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ARTYKUŁY
RYSZARD KAMIŃSKI, ROMAN SASS
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

REORIENTACJA ZAWODOWA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM,
NOWE WYZWANIE DLA DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju gospodarstw rolnych
w województwie kujawsko-pomorskim, a potrzeba reorientacji rolników i członków rodzin

Po roku 1989 nastąpiło w polskim rolnictwie szereg znaczących zmian spowodowanych przejściem z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej. Procesy dostosowawcze w rolnictwie zdecydowanie nasiliły się po integracji
Polski z Unią Europejską [Józwiak 2007, Karwat-Woźniak 2005, Mańko i inni
2007]. Praca we własnym gospodarstwie rolnym przestaje być wystarczającym
źródłem dochodu dla większości rolników i członków rodzin rolniczych. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiły się opracowania mówiące o ogromnej skali bezrobocia na wsi, przy czym wskazywano na tzw. bezrobocie ukryte,
czyli nadwyżki niewykorzystanej siły roboczej występujące najczęściej w niewielkich gospodarstwach [Frenkel 1977, 2001]. Na podstawie danych Powszechnego
Spisu Rolnego z roku 1996 w gospodarstwach domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego i działki rolnej łącznie tzw. „populacja zbędnych” liczyła 917 tysięcy osób [Frenkel 2003]. Dane PSR 2010 wskazują na wzrost
osób zbędnych w gospodarstwach rolnych nawet do miliona osób [Frenkel 2012].
Jak wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na 1 563 tysiące gospodarstw rolnych o wielkości powyżej jednego hektara, aż 92,1% ma powierzchnię
nie przekraczającą 20 ha [PSR 2011]. Uwzględniając aktualne trendy rozwojowe
można założyć, że praktycznie w każdym z takich gospodarstw przynajmniej jedna osoba powinna poszukać dla siebie dodatkowego źródła dochodu.
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Podobna sytuacja występuje w województwie kujawsko-pomorskim. Pomimo,
że rolnictwo w tym województwie zaliczane jest do jednych z najlepszych w kraju
[Poczta i inni 2012, Zegar 2003], to większość gospodarstw ma za mały potencjał,
aby uzyskać dochód umożliwiający utrzymanie rodziny i finansowanie rozwoju
gospodarstwa. Około 80% gospodarstw to gospodarstwa nierozwojowe (mniejsze
niż 20 ha UR). W tej sytuacji znaczna cześć rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i członków ich rodzin będzie musiała poszukiwać dodatkowych
dochodów poza gospodarstwem.
W świetle danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz danych z gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną Polski FADN (system rachunkowości
obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich UE) wynika, że po wstąpieniu Polski do UE i wsparciu naszych gospodarstw środkami w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie i inne instrumenty WPR) w dalszym
ciągu liczba gospodarstw nierozwojowych w stosunku do okresu przed akcesją
nie zmalała [Poczta i inni 2012].
Wyliczenia wykonane na podstawie danych ogólnokrajowych wykazują, że przyjmując jako kryterium rozwoju gospodarstwa dodatnią wartość inwestycji netto
i uzyskanie dochodu parytetowego, kryterium to spełniały gospodarstwa należące
do czterech (spośród sześciu) grup wielkości standardowej produkcji1, tj.: średnio
małe, średnio duże, duże oraz bardzo duże (tabela 1). W pozostałych dwóch grupach, tj.: gospodarstwa bardzo małe i małe, inwestycje netto były ujemne. W ten
sposób granicę wielkości ekonomicznej (liczonej standardową produkcją) określić
można na 25 tys. euro. Dlatego też gospodarstwa znajdujące się w grupie średnio
małych i większe, posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny (są w stanie realizować inwestycje netto oraz dokonać opłaty pracy na poziomie co najmniej parytetowym), dysponując jednocześnie zasobami ziemi o średniej powierzchni około
30 ha (tabela 1).
Przyjmując powierzchnie gospodarstwa jako kryterium rozwoju, w województwie kujawsko-pomorskim jest 6 373 (9,4%) gospodarstw powyżej 30 ha
(tabela 2). Z ekspertyzy wykonanej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przez zespół pod kierunkiem W. Poczty wynika, że również dochód parytetowy
i zdolność do realizacji inwestycji netto posiadają gospodarstwa o powierzchni
powyżej 20 ha [Poczta i inni 2013]. Zatem dla oszacowania liczby osób w województwie kujawsko-pomorskim, które wymagają wsparcia w celu przygotowania
ich do poszukiwania dodatkowych dochodów poza gospodarstwem rolnym przyjęto w świetle wyżej przedstawionych faktów następujące założenia.
1 Standardowa produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana z l ha lub od l zwierzęcia w ciągu l roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych [Goraj i inni 2012].
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Gospodarstw nierozwojowych o powierzchni do 20 ha w województwie kujawsko-pomorskim jest ponad 55 tys. W tej grupie gospodarstw na szczególną uwagę
zasługują gospodarstwa do 5 ha. Niestety, rolnicy ci są w niewielkim stopniu zainteresowani reorientacją (rysunek 4). Dla ustalenia liczby osób, które powinny poddać się procesowi reorientacji w celu poszukiwania dodatkowych dochodów poza
gospodarstwem, przyjęto następujące założenia:
1. Gospodarstw do 5 ha było w 2010 roku 21 821, w tej grupie gospodarstw
20% rolników i domowników powinno być objętych reorientacją, to jest
4 364 osoby,
2. Gospodarstw o powierzchni 5–20 ha było w 2010 roku 33 606, w tej grupie
gospodarstw co najmniej jedna osoba powinna być objęta reorientacją , co
daje 33 606 osób,
3. Gospodarstw o powierzchni 20–30 ha było w 2010 roku 6 114, w tej grupie
gospodarstw 50% rolników i domowników powinno być objętych reorientacją, tj. 3 057 osób.
Z przedstawionych obliczeń wynika, że liczba potencjalnych osób wywodząca się z gospodarstw nierozwojowych wynosi w województwie kujawsko-pomorskim około 41 tysięcy. Podobna sytuacja występuje również w pozostałych
województwach, są regiony Polski (południowa i południowo wschodnia część),
w których nadwyżka siły roboczej jest jeszcze większa, zatem jest to olbrzymi problem społeczny i ekonomiczny dotyczący całej Polski.
Przedstawiona powyżej sytuacja była bezpośrednią inspiracją do podjęcia
w 2008 roku przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR)
działań na rzecz reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin. W 2010
roku rozpoczęto wdrażanie projektu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla
rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”. Celem projektu jest przygotowanie rolników i domowników do podejmowania nowych aktywności zawodowych
na obszarach wiejskich poprzez zdobywanie kwalifikacji ułatwiających znalezienie dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu. Beneficjentami projektu było
4000 rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS.
Celem badań było rozpoznanie potencjału produkcyjnego gospodarstw i zamierzeń inwestycyjnych rolników – beneficjentów projektu „NOWY ZAWÓD
– NOWA SZANSA”. Ponadto przedstawiono działania podejmowane przez
KPODR w Minikowie na rzecz reorientacji zawodowej rolników i domowników
w województwie kujawsko-pomorskim.
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Tabela 1
Produkcja, inwestycje i dochody gospodarstw rolnych w zależności od
wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego w 2010 roku
Klasy wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych (tys. €)
Wyszczególnienie

Razem

Powierzchnia UR (ha)

19,2

Bardzo
małe
2<€<8
8,6

Produkcja ogółem (zł)

100 969

34048

Dopłaty do inwestycji (zł)

Małe
8 <€< 25
71763

15,8

Średnio
Średnio
Duże
małe
duże
25 <€< 50 50 <€< 100 100 <€< 500
32,3
54,1
132,0
178 040

348 877

969 111

Bardzo
duże
>500€
1 036,3
7 011 865

922

186

701

2195

4183

9689

30746

Amortyzacja (zł)

15760

8024

13684

26934

43654

90631

603 111

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego (zł)

38289

14742

31702

78356

144 755

311 430

938 017

Dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego na
osobę pełnozatrudnioną
członka rodziny (zł/FWU)

23827

11 009

19820

43488

75577

156 146

350 721

Inwestycje brutto (zł)

14021

1210

7698

34303

78009

163 175

1 100 496

Inwestycje netto (zł)

-1 740

-6814

-5986

7368

34355

72543

497 385

-13 130

-25716

-17239

6171

36173

115 423

312 622

Nadwyżka ponad
parytetową płacę (dochód
z gospodarstwa – KRUS –
przeciętna płaca)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Tabela 2
Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych
w województwie kujawsko-pomorskim
Grupa obszarowa gospodarstw
1–5 ha UR
5–7 ha UR
7–10 ha UR
10–15 ha UR
15–20 ha UR
20–30 ha UR
30–50 ha UR
50 i więcej ha
Razem gospodarstw

Liczba gospodarstw
21821
6936
9570
10721
6379
6114
3983
2390
67914

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PSR 2010.

