
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Rysunek 2
Przykładowe wyniki monitoringu zarazy ziemniaka w miejscowości Krasne

Źródło: „Zrzut z ekranu“ – wynik dziłania aplikacji komputerowej w 2008 r.

jawieniu się pierwszych ognisk chorobowych, a czerwony wskazuje, że objawy
chorobowe występują na całym polu. Wybór jednego z tych kolorowych punktów
umożliwia dotarcie do zestawionych w tabeli szczegółowych danych tekstowych,
opisujących nasilenie objawów chorobowych na monitorowanych plantacjach.
Oprócz informacji prezentujących rzeczywisty rozwój objawów chorobowych na
polach podlegających systematycznym obserwacjom, użytkownik systemu może
zapoznać się z wynikami działania modelu Ullricha i Schrödtera (1966). Obsługa
tego komponentu sprowadza się do wyboru daty wschodów ziemniaka oraz stacji
meteorologicznej. Ponadto system udostępnia publikacje poświęcone problematyce ochrony ziemniaka przed P. infestans, zdjęcia objawów chorobowych zarazy
ziemniaka, oraz przedstawiony graficznie cykl rozwojowy sprawcy choroby.

5. Dotychczasowe efekty funkcjonowania systemu
Zaraza ziemniaka należy do chorób o największym znaczeniu gospodarczym.
Niebezpieczeństwo poniesienia poważnych strat wywołanych porażeniem ziemniaka przez P. infestans wynika przede wszystkim z krótkiego cyklu chorobowego pato-
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gena oraz jego agresywności. Wymienione właściwości sprawcy choroby poważnie
ograniczają możliwość prowadzenia skutecznej ochrony ziemniaka, zwłaszcza
wówczas, gdy warunki meteorologiczne sprzyjają rozwojowi patogena, a w terminie
infekcji pierwotnej nie dostrzeżono zagrożenia i zaniechano stosowania fungicydów.
Skuteczność zabiegów interwencyjnych po wystąpieniu objawów chorobowych
w warunkach silnej presji infekcyjnej może okazać się niezadowalająca. Z kolei
prowadzenie zabiegów profilaktycznych nie uzasadnionych realnym zagrożeniem
ziemniaka porażeniem przez P. infestans prowadzi do zmniejszenia opłacalności
produkcji i negatywnie oddziałuje na środowisko.
Prowadzenie efektywnej ochrony roślin zgodnie z wymogami ochrony środowiska jest jednak możliwe. Osiągnięcie tak postawionego celu umożliwiają bowiem
systemy wspomagające podejmowanie decyzji w ochronie roślin, charakteryzujące
zagrożenie upraw przez agrofagi na podstawie wyników działania modeli matematycznych.
Pierwsze próby wykorzystania wyników działania modelu matematycznego
przeznaczonego do prognozowania wystąpienia zarazy ziemniaka, stanowiącego
element internetowej aplikacji komputerowej, podjęto w Polsce latach 2001–2002
we współpracy z Duńskim Instytutem Nauk Rolniczych. Dalszy rozwój systemu
internetowego, przeznaczonego dla rolników w Polsce, umożliwiła ścisła współpraca
Instytutu Ochrony Roślin z Centrum Oprogramowania i Systemów Decyzyjnych
w Niemczech, realizowana w latach 2003–2007. Zdobyte tą drogą doświadczenia
pozwoliły na opracowanie witryny internetowej przeznaczonej do szacowania
zagrożenia ziemniaka przez P. infestans w Polsce. Prawidłowe działanie witryny
warunkowane jest systematyczną aktualizacją danych meteorologicznych i wyników
obserwacji polowych. Podstawowym założeniem uwzględnionym przy opracowaniu
witryny było bowiem udostępnienie użytkownikom Internetu informacji z dwóch
niezależnych źródeł. Pierwszym są wyniki działania modelu, a drugim wyniki lustracji polowych. Systematyczne obserwacje polowe, których wyniki przekazywane są
z wykorzystaniem opracowanej witryny, rozpoczęto w 2007 r. w następstwie umowy
zawartej pomiędzy Dyrekcjami Instytutu Ochrony Roślin – PIB i Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pierwotnie obserwacje polowe prowadzono na
dziewięciu plantacjach ziemniaka zlokalizowanych w województwie wielkopolskim.
W kolejnych latach, do realizacji tego zadania, oprócz pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, włączyli się również przedstawiciele Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, oraz rolnicy indywidualni, a liczba
plantacji objętych monitoringiem zwiększyła się do trzydziestu, zlokalizowanych
w większości w województwie wielkopolskim. Celem powiększenia liczby monito-
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rowanych plantacji ziemniaka wskazane jest nawiązanie współpracy z ośrodkami
doradztwa rolniczego reprezentującymi pozostałe województwa.
Znacznie lepsze efekty odnotowano natomiast w powiększaniu liczby stacji
meteorologicznych włączonych do systemu. Pierwotnie wyniki modelu Ullricha
i Schrödtera generowane były wyłącznie na podstawie danych meteorologicznych
rejestrowanych przez zlokalizowane w większości w miastach stacje Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W 2009 r. rozpoczęto podłączanie do systemu
polowych stacji meteorologicznych, które rozmieszczono w sąsiedztwie plantacji
ziemniaka, głównie w województwie wielkopolskim. Obecnie wyniki prognozy
negatywnej są udostępniane z wykorzystaniem stu dziewięciu stacji. Czterdzieści stacji meteorologicznych włączonych do systemu jest własnością Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, trzydzieści osiem Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, dziesięć Zrzeszenia Plantatorów Producentów Ziemniaka,
siedem firmy Syngenta, dziesięć Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile, jedna
firmy Hajduk-Warzywnictwo i trzy Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.
W przyszłości planowane jest włączenie do systemu kolejnych stacji meteorologicznych oraz plantacji ziemniaka przeznaczonych do prowadzenia obserwacji
nasilenia rozwoju objawów chorobowych wywołanych porażeniem ziemniaka przez
P. infestans. Rozbudowa systemu wymaga również prowadzenia systematycznych
szkoleń przybliżających potencjalnym użytkownikom zasady obsługi systemu
i możliwości, które oferuje. Realizacja tego zadania zainicjowana przez pracowników Instytutu Ochrony Roślin, jest obecnie kontynuowana z udziałem pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR). Od
2011 r. pracownicy WODR przybliżają rolnikom następujące zagadnienia: System
wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka – monitoring”,
„Agrofagi na plantacjach ziemniaka w okresie wegetacji i ich zwalczanie”, „Działanie
meteorologicznej stacji polowej w komputerowym systemie ochrony ziemniaków
przed zarazą ziemniaka”. W 2011 r. wymienione powyżej tematy referowano na
16 spotkaniach, w których uczestniczyły 134 osoby. W 2012 r. przeprowadzono
30 szkoleń z tego zakresu, a liczba słuchaczy osiągnęła 329. W 2013 r. pracownicy
WODR propagowali wykorzystanie Internetu w ochronie ziemniaka przed P. infestans na 24 spotkaniach z udziałem 277 rolników, a w pierwszym półroczu 2014 r.
41 szkoleń, w których uczestniczyło 511 rolników, dotyczyło tej tematyki.
Wkład pracowników WODR w rozwój systemu nie ogranicza się tylko do prowadzenia szkoleń i uczestnictwa w monitoringu plantacji ziemniaka. Na uwagę
zasługuje również zaangażowanie pracowników Ośrodka w opracowanie internetowej wersji systemu NegFry, w którym oprócz modelu Ullricha i Schrödtera
zastosowano model Frya przeznaczony do wyznaczanie optymalnych terminów
kolejnych zabiegów chemicznych przeciwko sprawcy zarazy ziemniaka.
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6. Podsumowanie
Udostępniona na stronie Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu pod adresem http://www.ior.poznan.pl/ witryna, umożliwiająca użytkownikom Internetu
korzystanie z informacji na temat zagrożenia ziemniaka przez P. infestans, jest
przykładem owocnej współpracy środowisk naukowych z doradcami w zakresie
ochrony roślin. Opracowany system przyczynia się do zmniejszenia dystansu,
w korzystaniu z nowoczesnych technologii, pomiędzy rolnikami z wysoko rozwiniętych krajów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej oraz gospodarującymi
w Polsce. Dotychczasowe osiągnięcia w przekazywaniu za pośrednictwem Internetu informacji o zagrożeniu ziemniaka przez P. infestans, uzasadniają podjęcie
wysiłków ukierunkowanych na rozbudowę systemu. Nie jest to zadanie łatwe ale
możliwe do realizacji, pod warunkiem ścisłej współpracy placówek naukowych
i służb doradczych.

LITERATURA
1. Beaumont A. (1947): The dependence on the weather of the dates of outbreak of potato
blight epidemics. Transactions of the British Mycological Society 31, 45–53.
2. Bourke P.M.A. (1953): Potato blight and the weather: a fresh approach. Irish Meteorological Service Technical Note 12, 11.
3. Chotkowski J., Gaziński B., Rembeza J. (1995): Problemy ochrony ziemniaka przed
chorobami i szkodnikami. Post. Nauk Roln. 6, 59–66.
4. Dowley L. J., Leonard R., Rice B., Ward S. (2002): Efficacy of the NegFry decision support system in the control of potato late blight in Ireland. PAV-Special Report nr.8, 81–92.
5. Duvauchelle S. (1991): Lutte contre le mildiou de la pomme de terre en France: modèles
de prévision pour les avertissements agricoles et stratégie d’utilisation des spécialités
contenant des matieres actives systémiques face a la résistance. Bulletin OEPP/EPPO
Bulletin 21, 49–55.
6. Erwin D.C., Ribeiro O.K. (red.).(1996): Phytophthora Diseases Worldwide. APS Press,
St. Paul, USA: 562 ss.
7. Førsund E., Flatten H. K. (1959): The interrelationship beetwen climate and outbreaks
of late blight epiphytotics. Meldinger fra Norges Landbrukshøgskole 38, 61.
8. Fry W. E., Shitienberg D. (1990): Integration of host resistance and fungicide to manage
potato diseases. Can. J. Plant Pathology 12, 111–116.
9. Gutsche V. (1993): PROGEB-a model aided forecasting service for pest management
in cereals and potatoes. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 23, 577–581.
10. Harrison J. G. (1992): Effect of the aerial environment on late blight of potato folige –
a review. Plant Pathology 41, 384–416.
11. Hyre R. A. (1954): Progress in forecasting late blight of potato and tomato. Plant Disease
Reporter 38, 245–253.

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 53

2014-12-01 18:24:36

54

A. Wójtowicz, T. Krasiński, M. Pasternak, M. Szymański, M. Łepkowski, A. Obst

12. Krause R. A., Massi L. B. (1975): Predictive systems: modern approaches to disease
control. Ann. Rev. Phytopathol. 13, 31–47.
13. Lipa J.J. (1999):Ochrona ziemniaka: wczoraj, dzisiaj, jutro. Materiały konferencji
„Ochrona Ziemniaka”. IHAR, Oddział Bonin. Kołobrzeg 23–24.03.1999, 7–13.
14. Nugtern W. (1997): PROPHY. A complete advice system for potato blight control for
on-farm objectives, working and results in the Netherlands and Germany. PAV-Special
Report nr. 1,106–113.
15. Pietkiewicz J. (1986): Efekty zwalczania zarazy ziemniaka w doświadczeniach produkcyjnych w latach 1984–1985. Materiały XXVI Sesji Naukowej IOR, Część I, Referaty
73–83.
16. Royer M. H., Russo J. M., Kelly J. G. W. (1989): Plant disease prediction using a mesoscale weather forecasting technique. Plant Disease 73, 618–624.
17. Smith L. P. (1956): Potato blight forecasting by 90 per cent humidity criteria. Plant
Pathology 5, 83–87.
18. Spits H.G., Wander J.G.N. (2001): Field evaluation of four decission support systems
for potato late blight in the Netherlandes in 2000. PAV-Special Report nr 7, 77–90.
19. Stevenson W.R., Loria R., Franc G.D., Weingartner D.P. (red.) (2001): Compendium
of Potato Diseases. 2nd edition. APS Press, St. Paul, USA, ss 106.
20. Ullrich J., Schrödter H. (1966): Das Problem der Vorhersage des Auftretens der Kartoffelkrautfaule (Phytophthora infestans) und die Möglichkeit seiner Lösung durch eine
„Negativprognose”. Nachrichtenblatt Deut. Pflanzenschutzd. 3, 33–40.
21. Van Everdingen E. (1926): Het ferband tusschen de weersgesteldheid en de ardappelziekte (Phytophthora infestans). Tijdschrift over Plantenziekten 32,129–140.
22. Wallin J. R., Hoyman W. G. (1954): Forecasting potato late blight in Dakota. North
Dakota Agricultural Experiment Station Bimonthly Bulletin 16, 226–231.

ANDRZEJ WÓJTOWICZ, TOMASZ KRASIŃSKI, MARIA PASTERNAK,
MAREK SZYMAŃSKI, MIECZYSŁAW ŁEPKOWSKI, ANDRZEJ OBST
OPRACOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ DO MONITOROWANIA ZAGROŻENIA
ZIEMNIAKA PRZEZ PHYTOPHTHORA INFESTANS SPRAWCĘ ZARAZY ZIEMNIAKA

Słowa kluczowe: monitorowanie, zaraza ziemniaka, Internet, współpraca
STRESZCZENIE

Pierwsze próby wykorzystania Internetu dla potrzeb monitorowania zagrożenia ziemniaka przez P. infestans w Polsce podjęto w latach 2001–2002 z zastosowaniem oprogramowania przekazanego stronie polskiej przez Duński Instytut Nauk Rolniczych. Istotny
wkład w opracowanie rodzimego systemu internetowego wniosła również współpraca Instytutu Ochrony Roślin z Centrum Oprogramowania i Systemów Decyzyjnych w Niemczech realizowana w latach 2003–2007. W ramach tej współpracy strona polska zapoznała
się z funkcjonowaniem opracowanego w Niemczech Systemu Informacyjnego dla Potrzeb
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Integrowanej Produkcji Roślin, oraz z organizacyjnymi aspektami funkcjonowania doradztwa rolniczego, realizowanego z wykorzystaniem internetowych wersji systemów decyzyjnych. Zdobyte tą drogą doświadczenia pozwoliły na opracowanie witryny internetowej służącej do przekazywania informacji o terminie rozpoczynania ochrony chemicznej
ziemniaka przed P. infestans, określanym z wykorzystaniem modelu Ullricha i Schrödtera
oraz o wynikach, prowadzonego przez służby doradcze, monitoringu plantacji ziemniaka.
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DEVELOPMENT OF INTERNET SYSTEM AIMED AT MONITORING THE THREAT OF
POTATO BY PHYTOPHTHORA INFESTANS THE CAUSE OF POTATO LATE BLIGHT

Keywords: monitoring, potato late blight, internet, cooperation
SUM M A RY

First efforts aimed at application of Internet for the threat of potato by P. infestans in
Poland were undertaken within the framework of cooperation between Institute of Plant
Protection, and Danish Institute of Agriculture Science in 2001–2002. Significant contribution in development of native Internet based system was brought by cooperation between Institute of Plant Protection and German Central Institution for Decision Support
Systems and Programmes in Crop Protection (Zentralstelle für Entscheidungshilfen und
Programme im Pflanzenschutz, ZEPP) in 2003–2007. This cooperation enabled polish
partners to acquaint with Information System for Integrated Crop Protection developed
in Germany, and with aspects of extension service work realized with the help of Internet
based decision support system. This knowledge enabled Polish partners to develop a native system for protection of potato against P, infestans. The system delivers information
about late blight threat for potato, assessed by the model of Ullrich i Schrödter and results
of monitoring conducted by Advisory Service on chosen potato plantations.
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WPŁYW ZMIAN KLIMATU
NA OWADY I ROZTOCZE ZWIĄZANE Z ROŚLINAMI

1. Wstęp
Obserwowany wyraźny wzrost genów cieplarnianych, w tym głównie dwutlenku
węgla, w atmosferze wynoszący obecnie 364 ppm w porównaniu do 280 w roku 1750
wywołał poważne zaniepokojenie organizacji międzynarodowych widzących w tym
zjawisku zagrożenie dla obecnego klimatu ziemi, w tym możliwość jego ocieplenia.
W roku 1988 Światowa Organizacja Meteorologii oraz Środowiskowy Program
Narodów Zjednoczonych powołały Międzynarodowy Panel Zmian Klimatu, który
opracował analizę przyczyn zmian klimatu oraz przedstawił konsekwencje tych
zmian dla różnych działów gospodarki, w tym rolnictwa.
Poważnym wynikiem międzynarodowej aktywności było ustalenie w 1997 r.,
w czasie spotkania w Kyoto, protokołu o obowiązku państw ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych.
Również w Polsce władze administracyjne oraz instytucje naukowe podjęły działania w kierunku opracowania prognoz i oceny zagrożeń będących konsekwencją
spodziewanych zmian. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk przedstawiło
w 2007 r. stanowisko w sprawie zmian klimatu proponując utworzenie specjalnego
„Programu Przeciwdziałania Zagrożeniom Klimatycznym i ich Skutkom”.
Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z Instytutu Kształtowania Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu był członkiem Międzynarodowego Panelu ds.
Zmian Klimatycznych, który za swą działalność został wyróżniony Nagrodą Nobla
[Lipa 2008].
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Nie jest zamierzeniem autorów tego opracowania omówienie zmian, jakie mogą
mieć miejsce w rolnictwie w przypadku ocieplenia klimatu, a zainteresowanym należy
polecić publikacje Anonym (1966), Bisa i wsp. (1993) oraz artykuły Lipy (1997, 2008).
Przewidywane zmiany w dużym stopniu mogą dotyczyć ochrony roślin, gdzie
rozwój organizmów szkodliwych, a szczególnie chorób i szkodników jest w bardzo dużej mierze uzależniony od temperatury powietrza, jego wilgotności i stężenia CO2 w atmosferze. Już obecnie wiele zaobserwowanych zmian przypisuje
się ociepleniu klimatu. Dotyczy to m.in. pojawów nowych gatunków np.: stonka
kukurydziana (Diabrotica virgifera) czy też rozszerzeniu zakresu występowania
innych np.: omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) [Mrówczyński i wsp. 2009,
Lipa 1997, 2008, Fedorenko 2005, Erlichowski 2008, Jakubowska 2003]. Wielu autorów podkreśla jednak, że na obserwowane zjawiska duży wpływ mogą wywierać:
swoboda handlu i ruch turystyczny (zawlekanie nowych gatunków), uproszczenia
w uprawie, ograniczony płodozmian czy wzrost areału uprawy i nowe odmiany
(omacnica prosowianka). Bender (1997) uważa nawet, że ukształtowana w procesie
ewolucji planety Ziemia biosfera dysponuje znaczącą siłą odpornościową, a także
przystosowawczą i jest bardzo wątpliwe, by działania antropogeniczne epoki przemysłowej zdołały to zmienić.
Tematem opracowania jest prześledzenie zmian, jakie mogą wystąpić w układzie
roślina żywicielska – organizm szkodliwy i jego wrogowie naturalni pod wpływem
wzrostu temperatury i stężenia CO2 w atmosferze.