Struktura gospodarstw
32,13
10,22
14,09
15,79
9,39
9,00
5,86
3,52
100,00
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2. Materiały i metoda badań
Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym w badaniach był Indywidualny Plan Reorientacji Zawodowej (IPRZ), który został sporządzony dla każdego beneficjenta projektu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA”. Celem zasadniczym IPRZ była diagnoza predyspozycji zawodowych osób uczestniczących
w projekcie. Ważną częścią IPRZ były informacje o gospodarstwie, a także aktywność inwestycyjna rolnika w ostatnich 10 latach i zamierzenia na przyszłość. Dla
obiektywnej oceny potencjału produkcyjnego i możliwości rozwoju gospodarstwa
wykorzystano metodę opisową posiłkując się zestawieniami tabelarycznymi.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki z 1 242 IPRZ sporządzonych
w 2012 roku. Ogółem w roku 2012 wyraziło chęć uczestnictwa w projekcie 1 368
rolników i członków rodzin. Do analizy wzięto dane pochodzące z 1 242 IPRZ, ze
względu na istotne uchybienia pominięto 126 IPRZ. Uczestnikami projektu mogą
być rolnicy – właściciele gospodarstw i małżonkowie – współwłaściciele, a także
pozostali członkowie rodziny – domownicy, ubezpieczeni w KRUS. Na pytania dotyczące gospodarstwa nie odpowiadali domownicy. W przypadku zadeklarowania
się jako domownik, osoba ta przechodziła do diagnozy predyspozycji i oczekiwań
zawodowych. Dlatego też, w wynikach badań podano wypowiedzi rolników i ich
małżonków – współwłaścicieli gospodarstw, takich osób było w 2012 roku 1080.
Ze względu na ograniczony zakres pracy nie jest możliwe przedstawienie wszystkich danych dotyczących gospodarstwa rolnego zawartych w IPRZ.
Pytania zawarte w IPRZ były w większości przypadków zamknięte, natomiast
osoby sporządzające IPRZ mogły w niektórych pytaniach wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wówczas liczba wskazań jest większa niż liczba osób, których IPRZ
poddano analizie (1 080 osób). Pomimo, że beneficjenci mogli bez problemu wybrać odpowiedź, to niemalże w każdym pytaniu są sytuacje, że część beneficjentów nie udzieliła odpowiedzi, w tabelach 3 i 4 zapisano to w pozycji brak odpowiedzi. Ponieważ są pytania, w których brak odpowiedzi był znaczący, strukturę
odpowiedzi obliczono w dwóch wariantach:
l I wariant, przyjmując jako podstawę odniesienia (100) liczbę beneficjentów
– 1080 osób,
l II wariant, przyjmując jako podstawę odniesienia (100) sumę liczby wskazań ogółem z pominięciem pozycji brak odpowiedzi.
Drugi wariant jest właściwszy do interpretacji, jeżeli osoba wypełniająca IPRZ
nie udzieliła odpowiedzi to nie wiadomo z jakiego powodu (nie umiała wskazać
właściwej odpowiedzi lub nie chciała odpowiedzieć). Obliczona struktura odpowiedzi dla wariantu pierwszego i drugiego może wyraźnie się różnić (tabele 3,4).
Przedstawienie struktury odpowiedzi dla dwóch wariantów jest jednak zasadne
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z tego powodu, że są pytania, w których – brak odpowiedzi jest znikomy, a beneficjent projektu mógł wskazać tylko jedną odpowiedź, wówczas różnica pomiędzy
wariantami jest nie wielka i interpretacja wyników nie jest obarczona dużym błędem (tabela 4 zamierzenia inwestycyjne).

3. Potencjał produkcyjny gospodarstw i zamierzenia inwestycyjne
rolników
Spośród wszystkich badanych dominującą grupę stanowiły kobiety (56,44%)
i osoby młode do 40 roku życia, których udział w ogólnej populacji stanowił ponad
60%. Udział osób starszych jest znacznie mniejszy – 37,35% (rysunek 1). W grupie badanych dominują właściciele gospodarstw – ponad 47% i współwłaściciele
– współmałżonkowie – niecałe 40%. Mały jest natomiast udział domowników –
13,4% ogółu badanych. Ważną cechą charakteryzującą kwalifikacje osób uczestniczących w projekcie jest wykształcenie (rysunek 2). Dominują zdecydowanie
osoby ze średnim wykształceniem – 47,42% i zawodowym – 32,37%, również
udział osób z wyższym wykształceniem jest znaczący – 10,87%. Razem udział
osób z wykształceniem średnim i wyższym to prawie 60% (58,29%), świadczy to
o wysokich potencjalnych kwalifikacjach uczestników projektu.
Jeżeli chodzi o doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa to biorąc pod
uwagę lata prowadzenia gospodarstwa nie ma wyraźnej dominacji, rozkład badanych jest niemalże identyczny zarówno dla osób z małym doświadczeniem jak
i długim okresem prowadzenia gospodarstwa, powyżej 10 lat (rysunek 3). Na
uwagę zasługuje fakt, że stosunkowo mały jest udział osób z bardzo małych gospodarstw – do 5 ha UR, grupa ta stanowi 13,43%, jest to na podobnym poziomie
jak liczba osób z gospodarstw 30–50 ha, które zalicza się do gospodarstw rozwojowych. Zdecydowanie dominują osoby wywodzące się z gospodarstw o powierzchni 5,1–15,0 ha (36,85%). Na uwagę zasługuje opinia badanych co do możliwości
rozwojowych gospodarstw, aż 60,8% badanych oceniło swoje gospodarstwo jako
rozwojowe lub mające szansę na rozwój2, tylko 21% badanych zaliczyło gospodarstwo do grupy nierozwojowych. Ponadto 18% badanych nie potrafiło zaliczyć
gospodarstwa do określonej grupy (rysunek 6). Nie powinna dziwić dość optymistyczna wizja rozwoju gospodarstwa, ponieważ 78,7% badanych wskazało, że
gospodarstwo produkuje głównie na rynek lub wyłącznie na rynek. A tylko 21,3%
wypowiedziało się, że celem działalności gospodarstwa jest produkcja wyłącznie
lub głównie na własne potrzeby (rysunek 5).
2 Przez gospodarstwo rozwojowe rozumiano gospodarstwo, które zapewnia środki na utrzymanie rodziny i generuje nadwyżkę na finansowanie inwestycji.
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O sile ekonomicznej oraz o zamierzeniach dotyczących przyszłości gospodarstwa świadczą nakłady inwestycyjne, zarówno wielkość poniesionych nakładów
jak i kierunek inwestowania. Z wypowiedzi beneficjentów wynika, że większość
inwestowała średnio w ciągu 10 minionych lat prawie dwukrotnie. Nie inwestowało 188 rolników – 9,23%. Najczęściej inwestowano w zakup maszyn – 32,77%,
budowę i modernizację budynków – 22,84% i zakup gruntów – 14,63% (tabela 3).
Z wypowiedzi rolników wynika, że środki na realizacje inwestycji pochodziły
z własnych oszczędności, kredytów preferencyjnych i funduszy Unii Europejskiej.
W znikomym stopniu rolnicy korzystali z kredytów komercyjnych – 4,99%, jest to
zrozumiałe ze względu na dużo wyższe koszty kredytów komercyjnych, w sytuacji
gdy dostępne były znacznie tańsze kredyty z dopłatą ARiMR, a w późniejszym
okresie środki Unii Europejskiej w ramach SAPARD, SPO, PROW 2004–2006
i 2007–2013 (tabela 3).
Tabela 3
Kierunki inwestowania i sposób finansowania inwestycji
Wyszczególnienie

Liczba wskazań

Wariant I

Wariant II

30

2,78

1,47

Zakup gruntów

297

27,50

14,63

Budowa, modernizacja budynków

465

43,06

22,84

Zakup maszyn

667

61,76

32,77

Zakup zwierząt

157

14,54

7,71

Zakup lub budowa innych środków trwałych

231

21,39

11,35

Nie inwestowałem

188

17,41

9,23

Brak odpowiedzi

70

6,48

2105

194,92

Wydatki inwestycyjne w ostatnich 10 latach
Zakup gospodarstwa

Ogółem

100,00

Koszty inwestycji zrealizowanych w minionych 10 latach (zł)
Do 10 000 zł

38

3,52

4,85

152

14,07

19,39

30 000 – 50 000 zł

111

10,28

14,16

50 000 – 100 000 zł

136

12,59

17,34

100 000 – 200 000 zł

131

12,13

16,71

200 000 – 500 000 zł

143

13,24

18,24

64

5,93

8,16
1,15

10 000 – 30 000 zł

500 000 – 1 000 000 zł
Powyżej 1 000 000 zł
Brak odpowiedzi
Ogółem

9

0,83

296

27,41

1080

100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z IPRZ.
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Koszty jakie ponieśli rolnicy na realizację inwestycji są zróżnicowane i nie można wyodrębnić dominującej kwoty. Natomiast znaczną grupę stanowią rolnicy,
którzy wydali ponad 100 tys. zł, rolników takich było 347 tj. 44,26%. W tej grupie
73 rolników zadeklarowało, że wydali na inwestycje powyżej 500 tys. zł. Główne oczekiwania jakie mieli rolnicy inwestujący dotyczyły zwiększenia dochodów
– 29,6% i zmniejszenia uciążliwości pracy około – 32,1% beneficjentów. Na uwagę
zasługuje również sprostanie wymaganiom ochrony środowiska i/lub zapewnienie
dobrostanu zwierząt –17,35% beneficjentów [Sass 2013b].
Zrealizowane inwestycje, wielkość poniesionych wydatków jak i główne oczekiwania związane z podejmowaniem inwestycji dowodzą o nastawieniu prorozwojowym większości rolników, którzy ponadto widzą potrzebę nabycia nowych umiejętności, aby zwiększyć swoje możliwości w poszukiwaniu dodatkowej pracy.
Na tym tle interesująco przedstawiają się zamierzenia beneficjentów związane z planowanymi inwestycjami, pośrednio świadczy to o fakcie, czy postrzegają gospodarstwo
jako rozwojowe. Spośród ogółu beneficjentów dominuje grupa rolników, która zamierza w najbliższym okresie inwestować. Prawie 20% zamierza inwestować w ciągu roku,
a 42% w ciągu 2–4 lat. Nie zamierza inwestować około 27% rolników. Spośród planowanych inwestycji dominuje zakup maszyn i urządzeń – 42,9%, budowa i modernizacja
budynków – 26,15%. Na uwagę zasługuje grupa rolników, która zamierza powiększyć
gospodarstwo – 18,64% (tabela 4). Jeżeli chodzi o kwotę planowanych wydatków to dominują wydatki 50–200 tys. zł, są i tacy rolnicy, którzy planują wydać powyżej 500 tys. zł,
jest ich około 3%. Jako główne powody nie podejmowania inwestycji badani wskazali niskie dochody – 26,63% i zbyt małe gospodarstwo, które nie ma szans na rozwój – 22,7%,
jak i brak opłacalności inwestowania w rolnictwo – 13,87%. Na uwagę zasługuje także
grupa beneficjentów projektu, która zamierza zmienić zawód – 11,41% nosi się z takim
zamiarem [Sass 2013b].
Tabela 4
Zamierzenia inwestycyjne, rodzaj i koszty planowanych inwestycji
Wyszczególnienie

Liczba
wskazań

Wariant I

Wariant II

18,80

19,01

Zamiar inwestowania w gospodarstwie
W najbliższym roku

203

W okresie 2 – 4 lat

444

41,11

41,57

Za 5 i więcej lat

137

12,68

12,83

Nie zamierzam inwestować

284

26,30

26,59

Brak odpowiedzi
Ogółem

12

1,11

1080

100,00

100,00
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Liczba

Wyszczególnienie

wskazań

Wariant I

Wariant II

Jaki rodzaj inwestycji będzie realizowany
Zakup gruntów

231

14,92

18,64

Budowa lub modernizacja budynków

324

20,93

26,15

Zakup maszyn i urządzeń

532

34,37

42,94

Zakup zwierząt – stado podstawowe

71

4,59

5,73

Zakup lub budowa innych środków trwałych

26

1,68

2,10
4,44

Inne
Brak odpowiedzi
Ogółem

55

3,55

309

19,96

1548

100,00

100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z IPRZ.

4. Działania na rzecz reorientacji zawodowej rolników i mieszkańców
wsi podjęte przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
W 2008 roku KPODR uruchomił nowy rodzaj działań w ramach tzw. reorientacji zawodowej rolników i mieszkańców wsi. W powiatach mogileńskim,
toruńskim i aleksandrowskim zrealizowano pilotażowe projekty z tego zakresu,
oraz opracowano koncepcję rozszerzenia działalności w kolejnych latach. Badania reprezentatywnej grupy rolników wykonane przez naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykazały duże potrzeby działań na rzecz reorientacji [Pierwszy krok do reorientacji…, Minikowo
2009]. Na podstawie badań przeprowadzono serię spotkań z liderami organizacji rolniczych, samorządów gminnych, powiatowych oraz instytucji rynku pracy.
W wyniku dyskusji powstała metodyka działań na rzecz reorientacji, wpisana następnie do projektu wdrożeniowego, który został przyznany KPODR Minikowo
do wdrażania od początku 2010 roku (poddziałanie 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ważnym elementem realizowanej metodyki reorientacji
zawodowej jest potraktowanie współpracy z beneficjentami jako procesu. Reorientacja zawodowa w takim ujęciu to długotrwały proces składający się z prowadzenia szerokiej akcji informacyjno – promocyjnej wśród rolników, dotarciu
i poddaniu analizie sytuacji całej rodziny rolniczej oraz gospodarstwa rolnego
jako podmiotu gospodarczego. W ostatecznym rozrachunku jeden lub więcej
członków rodziny podejmuje decyzję o podjęciu zmiany wykonywanego zawodu. Osobie, która zdecydowała się dokonać reorientacji zawodowej przygotowany
doradca z KPODR Minikowo pomaga opracować Indywidualny Plan Reorien-
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tacji Zawodowej (IPRZ). Metodyka IPRZ została wypracowana z licencjonowanymi doradcami zawodowymi oraz specjalistami Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu. Z IPRZ opracowanego podczas kilku – kilkunastu godzin rozmów
z rolnikiem (domownikiem) wynika miedzy innymi jakie działania powinny być
podjęte na drodze do zmiany zawodu i jaki jest potencjalny nowy cel zawodowy
oraz w jaki sposób beneficjent przy pomocy doradcy zamierza go osiągnąć. Integralnym elementem IPRZ jest wskazanie potencjalnych kierunków nowej profesji
oraz kursów zawodowych, motywacyjnych i innych, które mają pomóc beneficjentowi osiągnąć cel zawodowy. Krótkie podsumowanie działań podejmowanych przez KPODR w latach 2010–2013 na rzecz reorientacji i uzyskane rezultaty
przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Działania i rezultaty reorientacji rolników i członków rodzin
w województwie kujawsko-pomorskim
Działania podjęte przez KPODR na rzecz reorientacji
rok 2010 projekt
„Czas na zmiany – reorientacja zawodowa rolników”
lata 2010–2013 projekt
„NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA
dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”
l

przeszkolenie 38 doradców ds. reorientacji

l

utworzenie 19 powiatowych biur
reorientacji zawodowej

l

l

l

Uzyskane rezultaty
l

analiza sytuacji 480 gospodarstw

l

360 osób ukończyło specjalistyczne kursy zawodowe

l

opracowanie do końca 2013 roku
4 000 Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej

l

liczba osób, które ukończyły kursy zawodowe:
• 408 osób – kurs na operatora koparko-ładowarki,
• 499 osób – kurs księgowości
małych i średnich przedsiębiorstw,
• 311 osób – kurs kierowcy kategorii C oraz C+E,
• 38 osób – kurs na organizatora
przyjęć okolicznościowych,
• 244 osób – kurs florystyczny
z elementami dekoracji wnętrz,
• 137 osoby – ukończyło kurs opiekunki dziennej,
• 81 osób – kurs spawacza,
• 61 osób – kurs kucharski,
• 51 osób – kurs fryzjerski,
• 527 osób – warsztaty motywacyjne i szkolenia
z przedsiębiorczości.

kampania rekrutacyjno-promocyjną w regionalnej
i lokalnej prasie, radiu i telewizji, wśród sołtysów,
w urzędach pracy, gminach, parafiach i szkołach

monitoring aktywności beneficjentów
po ukończeniu kursów,
w 2012 roku monitoringiem objętych zostało 937 osób
spośród wszystkich objętych reorientacją (dla których
wcześniej opracowano indywidualne plany i skierowano na specjalistyczne szkolenia).

l

44 osoby zdobyły zatrudnienie etatowe,

l

33 osoby podjęły działalność gospodarczą,

l

176 osób podjęło pracę dorywczą
lub sezonową w nowym zawodzie,

l

ogółem 253 osoby (27%) podjęło
aktywność pozarolniczą,

l

49 (5,2%) osób zrezygnowało
z ubezpieczenia w KRUS i przeszło do ZUS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KPODR Minikowo.
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Kursy specjalistyczne obejmują średnio od 90 do 180 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz obowiązkowo kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego udział oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności przydatnych do podjęcia pracy lub samozatrudnienia w określonym zawodzie. Ważnym elementem procesu reorientacji jest założenie, że skierowanie
na kurs wynika z oczekiwań beneficjenta wyrażonych w Indywidualnym Planie
Reorientacji Zawodowej, nie zaś z wcześniej ustalonego limitu specjalistycznych
kursów. Na podkreślenie zasługuje wysoka aktywność pozarolnicza beneficjentów projektu, ogółem 253 osoby (27%) podjęły taką aktywność (tabela 5). Jednak
najbardziej pożądanym rezultatem byłoby formalne podjęcie zatrudnienia i „wyjście z systemu KRUS”, które jak dotąd pojawia się znacznie rzadziej (5,2%). Rolnicy i członkowie ich rodzin zdecydowanie wolą pozostać „pod kloszem” KRUS,
deklarując co najwyżej podejmowanie pracy dorywczej.
Po trzech, a następnie po dziewięciu miesiącach od zakończenia kursu zawodowego doradcy ds. reorientacji kontaktują się ponownie z beneficjentami w ramach tzw. „towarzyszenia”, dzięki czemu możliwe jest doradztwo uzupełniające,
a także śledzenie osiąganych rezultatów. W przypadku rolników trudno w programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mówić o klasycznej
efektywności zatrudnieniowej, gdyż rolnicy – płatnicy KRUS nie są osobami bezrobotnymi w momencie przystąpienia do procesu reorientacji. Każdy rodzaj podjęcia zatrudnienia po ukończeniu kursu należy więc w przypadku rolników traktować jako znaczny sukces procesu reorientacji. Niemal dziesięciokrotnie większa
opłata miesięczna jaką musi ponieść osoba zatrudniona w ZUS, w porównaniu
z KRUS, jest wyraźnym czynnikiem zniechęcającym do dokonania takiej zmiany.
Pomimo tego zdarzają się jednak osoby, które po ukończeniu kursów znajdują
trwałe zatrudnienie i ubezpieczają się w ZUS. W ramach opisanego wyżej procesu
towarzyszenia, doradcy rejestrowali zarówno przypadki zatrudnienia etatowego,
podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej jak i pracy dorywczej (tabela 6).
Tabela 6
Skuteczność kursów w stosunku do liczby osób, które ukończyły kurs o danej
tematyce (rozumiana jako podjęcie pracy na etacie, pracy dorywczej lub
założenie działalności gospodarczej)
Nazwa kursu

Liczba
absolwentów
kursu

Liczba osób, które
weszły na rynek
pracy po kursie

Skuteczność
kursu (%)

Organizator przyjęć okolicznościowych

38

23

60,53

Opiekun dzieci lub osób starszych/niepełnosprawnych

24

13

54,17

408

128

31,37

Operator koparko-ładowarki
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Nazwa kursu
Kierowca kat C i C+E

Liczba
absolwentów
kursu

Liczba osób, które
weszły na rynek
pracy po kursie

Skuteczność
kursu (%)

311

54

17,36

Spawacz

81

10

12,35

Kucharz

122

13

10,66

Florystka

244

23

9,43

Księgowość

499

38

7,62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KPODR Minikowo.