2. Wprowadzenie – wpływ zmian klimatu na owady i roztocze związane z roślinami
Przez conajmniej 510 milionów lat ewolucji powiązań między roślinami a owadami i roztoczami rośliny wykształcały mechanizmy obrony, odporności, a gatunki
roślinożerne (fitofagi) ograniczały te mechanizmy [Pearson i Palmer, 2000; Anonym, 2005].
Wzrost na naszej planecie w ostatnich dziesięcioleciach temperatury i poziomu
gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla sprawia, że zmieniają
się powiązania między roślinami a owadami i roztoczami, oraz fitofagami i drapieżcami. Dotyczy to także patogenów roślin i chwastów. Te zmiany oddziaływują
bezpośrednio, na stawonogi (na ich fizjologię i zachowanie) i pośrednie, na ich
rośliny żywicielskie. Owad może różnie reagować na zmiany klimatu w zależności
od gatunku, wysokości nad poziom morza, rośliny żywicielskiej na jakiej żeruje
[Bale i in. 2002].
Zmiany temperatury i poziomu gazów cieplarnianych wpływają także na lotne
związki emitowane przez rośliny zasiedlone przez fitofagi. Związki te informują
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fitofagi o możliwościach uzyskania pokarmu i zagrożeniu. Wabią one także zapylacze, wrogów naturalnych fitofagów, a więc stanowią obronę rośliny. Stanowią
także możliwość porozumienia między roślinami, między rośliną a agrofagami,
czynnikami stresowymi [Yuan i in. 2009; Boczek 2011; Boczek i in. 2013].
Zvereva i Kozlow (2006) na podstawie opublikowanych badań nad 31 gatunkami
roślin i 6 gatunkami fitofagów stwierdzili, że w roślinach rosnących w powietrzu
z podwyższonym CO2 oraz w podwyższonej temperaturze, stężenie azotu i stosunek
C:N były obniżone. a sama podwyższona temperatura nie miała takiego wpływu.
Stężenie niestrukturalnych węglowodanów i fenoli wzrastało w wyższym CO2,,
a spadało w wyższej temperaturze i nie zmieniało się przy przy równocześnie podwyższonym CO2 i temperaturze. Twardość liści wzrastała zarówno przy wyższym
CO2 i równoczesnej wyższej temperaturze. Wynika z tego, że:
1) oddziaływanie na wzrost CO2 nie zależy od temperatury,
2) oddziaływanie na podwyższony CO2 jest łagodzone przez wzrost temperatury,
3) efekty obserwuje się tylko przy wyższej temperaturze i CO2.
Przewidywane negatywne skutki działania podwyższonego CO2 na fitofagi są
ograniczane przez wzrost temperatury. Przedstawione wyniki wyraźnie wskazują na
potrzebę szczegółowego określenia reakcji roślin i fitofagów na zmiany temperatury
i stężenia CO2. Zmiany klimatu oddziałują na wszystkie trzy poziomy troficzne:
rośliny, fitofagi i ich wrogów, pasożyty i drapieżce.

3. Wpływ temperatury
W ciągu ostatnich 100 lat temperatura na ziemi zwiększyła się o 0.6o i rośnie
coraz szybciej. Temperatura wody w morzu Bałtyckim wzrosła w tym czasie nawet nieco powyżej tej wartości. Do 2100 roku przewidywany jest dalszy wzrost
temperatury, nawet o 5,8oC. Przewidywany jest także liczniejszy pojaw zjawisk
ekstremalnych jak: susze, powodzie, wichury. Takie zjawiska bywają krytyczne dla
niektórych gatunków owadów (np. mszyc, gąsienic żerujących na liściach). Dekada lat 90. była najcieplejszą dekadą, a rok 1998 najcieplejszym rokiem od czasu
rejestracji tych danych na ziemi. Rośnie też poziom ozonu i promieni ultrafioletu
[Agrell i in. 2000; Bale i in. 2002; Root i in. 2003]. Stwierdzono także pośredni
wpływ zmian klimatu na zdrowotność ludzi. D,Amato i in. (2012) stwierdzają, że
wzrost temperatury powoduje w skałi globalnej wzrost u ludzi przypadków astmy
i chorób alergicznych.
Wzrost temperatury może powodować u roślin i zwierząt:
1) zmianę zagęszczenia populacji gatunku stawonoga w danym rejonie, wtedy jego
populacja przemieszcza się w kierunku obszarów chłodniejszych lub wyżej nad
poziom morza;
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2) następują fenologiczne zmiany – migracja, składanie jaj, kwitnienie roślin;
3) zmienia się wielkość osobników lub/ i zachowanie gatunku;
4) zmienia się częstotliwość cech genetycznych. W wyższych temperaturach rozwój
pokolenia następuje szybciej, liczebność tych stawonogów wzrasta, może to
prowadzić do wcześniejszego i liczniejszego pojawu gatunku, a jeśli to szkodnik – jego większej szkodliwości [Robinson i in. 2012; Wolkovich i in. 2012].
Szybszy wzrost roślin, kwitnienia prowadzi do zmian w procesach zapylania
roślin, a nawet do pojawiania się innych, nowych gatunków zapylaczy [Springer
i Ward 2007].
Temperatura w zasadniczym stopniu wpływa na rozwój embrionalny, rozwój
pokolenia, płodność, okres rozrodu a więc liczbę pokoleń w roku, długość życia i dynamikę populacji, wielkość osobników, ich genetyczny skład, stopień wykorzystania
roślin żywicielskich oraz geograficzne rozmieszczenie owadów i roztoczy. Wzrost
temperatury na ziemi powoduje zmiany w geograficznym rozprzestrzenieniu gatunków, różnorodności biologicznej, czasie rozmnażania, zachowaniu, migracjach
zwierząt, terminie kwitnienia roślin [Howe 1967; Boczek i Davis 1985]. Mniejszy
efekt obserwuje się u gatunków o szerokim areale występowania.
Fitofagi wykazują różnorakie strategie dla wykorzystania pokarmu roślinnego
i silnie reagują na zmiany temperatury. Wpływ temperatury u gatunków stawonogów klimatu umiarkowanego odnosi się głównie do przeżywania zimy. Wzrost
temperatury powoduje wzrost przeżywalności. Zimę owady przeżywają diapauzując,
w różnych stadiach u różnych gatunków. U gatunków uniwoltynnych, 1-pokoleniowych w roku, diapauza jest obligatoryjna. Z kolei u poliwoltynnych inicjuje ten
proces długość dnia i nocy. Gatunki poliwoltynne, zajmujące różne środowiska
w rejonach długości i szerokości geograficznej, wykazujące szeroką genotypową
plastyczność, mniej ulegają zmianom klimatu, niż gatunki zajmujące wąskie nisze
środowiska.
Podwyższona temperatura w północnych rejonach występowania gatunku przedłuża okres letni, a tym samym okres rozrodu gatunków tam żyjących. Rozwój
tam zachodzi wolno, a wynika to z niskiej strawialności celulozy, jaka następuje
w temperaturach poniżej 13oC. Tylko nieliczne owady (np. komarnicowate – Tipulidae) posiadają w przewodzie pokarmowym celulazę lub bakterie trawiące celulozę.
Temperatura podobnie wpływa na rośliny. Następuje synchronizacja, równoczesny pojaw określonych stadiów roślin żywicielskich i stawonogów. Synchronizację tę umożliwia diapauza stawonogów. Koniec diapauzy następuje w momencie
pojawu odpowiedniego stadium rośliny żywicielskiej jako pokarmu dla fitofaga
[Bale i in. 2002].
W wyniku setek badań prowadzonych z tego zakresu, uwzględniających tysiące
gatunków roślin i zwierząt w wielu krajach świata, biorących pod uwagę równo-
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cześnie poziom azotu w glebie, dostęp światła, suszę, potwierdzono wpływ zmian
klimatu, globalnego ocieplania się na zwierzęta i rośliny. Rośliny wcześniej kwitną
i wcześniej pojawia się ulistnienie. Pojawiają się nowe, inwazyjne gatunki roślin i stawonogów [Cammell i Knight, 1992]. Stałe lub okresowe zmiany klimatu powodują,
że można zaobserwować istotne zmiany w zachowaniu różnych gatunków zwierząt.
Obserwacje innych zwierząt wskazują również na istotne wpływy zmiany klimatu. Np.: świstaki kończą hibernację zimową 3 tygodnie wcześniej niż dawniej.
Kanadyjskie czerwone wiewiórki rozmnażają się 18 dni wcześniej. Niedźwiedzie
polarne są obecnie mniej zdrowe i chudsze niż były 20 lat temu. Wyższe temperatury sprawiają, że u żółwi lęgnie się proporcjonalnie więcej samic niż dawniej.
Niektóre gatunki ryb, ptaków i motyli wędrują bardziej na północ lub do miejsc
wyższych nad poziom morza, do chłodniejszych wód i rejonów [Anonym 2005;
Root i in. 2002;Wolkvitch i in. 2012].
Jako efekt zmian klimatu przewiduje się do 2050 roku eliminację 18% gatunków
roślin i 35% zwierząt. Wedlug tych przewidywań w rejonach południowo-wschodniej Azji do roku 2100 zginie aż 42% gatunków roślin. Tymczasem w czasie ostatniego miliona lat były tylko pojedyncze przypadki takich strat [DeLucia i in. 2012].
Dla uzyskania pól uprawnych, drewna i przestrzeni pod siedziby ludzi następuje
w ciągu ostatnich wieków masowe wycinanie lasów w Europie, Azji i Amerykach.
Populacja ludności pomnożyła się od 1800 roku sześciokrotnie. Człowiek decyduje
obecnie o wykorzystaniu 83% powierzchni planety.
Owady szczególnie dobrze i szybko aklimatyzują się do nowych warunków,
jakkolwiek zmiany jakie następują na skutek podwyższonego poziomu CO2 i temperatury zależą od gatunku i środowiska. Można to tłumaczyć zmianami w relacjach
między współżyjącymi gatunkami.
Pateman i in., (2012) stwierdzili, że wskutek wzrostu temperatury, motyl Aricia
agestis historycznie monofag, poszerzył asortyment roślin żywicielskich włączając
rośliny uprawne i wzrosła liczebność jego populacji. Mitton i Ferrenberg (2012)
stwierdzili w ostatnich latach liczniejsze, gradacyjne pojawy kornika Dendroctonus
ponderosae na świerkach w stanie Colorado, USA. Szkodnik na skutek wzrostu
temperatury wylatuje miesiąc wcześniej niż dwie dekady temu, atakuje świerki
rosnące w wyższych rejonach i rozwija dodatkowe, drugie pokolenie. Chrząszcze
biegaczowate, jak wskazują badania Butterfielda (2008), reagowały na zmianę klimatu raczej przez zmianę rozprzestrzenienia, niż adaptację fizjologiczną. Mszyce
reagują także bardzo jednoznacznie na zmianę klimatu. Mszyca brzoskwiniowa
w Wielkiej Brytanii rozpoczyna loty wiosenne dwa tygodnie wcześniej na każdy
wzrost średniej temperatury stycznia i lutego o 1oC (Anonym, 2008). Fleming
i Volnez (1995) oraz Zeigler (2013) stwierdzili, że wzrost temperatury powodował
wzrost przeżywalności wszystkich stadiów motyli. Woiwod (1997) wyróżnił trzy
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skutki zmian klimatu w Wielkiej Brytanii na poszczególne gatunki motyli: zmiany
w liczebności, rozprzestrzenieniu i w fenologii. Te trzy typy zmian są oczywiście
ze sobą powiązane i współzależne. Wpływ na liczebność określa rolę motyla jako
ewentualnego szkodnika. Stwierdzono wyraźne przesunięcie na północ rejonów
występowania kilku gatunków motyli, i ich wcześniejsze niż dawniej loty. Natomiast gatunki, które normalnie pojawiały się później w sezonie, teraz pojawiały się
jeszcze później, jednak trudno było przewidzieć i zaplanować zmiany w działaniu
w zakresie ochrony roślin wynikające ze zmian klimatu.
Szybszy rozwój owadów i roztoczy w podwyższonych temperaturach sprawia, że
larwy i dalsze stadia rozwojowe są krócej narażone na atak drapieżców i pasożytów,
ich przeżywalność się zwiększa.

4. Wpływ gazów cieplarnianych
Przemysł i intensywne rolnictwo sprawiają, że następuje produkcja coraz większych ilości gazów cieplarnianych, a to wpływa na degradację ekosystemów. Następuje zanieczyszczanie i zakwaszanie mórz, ich nadmierna eksploatacja. Wzrost
poziomu CO2 stymuluje fotosyntezę roślin i zwiększa produktywność roślin C4,
a pośrednio wpływa na relacje między fitofagami.
Do 2100 roku przewidywany jest wzrost poziomu CO2 w powietrzu do 940 ppm.
Wzrost temperatury, CO2, O3, i promieniowania UV prowadzi do zmian w składzie
i poziomie wtórnych metabolitów w roślinach. Wzrost poziomu CO2 zwiększa stężenie węglowodanów w liściach, ale obniża poziom azotu. Dla zaspokajania potrzeb
pokarmowych związanych z azotem, następuje wtedy zjadanie przez owady i roztocze większej ilości soków i tkanek roślinnych. Promienie ultrafioletu powodują
wzrost poziomu flawonoidów, ozon indukuje produkcję specyficznych elektrolitów.
Wzrost temperatury powoduje wzrost produkcji lotnych związków [Agrell i in. 2000;
Boczek i Pruszyński 2012; Boczek i in. 2013]. Następuje w roślinach obniżenie poziomu hormonu odporności, kwasu jasmonowego, oraz stymulacja produkcji kwasu
salicylowego. To prowadzi do wzrostu wrażliwości na fitofagi gryzące, a zwiększa
odporność na patogeny [Bidarth-Bouzat i Imeh-Nathaniel 2014].
W okresie od początku przemysłowej rewolucji do 1998 r. poziom CO2 w globalnej atmosferze ziemi wzrósł z 280 ppm do 364 ppm, czyli o 32%. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami konferencji z Kyoto (1997) konieczne jest obniżanie wzrostu emisji
i takie zobowiązania przyjęło wiele krajów. Aby w przyszłości uniknąć fatalnych
następstw, konieczne jest obniżanie poziomu emisji tych gazów. Przewidywane
skutki ocieplenia klimatu, to na ziemi: ograniczanie różnorodności, podniesienia poziomu oceanów i zalewanie wielu nadmorskich terenów, zmiana poziomu
opadów i ich zakwaszenie, zmiana kompozycji ekosystemów i rozprzestrzenienia
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roślin i zwierząt, zmiana stopnia fotosyntezy, a więc zmiana składu biochemicznego
roślin i ich konkurencyjności [Coviella i Trumble 1998].
Według Pearson i Palmer (2000) znacznie wyższy poziom, 2000 ppm dwutlenku węgla występował 60–52 miliony lat temu. Od miocenu (24 miliony lat temu)
poziom ten to poniżej 500 ppm i spadał w miarę spadku temperatury na ziemi.
Niziołek i in. (2013) badali eksperymentalnie wpływ podwyższonego poziomu
CO2 i temperatury na chrząszcze popilii japońskiej. Przy podwyższonym CO2 do
poziomu przewidywanego w 2050 roku następowało intensywniejsze żerowanie,
a przy wzroście temperatury, o 3,5oC, ilość zjadanych liści soi wzrastała aż o 290%.
Przy wzroście CO2 przeżywalność chrząszczy wzrastała, a przy wzroście temperatury spadała. Wyższa temperatura i CO2 nie oddziaływały na siebie. Obserwowano
także składanie większych niż poprzednio jaj przez te chrząszcze. Według Bai i in.
(1992) z większych jaj lęgło się u owadów spasożytowanych więcej pasożytów.
Według Zavala i in. (2008) wzrost poziomu CO2 powodował zwiększenie wrażliwości soi na popilię i pchełkę, jakkolwiek efekt ten zależał od odmiany. Wiązało
się to ze wzrostem aktywności proteinazy cysteiny w przewodzie pokarmowym
tych fitofagów. Rośliny rosnące w warunkach podwyższonego poziomu CO2, ze
względu na fizjologiczne zmiany, stają się lepszym pokarmem dla owadów. Według
O,Neill i in., (2011) na roślinach soi rosnącej w atmosferze podwyższonego poziomu CO2 (550 ppm) rozwijały się dwukrotnie liczniejsze kolonie mszycy, niż przy
normalnym CO2 (370 ppm) i rośliny te, na skutek zredukowanego przewodnictwa
szparek, miały liście z wyższą temperaturą. Na takich roślinach różnie się rozwijały
i miały różną przeżywalność motyle, chrząszcze i pluskwiaki.
Coll i Hughes (2008) badali równocześnie wpływ podwyższonego CO2 na
omnifaga, pluskwiaka z rodziny tarczówkowatych, jego ofiary – gąsienice sówek
i groch – ich roślinę żywicielską. Podwyższony CO2 obniżał jakość rośliny grochu.
Rośliny takiego grochu były większe ale miały obniżony poziom azotu. Gąsienice
zjadające taki groch były mniejsze. Pluskwiak, dla pełnego rozwoju wymagał zjedzenia gąsienic, najlepiej najłatwiej dostępnych, mniejszych. Podwyższony poziom
CO2 sprzyjał więc drapieżcy, a tym samym rolnikowi, gdyż liczebność szkodliwych
dla grochu gąsienic była ograniczana przez drapieżcę.
Podobne doświadczenia prowadzili Cheng i in.(2005) obserwując przy podwyższonym CO2 bawełnę, mszycę i jej wrooga naturalnego biedronkę. Wysokość
roślin, ich biomasa, powierzchnia liści i stosunek C:N były istotnie wyższe u roślin
rosnących w atmosferze podwyższonego poziomu CO2. Płodność mszyc i rozwój
biedronek były wtedy wyższe. Biedronki szybciej się rozwijały i zjadały więcej ofiar –
mszyc. Uwzględniając równocześnie wzrost CO2 i temperatury Dyer i in. (2013)
otrzymali inne wyniki obserwując lucernę, gąsienice sówek, chemiczną ochronę
i pasożytniczą błonkówkę. Uzyskane rośliny miały obniżoną jakość, rozwój gąsienic
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odbywał się szybciej, została zaburzona synchronizacja między rozwojem gąsienic
a pasożyta i stąd następowało całkowite wymarcie pasożyta. Zmiana klimatu eliminowała biologiczną ochronę lucerny.
Wskutek wzrostu CO2 następuje wzrost produktywności rośliny uprawnej, ale,
ze względu na równoczesne oddziaływanie na pozostałe poziomy troficzne, trudno
przewidzieć ostateczną produktywność rośliny uprawnej [Thomson i in. 2010].

5. Podsumowanie
Spodziewane zmiany klimatu będą wpływać na powiązania między roślinami
i owadami oraz roztoczami. Temperatura i gazy cieplarniane wpływają na wtórne
metabolity roślin, włączając zawartość węglowodanów i azotu, a to z kolei wpływa
na fitofagi. W zrozumieniu tych mechanizmów obrony roślin przed fitofagami tkwi
możliwość ograniczania i przewidywania ochrony roślin.
Wpływ zmiany klimatu na fitofagi może być żaden lub bardzo różny w zależności od wielu czynników jak: gatunek (monowoltynny czy poliwoltynny), odmiana,
wysokość nad poziom morza, roślina na której fitofag żeruje. Swoim określonym
zachowaniem ( ruch, krycie się, zmiana rośliny itp) fitofagi zmieniają swoje środowisko życia (temperatura, światło, wilgotność). Jedne gatunki na tych zmianach
korzystają, a inne niekoniecznie.
Te zmiany w relacjach roślina – fitofag pociągają za sobą także wpływ na pasożyty i drapieżce. Wielkość i stan fizjologiczny fitofagów wpływają na liczebność
rozwijających się w nich pasożytów.
Błędem byłoby jednak tłumaczenie już obecnie wszelkich zmian w otaczającym
nas świecie zmianami klimatu. Każdy przypadek wymaga szczegółowego i wielokrotnego podejścia oraz uwzględnienia wszystkich czynników, które mogły do
tych zmian doprowadzić.
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WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA OWADY I ROZTOCZE ZWIĄZANE Z ROŚLINAMI

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, temperatura, dwutlenek węgla, owady, roztocze, fitofagi
STRESZCZENIE

Jest w tej chwili bardzo dużo danych wskazujących, że klimat kuli ziemskiej zmienia
się. Istotne zmiany dotyczą wzrostu temperatury i gazów cieplarnianych. Cykl życiowy
owadów zależy od wielu biotycznych i abiotycznych czynników. Temperatura w zasadniczym stopniu wpływa na rozwój, przeżywalność i rozprzestrzenienie stawonogów. Gatunki szeroko rozprzestrzenione słabiej reagują. W rejonach klimatu umiarkowanego temperatura decyduje o przeżywalności zimy.
Owady i roztocze fitofagiczne i ich żerowanie zwiększają się wraz ze wzrostem temperatury. Dominującym czynnikiem prowadzącym do synchronizacji rośliny i fitofaga
jest fotoperiod. Stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla mają bezpośredni wpływ na
pierwotny i wtórny metabolizm roślin. Fitofagi wykształcają różne strategie swoich cykli
życiowych i zmiany klimatu mogą różnie na nie wpływać.

JAN BOCZEK, STEFAN PRUSZYŃSKI
EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON INSECTS AND MITES LIVING ON PLANTS

Keywords: climate change, insects, mites, temperature, carbon dioxide, herbivory
SUM M A RY

There is an essential evidence that climate is changing, both globally and locally, and
the recent changes, in mean temperature in particular. are greater than the fluctuations
normal over the last few centuries. Life-cycle timing in different insects depends on a wide
variety of responses to both abiotic and biotic factors. Temperature directly affects development, survival range and abundance of arthropods. Species with a large geographical
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range are less affected, The main effect of temperature in temperate regions is to influence
winter survival, Insect and mite herbivores and their intensity of herbivory increases with
rising temperature at constant latitude. Photoperiod is the dominant cue for the seasonal
synchrony of host plant and herbivore. A significant variation is observed in an effect of
elevated CO2 on arthropods. Atmospheric CO2 concentrations have direct effects on plant
primary and secondary metabolism. Insect herbivores show a number of distinct lifehistory strategies to exploit plants with different growth forms, which will be differentially
affected by climate warming.
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ZGRUPOWANIA PAJĄKÓW ARANEAE
WYSTĘPUJĄCYCH NA ŁĄCE EKSTENSYWNEJ
I W ZBOŻACH OZIMYCH

1. Wstęp
Rodzaj działalności rolniczej ma znaczący wpływ na stan różnorodności
biologicznej upraw i otaczającego je środowiska naturalnego. W ekosystemach
rolniczych poddanych silnej antropopresji tylko utrzymanie różnorodności odpowiednio dużej grupy organizmów gwarantuje ich stabilność [Samu, Szinetár
2002, Tscharntke i in. 2005, Kajak 2007]. Rozwój technologii produkcji roślinnej
zazwyczaj negatywnie wpływa na bioróżnorodność danego obszaru, stąd zasadne
jest wdrażanie programów rolnośrodowiskowych przeciwdziałających ubożeniu
środowiska rolniczego. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, jedne z największych płatności za usługi ekosystemowe (choć dotąd tak
nienazywane) realizowane są w ramach unijnych programów rozwoju obszarów
wiejskich, zwłaszcza programów rolnośrodowiskowych [Rosin i in. 2011]. Pająki
Araneae jako niewyspecjalizowani drapieżcy niewątpliwie są zwierzętami ograniczającymi liczebność szkodników na polach i trwałym elementem agrocenoz
[Łuczak 1979, Nyffeler i Sunderland 2003, Oleszczuk 2007]. Ze względu na dużą
liczebność i wrażliwość na zmiany różnych czynników, stanowią one dobry obiekt
badań środowiskowych [Marc i in. 1999, Stańska 2005]. Prace dotyczące pająków
1
Wkład pracy: Elżbieta Topa – 40%; Łukasz Nicewicz – 30%, Izabela Hajdamowicz – 20%;
Kamila Twardowska – 5%; Katarzyna Nijak – 5%.
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zbóż koncentrują się zwykle na pająkach epigeicznych, niewiele jest natomiast
prac dotyczących pająków epifitycznych [Łuczak 1980, Seyfulina 2005, Kajak 2007,
Topa i in. 2011].
Cel badań: ukazanie podobieństwa pomiędzy zgrupowaniem pająków zasiedlających łąkę użytkowaną ekstensywnie, a sąsiadującymi z nią uprawami pszenicy
ozimej i pszenżyta.

2. Materiał i metody
Obserwacje prowadzono w latach 2008–2009 na polach Spółki Hodowla Roślin
Bartążek koło Olsztyna, zrzeszonej w grupie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin (UTM DE 65), w województwie warmińsko-mazurskim. Powierzchnie badawcze znajdowały się na użytkowanej ekstensywnie łące (pow. 4,59 ha)
oraz w sąsiadującej z nią uprawie oziminy (pow. 22,1 ha) w 2008 roku pszenicy
(odmiana Zawisza), a w 2009 roku pszenżyta (odmiana Kazo). Dominującymi
gatunkami flory na łące ekstensywnej były: kostrzewa łąkowa Festuca pratensis
Huds., wiechlina łąkowa Poa pratensis L., mozga trzcinowata Phalaris arundinacea L., pokrzywa zwyczajna Urtica dioica L. oraz łopian pajęczynowaty Arctium
tomentosum Mill. Łąka objęta była programem rolnośrodowiskowym (pakiet 3
– ekstensywne trwałe użytki zielone, w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013). Celem programu jest zachowanie bioróżnorodności, ochrona
cennych przyrodniczo łąk oraz gniazdujących na nich ptaków. Wykonane zabiegi agrotechniczne dotyczyły wyłącznie koszenia, jednego w ciągu roku. Pająki
odławiano metodą czerpaka entomologicznego co 7 dni, od kwietnia do końca
września. Odłowy pająków w uprawach zbożowych zostały zakończone w okresie żniw. Jedną próbę stanowiło 100 uderzeń czerpakiem na poziomie fyllosfery
roślinności zielnej.

3. Wyniki i dyskusja
W trakcie badań oznaczono 977 osobników pająków należących do 12 rodzin,
39 rodzajów oraz 47 gatunków. Na łące ekstensywnej odłowiono 36 gatunków
i dwa razy więcej osobników niż w uprawach zbóż, gdzie stwierdzono razem 30
gatunków (tabela 2). Jest to stosunkowo bogate i urozmaicone zgrupowanie pająków
epifitycznych w tym typie ekosystemów [Barthel i Platcher 1996, Cera i in. 2011,
Topa i in. 2011]. Liczebność pająków sieciowych i aktywnych łowców na łące była
porównywalna, natomiast w uprawie zbóż ilość pająków sieciowych była ponad
dwa razy większa w stosunku do aktywnych łowców (tabela 1).
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Tabela 1
Liczebność rodzin pająków o różnych strategiach polowania na badanych
użytkach
Rodziny

Strategie
polowania

Łąka razem

Zboża razem

Suma końcowa

Anyphaenidae

aktywni łowcy

Clubionidae

aktywni łowcy

12

3

15

Lycosidae

aktywni łowcy

109

21

130

Philodromidae

aktywni łowcy

1

2

3

Pisauridae

aktywni łowcy

10

0

10

Salticidae

aktywni łowcy

1

3

4

Thomisidae

aktywni łowcy

102

76

178

Tetragnathidae (ad. Pachygnatha sp.)

aktywni łowcy

71

5

76

307

110

417

Araneidae

sieciowe

174

92

266

Dictynidae

sieciowe

2

0

2

Linyphiidae

sieciowe

62

66

128

Tetragnathidae

sieciowe

68

26

94

Theridiidae

sieciowe

24

46

70

330

230

560

Suma

Suma

1

0

1

Źródło: Opracowanie własne.

Podobne wyniki przedstawili Batary i in. [2012], badając wpływ intensywności gospodarowania w uprawach zbożowych i na łąkach na bioróżnorodność
pająków i chrząszczy biegaczy (Coleoptera: Carabidae). Wynika to z charakteru
wzrostu upraw zbożowych, które stają się do żniw ostoją pająków z takich rodzin
jak: krzyżakowate Araneidae, osnuwikowate Linyphiidae czy kwadratnikowate
Tetragnathidae [Łuczak 1997, Seyfulina 2005, Batary i in. 2012]. Należy podkreślić
fakt wysokiej śmiertelności szkodników o małych rozmiarach, takich jak wciornastki (Thysanoptera), pryszczarki (Diptera: Cecidomyiidae i mszyce (Hemiptera:
Aphididae), które wpadają w sieci pajęcze i tam giną, mimo braku aktywnego drapieżnictwa [Sutherland i Samu 2000]. Z drugiej strony aktywnie polujące pająki
z rodziny pogońcowatych Lycosidae, ukośnikowatych Thomisidae oraz rodzaj
Pachygnatha sp. z rodziny kwadratnikowatych Tetragnathidae należą do ścisłej
czołówki bezkręgowców efektywnie zwalczających zarówno mszycę zbożową Sitobion avenae, jak i mszycę czeremchowo-zbożową Rhopalosiphum padi [Łuczak
1997, Birkhofer i in. 2008, Oleszczuk i Karg 2012]. Stwierdzono, że zagęszczenie
mszyc w oziminach zależy od zagęszczenia pająków naziemnych i drapieżnych
latających owadów oraz parazytoidów mszyc [Lang 2003, Schmidt i in. 2003].

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 70

2014-12-01 18:24:36

Zgrupowania pająków Araneae występujących na łące ekstensywnej i w zbożach ozimych

71

W badaniach eksperymentalnych, w których manipulowano liczebnością pająków,
stwierdzono, że ograniczały zagęszczenie szkodników od 18 do 70% [Schmidt i in.
2003]. Brak grupy drapieżnych chrząszczy powodował podwojenie wpływu pająków (Lycosidae i Linyphiidae) na redukcję zagęszczenia mszyc. W środku sezonu
pająki i chrząszcze na podobnym poziomie ograniczały zagęszczenie mszyc, a także
pośrednio zagęszczenie wciornastków Thysanoptera [Lang 2003]. W badaniach
prowadzonych w Japonii na polach ryżu, wykazano pośredni wpływ sieci pająka
z rodzaju kwadratnk Tetragnatha sp. na zachowanie szkodników – pluskwiaków
z rodziny tasznikowatych (Hemiptera: Miridae). Obecność tych sieciowych pająków wpływała na przemieszczanie się szkodników do strefy kontrolowanej przez
pająki naziemne i wzrost ich liczby w diecie tych pająków [Takada i in. 2013]. Gatunki dominujące w badaniach własnych (powyżej 5% udziału w zgrupowaniu) to
głównie pająki sieciowe tworzące odmienne grupy na badanych powierzchniach
i w kolejnych latach (rysunek 1).
Rysunek 1
Gatunki dominujące (<5% udziału) na powierzchniach badawczych
ĐæMC

ĐæMC
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Źródło: Opracowanie własne.

W 2008 roku w uprawie pszenicy ozimej dominował gatunek Mangora acalypha, a na łące ekstensywnej najliczniej obserwowano gatunek Pachygnatha clerkii.
W zbiorach pająków z 2009 roku, w uprawie pszenżyta dominowały: Phylonetta
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impressa, Dismodicus elevatus oraz Xisticus cristatus. natomiast na łące ekstensywnej dominował gatunek Aculepeira ceropegia. Birkhofer i in. [2008] wskazują
na dużą efektywność drapieżnictwa X. cristatus (Thomisidae) na pszenicy ozimej,
w stosunku do mszycy zbożowej (Sitobion avenae). a mniejszą efektywność gatunku
Mangora acalypha. Skład gatunkowy zgrupowań pająków Araneae w obu typach
użytków rolnych był podobny w 53%. Ponadto skład gatunkowy i struktura zgrupowań pająków łąki i uprawy zboża były do siebie bardziej podobne w danym roku
niż typy upraw w kolejnych latach. Podobieństwo struktury dominacji badanych
zgrupowań było na niższym poziomie niż podobieństwo jakościowe, szczególnie
w roku 2008 (rysunek 2). Wiele prac dotyczących zgrupowań pająków na łąkach,
podkreśla negatywny wpływ wypasu jak i koszenia traw na bogactwo gatunkowe
tych bezkręgowców. Z drugiej strony w skali krajobrazu rolniczego ukazany jest
pozytywny efekt wzrostu półnaturalnych obszarów, do których należą ekstensywnie użytkowane łąki, na wzrost różnorodności drapieżnych stawonogów [Horvath
i in. 2009, Rosin i in. 2011, Batary i in. 2012]. Ponadto wstępne badania roślin
segetalnych i owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) w uprawach zbóż ozimych
wykazały większą liczebność obu badanych grup w uprawach ekologicznych objętych pakietem rolnośrodowiskowym [Berbeć i in. 2013]. Większa liczebność
roślin segetalnych wpływa na większe zróżnicowanie struktury uprawy i umożliwia zwiększenie liczby pająków aktywnie polujących, uzupełniających działanie
dominujących w uprawach zbóż pająków sieciowych.
Tabela 2
Skład gatunkowy i liczebność pająków odłowionych w latach 2008–2009
Takson
Aculepeira ceropegia

2008

2009

Łąka

Pszenica

Łąka

8

15

47

30

106

1

4
1

1
6

1

4

Crustulina sticta

1
2

13

1

1

1

Dictyna arundinacea
Dictyna sp.