Największą skuteczność zatrudnieniową, choć przy niewielkiej liczbie absolwentów osiągnął kurs organizatora przyjęć okolicznościowych. Niewiele mniejszą kurs opiekuna dzieci lub osób starszych, gdzie ponad połowa absolwentów
zadeklarowała podjęcie różnej formy zatrudnienia. Z pewnością oznacza to nowe
trendy na rynku pracy w środowiskach wiejskich. Dopiero na trzecim miejscu
znalazł się, również ze znaczą skutecznością, kurs operatora koparko-ładowarki,
co wynika z budowy w ostatnich latach wielu dróg i realizacji na dużą skalę innych inwestycji. Najmniejszą skutecznością, ale za to z dużym zainteresowaniem,
spotkał się kurs księgowości. W większości przypadków wybierały go żony rolników, widząc szansę na nową profesję wraz z wprowadzeniem podatku dochodowego w rolnictwie. W obecnej sytuacji pozostaje to jednak w sferze planów – tak
też deklarują absolwenci (głównie absolwentki) tych kursów.
Wśród kluczowych problemów dotyczących działań na rzecz reorientacji należy wskazać brak szczegółowej diagnozy gospodarstw „nierozwojowych”
i członków rodzin tych rolników. Statystyki KRUS, GUS, bazy danych ośrodków
doradztwa rolniczego, powiatowych urzędów pracy i innych instytucji nie dają
jednoznacznych informacji ilu tak naprawdę rolników i domowników potrzebuje
reorientacji zawodowej. Potrzebne są tu szczegółowe badania, które dadzą pogląd
co do realnej skali problemu. Dotychczasowe wsparcie z zakresu reorientacji zawodowej realizowane w skali całego kraju miedzy innymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004–2006 oraz
inne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, miało charakter incydentalny i krótkotrwały (bez zakorzenienia w środowisku lokalnym). Potrzebne
są więc długofalowe działania doradcze, utworzenie biur reorientacji, powołanie
lokalnych koalicji na rzecz reorientacji takich instytucji jak: ośrodki doradztwa
rolniczego, organizacje rolnicze, urzędy pracy, samorządy lokalne, lokalne grupy działania, inne organizacje pozarządowe i inni. Niewątpliwym ograniczeniem jest również brak odpowiedniego przygotowania doradców rolniczych, ale
również innych instytucji (urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej itp.)
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do zajmowania się rolnikami i członkami rodzin rolniczych w zakresie przekwalifikowań. Potrzebne jest więc dokształcanie kadry w kierunku reorientacji zawodowej rolników i domowników.

5. Podsumowanie
Po integracji z Unią Europejską przyspieszył proces zróżnicowania sytuacji
dochodowej gospodarstw rolnych. Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 jak
i prognozy do roku 2020 wskazują na kilkaset tysięcy osób zatrudnionych aktualnie w gospodarstwach rolnych, które będą zmuszone poszukać dla siebie dodatkowego lub alternatywnego źródła utrzymania. Z przeprowadzonych szacunkowych
wyliczeń w województwie kujawsko-pomorskim takich osób jest około 41 tysięcy.
Z przeprowadzonych analiz Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej
wynika, że rolnicy wyrażający gotowość podjęcia reorientacji zawodowej wywodzą
się głównie z gospodarstw powyżej 5 hektarów, dominują gospodarstwa 5–30 ha.
Beneficjentami projektu są osoby młode do 40 roku życia z średnim i wyższym
wykształceniem. Jako podstawowy cel działalności gospodarstwa wskazali produkcję głównie lub wyłącznie na rynek (78,7%). Ponadto 60% rolników oceniło swoje gospodarstwo jako rozwojowe lub mające szanse na rozwój. Jednakże
wśród tych rolników wzrasta świadomość, że gospodarstwo ich już teraz albo
w niedalekiej przyszłości nie będzie w stanie zapewnić dochodu gwarantującego
rozwój gospodarstwa i utrzymanie rodziny. Z kolei reorientacją w małym stopniu zainteresowani są rolnicy i domownicy z najmniejszych gospodarstw, uczestnikami projektu było zaledwie 13,43% osób wywodzących się z gospodarstw do
5 ha. Wynika to z tego, że część rolników i domowników wywodząca się z małych
obszarowo gospodarstw już ma dodatkowe źródło dochodu. Natomiast rolnicy
starsi, o niskich kwalifikacjach i małej mobilności przyjęła strategie przetrwania,
dodatkowo ułatwia im to obowiązujący w Polsce system płatności obszarowych
[Sass 2013a, Sikorska 2012].
Reorientacja powinna być traktowana nie jako pojedyncze szkolenia zawodowe, czy doradztwo, ale jako proces odbywający się na linii doradca rolniczy (specjalizujący się w tym zagadnieniu) – rodzina rolnika. Proces reorientacji winien
obejmować działania edukacyjne i informacyjne wyrabiające wśród rolników
zdolność oceny skutków przemian strukturalnych w rolnictwie, a także rosnących wymagań rynku pracy wynikających z rozwoju gospodarki rynkowej. Trudne kwestie związane z decyzją o rezygnacji z korzystnego ubezpieczenia w KRUS
na rzecz trwałego zatrudnienia i przejścia do ZUS z pewnością są dużym wyzwaniem dla odchodzenia od rolnictwa i poszukiwania rozwiązań systemowych
w skali ogólnopolskiej.
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Doświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pokazują realną skalę zapotrzebowania na wsparcie w reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin. Warte podkreślenia jest również specyficzne podejście do doradztwa – reorientacji obejmującej zwykle całe rodziny rolnicze.
Jeżeli w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie rolnictwo zaliczane jest do
najlepszych w Polsce, problem sytuacji dochodowej gospodarstw urasta obecnie
do takich rozmiarów, że należy podjąć zdecydowane kroki, aby zaproponować realną alternatywę dla wielu rolników i członków ich rodzin, to w regionach o mniej
intensywnym i wydajnym rolnictwie kwestie te wymagają jeszcze większego zainteresowania. Z tej perspektywy, doświadczenia wynikające z realizowanego przez
KPODR Minikowo programu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA” mogą stać
się swoistym poligonem doświadczalnym dla wdrażania podobnych programów
na terenie całego kraju.
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REORIENTACJA ZAWODOWA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM, NOWE WYZWANIE DLA DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: reorientacja zawodowa rolników, indywidualny plan reorientacji zawodowej, potencjał produkcyjny gospodarstwa, skala produkcji, inwestycje,
kursy specjalistyczne
STRESZCZENIE

Pomimo, że rolnictwo w województwie kujawsko-pomorskim jest dobrze rozwinięte, około 41 tys. rolników i domowników powinno być objętych reorientacją zawodową.
Z przeprowadzonych badań wynika, że gotowość reorientacji zawodowej wyrażają głównie rolnicy i członkowie rodzin wywodzący się z gospodarstw produkujących głównie lub
wyłącznie na rynek, o powierzchni 5–30 hektarów. Z kolei małe zainteresowanie reorientacją występuje u rolników z najmniejszych gospodarstw do 5 hektarów. Są to najprawdopodobniej rolnicy starsi, o niskich kwalifikacjach i małej mobilności, którzy przyjęli
strategię przetrwania. Indywidualny Plan Reorientacji Zawodowej pozwala określić jakie
działania powinny być podjęte w celu zmiany zawodu oraz w jaki sposób beneficjent zamierza cel osiągnąć. Kursy specjalistyczne organizowane na podstawie analiz IPRZ pozwoliły osiągnąć dużą skuteczność. Na podkreślenie zasługuje także wysoka aktywność
pozarolnicza beneficjentów projektu, ogółem 253 osoby (27% uczestników kursów) podjęły taką aktywność.
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VOCATIONAL REORIENTATION OF FARMERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES
IN KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP, NEW CHALLENGES FOR AGRICULTURAL
CONSULTANCY

Keywords: farmers vocational reorientation, individual job reorientation plan, production
output of the agricultural productivity of the farm, range of production, investments, specialized vocational trainings
SUM M A RY

Even though the agriculture in Kujawsko-Pomorskie voivodship is well developed,
around 41 thousand farmers and members of their families should go through the process
of vocational reorientation. Researches conducted show that mainly farm owners of 5–30
ha and their families are ready to undertake the reorientation. Meanwhile, the farmers
from the smallest farms (up to 5ha) show low interest in vocational reorientation.
They are usually elder farmers with low qualifications and low mobility whose strategy
is to survive. Individual Vocational Reorientation Plan (IPRZ) determines actions which
should be undertaken in order to change the occupation and presents the way it should
be achieved.
Vocational specialized courses organized by KPODR on the bases of IPRZ’s analysis
are characterized with high effectiveness. It should be highlighted that the Project’s beneficiaries, 253 people (27% participants of the courses) have undertaken job activity out of
agriculture sector.
e-mail: roman.sass@kpodr.pl
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TRENDY I ZMIANY STRUKTURALNE W SPÓŁDZIELCZOŚCI1
1. Wstęp
Dwudziesty pierwszy wiek stawia przed spółdzielniami rolniczymi i ruchem
spółdzielczym nowe wyzwania. Przemiany zachodzące w gospodarce światowej,
jej koncentracja i globalizacja powodują, że spółdzielczość rolnicza musi nieustannie dostosowywać się do nowych wymagań, jakie stawia przed nią rynek.
Aby nadal pełnić swoje funkcje i brać aktywny udział w życiu gospodarczym,
spółdzielnie muszą szukać nowych rozwiązań [Mierzwa 2010].
Jak ważną dziedziną życia gospodarczego jest spółdzielczość, świadczy między innymi fakt przyznania Nagrody Nobla w 2009 roku Elinor Ostrom2 za badania nad wspólnotami i spółdzielczością. Z kolei ONZ proklamowała rok 2012
rokiem spółdzielczości, żeby pokazać szerokiej opinii społecznej walory tego
ruchu. W deklaracji organizacja zwróciła się wprost do rządów, by dokonały
one przeglądu własnego ustawodawstwa pod kątem, czy nie stanowi ono bariery w rozwoju ruchu spółdzielczego w ich krajach. Tak między innymi postąpiła
władza ustawodawcza w Polsce, która przygotowała dwa projekty prawa spółdzielczego. Idea spółdzielczości nabrała szczególnego znaczenia i nowego wy1 Inspiracją do napisania artykułu było ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości pod hasłem „Spółdzielnie budują
lepszy świat”. ONZ postawiła sobie trzy cele: podniesienie świadomości pozytywnej roli spółdzielczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym oraz jej potencjału dla osiągnięcia Milenijnych Celów
Rozwoju, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości spółdzielczej, zachęta do tworzenia polityki, prawa
i regulacji sprzyjającej spółdzielczości. Ponadto podkreślono rolę spółdzielni w przezwyciężaniu
kryzysu.
2 Dowiodła ona w swych badaniach, że w dłuższej perspektywie efektywność zarządzania i gospodarowania wspólnotowego może być wyższa niż w systemie komercyjnym, bowiem prowadzi do
optymalizacji ludzkich decyzji.

Trendy i zmiany strukturalne w spółdzielczości

23

razu po kryzysie 2008 roku. Kryzys uświadomił, że budowanie strategii rozwoju
świata wyłącznie w oparciu o komercyjne wielkie korporacje przynosi poważne
zagrożenia.
Rosnąca rola i znaczenie wspólnotowych form przedsiębiorczości nie nastawionych na maksymalizowanie zysku skłoniła autorkę do spojrzenia na obecny
stan spółdzielczego systemu gospodarowania w Polsce, a także na warunki jego
funkcjonowania w świecie. Celem artykułu jest:
l po pierwsze – przedstawienie nowego paradygmatu spółdzielczości,
l po drugie charakterystyka najważniejszych zmian jakie miały miejsce
w spółdzielniach na świecie i w Polsce w ciągu minionych 10 lat,
l po trzecie przedstawienie aktualnych wyzwań stojących przed spółdzielniami.
Artykuł jest oparty na literaturze przedmiotu z zakresu spółdzielczości oraz
danych zawartych w raporcie i sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady Spółdzielczej za lata 2009–2012.

2. Nowy paradygmat spółdzielczości
W drugiej połowie ubiegłego wieku zmieniło się spojrzenie na spółdzielczość
– zarówno na szczeblu lokalnym, jak i terytorialnym. Wprowadza ona bowiem
zmiany w społeczeństwie przez siłę swojej pozycji ekonomicznej i społecznej.
Przedsiębiorstwo spółdzielcze podporządkowane jest tym samym prawom, warunkom sprzyjającym i hamującym rozwój społeczności – tzw. idei procesu socjoekonomicznego, co inne podmioty [Chomel 1995].
Spółdzielnie mogą być zorganizowane na wiele sposobów. Dla uproszczenia
można je podzielić na „spółdzielnie przeciwwagi” (typ klasyczny) i „spółdzielnie
przedsiębiorcze”. Są one skuteczne, ale tylko w wybranych, specyficznych warunkach. Obecnie liberalizacja rynku i jego globalizacja spowodowały, że dominować
zaczyna rodzaj spółdzielni przedsiębiorczej z rozwiniętą działalnością marketingową w partnerstwie ze spółkami kapitałowymi. Wymagane jest więc nowe spojrzenie na rzeczywistość spółdzielczą niedającą się wytłumaczyć ani za pomocą
klasycznych metod zarządzania spółdzielnią, ani zarządzania przedsiębiorstwem
kapitałowym. W Europie pojawiły się tzw. mega spółdzielnie, w których rolnik
raz jest członkiem spółdzielni – jako dostawca produktów, raz – jej akcjonariuszem. Nastąpiło wiec skrzyżowanie interesów rolnika z interesami akcjonariusza.
W XXI wieku ukształtował się nowy paradygmat spółdzielczości, oparty nie na
ideologii a na praktycznym działaniu.
Nowy paradygmat spółdzielczości mówi na temat spółdzielni będącej w ruchu (rysunek 1). Opiera się na ogólnej koncepcji przedsiębiorstwa, precyzuje on,
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że „wartości spółdzielcze1 ulegają poślizgowi z pozycji A (kwadrat I) do pozycji B
(kwadrat III)”. Tymczasem klasyczny model spółdzielczy opiera się na ustalonej
konwencji, że spółdzielnie znajdują się w kwadracie I, mogą zaistnieć w kwadracie II i IV, natomiast w kwadracie III ich obecność jest wykluczona. Przedstawiony paradygmat spółdzielczości można podsumować stwierdzeniem: „Nie ma skuteczności spółdzielczej bez dobrego biznesu. Nie ma dobrego biznesu dla spółdzielni
bez skuteczności” [Mierzwa 2009].
Ewolucja modelu spółdzielczego w czasie wg Desroche’a
Natężenie
spółdzielczych reguł

Zyski spółdzielni
Różnorodność kontekstów

Wartości spółdzielcze
Praktyki spółdzielcze

Rysunek 1

I

IV
C
X

A

+

Demokratyczna
kontrola
Właściciel użytkownik
Rezerwy niepodzielne
Podział nadwyżek

_–

B
X

II

Obszar niehandlowy
Reguły korporacyjne

_–

III

+

Pokrycie popytu
Natężenie sił konkurencyjnych
Dereglamentacja
Umiędzynarodowienie

Natężenie
reguł rynkowych

Źródło: [Mierzwa 2010].

W nowoczesnej spółdzielczej grupie rolniczej krzyżują się różnorodne cele.
Może ona zaistnieć, przystosowując się do obecnych warunków lub ulec ponownie
scentralizowaniu, rezygnując z różnych korzyści. Te wybory to strategie nie tylko
spółdzielcze. Podstawowi członkowie przynależni do spółdzielni zostają wciągnięci do nowej struktury. Mogą oni wystąpić w różnych rolach (dwóch lub czterech
1 demokratyczne zarządzanie, promocja ludzi, wzajemna solidarność, osiągnięcia ekonomicz-

ne, działalność lokalna.
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jednocześnie), jako: właściciel – członek, użytkownik – kontrahent (jeden lub dwa
stopnie kontrahentów integracji), członek – akcjonariusz spółdzielni lub filii – akcjonariusz w mechanizmie giełdowym – mniej lub bardziej gracz bezpośredni
[Chomel 1992]. Od tego momentu z nowymi środkami komunikacji i z wieloma
źródłami informacji spółdzielnia wchodzi do porównywalnego systemu takiego
samego przedsiębiorstwa, co spółka kapitałowa. W nowoczesnej spółdzielni występują rozbieżności między: partnerami wnoszącymi kapitał a członkami, między
zarządem a rolnikami, między akumulacją a redystrybucją dochodów rolniczych,
natomiast cele funkcjonowania muszą być podobne do tradycyjnej formy spółdzielczej: korzyść i opłacalność z jednej strony, a z drugiej – użyteczność społeczna.
Desroche ukazał ponadto nowe znaczenie zewnętrznych podmiotów w zaprezentowanym przez siebie modelu spółdzielni będącej w ruchu, przedstawionej w formie
czworokąta (rysunek 1). Przyczyną stworzenia takiego modelu było: rozszerzenie
rynków na skutek umiędzynarodowienia, globalizacji rynków, postępu technicznego narzędzi, komunikacji oraz subsydiowanie różnych misji odbudowy ekonomicznej i społecznej, której nie mogły dokonać państwa federalne [Mierzwa 2010].
Nie chodziło więc tylko o odmienne traktowanie otoczenia. Powstała potrzeba
klasyfikacji nowych uczestników rynku. Zadanie to jest bardzo trudne ponieważ
oprócz spółdzielni bazowych, występują złożone grupy spółdzielcze z ich różnymi
decydentami, którzy są wymienieni w czworokącie Desroche’a. Członkowie spółdzielni i partnerzy zewnętrzni interweniują w decyzje spółdzielni.
Obecnie pojęcie „odbiorcy” jest bardzo skomplikowane. Nie są to jedynie odbiorcy i kupujący, ale wszyscy partnerzy spółdzielni w jej strefie działania, którzy
wpływają na decyzje podjęte przez spółdzielnie w sposób bezpośredni lub pośredni. Mogą to być wybrani przedstawiciele władz lokalnych lub związkowcy – generalnie wszyscy zainteresowani, którzy oczekują na zatrudnienie lub kontrakt ze
spółdzielnią. Stąd zasadnicza rola, jaką odgrywa spółdzielnia w środowisku jako
pośrednik.
Również pojęcie „dostawcy” określa nowy charakter zewnętrznych sieci. Niektórzy z nich są zwolennikami, a inni przeciwnikami spółdzielczej formy współpracy.
Zwolennikami są organizacje związane z działalnością spółdzielni lub jej specyfiką.
Zainteresowani są oni trwałym rozwojem rolnictwa i przyszłością rolników.
Odbiorców i dostawców można poklasyfikować na tych, którzy [Mierzwa
2010]:
l działają w powiązaniu ze spółdzielnią z przymusu lub bez przymusu;
l działają w powiązaniu ze spółdzielnią z kontraktem lub bez kontraktu.
Mogą tutaj wobec tego wystąpić działania dośrodkowe i odśrodkowe, które
wzmacniają lub osłabiają odpowiedzialność podmiotów będących w grupie spółdzielczej. Z jednej strony wyniki przedstawione przez zarząd, które są zbliżone
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do modelu optymalizowania przychodów w długim okresie czasu (inwestowanie
długoterminowe). Z drugiej strony rozdział dochodów zgłaszany przez wybranych przedstawicieli i pracowników najemnych w kontekście ich wynagrodzeń
jest zaprzeczeniem poprzednich dążeń (dystrybucja krótkoterminowa).