1

Dismodicus elevatus

4

Enoplognatha latimana

4
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13

1

Clubiona reclusa
Clubiona sp.

38

3

Bathyphantes gracilis
Clubiona diversa

25

Suma
70

1

Anyphaena accentuata
Araneidae

Pszenżyto

1
1

15

2

7

28

6

1

11
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Takson
Enoplognatha sp.

2008
Łąka

2009
Pszenica

1
9

3

Erigone dentipalpis

5

1

1

3

3
2

Hylyphantes graminicola

1

Hypomma cornutum

2

Hypsosinga pygmaea
1

2
1

2

4

1

1

1

2

1

Linyphia triangularis
Mangora acalypha

14
6

Heliophanus ﬂavipes

Linyphiidae

1
2

1

Evarcha falcata

Suma
2

1

Erigone atra

Larinioides sp.

Pszenżyto

1

Entelecara media

Gongylidium ruﬁpes

Łąka

1

9

13

1

1

24

42

34

5

2

83

Metellina segmentata

1

Microlinyphia pusilla

5

2

3
5

Misumena vatia

1

Neoscona adianta

1

1

1

3

Neottiura bimaculata

6

1

6

13

Neriene emphana

6

6

8

23

Neriene sp.

15

1

Oedothorax retusus

2

2

Ozyptila praticola

1

1

Ozyptila sp.

2

2

Pachygnatha clercki

62

1

9

Pachygnatha sp.

23

1

11

35

2

2

Pardosa agricola
Pardosa amentata
Pardosa prativaga

4

Pardosa pullata
Pardosa sp.
Phylloneta impressa

3

2

5

15

5

24

8

2

10

6

29

6

89

3

1

12

19

10

10

1

1
1

Sibianor aurocinctus
1

Singa hamata
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3

Pisaura mirabilis

Tapinocyba insecta

4

48

Porrhomma microphthalmum

1

73

1

1
1
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2008

Takson

2009

Łąka

Pszenica

Tapinocyba pallens

1

1

Tetragnatha extensa

1

Tetragnath amontana

1

Suma

Pszenżyto

Łąka

2
1
5

6

1

Tetragnatha pinicola
Tetragnatha sp.
Theridiidae

1

20

15

9

4

48

5

3

2

14

24

1

1

2

1

1

Tibellus oblongus
Tibellussp.
1
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1
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7
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6
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2
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2
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2
Dendrogram klasyfikacyjny zgrupowań pająków naroślinnych (miara niepodobieństwa- odległość euklidesowa)
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4. Wnioski
1. Łąka charakteryzowała się większą liczebnością pająków w stosunku do sąsiadujących upraw ozimych ze względu na ekstensywny i trwały sposób jej
użytkowania.
2. Czynnikiem różnicującym zgrupowania pająków nie był typ siedliska, ale rok
badań, co wskazuje na powiązanie zgrupowań pająków obu upraw.
3. Mniejszy udział aktywnych łowców w zgrupowaniach pająków zbóż wynika
z niezróżnicowanej struktury zbóż w stosunku do struktury roślin łąkowych
tworzących odpowiednie mikrosiedliska, natomiast proste oddalone od siebie
źdźbła sprzyjają rozpinaniu sieci.
4. Zarówno podobieństwo składu gatunkowego jak i struktury dominacji zgrupowań pająków łąki i upraw zboża mogą świadczyć o zasiedlaniu upraw zbóż
także z trwałych użytków zielonych.
5. Stosowanie zróżnicowanej struktury upraw trwałych i czasowych w skali krajobrazu i w skali pola będzie sprzyjać większej liczebności oraz różnorodności
gatunkowej pająków i ich sile oddziaływania na szkodniki.

LITERATURA
1. Barthel, J., Platcher, H. (1996): Significance of field margins for foliage-dwelling spiders (Arachnida, Araneae) in an agricultural landscape of Germany. Revue Suisse de
Zoologie. Hors série 2: 45–59.
2. Batáry, P., Holzschuh, A., Orci, K.M., Samu, F. Tscharntke, T. (2012): Responses of plant,
insect and spider biodiversity to local and landscape scale management intensity in
cereal crops and grasslands. Agric. Ecosys. Environ. 146: 130–136.
3. Berbeć A., Radzikowski P., Stalenga J., Feledyn-Szewczyk B., Hajdamowicz I., Stańska
M. (2013): Ocena różnorodności flory segetalnej i owadów prostoskrzydłych w zbożach ozimych uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 13: 5–16.
4. Birkhofer, K., Gavish-Regev, E., Endlweber, K., Lubin, Y.D., von Berg, K., Wise,
D.H.,Scheu, S. (2008): Cursorial spiders retard initial aphid population growth at low
densities in winter wheat. Bull. Ent. Res. 98: 249–255.
5. Cera I., Spuņģis V., Melecis V. (2010): Occurrence of grass – dwelling spiders in habitats of Lake Engure Nature Park. Environmental and Experimental Biology 8: 59 – 69.
6. Horvath R, Magura T, Szinetar Cs, Tothmeresz B. (2009): Spiders are not less diverse
in small and isolated grasslands, but less diverse in overgrazed grasslands; a field
study(East Hungary, Nyırseg). Agr. Ecosyst Environ. 130: 16–22.
7. Kajak A. (2007): Effects of forested strips on spider assemblages in adjacent cereal
fields: dispersal activity of spiders – Pol. J. Ecol. 55: 691–704.
8. Lang A. (2003): Intraguild interference and biocontrol effects of generalist predators
in a winter wheat field. Oecologia 134(1):144–153.

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 75

2014-12-01 18:24:37

76 Elżbieta Topa, Łukasz Nicewicz, Izabela Hajdamowicz, Kamila Twardowska, Katarzyna Nijak
9. Łuczak J. (1979): Spiders in agrocoenoses. Pol. Ecol. Stud. 5(1): 151–200.
10. Maloney D., Drummond F. A., Alford R. (2003): Spider predation in agroecosystems:
can spiders effectively control pest populations?. Technical bulletin. 190: 4–31.
11. Marc, P., A. Canard, F. Ysnel. (1999): Spiders (Araneae) useful for pest limitation and
bioindication. Agric., Ecosyst. Environ.74: 229–273.
12. Nyffeler M., Sunderland. K.D. (2003): Composition, abundance and pest control potential of spider communities in agroecosystems: a comparison of European and US
studies. Agric. Ecosys.. Environ. 95: 579–612.
13. Oleszczuk M. (2007): Znaczenie pająków krajobrazie rolniczym. W: Bałazy S., Gmiąt
A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych
Unii Europejskiej. Brzesko-Poznań-Turew: 112–116.
14. Oleszczuk M., Karg J. (2012): Eksperymentalna ocena skuteczności stawonogów w redukcji liczebności mszyc na zbożach. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski
18 (20): 49–55.
15. Riechert, S.E., Lockley T. (1984): Spiders as biological control agents. Ann. Rev. Entomol. 29: 299–320.
16. Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P. T., P., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński
A. (2011): Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody
krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(1): 3–20.
17. Samu F., Szinetár C., (2002): On the nature of agrobiont spiders. J. Arachnol. 30: 389–
402.
18. Seyfulina R.R. (2005): Microhabitat effect on spider distribution in winter wheat agrosystem (Araneae). Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1: 161–172.
19. Schmidt, M. H., Lauer, A., Purtauf, T., Thies, C., Schaefer, M., Tscharntke, T. (2003):
Relative importance of predators and parasitoids for cereal aphid control. Proceedings
of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences 270:1905–1909.
20. Stańska M. (2005): Pająki (Araneae) jako element monitoringu ekologicznego w wybranych środowiskach leśnych Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze. 1: 65–79.
21. Sunderland K. D., Samu, F. (2000): Effects of agricultural diversification on the abundance, distribution, and pest control potential of spiders: a review. Entomologia Experimentalis et Applicata 95: 1–13.
22. Takada M.B., Kobayashi T., Yoshioka A., Takagi S., Washitani I. (2013): Facilitation
of ground-dwelling wolf spider predation on mirid bugs by horizontal webs built by
Tetragnatha spiders in organic paddy fields. Journal of Arachnology 41: 31–35.
23. Topa E., Oleszczuk M., Twardowska K. (2011): Ocena zgrupowania pająków naroślinnych Araneae na pszenicy ozimej. Postępy w Ochronie Roślin. 51(4):1787–1791.
24. Tscharntke T., Klein A.M., Kruess A., Steffan-Dewenter I., Thies C. (2005): Landscape
perspectives on agricultural intensification and biodiversity ecosystem service management. Ecology Letters 8: 857–874.

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 76

2014-12-01 18:24:37

Zgrupowania pająków Araneae występujących na łące ekstensywnej i w zbożach ozimych

77

ELŻBIETA TOPA, ŁUKASZ NICEWICZ , IZABELA HAJDAMOWICZ,
KAMILA TWARDOWSKA, KATARZYNA NIJAK
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STRESZCZENIE

Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie zależności pomiędzy zgrupowaniem
pająków zasiedlających łąkę użytkowaną ekstensywnie, objętą programem rolno środowiskowym, (pakiet 3-ekstensywne trwałe użytki zielone, w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013), a sąsiadującymi z nią uprawami zbóż ozimych: pszenicy
w 2008 i pszenżyta w 2009 roku. Obserwacje prowadzono w latach 2008–2009 w Polsce
północno-wschodniej, w miejscowości Bartążek koło Olsztyna (UTM DE 65). Pająki odławiano metodą czerpaka entomologicznego. W trakcie badań oznaczono 977 osobników
należących do 12 rodzin, 39 rodzajów oraz 47 gatunków. Na łące ekstensywnej odłowiono
dwa razy więcej pająków niż na polach. Skład gatunkowy i struktura zgrupowań pająków
łąki i uprawy zboża były do siebie bardziej podobne w danym roku niż typy upraw.

ELŻBIETA TOPA, ŁUKASZ NICEWICZ , IZABELA HAJDAMOWICZ,
KAMILA TWARDOWSKA, KATARZYNA NIJAK
ASSEMBLAGES OF SPIDERS ARANEAE OCCURING IN EXTENSIVE MEADOW
AND WINTER CEREALS

Keywords: spiders, Araneae, winter crops, grassland
SUM M A RY

The study aimed to show the relationship between the assemblage of spiders that inhabit the meadow used extensively, covered by agri-environmental program, (pack of 3-extensive permanent grassland, the Rural Development Programme for 2007–2013), and
the adjacent winter crops, wheat in 2008 and triticale in 2009. Observations were carried
out in 2008–2009 in north-eastern Poland, in the town of Bartążek near Olsztyn (UTM
ED 65). Spiders were caught by sweep neting. During the study indicated 977 individuals
belonging to 12 families, 39 types and 49 species. On the extensive meadow caught two
times more spiders than on the fields. Species composition and structure of assemblage
of spiders grassland and cereals were more alike in a given year than the types of crops.
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MOŻLIWOŚCI ROTACJI FUNGICYDÓW
Z PUNKTU WIDZENIA STRATEGII ZAPOBIEGANIA
ODPORNOŚCI GRZYBA VENTURIA INAEQUALIS

1. Wstęp
Odporność organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin staje się coraz
większym problemem, co jest następstwem dużego zużycia chemicznych środków.
Intensywna chemiczna ochrona roślin powoduje szybkie selekcjonowanie odpornych populacji zwalczanych gatunków agrofagów [Zamojska i Malinowski 2012,
2]. Na podstawie analizy sprzedaży środków ochrony roślin fungicydy stanowiły
w 2009 roku 27% wszystkich sprzedanych środków (2 miejsce po herbicydach),
a sprzedana ilość wyniosła 13 531 t [Matyjaszczyk 2011,121]. Straty ekonomiczne
będące następstwem porażenia grzybami chorobotwórczymi są często znaczące.
W ochronie jabłoni najpowszechniej występującą i najgroźniejszą chorobą jest parch
jabłoni, wywoływany przez grzyb Venturia inaequalis. W naszych warunkach klimatycznych straty plonu z powodu parcha jabłoni wynoszą średnio 20–30%, a w latach masowego wystąpienia choroby nawet 60–70% [Meszka i Masny 2006, 10].
Biorąc pod uwagę dane z ostatnich lat w roku 2012 nasilenie występowania parcha
jabłoni kształtowało się na podobnym poziomie jak w roku 2011. Średnio w skali
kraju stwierdzono 9,2% porażonych liści (w roku 2011–9,2%) i 6,06% porażonych
owoców (w roku 2011–4,76%). Wyniki monitoringu wskazują na to, że nasilenie
występowania parcha jabłoni na liściach i owocach, w odniesieniu do kilkunastu
ostatnich lat, maleje. Średnia wieloletnia dla porażenia liści to 21,1%, a dla owoców
12,6% [Walczak i inni 2013, 92]. Grzyb Venturia inaequalis, sprawca parcha jabłoni,
charakteryzuje się dużą zmiennością, co powoduje, że formy odporne na stosowane
fungicydy pojawiają się stosunkowo łatwo. Na szybkość występowania odporności wpływa także intensywność ochrony chemicznej oraz monokulturowa forma
uprawy jabłoni [Broniarek-Niemiec i Bielenin 2005]. W warunkach Polski, w zależ-
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ności od podatności odmiany i przebiegu warunków atmosferycznych, wykonuje
się przeciwko parchowi od 6 do 15 zabiegów w sezonie [Meszka i Masny 2006, 4].
Czynnikiem wpływającym na wystąpienie odporności w sadach jabłoniowych jest
częste stosowanie środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania, co może prowadzić do stale zwiększającej się liczebności, rozwoju
i ostatecznie dominacji form odpornych. Jednym z elementów obowiązującej od
1 stycznia 2014 integrowanej ochrony roślin jest przeciwdziałanie powstawaniu
odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy
dobór i przemienne stosowanie tych środków (Rozporządzenie 2013). W związku
z intensywną ochroną sadów jabłoniowych istotny jest wybór preparatów oraz
rotacja środków różniących się mechanizmem działania.
Celem niniejszej pracy było upowszechnienie wiedzy o odporności grzyba
Venturia inaequalis na stosowane fungicydy, ocena możliwości rotacji środków
zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania, przeznaczonych do ochrony jabłoni przed parchem.

2. Metodyka badań
Bazując na rejestrze środków ochrony roślin zawartym w serwisie internetowym
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz korzystając z serwisu internetowego
FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) sporządzono wykaz grup chemicznych, mechanizmów działania, substancji czynnych oraz fungicydów mających
zastosowanie w ochronie jabłoni przed parchem, dopuszczonych do obrotu i stosowania na dzień 21 marca 2014. Jednocześnie przeanalizowano szereg publikacji
dotyczących odporności sprawcy parcha jabłoni na grupy substancji czynnych
o określonym mechanizmie działania, celem wyodrębnienia środków zawierających
substancje stwarzające szczególne zagrożenie wystąpienia odporności.