3. Zmiany w spółdzielczości światowej
W światowej i europejskiej spółdzielczości zauważalne są dwa zjawiska będące
odpowiedzią na rosnącą konkurencję i zagrożenia jakie przynosi globalna gospodarka. Są to: koncentracja własnego potencjału oraz powstanie spółdzielni w nowych
obszarach życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w sferze społecznej i usługach.
Liberalizacja handlu, światowy charakter rynków oraz postęp technologiczny
wymusza na spółdzielniach procesy dostosowawcze. Dlatego w wielu branżach
spółdzielczych występują procesy: koncentracji, integracji, różnicowania działalności oraz internacjonalizacji. Procesy te widoczne są szczególnie w handlu detalicznym, przetwórstwie żywności, bankowości i ubezpieczeniach. W niektórych
przypadkach procesy koncentracji posunęły się bardzo daleko2.
Drugim zjawiskiem jest pojawienie się spółdzielni w nowych obszarach społeczno-gospodarczych, często są to spółdzielnie małe. Powstają one szczególnie
w sektorach socjalnym i opieki zdrowotnej, rozwoju lokalnego i regionalnego,
edukacji i mieszkalnictwa, jak też usług dla firm i usług opartych na wiedzy. Stanowią one także ważne miejsce pracy i doświadczeń na stanowiskach kierowniczych dla kobiet. Te nowe inicjatywy posiadają wiele cech małych i średnich
przedsiębiorstw, ale także zalety związane z ich formą spółdzielczą [Raport 2010]:
l niezależność od inwestorów zewnętrznych, która sprawia, że są źródłem
pracy w podupadających obszarach przemysłowych i miejskich oraz
rzadko zaludnionych regionach, jak też osób zagrożonych wykluczeniem,
l baza członkowska może sprawić, że są innowacyjne społecznie, gospodarczo
i technologicznie,
l popierają ducha przedsiębiorczości w grupach, które w przeciwnym
wypadku miałyby ograniczony dostęp do odpowiedzialności kierowniczej,
l ich działalność wpływa na poprawę jakości życia wielu zainteresowanych,
l mogą wykorzystywać drzemiący potencjał lokalny i regionalny poprzez
partnerski udział wielu zainteresowanych; wśród nich wysoki udział kobiet
– przedsiębiorców.
W Europie i na Świecie spółdzielcza forma przedsiębiorstwa wykorzystywana jest także w sposób innowacyjny. W niektórych przypadkach sprawdza się
2 Np. w Danii funkcjonuje praktycznie jedna spółdzielnia mleczarska kontrolując niemal ca-

łość rynku mleka.
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ona w konkretnym narodowym kontekście, ale wiele z nich może być stosowane
znacznie szerzej. W tabeli 1 przedstawiono przykłady takich spółdzielni.
Dziedziny działalności spółdzielni w wybranych krajach
Kraj

Tabela 1

Przykład

Hiszpania, Japonia

Spółdzielnie edukacyjne – zarządzające wieloma szkołami, umożliwiając członkom
(rodzicom i/lub nauczycielom) bezpośrednie wpływanie na zarządzanie

Stany Zjednoczone, Hiszpania

Spółdzielcze organizacje opieki zdrowotnej – świadczące usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla amerykańskich i hiszpańskich rodzin

Stany Zjednoczone, Japonia

Spółdzielnie w campusach – świadczące ważne usługi dla studentów,
takie jak tanie sklepy i mieszkania z wyżywieniem oraz doradztwo
(spółdzielnia studencka na Harwardzie działa od stu lat)

Stany Zjednoczone

Spółdzielnie użyteczności publicznej – (np. wiejskie spółdzielnie elektryczne
dostarczają energię do 26 milionów członków po stawkach bazujących na kosztach
i są operatorami ponad połowy sieci dystrybucji w USA)
Spółdzielnie handlowców detalicznych – umożliwiające właścicielom sklepów
konkurowanie z dużymi sieciami handlowymi m.in. poprzez dokonywanie zakupów
po bardziej konkurencyjnych cenach.

Francja, Włochy

Spółdzielnie handlu wirtualnego – umożliwiające małym przedsiębiorstwom
rzemieślniczym i niezależnym rzemieślnikom marketing i sprzedaż swoich produktów
za pomocą sieci internetowej

Francja

Spółdzielnie teatralne – zapewniające swobodę artystyczną

Włochy, Polska

Spółdzielnie społeczne (socjalne) – tworzące miejsca pracy dla niepełnosprawnych
członków lub dla innych wykluczonych grup, w tym byłych więźniów i narkomanów

Szwecja

Spółdzielnie opieki na dziećmi – umożliwiające pracującym rodzicom
wzajemne organizowanie opieki nad dziećmi pod własną kontrolą
Spółdzielnie świadczące opiekę nad ludźmi starszymi – umożliwiające
kobietom wejście na rynek pracy dając im płatną pracę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raportu o spółdzielczości polskiej (2010).

Światowa praktyka spółdzielcza dowodzi, że spółdzielnie działają niemal
w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego. Głównie są to obszary
zbytu i zaopatrzenia rolniczego, finansów, handlu hurtowego i detalicznego,
opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i ubezpieczeń. Obecnie wkraczają na nowe
obszary działalności, takie jak: edukacja, technologie informacji i komunikacji, ochrona zdrowia, turystyka czy kultura itp. Ilość i różnorodność branż
spółdzielczych świadczy o dużych możliwościach spółdzielczego gospodarowania.

4. Zmiany w spółdzielniach w Polsce
Polskie spółdzielnie nie wkroczyły jeszcze w wiele obszarów, w których
funkcjonują spółdzielnie w Europie i na Świecie. Spółdzielczość polska, pomimo
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powstania nowych branż, utrzymuje w dużym stopniu swój tradycyjny podział
ukształtowany w okresie gospodarki planowej. Należy podkreślić, że działalność
spółdzielni w poszczególnych branżach uległa poważnemu zróżnicowaniu. Część
spółdzielni zrezygnowała z niektórych obszarów działania na rzecz innych, inne
zaś podjęły działalność wcześniej dla siebie nie znaną. Aktualnie wyróżniamy
15 branż spółdzielczych, trzy z nich: Spółdzielnie socjalne, Spółdzielnie producentów rolnych, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, powstały już po
zmianach ustrojowych [V Kongres Spółdzielczości 2012]. W pozostałych branżach spółdzielczych zaszły daleko idące zmiany. Pomimo zachowania tradycyjnej nazwy prowadzą na ogół o wiele bardziej zróżnicowaną działalność niż przed
1990 rokiem.
Zmianę w liczbie spółdzielni przedstawia tabela 2. Jak wynika z przedstawionych danych, w ciągu ostatnich lat liczba spółdzielni systematycznie zmniejszała się od 13 973 spółdzielni w 2001 r. do 11 612 spółdzielni na początku 2012
roku. Jednak zmniejszenie liczby spółdzielni w poszczególnych branżach miało
różne przyczyny i skutki. Duży spadek liczby samodzielnie działających banków
spółdzielczych wynikał przede wszystkim z konieczności łączenia się banków
w celu spełnienia wymogów, co spowodowało, że cały sektor wzmocnił swoją
pozycję. Podobny charakter zmian wystąpił w spółdzielczości mleczarskiej, która
unowocześniła bazę przetwórczą i zachowała udział w rynku wynoszący 75–80%
[Boguta 2011].
Tabela 2
Zmiana liczby spółdzielni w Polsce w latach 2001–2012
Lp.

Branża spółdzielcza

Liczba
spółdzielni
w 2001 r.

Liczba
spółdzielni
w 2008 r.

Liczba
spółdzielni na
1 marca 2012 r.

Dynamika
zmian (%)
2012/2001

427

393

372

87,1

1.

Spółdzielczość
Spożywców „Społem”

2.

Gminne Spółdzielnie
„Samopomoc Chłopska”

1 992

1 617

1 500

75,3

3.

Spółdzielnie Mleczarskie

335

218

184

54,9

4.

Spółdzielnie
Ogrodniczo- Pszczelarskie

188

131

110

58,5

5.

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne

1 598

1 175

1 065

66,6

6.

Spółdzielnie
Kółek Rolniczych

1 427

1 070

958

67,1

7.

Banki Spółdzielcze

880

594

584

66,4

8.

Spółdzielnie Mieszkaniowe

3 948

4 306

4 326

109,6

9.

Spółdzielnie Pracy i Usług oraz Spółdzielnie Budowlane

2 092

1 398

1 235

59,5

10.

Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych

436

335

296

68
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Lp.

Branża spółdzielcza

11.

Spółdzielnie Rękodzieł\a Artystycznego „Cepelia”

Liczba
spółdzielni
w 2001 r.

Liczba
spółdzielni
w 2008 r.

62

39

Liczba
spółdzielni na
1 marca 2012 r.

Dynamika
zmian (%)
2012/2001

29

46,8

12.

Spółdzielnie Rzemiosła

390

289

240

61,5

13.

Spółdzielnie Socjalne

—

96

376

392

14.

Spółdzielnie Producentów Rolnych

—

56

257

459

15.

Spółdzielcze Kasy OszczędnościowoKredytowe

113

85

80

71

13 973

11 802

11 612

83,1

Razem

* Rok 2001 przyjęto jako 100% i wyrażono zmiany w odsetku jednostek, które funkcjonowały w 2012
roku w stosunku do roku 2001. Wyjątek stanowią spółdzielnie socjalne i spółdzielnie producentów
rolnych, w przypadku których przyjęto jako 100% rok 2008.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Krajowej Rady Spółdzielczej
oraz Raportu rocznego za 2010 r., KRS, Warszawa, s. 10.

Proces zmian w spółdzielczości polskiej obarczony jest przeszłością okresu
gospodarki planowej. Spółdzielczość przeszła bardzo trudny i niekorzystny dla
siebie okres przemian. Straty w potencjale ekonomicznym i społecznym sięgają
połowy potencjału z przed 1990 roku [Skoczek 2013]. Daje się zauważyć dość
znaczne zróżnicowanie stanu i kondycji ekonomicznej spółdzielni w poszczególnych regionach. Spółdzielnie ekonomicznie silniejsze, głównie działające w regionach gospodarczo bardziej rozwiniętych, bądź te, które zdołały przystosować
się do nowych warunków umocniły swoją pozycję i często rozwinęły swoją działalność. Wystąpiła jednak dość liczna grupa spółdzielni, które prowadziły politykę „na przetrwanie” i szybko znalazły się w trudnej, często schyłkowej sytuacji.
Nie poszukiwały one sposobów na wzmocnienie swojej pozycji poprzez integrację czy fuzję lecz uciekały w proces likwidacji. Najczęściej dochodziło wówczas
do przejęcia dorobku kilku pokoleń przez wąską grupę osób, jednak duża część
spółdzielni przeszła ogromnym wysiłkiem proces modernizacji i restrukturyzacji.
Wiele z nich stanowi dziś nowoczesne przedsiębiorstwa dobrze służące swoim
członkom i lokalnym środowiskom. Rozpoczęły one proces koncentracji potencjału i integracji pionowej. Obecnie można mówić nie tylko o pojedynczych nowoczesnych spółdzielniach, ale o całych branżach jak mleczarstwo, mieszkalnictwo czy bankowość.
Po 1989 r. powstały i kształtują się trzy nowe branże spółdzielcze. Od kilku lat
powstają spółdzielnie socjalne, które spełniają ważną rolę w aktywizacji zawodowej osób mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku
pracy. Fakt, że zaledwie 1/3 zarejestrowanych spółdzielni socjalnych jest aktywna
świadczy, że warunki prawne ich funkcjonowania wymagają analizy [Raport 2010].
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Spółdzielnie socjalne to branża, która szczególnie w czasach kryzysu ma wiele do
zaoferowania, tworzone są na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz takich,
które mają największe trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym, w tym głównie na rynku pracy.
Od 2000 roku powstają grupy producentów rolnych. Na koniec 2011 roku
funkcjonowało w Polsce ponad 250 spółdzielczych grup producentów rolnych. Ta
forma spółdzielni zyskuje coraz większą popularność, świadczy o tym tempo tworzenia nowych grup spółdzielczych. Od 2007 roku średniorocznie powstaje ok. 150
grup producentów rolnych, w tym ok. 50 spółdzielni (spośród dostępnych kilku
form prawnych tworzenia grup, forma spółdzielcza ma ok. 30% udziału w liczbie
GPR oraz 2,5 krotnie więcej członków – producentów rolnych niż grupy w formie
spółki z o.o.) [www.krs.org.pl].
Dzięki właściwej polityce Państwa sukces odniosły Banki Spółdzielcze i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. SKOK-i działają w Polsce od 1992 roku
i zaspokajają potrzeby finansowe ok. 2,6 milionów swoich członków. Podobne instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w 97 krajach, skupiając 185 milionów ludzi. W 2011 roku liczba kas razem z oddziałami wynosiła 1 892. Pod koniec
2011 roku Kasy udzieliły pożyczek na ogólną wartość 10 777 022 zł [www.krs.org.pl].
Kasy pełnią ważną rolę społeczną, obsługując także ludzi, którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza kredytów. SKOK-i są bezpiecznymi instytucjami finansowymi3.

5. Aktualne wyzwania stojące przed spółdzielczością
Zarówno na świecie, jak i w Polsce stale zmieniają się warunki ekonomiczne,
społeczne i prawne. Wymaga to od spółdzielni, tak jak i od innych podmiotów,
stałego dostosowywania się do tych warunków. Ważnym aspektem nowych trendów zmian spółdzielczości w UE i na świecie jest utrzymanie konkurencyjności
na rynku i finansowanie działalności.
Dużym wyzwaniem dla spółdzielni jest wzmacnianie swojej konkurencyjności aby zachować jednocześnie prawa i obowiązki swoich członków. Jest to poważny problem, ponieważ rozrastanie się spółdzielni powoduje osłabienie więzi
członkowskich. Spółdzielnie rolnicze łączą się w celu zapewnienia sobie finan3 Dla celów ochrony oszczędności gromadzonych w Kasach funkcjonuje Program Ochrony

Oszczędności. Na ten Program składa się Fundusz Stabilizacyjny Kasy Krajowej oraz Zbiorowe
Ubezpieczenie depozytów TUW SKOK. Środki Funduszu Stabilizacyjnego wynoszą około 1% aktywów Kas, a tworzony on jest m.in. w celu zapewnienia stabilności finansowej SKOK-ów oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w nim oszczędności. Ubezpieczenie oszczędności gwarantuje ich wypłatę
podobnie, jak w przypadku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
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sowej siły4, jak i pozycji na rynku. Z drugiej strony zwiększające się rozmiary
spółdzielni stawiają pod znakiem zapytania charakter spółdzielczy tych organizacji. Spółdzielnie powstałe w wyniku fuzji mają tysiące członków. Potrzebne stają
się nowe metody zarządzania, aby utrzymać zainteresowanie członków i ich kontrolę nad spółdzielnią inaczej sytuacja taka grozi przejęciem kontroli nad spółdzielnią przez grupę bogatszych i lepiej wyszkolonych członków.
Przyszłość współpracy między spółdzielniami to fuzja spółdzielni. Obecnie
wydaje się, że najbardziej pożądane są spółdzielnie zrzeszające rolników o podobnym profilu produkcji. Tak jak w spółdzielniach mleczarskich i spółdzielniach
ogrodniczych. Wokół spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, spółdzielni kółek
rolniczych oraz spółdzielni produkcji rolnej mogą i powinny powstawać grupy
producentów o różnym profilu w zależności od warunków lokalnych, możliwości
i potrzeb poszczególnych spółdzielni [Boguta 2011].
Na podstawie rozwoju i przekształceń spółdzielczości w Zachodniej Europie,
funkcjonującej w warunkach konkurencyjnego rynku można wnioskować, że jedyną drogą wiodącą do rozwoju spółdzielni w Polsce jest: usprawnienie zarządzania i poprawa efektywności, rozwój kooperacji gospodarczej oraz budowa silnych
ekonomicznie, wspólnych, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Ponadto w przypadku spółdzielni bardzo ważne jest współdziałanie
z samorządem lokalnym, odpowiedzialnym za całokształt rozwoju regionu.
Umiejętność dostosowania działalności do warunków lokalnych i regionalnych, to jedno z ważnych zadań spółdzielni. W gospodarce rynkowej rozwijanie
działalności już istniejących spółdzielni oraz zakładanie nowych, będzie wynikało
przede wszystkim z [Wiatrak 1994]:
l potrzeby rozwiązania lokalnego bezrobocia, które będzie wzrastało w miarę
utrwalania się gospodarki rynkowej,
l niewielkiego ryzyka finansowego,
l konieczności zaspokojenia bardzo różnorodnych lokalnych potrzeb określonych grup społecznych lub środowisk,
l świadomości, że forma spółdzielcza jest dobra do zaspokojenia tych właśnie potrzeb,
l potrzeby aktywności społecznej, która dla wielu ludzi jest istotną potrzebą życiową.
W aktualnej rzeczywistości gospodarczej tradycyjne spółdzielnie i nowo
powstające znalazły się w sytuacji, która wymaga pokonywania szeregu barier
4 Poszukiwanie kapitału, powoduje, że spółdzielnie zakładają wyspecjalizowane firmy mają-

ce formę spółek kapitałowych. Obok spółdzielni udziałowcami tych spółek są rolnicy, pracownicy
spółdzielni, a także inwestorzy zewnętrzni nie związani ze spółdzielnią. W takich spółkach spółdzielnie zachowują dla siebie najczęściej powyżej 50% udziałów. Sytuacja taka prowadzi do sprzeczności interesów między członkami spółdzielni, którzy chcą uzyskać, jak najwyższą cenę za swój
produkt, a inwestorem, który zainteresowany jest największym zyskiem.
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zarówno w sferze prawno-organizacyjnej, jak również ich kondycji ekonomicznej.
Pokonywanie owych barier ma istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie spółdzielni. W nowych warunkach muszą ulec zasadniczej modernizacji struktury
organizacyjne, zmierzające do poprawy sprawności działania i dostosowania do
aktualnych wymogów, wynikających także z europejskich standardów funkcjonowania rynku.
Zmiana funkcjonowania i dostosowania do aktualnych warunków jednostek
spółdzielczych wymagać będzie gruntownych przeobrażeń w kilku następujących
kwestiach [Kawa, Kuźniar 2013]:
l niezbędny jest wzrost zainteresowania członków działalnością spółdzielni;
członkowie w stopniu znacznie większym niż dotychczas muszą się
identyfikować ze spółdzielnią poprzez formułowanie swoich potrzeb
i obligowanie spółdzielni do tworzenia warunków dla ich realizowania,
l udziały członkowskie winny z jednej strony stwarzać podstawy dla bieżącej
działalności spółdzielni, z drugiej zaś – określać skalę korzyści członków
z tytułu przynależności do spółdzielni,
l zasadniczych zmian wymaga także system kierowania spółdzielniami
w kierunku uzyskania wyższej operatywności i sprawności, ale także
sprostaniu coraz silniejszej konkurencji. Niezbędny jest więc wzrost
umiejętności menedżerskich zarządu spółdzielni oraz bardziej autentyczne
wykonywanie swoich zadań poprzez organy kontrolne.
Istniejące i utworzone od podstaw spółdzielnie podejmują już szereg działań
marketingowych utrwalających ich pozycję na rynku. Spośród czynników wewnętrznych, tkwiących w samej spółdzielni, warto zwrócić uwagę na te, które
związane są z aspektami organizacji i zarządzania. Procesy dostosowawcze do
nowych warunków funkcjonowania przebiegają zbyt wolno: pełna samodzielność ekonomiczna spółdzielni wymaga daleko bardziej przejrzystej organizacji
i sprawnych metod zarządzania majątkiem i pracownikami. Oprócz czynników
wewnętrznych bardzo ważne dla funkcjonowania spółdzielni są również uwarunkowania zewnętrzne, które określają m.in. pozycję spółdzielni wobec innych
podmiotów gospodarczych, relacje między spółdzielniami, dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania [Dyka, Grzegorzewski 2000].