3. Wyniki analizy i dyskusja
Obecnie w Polsce zarejestrowane są 62 fungicydy mające zastosowanie w ochronie
jabłoni przed parchem (stan na dzień 21 marca 2014). Środki zawierają 24 substancje
czynne, wśród których wyodrębnić możemy 6 różnych mechanizmów działania.
Problem odporności grzyba Venturia inaequalis znany jest od lat i dotyczy różnych grup fungicydów, a w Polsce przede wszystkim związków benzimidazolowych,
dodynowych, strobilurynowych czy anilinopirymidynowych. Zjawisko odporności
grzybów chorobotwórczych na syntetyczne środki ochrony roślin pojawiło się
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to w sadach wprowadzono nowe
grupy środków o działaniu systemicznym benzimidazole, które już po kilku latach
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stosowania spowodowały selekcję odpornych form parcha [Meszka i Masny 2006].
Obecnie w Polsce dla ochrony jabłoni przed parchem nie ma zarejestrowanych
środków zawierających substancje z grupy benzimidazoli, co nie wyklucza ich
obecności na rynku w innym zakresie stosowania.
Tabela 1
Grupy chemiczne, mechanizmy działania, substancje czynne i środki w ochronie jabłoni przed parchem (na dzień 21.03.2014)
Grupa chemiczna

Mechanizm
działania
według FRAC

Substancja
czynna

Fungicydy

Zachowanie
w roślinie

Działanie

Anilinopirymidyny

D1

Cyprodynil

Chorus 50 WG, Qualy
Wgłębne
300 EC

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Triazole

G1

Difenokonazol

Difo 250 EC, Matute
C 250 EC, Score 250 Systemiczne
EC, Skower 250 EC

Zapobiegawcze,
interwencyjne,
wyniszczające

Antrachinony

M9

Ditianon

Agria Ditianon 700
WG, Delan 700
WG, Ventop 350 SC

Kontaktowe

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Antrachinony +
Strobiluryny

M9 + C3

Ditanon +
Piraklostrobina

Tercel 16 WG

Kontaktowe +
mezostemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Pochodne guanidyny U12

Dodyna

Carpene 65 WP, Mirlo
Kontaktowe
65 WP, Syllit 65 WP

Zapobiegawcze,
interwencyjne,
wyniszczające

Triazole

G1

Fenbukonazol

Indar 5 EW

Systemiczne

Zapobiegawcze

Konazole Triazole

G1

Flusilazol

Capitan 400 EC

Systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Ftalimidy

M4

Folpet

Folpan 80 WG

Kontaktowe

Zapobiegawcze

M4 + G1

Folpet +
Triadimenol

Shavit 72 WG

Kontaktowe +
systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Ftalimidy +
Triazole

Ftalimidy

M4

Kaptan

Captan 80 WG, Kaptan
Zawiesinowy 50
WP, Malvin 80
Kontaktowe
WG, Merpan 80
WG, Mertop 80
WG, Merpan 480 SC

Ftalimidy +
Triazole

M4 + G1

Kaptan +
Triadimenol

Kaptan Plus 71,5 WP

Ftalimidy +
Strobiluryny

M4 + C3

Strobiluryny

Zapobiegawcze

Kontaktowe +
systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Kaptan +
Flint Plus 64 WG
Trifloksystrobina

Kontaktowe +
mezostemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

C3

Krezoksym
metylu

Discus 500 WG

Quasi systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Ditiokarbaminiany

M3

Mankozeb

Dithane NeoTec
75 WG, Indofil 80
Kontaktowe
WP, Vondozeb 75 WG

Zapobiegawcze

Ditiokarbaminiany

M3

Metiram

Polyram 70 WG

Zapobiegawcze
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Grupa chemiczna

Mechanizm
działania
według FRAC

Substancja
czynna

Fungicydy

Zachowanie
w roślinie

Działanie

Nieorganiczne

M1

Miedź

Champion 50
WP, Copper Max 50
WP, Cuproflow 375
SC, Cuproxat 345
SC, Flowbrix 380
SC, Funguran A Plus
50 WP, Funguran
Forte 50 WP,
Kontaktowe
Funguran-OH 50
WP, Kocide 101
WP, Kocide 2000
35 WG, Mag 50
W, Miedzian 50
WP, Miedzian Extra
350 SC, Neoram 37,5
WG, Nordox 75 WG

Triazole

G1

Myklobutanil

Systemik 125
SL, Talent 240 EC

Systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Karboksyamidy

C2

Pentiopirad

Fontelis 200
SC, Orlian 200 SC

Kontaktowe,
wgłębne, lokalnie
systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Anilinopirymidyny

D1

Pirymetanil

Mythos 300 SC

Kontaktowe,
wgłębne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Anilinopirymidyny +
Triazole

D1 + G1

Pirymetanil +
Fluchinkonazol

Vision 250 SC

Kontaktowe +
systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Triazole

G1

Propikonazol

Bumper 250
EC, Jetzone 250 EC

Systemiczne

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Ditiokarbaminiany

M3

Propineb

Antracol 70 WG

Kontaktowe

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Konazole Triazole

G1

Tebukonazol

Riza 250 EW, Sparta
Systemiczne
250 EW, Troja 250 EW

Zapobiegawcze,
interwencyjne

Ditiokarbaminiany

M3

Tiuram

Pomarsol Forte 80
WG, Sadoplon 75
Kontaktowe
WP, Thiram Granuflo
80 WG

Zapobiegawcze

Strobiluryny

C3

Trifloksystrobina Zato 50 WG

Mezostemiczne

Zapobiegawcze

NC

Wodorowęglan
potasu

Kontaktowe

Zapobiegawcze

Nie klasyfikowany

Armicarb SP

Zapobiegawcze

Oznaczenia:
D1 – Zakłócanie biosyntezy metioniny
G1 – Zakłócanie biosyntezy sterolu, miejsce działania: C-14 demetylaza
M – Wielokierunkowe kontaktowe działanie
C3 – Zakłócanie procesu oddychania, miejsce działania: kompleks III po stronie Qo, cytochrom bc1 (ubichinon-oksydaza)
C2 – Zakłócanie procesu oddychania, miejsce działania: kompleks II, dehydrogenaza bursztynianowa
U12 – Mechanizm działania nie znany

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz FRAC.
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W Polsce pojawienie się odporności na fungicydy dodynowe zanotowano pod
koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i prawdopodobnie było ono wynikiem intensywnego stosowania tych związków, często w zaniżonych dawkach
[Broniarek-Niemiec i Bielenin 2005, 143–144]. W ostatnich latach w Instytucie
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach prowadzono badania monitoringowe nad pojawem form odpornych grzyba Venturia inaequalis na dodynę, czego
odzwierciedleniem są liczne publikacje naukowe. W 2004 roku monitoring prowadzono w 15 sadach jabłoniowych w Polsce centralnej, a badania wykazały udział
form odpornych na dodynę w 9 testowanych sadach [Broniarek-Niemiec i Bielenin
2005, 144,146]. Monitoring przeprowadzony w 2008 roku w 232 sadach towarowych położonych w różnych rejonach Polski wykazał, że problem odporności
cały czas istnieje, pomimo mniejszej liczby zabiegów wykonywanych preparatami
dodynowymi. Bardzo wysoki poziom odporności stwierdzono w 28% badanych
sadów [Meszka i in. 2008, 58]. Z kolei badania prowadzone w latach 2009 i 2010
odpowiednio w 78 i 244 sadach towarowych położonych w różnych rejonach sadowniczych kraju wykazały, że udział form o obniżonej wrażliwości na dodynę jest
wciąż wysoki, jednak jest coraz więcej sadów, w których nie stwierdza się w ogóle form odpornych lub poziom odporności jest niski. Procent sadów, w których
stwierdzono bardzo wysoki poziom odporności wyniósł odpowiednio 23 i 16,1%
[Meszka i Bielenin 2011, 1179–1180]. Obecnie w Polsce zarejestrowane są jedynie
3 fungicydy zawierające w swoim składzie dodynę, co znacznie zmniejsza ryzyko
selekcji form odpornych na tę substancję (tabela 1).
Kolejną grupę substancji stwarzających ryzyko powstania odporności na grzyba
Venturia inaequalis stanowią strobiluryny. Mechanizm działania tych związków
polega na hamowaniu oddychania poprzez blokowanie transportu elektronów
przez błonę mitochondrialną grzyba i jest to mechanizm wysoce specyficzny, który
sprzyja szybkiemu uodparnianiu się grzyba [Broniarek-Niemiec i Bielenin 2005,
144]. Substancje z tej grupy zaliczane są przez FRAC (Fungicide Resistance Action
Committee) do substancji o wysokim ryzyku wystąpienia odporności – grupa C3.
Na terenie naszego kraju pierwsze formy odporne stwierdzono już w roku 2000
[Meszka i Masny 2006, 64]. Podczas monitoringu prowadzonego w 2004 roku,
formy Venturia inaequalis odporne na strobiluryny stwierdzono we wszystkich
15 testowanych sadach, a ich udział w populacji grzyba był bardzo zróżnicowany
[Broniarek-Niemiec i Bielenin 2005, 144–145]. W latach 2004–2006 prowadzono
badania w 41 sadach jabłoniowych, położonych w różnych rejonach sadowniczych
kraju. Trzyletni monitoring wykazał, że w 8 sadach formy odporne stanowią powyżej 50% populacji grzyba [Broniarek-Niemiec i Bielenin 2007, 62, 65]. Na podstawie kolejnych badań, spośród 64 monitorowanych sadów w latach 2004–2007
w ponad połowie występowały formy odporne Venturia inaequalis na strobiluryny,
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a w 12,5% sadów poziom odporności był bardzo wysoki, natomiast spośród 153
sadów monitorowanych w latach 2008–2009, bardzo wysoki poziom odporności
stwierdzono w 14,4% sadów [Broniarek-Niemiec i Bielenin 2009, 37, 38]. Problem odporności grzyba Venturia inaequalis na substancje z grupy C3 powszechny jest w wielu innych krajach. Na podstawie monitoringu prowadzonego przez
FRAC w 2011 roku w niektórych krajach, wysoki poziom odporności stwierdzono
w północnych Niemczech, Polsce, Holandii, średni do wysokiego w południowej Francji, północnych Niemczech i Belgii, niski do średniego w południowych
Niemczech oraz brak odporności lub niski poziom w północno zachodniej Francji
i Wielkiej Brytanii. Z kolei w roku 2012 wysoki poziom odporności stwierdzono
w północnych Niemczech, na Węgrzech i w Belgii, średni do wysokiego w Austrii,
średni w południowej Francji, niski do średniego w południowych Niemczech,
brak odporności lub niski poziom w północno zachodniej Francji i Wielkiej Brytanii. Kolejny rok monitoringu wykazał wysoki poziom odporności w północnych
Niemczech, południowej Francji, średni do wysokiego we wschodnich Niemczech,
średni we Francji (Loire Valley) i południowych Niemczech oraz niski w Wielkiej
Brytanii [FRAC Qol]. Obecnie w Polsce zarejestrowane są 4 środki z substancjami
należącymi do strobiluryn, z których 2 zawierają w swoim składzie również drugą
substancję czynną różniącą się mechanizmem działania, co stanowi ważny element
strategii zapobiegania odporności (tabela 1). W przypadku środków zawierających
tylko jedną substancję strobilurynową ryzyko odporności jest większe, dlatego
warto środki te stosować w mieszaninie czy przemiennie z innymi fungicydami
o innym mechanizmie działania. Zasada przemiennego stosowania fungicydów
odnosi się do wszystkich preparatów niezależnie od tego czy zawierają jedną czy
więcej substancji czynnych i czy są to substancje większego czy mniejszego ryzyka
odporności, zasada ta jest elementem strategii antyodpornościowej.
Substancje anilinopirymidynowe zaliczane są przez FRAC do grupy substancji
o średnim ryzyku odporności – grupa D1. Zgodnie z badaniami prowadzonymi
w Polsce w 2009 roku, odporność na fungicydy anilinopirymidynowe, na poziomie od średniego do bardzo wysokiego, stwierdzono w 56% monitorowanych
sadów [Meszka i in. 2009]. Na podstawie monitoringu prowadzonego przez
FRAC, w roku 2011 i 2012 stwierdzono niski poziom form odpornych w takich
krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, Polska, Belgia, Włochy
[FRAC AP]. Obecnie w Polsce zarejestrowane są 4 fungicydy zawierające w swoim składzie substancje anilinopirymidynowe, przy czym jedna z nich zawiera
również drugą substancję o innym sposobie działania (tabela 1). Podobnie jak
w przypadku fungicydów strobilurynowych niezbędne jest zapobieganie zjawisku odporności poprzez przestrzeganie omawianych wcześniej zasad strategii
antyodpornościowej.
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Poza wymienionymi, obecnie mamy również zarejestrowanych 16 środków
z substancjami triazolowymi, klasyfikowanymi przez FRAC jako substancje o średnim ryzyku odporności – grupa G1 oraz liczne środki z substancjami o wielokierunkowym, kontaktowym działaniu, dla których ryzyko wystąpienia form odpornych
uznane jest jako niskie (35 środków) – grupa M. W ostatnim czasie zarejestrowano
dwa środki z substancją czynną pentiopirad, która jest nowa w ochronie jabłoni
w Polsce (tabela 1). Pentiopirad zgodnie z FRAC jest substancją o średnim do
wysokiego ryzyku wystąpienia odporności patogenów – grupa C2. Na podstawie
prowadzonego przez FRAC monitoringu w latach 2009–2012 testowane w wielu
krajach europejskich izolaty grzyba Venturia inaequalis były wrażliwe na substancje z grupy C2 [FRAC SDHI]. Na tej podstawie można ocenić, że zarejestrowane
w Polsce środki zawierające substancje z tej grupy w bezpieczny sposób poszerzają
możliwości rotacji preparatów.

4. Wnioski
Na podstawie przeglądu literaturowego stwierdzono, że największe ryzyko
wystąpienia odporności grzyba Venturia inaequalis stwarzają substancje benzimidazolowe, dodyna, strobiluryny i anilinopirymidyny. Obecnie w Polsce dla
ochrony jabłoni przed parchem nie ma zarejestrowanych środków zawierających
substancje z grupy benzimidazoli. Dostępne są natomiast 3 środki zawierające
substancje dodynowe, 4 środki z substancjami z grupy strobiluryn oraz 4 fungicydy zawierające substancje z grupy anilinopirymidyn. Liczną grupę reprezentują
fungicydy z substancjami triazolowymi – 16 środków. W ostatnich latach pojawiły
się na rynku polskim 2 fungicydy z nową substancją czynną należącą do grupy
karboksyamidy. Największą grupę – 35 środków stanowią środki zawierające substancje o działaniu powierzchniowym w roślinie. Chroniąc sady jabłoniowe należy
korzystać z programów ochrony roślin sadowniczych uwzględniających założenia
strategii zapobiegania odporności grzyba Venturia inaegualis. Zasada przemiennego
stosowania preparatów obowiązuje już od początkowego okresu ochrony od fazy
pękania pąków i ukazywania się wierzchołków liści, kiedy stosuje się środki o działaniu powierzchniowym, aż do późnych zabiegów ochronnych, wykonywanych
po czerwcowym opadaniu zawiązków. Asortyment dostępnych obecnie na rynku
polskim fungicydów do zwalczania parcha jabłoni pozwala na rotację preparatów
różniących się sposobem działania. Dodatkowo dostępność na rynku polskim fungicydów zawierających nową substancję grzybobójczą zwiększa możliwości rotacji
preparatów. Kilka zarejestrowanych obecnie fungicydów zawiera dwie substancje
czynne różniące się mechanizmem działania, co ogranicza ryzyko uodparniania
się grzyba Venturia inaequalis. Bardzo ważny jest dobór preparatów w poszczegól-
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nych okresach ochronnych zgodny z programami ochrony roślin sadowniczych.
[Program 1, Program 2]. Elementem zapobiegania odporności jest ograniczenie
liczby zabiegów środkiem stwarzającym szczególne ryzyko wystąpienia odporności. Informacja o maksymalnej liczbie zabiegów zawarta jest w etykiecie środka
lub w programach ochrony roślin sadowniczych. W przypadku zaobserwowania
w roku wcześniejszym braku skuteczności niektórych fungicydów nie należy ich
stosować w tym sezonie [Program 1]. Zabiegi środkami zawierającymi substancje
strobilurynowe, anilinopirymidynowe czy triazolowe, powinny być wykonywane
w okresach krytycznych, oraz zalecane jest stosowanie tych środków w mieszaninie ze środkami o działaniu powierzchniowym, co zmniejsza ryzyko selekcji form
odpornych patogena [Meszka i Masny 2006, 53, 65; Program 1, Program 2]. Podsumowując, ochrona jabłoni przed parchem powinna być prowadzona w sposób
zapobiegający powstawaniu odporności grzyba Venturia inaegualis. Asortyment
dostępnych obecnie na rynku polskim fungicydów do ochrony jabłoni przed parchem pozwala na przestrzeganie zasad strategii antyodpornościowej, a tym samym
realizowanie jednego z ważniejszych elementów integrowanej ochrony roślin.

LITERATURA
1. Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2005): Monitoring odporności Venturia inaequalis
na fungicydy strobilurynowe i dodynowe. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa, Tom 13, 143–150.
2. Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2007): Odporność Venturia inaequalis na fungicydy
strobilurynowe w sadach jabłoniowych w Polsce. Progress in Plant Protection/ Postępy
w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007, 62–65.
3. Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2009): Wzrost występowania form odpornych
grzyba Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. na fungicydy strobilurynowe w polskich
sadach jabłoniowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Tom
17, 35–40.
4. FRAC (2013): FRAC Code List: Fungicides sorted by mode of action (including
FRAC Code numbering)
5. http://www.frac.info/publication/anhang/FRAC%20Code%20List%202013-update%20
April-2013.pdf (data dostępu 21.03.2014).
6. FRAC: Qol working group. http://www.frac.info/work/work_qolf.htm (data dostępu
21.03.2014).
7. FRAC: AP Working Group. http://www.frac.info/work/work_anil.htm (data dostępu
21.03.2014).
8. FRAC: SDHI Working Group. http://www.frac.info/work/work_sdhi.htm (data dostępu
21.03.2014).
9. Matyjaszczyk E. (2011): Aktualny stan rejestracji środków ochrony roślin w Polsce.
Roczniki Naukowe SERiA tom XIII, zeszyt IV, 118–123.

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 85

2014-12-01 18:24:37

86

Joanna Sobczak

10. Meszka B., Bielenin A. (2011): Odporność grzyba Venturia inaequalis na dodynę
w polskich sadach jabłoniowych. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie
Roślin 51 (3), 1179–1183.
11. Meszka B., Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2008): The status of dodine resistance
of Venturia inaequalis populations in Poland. Phytopathol. Pol. 47, 57–61.
12. Meszka B., Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2009): Ocena występowania w Polsce odpornych na fungicydy form grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. 18–19 marca 2009,
ISK Skierniewice, 66–68.
13. Meszka B., Masny S. (2006): Parch jabłoni. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków,
ISBN 83–89874–31–8, 68 ss.
14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2013): Rejestr fungicydów stosowanych
w ochronie jabłoni przez parchem (wyszukiwarka). http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin data dostępu 21.03.2014).
15. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014. (1). Plantpress, 66–68.
16. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014. (2). Program opracowany przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa. Hortpress, 96–113.
17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 w sprawie
wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. 2013, poz. 505).
18. Walczak F., Bandyk A., Jakubowska M., Roik K., Tratwal A., Wielkopolan B., Złotowski J. (2013): Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w roku 2012 i spodziewane
wystąpienie agrofagów w 2013. ISSN 1898–7419, IOR PIB Poznań, 120 ss.
19. Zamojska J., Malinowski H. (2012): Integrowana metoda ochrony roślin a odporność
agrofagów na pestycydy w Polsce. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie
Roślin 52 (4), 1–5.

JOANNA SOBCZAK
MOŻLIWOŚCI ROTACJI FUNGICYDÓW Z PUNKTU WIDZENIA STRATEGII ZAPOBIEGANIA ODPORNOŚCI GRZYBA VENTURIA INAEQUALIS

Słowa kluczowe: odporność, parch jabłoni, mechanizm działania, substancje czynne
STRESZCZENIE

Intensywna ochrona jabłoni przed parchem niesie ze sobą ryzyko uodparniania się
grzyba Venturia inaequalis na stosowane fungicydy. Dane literaturowe wskazują na to, że
szczególne ryzyko wystąpienia odporności stwarzają substancje należące do benzimidazoli, dodyna, strobiluryny oraz substancje anilinopirymidynowe. Obecnie w Polsce zarejestrowane są 62 fungicydy (24 substancje czynne) mające zastosowanie w ochronie jabłoni przed parchem. Substancje czynne środków reprezentują 6 różnych mechanizmów
działania. Wśród dostępnych obecnie fungicydów do zwalczania parcha nie ma już środków zawierających benzimidazole. Różnorodność pod względem mechanizmów działa-
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nia fungicydów pozwala na rotację preparatów i tym samym zapobieganie odporności.
W ostatnich latach zarejestrowano środki zawierające nową substancję czynną różniącą
się mechanizmem działania od dotychczas stosowanych, co dodatkowo poprawia możliwości rotacji preparatów. Obecność dwóch różniących się sposobem działania substancji
czynnych w kilku zarejestrowanych fungicydach stanowi dodatkowy, ważny element strategii zapobiegania odporności. W związku z obowiązującą obecnie integrowaną ochroną
roślin przestrzeganie zasad strategii antyodpornościowej ma szczególne znaczenie.

JOANNA SOBCZAK
THE POSSIBILITIES OF FUNGICIDES ROTATION FROM THE POINT OF VIEW RESISTANCE PREVENTION OF FUNGUS VENTURIA INAEQUALIS

Keywords: resistance, apple scab, mode of action, active substances
SUM M A RY

Intensive apple protection against scab carries with the risk of resistance of fungus
Venturia inaequalis on fungicides. Literature data indicates that high risk of resistance
occurrence create substances belonging to benzimidazoles, dodine, strobilurins and anilino-pyrimidines. Currently, there are 62 fungicides (24 active substances) placed on the
Polish market, applied in the protection of apple against scab. Active substances represent
6 different modes of action. There are no products containing benzimidazoles among currently available fungicides to control scab. Diversity of fungicides as we take into account
mode of action allow to rotation of preparations and resistance prevention by this way.
In recent years products containing new active substance with different mode of action
than previously used were registered, which additionally improves the possibility of rotation of preparations. The presence of two active substances with various modes of action
in a few fungicides is an additional, important element of resistance prevention strategy.
According to the obligation of the integrated plant protection observance of the rules of
anti-resistance strategy is very important.
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ANALIZA DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW DO OCHRONY ROŚLIN
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE ENERGETYCZNE

1. Wstęp
Podobnie jak inne uprawy, rośliny energetyczne narażone są na niekorzystny
wpływ organizmów szkodliwych: szkodników, chwastów i chorób. Niektóre z nich
podatne są także na uszkodzenia wywoływane przez inne organizmy, między
innymi ślimaki czy zwierzynę leśną. W wielu wypadkach rośliny energetyczne
wymagają zatem ochrony. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/
WE z dnia 21 października 2009, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, zachęca do stosowania metod
ochrony o niskim zużyciu agrochemikaliów i wykorzystywania zawsze, gdy to
możliwe, działań niechemicznych [Dyrektywa 2009]. Warto jednak podkreślić, że
niechemiczne metody ochrony roślin energetycznych nie zawsze istnieją, bądź ich
wykorzystanie w praktyce ogranicza opłacalność. Jedną z możliwych alternatyw
w ochronie upraw energetycznych pozostają zatem nadal środki chemiczne.
Przeprowadzono analizę chemicznych środków ochrony roślin zarejestrowanych
do ochrony wybranych upraw energetycznych. Celem analizy było ustalenie czy
liczba dostępnych środków jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb ochrony
oraz strategii zapobiegania występowaniu odporności u organizmów szkodliwych.

2. Metodyka badań
Przeanalizowano rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
i stosowania w Polsce według stanu na 21 lipca 2014 oraz etykiety – instrukcje stosowania zarejestrowanych środków. Źródłem tych danych były strony
1
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internetowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest w Polsce organem odpowiedzialnym za rejestrację środków ochrony roślin [Etykiety 2014,
Rejestr 2014].
Za rośliny energetyczne uważa się wszystkie rośliny przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne. Mogą to być gatunki rolnicze: rzepak,
zboża, kukurydza, len włóknisty, słonecznik, buraki cukrowe, soja, lnicznik
siewny (lnianka) jak również trawy: miskant, mozga trzcinowata, spartina preriowa, byliny wieloletnie: ślazowiec pensylwański, topinambur oraz inne szybko
rosnące gatunki jak róża bezkolcowa, wierzba energetyczna, topola czy robinia
akacjowa.
Część tych roślin jest wykorzystywana do produkcji tzw. Biopaliw, np. rzepak
albo zboża. Pozostałe wykorzystywane są do pozyskiwania energii elektrycznej
i termalnej produkowanej z biomasy. Resztki pożniwne roślin uprawianych na
cele spożywcze lub pasze mogą stanowić paliwo do ogrzewania, np. słoma zbóż
lub rzepaku spalana w gospodarstwach rolnych lub specjalnych kotłowniach
przemysłowych. Ponadto uprawia się rośliny, które mają służyć wyłącznie celom grzewczym. Są to rośliny wieloletnie takie jak trawy czy byliny albo drzewa
i krzewy szybko rosnące i łatwo odrastające po ścięciu [Pruszyński i Gacek 2005,
Kwaśniewski 2010].
Dla celów analizy wybrano kukurydzę, rzepak i len jako typowe gatunki rolnicze
o różnym znaczeniu gospodarczym i powierzchni uprawy, a także ślazowiec pensylwański, topinambur, trawy, wierzbę oraz różę jako odmienne grupy gatunków
uprawianych głównie na cele energetyczne.

3. Wyniki
Dostępność preparatów do ochrony typowych wielkoobszarowych upraw rolniczych takich jak kukurydza czy rzepak jest spora (tabela 1). Oba gatunki są
uprawiane w Polsce na znaczących powierzchniach, które wyniosły w roku 2012:
1052 tys. ha dla kukurydzy i 720 tys. ha dla rzepaku łączenie z rzepikiem [Rocznik
Statystyczny 2013]. Można zauważyć niewielką liczbę środków przeznaczonych
do ochrony kukurydzy przed chorobami, ale przy prawidłowym płodozmianie nie
stanowi to zazwyczaj dużego problemu dla praktyki rolniczej. Kukurydza nie jest
rośliną o dużej wrażliwości na choroby i w praktyce wystarczające są zazwyczaj
fungicydowe zaprawy nasienne, chroniące przed chorobami w okresie wschodów
oraz przez pewien czas po wschodach.
Analizując tabelę 1. warto zwrócić uwagę na różnorodność substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony
wielkoobszarowych upraw energetycznych, które należą często do różnych grup
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chemicznych. Ma to istotne znaczenie w strategii zapobiegania odporności agrofagów ponieważ pozwala na rotację preparatów. Warto jednak zaznaczyć, że często
zdarza się, że nawet substancje czynne należące do różnych grup chemicznych
mają wspólny mechanizm działania. Znajomość tych mechanizmów jest zatem
niezbędna, aby skutecznie zapobiegać odporności.
Tabela 1
Środki ochrony roślin zarejestrowane 21.07.2014 w Polsce do ochrony
wybranych upraw wykorzystywanych jako źródło energii odnawialnej
Uprawa

Liczba środków ochrony roślin/Liczba substancji czynnych/
Liczba grup chemicznych
Herbicydy

Fungicydy

Insektycydy

Kukurydza

108/27/18

6/7/6

11/5/4

Rzepak

130/23/13

71/20/13

69/17/6

Len

6/5/5

1/2/2

2/1/1

Ślazowiec pensylwański

0

0

0

Topinambur

0

0

0

Trawy

2/2/2

0

0

Wierzba

0

3/3/2

0

Róża*

0

8/6/3
6/5/3

22/6/5
9/ 4/4

*Wyższe liczby dotyczą wszystkich zarejestrowanych środków, niższe dotyczą środków dla użytkowników
profesjonalnych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Do ochrony lnu, który także jest typową i od dawna znaną uprawą rolniczą,
zarejestrowanych jest znacznie mniej środków i substancji czynnych. Nie wynika to jednak z wyjątkowej odporności lnu na organizmy szkodliwe [Heller
i in. 2006], ale raczej z faktu, że uprawiany jest on na niewielkim areale, wynoszącym około 600 ha [Rocznik Statystyczny 2013]. Producentom nie opłaca się
ponosić kosztów związanych z rejestracją środków ochrony roślin do ochrony
lnu, ze względu na niewielką sprzedaż i brak wyraźnej perspektywy zysku.
W ochronie lnu nie ma żadnej możliwości przemiennego stosowania insektycydów, ponieważ zarejestrowane preparaty zawierają tą samą substancję czynną.
Do ochrony fungicydowej lnu dostępny jest z kolei tylko jeden środek, który
zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym
działaniu (tabela 2).
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Tabela 2
Wykaz substancji czynnych stosowanych w ochronie lnu
Lp.

Substancja czynna

Grupa chemiczna
INSEKTYCYDY

1

beta-cyflutryna

pyretroidy
FUNGICYDY

1

boskalid

2

piraklostrobina

aniliny/ pirydyno-karboksyamidy
metoksy-karbaminiany/strobiluryny
HERBICYDY

1

chlorosulfuron

pochodne sulfonylomocznika

2

dikwat

pirydyle

3

glifosat

aminofosfoniany

4

linuron

pochodne mocznika

5

MCPA

fenoksykwasy

Źródło: Opracowanie własne.

Jeszcze mniejsza jest dostępność środków chemicznych dla typowych upraw
energetycznych. Dla przedstawiciela bylin wieloletnich ślazowca pensylwańskiego brak jest jakichkolwiek zarejestrowanych preparatów. Ślazowiec jest nowym
gatunkiem uprawianym na cele energetyczne w Polsce. Posiada jednak cechy
świadczące o jego przydatności, takie jak: duży przyrost biomasy, mnogość pędów
oraz niski procent wilgotności po zakończeniu wegetacji. Wykorzystywany jest do
produkcji brykietów czy pelletu [Nijak 2008]. Badania prowadzone w Instytucie
Ochrony Roślin w Poznaniu, wskazują na to, że gatunek narażony jest zarówno
na ataki wielu gatunków szkodników jak i porażenia różnymi grzybami chorobotwórczymi. Ochrona przed chwastami jest również wskazana, jednak może
być trudnym zadaniem, ponieważ żaden z kilkunastu testowanych w Zakładzie
Doświadczalnym IOR herbicydów nie był selektywny dla młodych roślin ślazowca
[Remlein-Starosta i Nijak 2007]. Podobnie jak w przypadku ślazowca całkowicie
brakuje możliwości chemicznej ochrony innej rośliny z tej grupy – topinamburu,
mimo, że może być on wykorzystywany z powodzeniem, także jako roślina paszowa
oraz warzywo. Możliwości ochrony traw uprawianych na cele energetyczne czy
wierzby są również bardzo ograniczone. W ochronie traw dostępne są jedynie dwa
herbicydy z różnymi substancjami czynnymi o wspólnym mechanizmie działania, nie ma natomiast żadnej możliwości chemicznej ochrony przed chorobami
i szkodnikami (tabela 3).
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Tabela 3
Wykaz substancji czynnych stosowanych w ochronie traw
Lp.

Substancja czynna

Grupa chemiczna
INSEKTYCYDY

Brak zarejestrowanych środków
FUNGICYDY
Brak zarejestrowanych środków
HERBICYDY
1

fluroksypyr

pochodne kwasu pirydynokarboksylowego

2

MCPA

fenoksykwasy

Źródło: Opracowanie własne.

Do ochrony wierzby zarejestrowane są 3 fungicydy (3 substancje czynne), brakuje z kolei insektycydów oraz herbicydów (tabela 4).
Tabela 4
Wykaz substancji czynnych stosowanych w ochronie wierzby
Lp.

Substancja czynna

Grupa chemiczna
INSEKTYCYDY

Brak zarejestrowanych środków
FUNGICYDY
1

spiroksamina

ketoaminy

2

tebukonazol

triazole

3

triadimenol

triazole
HERBICYDY
Brak zarejestrowanych środków

Źródło: Opracowanie własne.

Do ochrony róży jest dostępnych stosunkowo dużo środków chemicznych, co
ma związek z faktem, że plantacje róży bezkolcowej można chronić preparatami
zalecanymi dla róży gruntowej – są dostępne insektycydy oraz fungicydy, brak
natomiast zarejestrowanych herbicydów (tabela 1). Warto jednak podkreślić, że
większość insektycydów (13 z 22) oraz niektóre fungicydy (2 z 8) zarejestrowane
do ochrony róży gruntowej są przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych.
Są one sprzedawane w małych opakowaniach o stosunkowo wysokiej cenie i ochrona z ich pomocą przemysłowych upraw róży bezkolcowej jest nieopłacalna oraz
w przypadku insektycydów często w praktyce niemożliwa na dużych powierzchniach z uwagi na formę użytkową – np. dyspenser aerozolowy (forma użytkowa
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w opakowaniu przypominającym dezodorant). Zatem w tabeli 5. przedstawiono
tylko dostępność preparatów przeznaczonych do stosowania przez użytkowników
profesjonalnych (9 insektycydów zawierających 4 substancje czynne oraz 6 fungicydów zawierających 5 substancji czynnych).
Tabela 5
Wykaz substancji czynnych stosowanych przez użytkowników profesjonalnych
w ochronie róży gruntowej
Lp.

Substancja czynna

Grupa chemiczna
INSEKTYCYDY

1

deltametryna

pyretroidy

2

flonikamid

karboksamidy

3

olej rzepakowy

naturalne

4

pyretryny

naturalne pyretryny

1

difenokonazol

triazole

FUNGICYDY
2

Pythium oligandrum

biologiczne

3

spiroksamina

ketoaminy

4

tebukonazol

triazole

5

triadimenol

triazole
HERBICYDY
Brak zarejestrowanych środków

Źródło: Opracowanie własne.

Możliwości rotacji preparatów w ochronie małoobszarowych upraw energetycznych są zazwyczaj ograniczone lub ich brak. Niewielka liczba lub brak środków
przeznaczonych do ochrony typowych upraw energetycznych wynika z faktu, że
są one uprawiane na niewielkim areale. Przykładowo w 2006 roku zadeklarowana
we wnioskach o dopłaty z tytułu prowadzenia plantacji energetycznych powierzchnia dla wierzby wyniosła 6 682,89 ha, a dla róży bezkolcowej 4,87 ha [Plantatorzy
2006]. Im większy areał upraw przeznaczonych do produkcji biomasy takich jak
wierzba, miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański i topinambur, tym bardziej
rośnie znaczenie ekonomiczne ich chorób [Pruszyński 2009, Remlein-Starosta
2007]. Monokulturowe plantacje roślin uprawianych na biomasę eksploatowane
nawet przez 15–20 lat, brak zabiegów agrotechnicznych lub uproszczona uprawa
mogą ponadto sprzyjać rozwojowi szkodników [Pruszyński i Pruszyński 2010,
Mrówczyński i in. 2007]. Wyniki badań przemawiają za tym, że istnieje potrzeba
rejestracji preparatów do ochrony typowych upraw energetycznych.
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Wobec braku zarejestrowanych rozwiązań chemicznych niektórzy plantatorzy
używają na swoją odpowiedzialność do ochrony roślin energetycznych środków
ochrony roślin niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zachętą do takiego postępowania
są często zalecenia zawarte w artykułach spotykanych na stronach internetowych.
Należy jednak podkreślić, iż z prawnego punktu widzenia działanie takie jest nielegalne, a zastosowanie środków ochrony roślin wbrew etykiecie podlega karze
grzywny. Problem braku środków jest trudny do rozwiązania w sytuacji, gdy ze
względu na stosunkowo niewielki areał roślin energetycznych przeprowadzenie całej
procedury rejestracyjnej jest nieopłacalne dla producentów środków ochrony roślin.
Warto jednak podkreślić, że istnieje legalna możliwość poszerzenia zakresu
stosowania niektórych środków ochrony roślin [Matyjaszczyk 2013]. Rozszerzenie
rejestracji środka ochrony roślin już dopuszczonego do obrotu może się odbyć na
wniosek różnych podmiotów, w tym między innymi rolników lub ich stowarzyszeń.
Formularze dokumentów są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przygotowanie odpowiedniego wniosku wymaga pewnego
wysiłku ale jest możliwe, o czym świadczy szereg już wydanych zezwoleń. Możliwość
rozszerzenia dotyczy upraw wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zastosowań
małoobszarowych środka ochrony roślin [Rozporządzenie 2013]. Z upraw, których
możliwość ochrony przeanalizowano w niniejszym artykule wymieniono w nim
len, topinambur, miskant i wierzbę energetyczną. Nie znalazły się tam natomiast
inne trawy wykorzystywane na cele energetyczne poza miskantem, róża bezkolcowa
ani ślazowiec pensylwański.

4. Wnioski
1. Dostępność środków chemicznych oraz substancji czynnych dla ochrony upraw
energetycznych jest zróżnicowana. Lista preparatów do ochrony wielkoobszarowych upraw energetycznych, pozwala na ogół na zapewnienie satysfakcjonującej
ochrony.
2. Dla roślin energetycznych uprawianych na niewielkim areale brakuje możliwości
ochrony chemicznej.
3. Do ochrony kukurydzy zarejestrowanych jest 125 środków i 39 substancji czynnych, a do ochrony rzepaku odpowiednio 270 środków i 60 substancji czynnych.
4. Możliwości chemicznej ochrony lnu, wierzby i traw są bardzo ograniczone.
Brak możliwości ochrony przed niektórymi grupami organizmów szkodliwych,
względnie nie ma możliwości rotacji substancji czynnych. Dla przykładu do
ochrony wierzby nie ma zarejestrowanych żadnych insektycydów oraz herbicydów.
5. Dostępne są liczne preparaty do ochrony róży przed szkodnikami oraz chorobami, brak natomiast zarejestrowanych herbicydów. Większość środków
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zarejestrowanych do ochrony róży (15 z 30) jest jednak przeznaczona dla użytkowników nieprofesjonalnych i ochrona z ich pomocą przemysłowych upraw
róży bezkolcowej jest nieopłacalna oraz często w praktyce niemożliwa.
6. Do ochrony wieloletnich bylin wykorzystywanych na cele energetyczne (topinambur, ślazowiec pensylwański) brak jest jakichkolwiek środków chemicznych.
7. Brak lub mała ilość środków do ochrony niektórych upraw energetycznych
może wpłynąć na możliwości lub opłacalność ich produkcji.
8. Niewielki asortyment środków przeznaczonych do ochrony małoobszarowych
upraw energetycznych, takich jak len, trawy czy wierzba, może prowadzić do
rozwoju odporności agrofagów.
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STRESZCZENIE

Uprawy wykorzystywane jako źródło energii odnawialnej, podobnie jak inne uprawy,
mogą być niszczone w wyniku żerowania szkodników czy porażenia grzybami chorobotwórczymi, w związku z tym wymagają chemicznej ochrony.
Analiza środków ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce na dzień 21.07.2014 pokazuje znaczące zróżnicowanie w ich dostępności. Dla upraw wielkoobszarowych w Polsce
takich jak rzepak czy kukurydza, dostępne są liczne środki ochrony roślin i możliwości
ich chemicznej ochrony są wystarczające. Dla upraw małoobszarowych, szczególnie tych
uprawianych wyłącznie jako rośliny energetyczne, możliwości ochrony są bardzo ograniczone lub w ogóle nie ma takiej możliwości.
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The crops used as a source of renewable energy, like all the other crops can be damaged
by harmful organisms and diseases and may require chemical protection.
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The analysis of the register of plant protection products placed on the Polish market
on 21.07.2014 shows significant differences in their availability. For crops grown in Poland
on large areas, such as oilseed rape and maize, numerous products are available and the
chemical protection possibilities are in principle sufficient. For minor crops, especially
those grown mainly or solely as energetic crops, the protection possibilities are either very
limited or non-existent.
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA W AKTYWIZACJI ŚRODOWISK
LOKALNYCH

1. Wstęp
Spółdzielczość jako forma własności i jednocześnie sposób prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonuje od ponad 170 lat. Jest ona ruchem zarówno
społecznym jak i gospodarczym, a spółdzielnia jest przedsiębiorstwem, którego
bezpośrednie i pośrednie cele wykraczają poza zadania czysto gospodarcze. Spółdzielnie zawsze aktywizowały przynajmniej dwa podstawowe czynniki produkcji tj.
rozproszony kapitał oraz, poprzez organizowanie się społeczeństw lokalnych, dając
miejsca pracy w samej spółdzielni, bądź wspierając intensyfikację gospodarstw
rolników zrzeszonych, aktywizowały zasoby pracy. Aktywizacja tych dwóch czynników w przypadku spółdzielczości rolniczej sprzyjała wzrostowi produktywności
ziemi. Podniesienie poziomu, zarówno w sferze produkcji, jak i w sferze obrotu
rynkowego, jest celem pośrednim w realizacji celu głównego ruchu spółdzielczego,
jakim jest podniesienie poziomu życia zrzeszonych członków, oraz co także ważne,
pozytywne oddziaływanie na środowiska lokalne.
Przemiany ustrojowe w Polsce po 1990 roku, poprzez wprowadzenie gospodarki rynkowej, a następnie integracja naszego kraju ze strukturami europejskimi
poddały weryfikacji wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego i wiele podmiotów gospodarczych. Dotyczy to również rolnictwa. Podmioty gospodarcze
w tym sektorze często nie były do tych przemian przygotowane, co spowodowało
ograniczenie aktywności gospodarczej. Zjawiska takie zachodziły również w sektorze spółdzielczym. Firmy spółdzielcze musiały w szybkim tempie racjonalizować
wyposażenie techniczne i zatrudnienie, wprowadzać nowe technologie wytwarzania, czy wreszcie poszukiwać nowych rynków zbytu produktów i usług. Dla wielu
spółdzielni były to problemy zbyt trudne do przezwyciężenia. Ponadto częste
niezrozumienie istoty, miejsca i znaczenia spółdzielczości w gospodarce, będące
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skutkiem doświadczeń z przeszłości sprzyjało tworzeniu niekorzystnych dla tego
ruchu uregulowań prawnych. W konsekwencji ruch spółdzielczy w Polsce przeżywał i przeżywa nadal trudności natury organizacyjnej, gospodarczej i finansowej.
Istnieje jednak potrzeba rozwoju spółdzielczości różnych branż, gdyż sektor ten
odgrywał i odgrywa nadal ważną rolę zarówno społeczną jak i gospodarczą we
wszystkich krajach świata, a w szczególności w tych, w których rolnictwo jest
silnie rozdrobnione. Polska wchodząc do Unii Europejskiej może wzorować się
na rozwiązaniach organizacyjnych i prawnych krajów Zachodniej Europy, gdzie
spółdzielczość ma dużą swobodę działania i m.in. dlatego jej udział w rynku jest
znaczący. Spółdzielczość znajduje także swoje miejsce w ramach tzw. „trzeciego
sektora”, czyli ekonomii społecznej, której cele i zadania są zbieżne z zasadami
spółdzielczymi. Ostatnie lata to podejmowanie wielu intensywnych działań, by
ruch ekonomii społecznej poprzez propagowanie i pomoc organizacyjno-finansową
przy tworzeniu spółdzielni socjalnych dotarł do środowisk najbardziej zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Taka pomoc przynosi dobre rezultaty w krajach Europy
Zachodniej, a pierwsze spółdzielnie socjalne zaczęły powstawać także w Polsce.
Podstawowe jednak pola działalności spółdzielczości wiejskiej to produkcja
rolnicza, przetwórstwo, obrót produktami rolniczymi i środkami do produkcji
oraz świadczenie różnorodnych usług dla ludności. Niestety polska spółdzielczość
wiejska od kilkunastu lat przeżywa poważny kryzys. Pomimo wytyczenia głównych
kierunków rozwoju spółdzielczości przez I Kongres Spółdzielczości, który obradował w maju 1995 r., tworzenia Agencji Rozwoju Spółdzielczości, rezultaty na tym
polu są niezmiernie mizerne. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że działania
instytucjonalne mogą jedynie dać impuls, czy wspomóc proces organizowania
spółdzielni. Głównym czynnikiem funkcjonowania i rozwoju spółdzielni są jej
członkowie. Muszą oni uznać wspólne działanie za potrzebną i pomocną formę
organizowania się na rynku w celu zdobycia lub utrwalenia korzystnej pozycji
strategicznej. Muszą więc widzieć korzyści z przynależności do spółdzielni, jej
szanse na przyszłość oraz dobrą atmosferę i politykę gospodarczą wokół ruchu
spółdzielczego. Powinni także pozbyć się złych wspomnień i doświadczeń z minionej niedemokratycznej spółdzielczości i uwierzyć, że spółdzielnie są w pełni
samodzielnymi przedsiębiorstwami. Dopiero wówczas spółdzielnie mogą wejść
na ścieżkę rozwoju, poszerzając swój zakres działalności i zwiększając bazę członkowską. Taka sytuacja będzie pozytywnie oddziaływać na gospodarstwa rolne aktywizując środowiska lokalne poprzez wzrost produkcji i pełniejsze wykorzystanie
czynników i warunków wytwarzania [Brzozowski 2005].
Po długim okresie braku zainteresowania, w ostatnich latach coraz więcej
różnych organizacji i instytucji administracji państwowej reprezentuje pogląd
o celowości zachowania własności spółdzielczej i racjonalnym wykorzystaniu jej
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dotychczasowego dorobku, a jednocześnie o potrzebie rozwoju tej formy w gospodarce rynkowej w naszym kraju. Działania zmierzające do odbudowy ruchu
spółdzielczego podejmowane są przez Krajową Radę Spółdzielczą, a także na najwyższych szczeblach władzy wykonawczej, w tym przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Kancelarię Prezydenta RP, która 2 lipca 2013 r. zorganizowała
panel dyskusyjny w ramach cyklu „Forum Debaty Publicznej” pod hasłem: Jakie
prawo dla spółdzielczości w Polsce. Na spotkaniu konsultowano projekty ustaw,
nad którymi pracuje Sejmowa Komisja Nadzwyczajna [Tęcza Polska 2013].

2. Spółdzielczość a przedsiębiorczość – wzajemna zależność
W kontekście zagadnienia spółdzielczość a przedsiębiorczość należy postawić
pytanie; czy istota i zasady ruchu spółdzielczego sprzyjają aktywizacji środowisk
lokalnych, a więc przedsiębiorczości, czy na odwrót to przedsiębiorcza grupa społeczności lokalnej podejmuje decyzję o wykorzystaniu tej formy prawnej do działalności gospodarczej? Wydaje się, że występuje tu wzajemna zależność (sprzężenie
zwrotne), a mianowicie:
■ po pierwsze – osoby przedsiębiorcze mając pomysł postanawiają wspólnie
działać poprzez koncentrację sił i środków – tak było w początkach spółdzielczości. To przedsiębiorcza grupa tkaczy w Rochdale założyła w 1844 r.
pierwszą uznaną spółdzielnię kierując się zasadami, które po pewnych modyfikacjach przetrwały w ruchu spółdzielczym do dzisiaj. Zasady spółdzielcze odzwierciedlają istotę przedsiębiorczego działania. Zasady spółdzielcze
są ogólnymi kanonami, nie stanowią jednak szczegółowych wytycznych
dla spółdzielni. To same spółdzielnie muszą decydować o tym, jak wprowadzać je w życie w zależności od swoich potrzeb i uwarunkowań. Mówią
m.in. o dobrowolnym i otwartym członkostwie, demokratycznej kontroli
władz, współodpowiedzialności członków, równouprawnieniu członków,
autonomii i niezależności oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Zasady spółdzielcze regulują kwestie związane z zarządzaniem i własnością majątku, nie stanowią szczegółowych wytycznych dla spółdzielni. Ich
sformułowanie pozostaje na relatywnie wysokim stopniu ogólności. Istotne są tu pomysły przedsiębiorczych spółdzielców w rozwijaniu kierunków
działalności spółdzielni. Samodzielność spółdzielni w podejmowaniu decyzji i samofinansowanie wiąże się z koniecznością umiejętnego gospodarowania zasobami, wprowadzania zmian dostosowując firmę do warunków
rynkowych, a w konsekwencji zapewniając jej efektywne gospodarowanie
i rozwój. Kierujący spółdzielnią muszą mieć predyspozycje i swoiste cechy,
które charakteryzują przedsiębiorcę, w tym m.in. skłonność do podejmo-
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wania ryzyka, gotowość do przyswajania wiedzy, umiejętność kontaktów
z otoczeniem, zdecydowanie, odpowiedzialność, umiejętność twórczego
działania, chłonność na innowacje itp. [Kapusta 2006]. Jak stwierdza Wiatrak [1998] przedsiębiorczość to twórcze i aktywne zachowanie wobec otaczającej rzeczywistości oraz dążenie do ulepszania elementów środowiska.
Przejawia się w podejmowaniu nowych działań lub rozszerzaniu dotychczasowych i dążeniu do osiągania założonych korzyści materialnych. Przedsiębiorczość jest działalnością prowadzącą do rozwoju i tworzenia nowych
wartości [Antoszkiewicz 2002]. Jest umiejętnością aktywnego działania
indywidualnego lub zespołowego w określonej dziedzinie gospodarczej
[Siekierski 2003]. Aktywne działanie zespołowe to m.in. działanie w ramach spółdzielni. Osoba lub osoby zakładające spółdzielnię lub kierujące
działalnością już istniejącej spółdzielni powinny umieć ponadto przekonać
niepewnych i mniej przedsiębiorczych do swoich pomysłów i racji, muszą
mieć wiedzę popartą konkretnymi faktami, które mogą być osiągnięte po
wprowadzeniu ich innowacyjnych pomysłów (produkcja, efekty). To także
niezmiernie istotna cecha dobrego przedsiębiorcy – menadżera, szczególnie
ważna w spółdzielczości, gdzie najważniejsze długofalowe decyzje są podejmowane przez Walne Zgromadzenie, a decyzje dotyczące bieżącej działalności przez Zarząd, często w porozumieniu z Rada Nadzorczą. Umiejętność
przedsiębiorczego współdziałania jest tak specyficzną cechą spółdzielców,
że w większości języków europejskich stała się źródłosłowem określenia
spółdzielczości (z łac. cooperatio – współdziałanie) [Boczar 1979].
■ po drugie – istnienie w środowisku dobrze prosperującej spółdzielni jest
przykładem dla innych osób oraz grup lokalnych i może być inspiracją do
podejmowania podobnych działań. Ponadto każda firma działająca na rynku
tworzy miejsca pracy, aktywizując lokalne środowisko, a w przypadku spółdzielni przetwórczych w rolnictwie przyczynia się do intensyfikacji gospodarstw rolnych. Jak stwierdza Prezydent RP Bronisław Komorowski w przesłaniu do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe, które
odbyło się w kwietniu 2014 r. w Warszawie „Spółdzielczość jest w nowoczesnym państwie szkołą demokratycznego działania, samorządności i zaangażowania obywatelskiego. Spółdzielnie krzewią ducha przedsiębiorczości,
propagują samodzielność i zaradność” [Tęcza Polska – Kwiecień 2014].
Popularność idei spółdzielczych na całym świecie oraz zdolność przystosowania
się do potrzeb i warunków lokalnych, a co szczególnie ważne do funkcjonowania
w różnych systemach społeczno-politycznych, sprawiła że spółdzielcze formy integracji rolników sprzyjają wzmocnieniu ekonomicznemu gospodarstw i ich siły
konkurencyjnej na rynku.
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3. Oddziaływanie spółdzielni na rozwój środowisk lokalnych
Pomijając względy polityczne i sposób zakładania, a także oddziaływania aparatu
rządowo-partyjnego w okresie realnego socjalizmu w Polsce, należy uznać znaczący
wpływ różnych rodzajów spółdzielczości wiejskiej na aktywizację społeczności
lokalnych oraz rozwój gospodarstw rolnych. Oto niektóre przykłady:
■ gminne spółdzielnie w okresie powojennym były praktycznie jedynym
podmiotem, gdzie rolnicy mogli zaopatrywać się w środki produkcji i towary codziennego użytku dla gospodarstw domowych. Skup produktów
rolnych był także domeną spółdzielni gminnych. W ten sposób spółdzielnie w sposób jednoznaczny przyczyniały się do wzrostu produkcji, a więc
aktywizacji środowisk lokalnych w zakresie działalności produkcyjnej gospodarstw indywidualnych. Gminne spółdzielnie odegrały również niemałą
rolę w upowszechnianiu nowoczesnych metod gospodarki rolnej. Gminne
spółdzielnie aktywizowały dzieci i młodzież szkolną poprzez patronat nad
spółdzielniami uczniowskimi. Niebagatelną rolę odegrały w aktywizacji wsi
na polu kultury i oświaty dorosłych. Realizowały ją poprzez ośrodki „Nowoczesna Gospodyni”, wspierając organizację kursów pomocnych kobietom wiejskim w nowoczesnym prowadzeniu domu i gospodarstwa. Innym
rodzajem działalności kulturalno – oświatowej było organizowanie Klubów
Rolnika. Należy te działania, aktywizujące różne grupy społeczności lokalnych docenić, gdyż wpływały one na wzrost produkcji i jej unowocześnienie
w gospodarstwach rolniczych, a poprzez działalność kulturalno-oświatową
sprzyjały aktywnym formom spędzania wolnego czasu przez młodzież.
działalność
rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce przyczyniła
■
się do zagospodarowania znacznej ilości gruntów w okresie powojennym
i stworzenia tysięcy miejsc pracy. Spółdzielnie wprowadzały postęp w zakresie stosowania nowych technologii, nowych bardziej wydajnych odmian
wielu gatunków roślin uprawnych i uszlachetniania ras zwierząt. Były i są
inicjatorami działań kooperacyjnych z rolnikami indywidualnymi w zakresie produkcji zwierzęcej, szczególnie trzody chlewnej, przyczyniając się
w ten sposób do wzrostu produkcji w gospodarstwach rolników indywidualnych.
■ spółdzielczość mleczarska od czasu swojego powstania była głównym inspiratorem aktywizacji gospodarstw rolnych w produkcji mleka. Realizowała to poprzez pomoc w uszlachetnianiu stad krów mlecznych, dogodne
warunki spłaty przez rolników zobowiązań za pobrane za pośrednictwem
spółdzielni środki produkcji i urządzenia niezbędne do podniesienia higieny doju i przechowywania mleka. Spółdzielczość mleczarska organizowała
pokazy i szkolenia oraz służyła fachowym doradztwem dla producentów
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mleka. Te działania przyczyniły się do wzrostu produkcji mleka i poprawy
jego jakości. Od czasu wprowadzenia kwotowania mleka spółdzielczość
mleczarska była i jest głównym jej organizatorem i kontrolerem, przyczyniając się do koncentracji produkcji mleka.

4. Zróżnicowanie podstaw prawnych a rozwój spółdzielczości
w zachodnich krajach UE
W krajach Unii Europejskiej o rozwiniętej gospodarce rynkowej spółdzielnie
funkcjonują bardzo dobrze i w wielu różnych formach prawnych. Ogólnie państwa
piętnastki podzielić można według przyjętej koncepcji prawa spółdzielczego na
trzy zasadnicze grupy:
■ kraje, w których funkcjonuje jedna, ogólna ustawa o spółdzielczości,
■ kraje, w których prawodawstwo spółdzielcze jest zróżnicowane zależnie od
sektora i celów społecznych spółdzielni,
■ oraz kraje, w których brak prawa spółdzielczego, a spółdzielczy charakter firmy określany jest wyłącznie przez umowę założycielską (statut lub regulamin).
Prawodawstwo to na ogół przestrzega zasad spółdzielczych określonych przez
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Jednak w ciągu ostatnich dwóch dekad
w wielu państwach członkowskich, próbując osłabić ograniczenia narzucone przez
formę prawną spółdzielni, czy to z mocy regulacji prawnych czy dobrowolnych
postanowień, wprowadzono istotne zmiany w przepisach regulujących działanie
spółdzielni. Reformy te miały głównie na celu otwarcie spółdzielniom dostępu na
rynki finansowe oraz poluzowanie ograniczeń i wymogów dotyczących zakładania
spółdzielni. Obejmują one m. in.:
■ obniżenie minimalnej liczby osób koniecznej do założenia spółdzielni,
■ umożliwienie udzielanie niektórym członkom więcej niż jednego głosu,
■ rozszerzenie zakresu działalności oraz obrotu z podmiotami nie będącymi
członkami,
■ umożliwienie emitowania własnych obligacji stanowiących kapitał wysokiego ryzyka lub kapitał dłużny,
■ dopuszczenie stron trzecich do uczestnictwa w funduszu udziałowym i dopuszczenie przekształcania spółdzielni w spółki akcyjne.

5. Ekonomia społeczna – aktywizacja poprzez spółdzielnię socjalną
Spółdzielcza forma organizacji przedsiębiorstw znalazła swoje miejsce w koncepcji ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa (organizacje) ekonomii społecznej
w krajach Wspólnoty Europejskiej odgrywają szczególną rolę w regionach o mniej
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korzystnych warunkach, gdzie przedsięwzięcia gospodarcze są mniej zyskowne
i kapitał jest nimi mniej zainteresowany. W tych warunkach poprzez koncentrację
własnych drobnych kapitałów niezamożnej ale przedsiębiorczej ludności lokalnej
w celu stworzenia np. mikro spółdzielni czy drobnych działalności gospodarczych
indywidualnych lub rodzinnych na zasadzie samo zatrudnienia, natomiast te firmy mogą zrzeszać się w spółdzielnię w celu uzyskania większej siły przebicia na
konkurencyjnym rynku. Spółdzielnie takie działają na zasadzie „non-profit” jako
podmiot ekonomii społecznej. Niezbędna jest tu jednak pomoc władz lokalnych
w tego typu przedsięwzięciach. Gmina realizując zadania ze środków własnych
czy pomocowych powinna jednocześnie inspirować powstawanie małych miejscowych firm, które mogą być wykonawcą lub podwykonawcą określonych zadań.
Obecnie istnieją unormowania prawne bezpośrednio umożliwiające wspieranie
tworzenia spółdzielni socjalnych przez niektóre grupy ludności, szczególnie te,
które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie te i ich rozwój powinny przyczynić się do aktywizacji grup społecznych, którym grozi długotrwałe
bezrobocie, lub wykluczenie społeczne. Przykłady pozytywnych osiągnięć na tym
polu istnieją w krajach Europy Zachodniej. W Polsce w ostatnich latach ruch ten
przynosi również pozytywne rezultaty.

6. Współczesność polskiej spółdzielczości wiejskiej
W ostatnich latach w Polsce nastąpiła polaryzacja spółdzielni:
■ słabe i upadające spółdzielnie,
■ spółdzielnie we wszystkich branżach funkcjonujących dobrze, osiągających
relatywnie pozytywne wyniki gospodarcze i finansowe.
Jaka może być przyszłość polskiej współczesnej spółdzielczości – diagnoza
możliwości rozwoju istniejących branż spółdzielni wiejskich wynikająca z analizy
zmian w stanie organizacyjnym w ostatnich 25 latach.
Spółdzielczość produkcyjna i Spółdzielnie Kółek Rolniczych – częściowa stagnacja i dalszy regres;
Spółdzielczość gminna i Spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie – stagnacja;
Spółdzielnie mleczarskie – konsolidacja, lecz ilościowy regres;
Spółdzielnie producentów rolnych (grupy producenckie) – możliwy rozwój
i ilościowy wzrost;
Wiejskie spółdzielnie socjalne – możliwy rozwój i ilościowy wzrost.
Do rozwoju spółdzielczości w Polsce konieczne są zewnętrzne i wewnątrz spółdzielcze impulsy, a mianowicie:
Impulsy zewnętrzne
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■

jednoznaczne określenie stosunku władz RP do istoty i miejsca spółdzielczości w gospodarce narodowej poprzez uchwalenie nowego prawa spółdzielczego z uwzględnieniem tendencji światowych (np. wzmocnienie roli
kapitału, ograniczenie podwójnego opodatkowania itp.). Obecnie obowiązuje w naszym kraju prawo spółdzielcze z 1982 roku. Podejmowane próby
stworzenia nowego prawa spółdzielczego, głównie ze względów politycznych
kończyły się fiaskiem. Obecnie w sejmie jest 7 różnych projektów, lecz nowe
prawo spółdzielcze w tej kadencji Sejmu RP raczej nie zostanie uchwalone;
■ wzmocnienie przekazywania informacji do społeczeństwa o istocie nowoczesnego ruchu spółdzielczego, by ograniczyć wciąż istniejące w świadomości rolników stereotypowe myślenie o tej formie prowadzenia działalności
gospodarczej.
Impulsy wewnątrz spółdzielcze
■ poprawa efektywności gospodarowania – wiele polskich spółdzielni różnych branż osiąga wysokie wyniki, ale istnieje dość znacząca grupa spółdzielni generująca straty i ogłaszająca upadłość m.in. wskutek zbyt często
występującej postawy roszczeniowej członków – obliczonej na doraźne korzyści – starsze załogi nie interesuje inwestowanie w rozwój. Bywa, że istnieje brak zrozumienia i akceptacji dla prorozwojowych działań zarządów;
■ odmłodzenie kadry – otwarcie się na zatrudnianie i przyjmowanie nowych
członków – doświadczenie jest bardzo ważne, lecz wprowadzanie nowych
dobrze wykształconych osób do władz może przynieść pożądane efekty,
gdyż wiedza + młodość + doświadczenie = szansa na sukces,
■ wzmocnienie marketingu i inwestowanie w wyposażenie spółdzielni w nowe
technologie informatyczne służące do księgowania, analiz finansowych, itp.

7. Rola służb doradczych w popularyzowaniu zasad funkcjonowania
spółdzielni
Niezmiernie istotną rolę w popularyzacji wiedzy o ruchu spółdzielczym może
i powinna odegrać doradcza służba rolna, gdyż ma bezpośredni kontakt z rolnikami,
może wpłynąć na świadomość i ukazać korzyści dla rolników płynące ze wspólnego
działania na konkurencyjnym rynku.
Jednym z czynników, być może najważniejszym jest edukacja, w której kluczowe
wydaje się być, szczególnie u starszych rolników, przełamanie barier psychologicznych. Chodzi o uwierzenie, że działanie w zorganizowanej grupie, wspólne
podejmowanie decyzji w zakresie działań długofalowych jak i bieżących, wspólne
funkcjonowanie na rynku jest korzystne gospodarczo i finansowo [Kania 2013].
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Jedną z metod stosowanych w doradztwie jest metoda „otwartego wywierania
wpływu na wiedzę i postawy rolników”. Stosuje ją się m.in. wtedy, gdy rolnicy nie
potrafią rozwiązać swoich problemów, ponieważ posiadają niewystarczającą wiedzę,
a mogliby te problemy rozwiązać nabywając większą wiedzę lub zmieniając swoje
postawy [Kania 2013]. Służba rolna może rolnikom taką wiedzę systematycznie
przekazywać. Konsekwentne działanie na tym polu może skutkować zmianą postawy psychologicznej wobec wspólnego działania. Lecz by realizować tego typu
zadania przedstawiciele publicznej służby rolnej muszą sami posiadać wiedzę i być
przekonani o słuszności idei integracji rolników. Przekonywać skutecznie mogą
przekonani. Z badań przeprowadzonych w roku 2013 przez zespół składający się
z pracowników CDR w Brwinowie Oddz. w Krakowie i pracowników UJ i AR
w Krakowie („Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne
wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Umowa nr KSOW/82/09/2013), wynika, że wiedza na temat spółdzielczości
wśród doradców, co prawda jest nieco lepsza niż wśród badanych rolników, lecz
nie jest ona wystarczająca by szkolić i przekonywać rolników o idei wspólnego
działania. Z tych samych badań wynika, że rolnicy potrzebują wsparcia doradców
przy zakładaniu spółdzielni. Chodzi głównie o informację i pomoc w wyborze
rodzaju spółdzielni (59% wskazań), napisaniu statutu (45%), źródłach wsparcia
finansowego (59%), przygotowania biznesplanu (52%), zorganizowaniu zebrania
założycielskiego(44%) itp. [Vinohradnik 2013].
Aby zwiększyć wiedzę i świadomość w zakresie idei spółdzielczości należy
rozpocząć od szkoleń dla doradców, gdyż to oni mając dobry kontakt ze środowiskiem rolników na swoim terenie mogą wykorzystać swój kapitał i organizowane
szkolenia do przedstawienia idei i mechanizmów funkcjonowania spółdzielni.
Ponadto należy organizować wizyty studyjne do dobrych spółdzielni w Polsce
i za granicą, gdyż doradcy posiadający wiedzę o cechach i funkcjonowaniu spółdzielni, a jeszcze lepiej, gdy zobaczą i ukażą dobre przykłady spółdzielni mogą być
wiarygodni dla rolników.
W przypadku złego funkcjonowania spółdzielni doradca powinien aktywizować
rolników członków spółdzielni. Podczas szkoleń zachęcać rolników do interesowania się funkcjonowaniem spółdzielni. Poczucie wpływu na działalność spółdzielni
zwiększy aktywność i zachęci innych rolników do większej aktywności. Doradca
powinien wskazywać na dobre strony wspólnego działania np. w grupach producenckich – przełamywać wzajemną nieufność, a także analizować czy na terenie
gminy jest możliwość zainicjowania powstania grupy producenckiej lub spółdzielni
socjalnej. Może to być wspólne działanie z ośrodkiem pomocy społecznej przy
zaangażowaniu gminy.
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8. Wnioski
1. Istnieje wzajemna zależność pomiędzy przedsiębiorczością a spółdzielczością –
współczesne spółdzielnie zakładane są i prowadzone przez osoby mające cechy
przedsiębiorców, a dobrze funkcjonujące spółdzielnie aktywizują społeczności
lokalne.
2. Ogólne sformułowanie międzynarodowych zasad spółdzielczych sprzyja działaniu przedsiębiorczemu przy zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni.
3. Zróżnicowanie podstaw prawnych i reformy spółdzielczości w zachodnich
krajach UE, jest pozytywnym impulsem rozwoju tego ruchu.
4. Sektor „Ekonomia społeczna” poprzez spółdzielnie socjalne aktywizuje grupy
ludności, szczególnie te, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.
5. W ostatnich latach w polskiej spółdzielczości po okresie poważnych problemów
i upadłości wielu spółdzielni zachodzi zjawisko polaryzacji, gdyż istnieją słabe
i upadające spółdzielnie oraz spółdzielnie we wszystkich branżach funkcjonujące dobrze, osiągające relatywnie pozytywne wyniki gospodarcze i finansowe.
6. Dla rozwoju spółdzielczości w Polsce konieczne są zewnętrzne i wewnątrz
spółdzielcze impulsy, w tym jednoznaczne określenie stosunku władz RP do
istoty i miejsca spółdzielczości w gospodarce narodowej poprzez uchwalenie
m.in. nowego prawa spółdzielczego, a w samych spółdzielniach poprawa
efektywności gospodarowania, odmłodzenie kadry, wzmocnienie marketingu itp.
7. Niezmiernie istotną rolę w popularyzacji idei spółdzielczej, jako jednego z elementów inicjowania przedsiębiorczości lokalnej powinna odgrywać publiczna
służba rolna poprzez organizowanie szkoleń w celu przedstawienia idei i mechanizmów funkcjonowania spółdzielni i ukazywania przykładów racjonalnie
funkcjonujących spółdzielni oraz zachęcanie rolników do aktywnego uczestnictwa w życiu spółdzielni, której są członkami. Musi ona jednak posiadać wiedzę
i przekonanie co do istoty tego ruchu oraz zachęcać rolników do interesowania
się funkcjonowaniem spółdzielni.
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STRESZCZENIE

Spółdzielczość wiejska w Polsce w okresie ostatnich 25 lat przeżywa poważny kryzys. Istnieje jednak potrzeba odbudowy tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przez wiele lat różne rodzaje spółdzielni wiejskich aktywizowały środowiska lokalne.
Obecnie do rozwoju spółdzielczości w Polsce konieczne są zewnętrzne i wewnątrz spółdzielcze impulsy, w tym jednoznaczne określenie stosunku władz RP do istoty i miejsca
spółdzielczości w gospodarce narodowej, a w samych spółdzielniach poprawa efektywności gospodarowania. Ważną rolę na tym polu powinna odgrywać publiczna służba
rolna poprzez organizowanie szkoleń w celu przedstawienia idei i mechanizmów funkcjonowania tego typu firm i ukazywania przykładów racjonalnie funkcjonujących spółdzielni oraz zachęcanie rolników do aktywnego uczestnictwa w życiu spółdzielni, której
są członkami.
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Over the period of the past 25 years rural co-operatives in Poland have been undergoing a serious crisis. However, there has been a strong need to rebuild such form of an economic activity. For many years different forms of rural co-operatives have been activating
local environments. At present co-operative triggers are needed for the development of
co-operatives in Poland, both internal and external ones, including a clearly determined
attitude of the Polish authorities to the essence and position of the co-operatives in the national economy while as regards the co-operatives themselves – the improvement of their
management efficiency. A public agricultural service should play an important role in that
process by organizing training for the purpose of presenting ideas for and mechanisms
behind the functioning of the co-operatives, and encouraging farmers being members of
the co-operatives to actively take part in their life.
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Warunki skutecznego stosowania ograniczonych dawek herbicydów. Adam
Paradowski. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 54.
Autor przedstawia regulacje prawne oraz praktyczną analizę założeń integrowanej ochrony roślin, a następnie podstawowe założenia stosowania ograniczonych dawek herbicydów w kontekście integrowanej ochrony roślin przed
zachwaszczeniem, z uwzględnieniem metod agrotechnicznych, adiuwantów, kondycjonerów, dawek dzielonych oraz mieszanin. Omawia mechanizmy działania
substancji czynnych oraz warunki wpływające na skuteczność chwastobójczą.
W publikacji zamieszczono także zalecenia ogólne i szczegółowe do wdrażania
obniżonych dawek herbicydów w odniesieniu do poszczególnych upraw, takich
jak: zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak.
Opracowanie dedykowane przede wszystkim doradcom rolniczym, może być
również przydatne dla rolników oraz pracowników szkół i uczelni rolniczych.
Metody wpływające na poprawę żyzności gleb. Opracowanie: Danuta Nowak,
Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska. Wydawca: Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 43.
Stosowane coraz częściej uproszczone technologie uprawy, nastawione na uzyskiwanie wysokich plonów, mogą zakłócać równowagę biologiczną środowiska
glebowego i prowadzić do zmęczenia gleby czy wręcz jej wyjałowienia. W opracowaniu oprócz przedstawienia właściwości gleby, a także stanu jej degradacji w wyniku erozji, wyczerpania składników pokarmowych, czy zakwaszenia, podjęto temat zabiegów mających poprawić żyzność gleb, takich jak: stosowanie właściwie
dobranego płodozmianu, wapnowanie, nawożenie, reprodukcję glebowej materii
organicznej, czy właściwie prowadzone zabiegi uprawowe, w zależności od systemu uprawy roli. W ostatniej części opracowania przedstawione zostały normy
prawne i programy chroniące środowisko glebowe , w tym Europejska Karta Gleby.
Pozycja skierowana do rolników, doradców rolniczych, może być również
przydatna dla uczniów szkół i techników rolniczych, studentów uczelni rolniczych oraz innych osób związanych zawodowo z rolnictwem.
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WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach 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. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu i adres
poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F ORM A LNO -PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.
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