6. Wnioski
1. W XXI wieku ukształtował się nowy paradygmat spółdzielczości oparty nie na

ideologii spółdzielczej ale na praktycznym działaniu. Obecnie zmianie ulega
rola spółdzielni – z czysto ekonomicznej odpowiedzialności wobec właścicieli
na wielowątkową, zawdzięczającą swoje istnienie różnorodnym udziałowcom.
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Jak wszystkie inne przedsiębiorstwa, spółdzielnie posiadają wielu partnerów,
są to: członkowie, pracownicy, klienci, dostawcy, rząd, samorządy lokalne,
społeczeństwo – tworzą oni tzw. grupy interesów. W nowoczesnej spółdzielni
krzyżują się różnorodne cele między innymi interesy rolników z interesami
akcjonariuszy.
2. W światowej i europejskiej spółdzielczości zauważalne są dwa zjawiska, są to:
koncentracja własnego potencjału oraz powstawanie spółdzielni w nowych
obszarach życia społeczno-gospodarczego. Powstają one szczególnie w sektorach: socjalnym i opieki zdrowotnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, edukacji i mieszkalnictwa, jak też usług dla firm i usług opartych na wiedzy.
3. Na przestrzeni analizowanych 10 lat liczba spółdzielni w Polsce zmniejszyła
się o 2 361 podmiotów. Zmiany liczebności spółdzielni dokonywały się pod
wpływem takich procesów, jak: likwidacja, podział istniejących spółdzielni
(głównie mieszkaniowych), powstanie nowych spółdzielni w nowych dziedzinach: (SKOK-i, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie producentów rolnych),
łączenie spółdzielni (banki, spółdzielnie mleczarskie). Tradycyjny polski podział branżowy należy traktować bardzo elastycznie. Dużo ważniejsze
znaczenie ma współpraca i integracja spółdzielni. Nowe wyzwania stoją także
przed kierującymi tymi podmiotami. Ponadto w przypadku spółdzielni bardzo ważne jest współdziałanie z samorządem lokalnym odpowiedzialnym za
całokształt rozwoju regionu.
4. Zmiany w spółdzielczości rolniczej przyniosły wiele negatywnych skutków,
należą do nich m.in.: bankructwa i likwidacje, zmniejszenie liczby członków,
drastyczne zmniejszenie zatrudnienia, kryzys członkowstwa i zaufania do
spółdzielni oraz brak współpracy między spółdzielniami. Pozytywnym rezultatem jest natomiast proces konsolidacji, koncentracji i specjalizacji, głównie
w spółdzielczości mleczarskiej i bankach spółdzielczych. Spółdzielnie rolnicze
stoją obecnie przed dwoma wyzwaniami. Muszą stać się bardziej konkurencyjne na rynku towarowym, by zwiększyć dochody swoich członków oraz powinny doprowadzić do zmiany opinii społeczeństwa na swój temat. Te dwa
wyzwania są współzależne.
5. W strategii odnowy i restrukturyzacji spółdzielczości niezbędne wydaje się
wykorzystanie z jednej strony jej historycznych doświadczeń, z drugiej zaś strony współczesnych uwarunkowań wynikających z nowych form zarządzania
gospodarką i przesłanek ekonomicznych. Spółdzielnie rolnicze w Polsce muszą
przeprowadzić szybką ewolucję swoich struktur organizacyjnych i przetwórczych, dostosowując je do ogólnych założeń polityki UE i zmian otoczenia.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono nowy paradygmat spółdzielczości i najważniejsze zmiany
jakie dokonały się w sektorze spółdzielczym na świecie i w Polsce w ciągu minionych
10 lat. Ponadto przeprowadzono rozważania dotyczące aktualnych wyzwań stojących
przed spółdzielniami. Opracowanie ma charakter przeglądowy. Źródłem danych była
literatura z zakresu spółdzielczości oraz sprawozdanie i raport przygotowany przez
specjalistów z Krajowej Rady Spółdzielczej. Analiza danych wskazuje, że na przestrzeni analizowanych lat liczba spółdzielni w Polsce zmniejszyła się o 2 361 podmiotów.
Zmianie ulega rola spółdzielni – z czysto ekonomicznej odpowiedzialności wobec właścicieli na wielowątkową, zawdzięczającą swoje istnienie różnorodnym udziałowcom.
W światowej i europejskiej spółdzielczości zauważalne są dwa zjawiska, są to: koncentracja własnego potencjału oraz powstanie spółdzielni w nowych obszarach życia społecznogospodarczego.
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S U M M ARY

This paper presents a new paradigm of cooperative societies and the major changes
that have occurred in the cooperative sector in Poland and abroad over the past 10 years.
In addition, a discussion of the current challenges facing cooperatives. Development is
a review. The data source was literature in the field of cooperatives and the report and
the report prepared by experts from the National Cooperative Council. Analysis of the
data indicates that the analyzed years, the number of cooperatives in Poland decreased by
2 361 entities. Change is the role of cooperatives – from a purely economic liability to the
owners to multi-threaded, which owes its existence to various stakeholders. The world and
European cooperatives noticeable are the two phenomena are: the concentration of their
own potential and the creation of cooperatives in new areas of social and economic life.
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ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI ROLNIKÓW
W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
1. Wstęp
Środki pomocowe Unii Europejskiej są ważną formą wsparcia producentów
rolnych, stanowią znaczącą pomoc w zwiększaniu efektywności polskiej gospodarki. Jednak efektywność wykorzystania środków unijnych zależy od skuteczności działań podejmowanych przez instytucje biorące udział we wdrażaniu funduszy [Goryńska-Goldmann, Wojcieszak, 2013]. Rozpatrując zagadnienia dotyczące zróżnicowania regionalnego istotne jest, aby przeanalizować aktywność
producentów rolnych w zakresie pozyskiwania środków z PROW 2007–2013.
Różnice te można określić kilkoma sposobami np. na podstawie liczby złożonych
wniosków. Zmiany w obrębie rozwoju obszarów wiejskich czy potencjalne korzyści z wykorzystywania środków bezpośrednio uzyskanych przez wnioskodawców, mogą mieć wymiar regionalny [Goryńska-Goldmann, Wojcieszak, Gazdecki, 2013]. Przykładem programu, który dostarcza rolnikom wielu korzyści oraz
sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich jest „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. Działanie 311 zostało uruchomione w roku 2008. W ramach PROW
2007–2013 przeprowadzono łącznie 5 naborów wniosków. Celem działania 311
jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł
dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich
[PROW 2007–2013].
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2. Cel, materiał i metodyka badań
Głównym celem artykułu była analiza aktywności rolników w pozyskiwaniu
środków unijnych w ramach działania 311 w województwie wielkopolskim. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z WOR ARiMR, dotyczące wniosków
złożonych przez beneficjentów w latach 2008–2011 (2008 r. – uruchomienie działania). Nabory wniosków prowadzone były od 5 czerwca 2008 r. do 4 listopada
2011 r. Z uwagi na dostępność danych na poczet napisania artykułu otrzymano
dane w ramach naboru wniosków od 1 do 4. Podmiotem badań byli beneficjenci działania. Natomiast przedmiotem badań było zaprezentowanie aktywności
wnioskodawców w pozyskiwaniu środków unijnych dotyczących działania 311.
W artykule posłużono się metodą opisową, statystycznej analizy danych dotyczących działania 311 realizowanego w ramach PROW 2007–2013.

3. Przegląd literatury
Gospodarka rynkowa przynosi coraz to nowe wyzwania. Wynikają one zarówno z ogólnych tendencji rozwojowych, jak i z potrzeby dostosowań do warunków
obowiązujących w Unii Europejskiej. Po to by im sprostać polscy rolnicy starają
się powiększyć zdolności wytwórcze w swoich gospodarstwach, doskonalą sposoby i technologie produkcji, poprawiają jakość swoich produktów oraz efektywność wytwarzania. Podejmowane w tym zakresie działania nie mogą być przypadkowe. Muszą być przemyślane i oparte na właściwych przesłankach. Należy
podkreślić, że doświadczenie i intuicja nie są wystarczające dla podejmowania
trafnych decyzji i to zarówno bieżących, jak i strategicznych, skutkujących daleko idącymi konsekwencjami produkcyjnymi i finansowymi [Runowski i Ziętara
2010]. Środki pomocowe Unii Europejskiej są ważną formą wsparcia polskich
beneficjentów. Wyszkowska i Sztoldman [2011, s. 457] podkreśliły, iż w Polsce
w latach 2004–2006 na podejmowanie lub rozwój dodatkowej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem zasobów istniejącego gospodarstwa rolnego i regionu można było korzystać z pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego obejmującego działanie „Różnicowanie działalności
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub
alternatywnych źródeł dochodów”. Głównym celem tego działania było stworzenie sprzyjających warunków do uruchomienia alternatywnych źródeł dochodów
w gospodarstwach rolnych, promowanie wizerunku wsi oraz zwiększenie opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym.
W roku 2007 w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, rozpoczął
się nowy 7-letni okres programowania i finansowania polityki UE obejmujący lata
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2007–2013. W ramach PROW 2007–2013 polscy rolnicy i przedsiębiorcy działający w otoczeniu rolnictwa mogli korzystać z szerokiej oferty pomocy wdrażanej
i udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z funduszy
PROW 2007–2013 producenci rolni oraz członkowie ich rodzin mogli otrzymać
wsparcie zarówno na podjęcie, jak i rozwijanie działalności pozarolniczej. Pomoc ta była dostępna m.in. w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. Działanie 311 realizowane było w województwie wielkopolskim od 2008 roku. Głównym celem projektu 311 było podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników lub ich małżonków bądź domowników, działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem1.
Jak wskazali Rosa [2012, s.139] oraz Rudnicki [2012, s. 343] Polska wstępując
do struktur unijnych, otrzymała możliwość korzystania z różnych form wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jednakże na podstawie sprawozdania specjalnego nr 6/2013 Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazał wiele
uchybień w realizacji działania 311 w Polsce. Głównym zadaniem programu 311
1 O pomoc mógł ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-

niu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:
l który był obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
l który był pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
l który miejsce zamieszkania ma w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
l który nie podlegał wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005,
l który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach
PROW 2004–2006 lub PROW 2007–2013,
l który był nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
l który nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej, jeżeli za rok poprzedzający
rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych
[PROW 2007–2013].
Pomoc udzielana była z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
l usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
l usług dla ludności,
l sprzedaży hurtowej i detalicznej,
l rzemiosła lub rękodzielnictwa,
l robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
l usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
l usług transportowych,
l usług komunalnych,
l przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
l magazynowania lub przechowywania towarów,
l wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
l rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych [PROW 2007–2013].
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było różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i promowanie zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Jednakże na podstawie specjalnego
sprawozdania Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił, iż działanie 311
nie spełniło swojej roli w Polsce. W sprawozdaniu Trybunał powołał się na województwo małopolskie, w którym 42% beneficjentów zakupiło sprzęt (np. ciągniki), aby móc świadczyć osobom trzecim podstawowe usługi rolnicze podobne
do usług prowadzonych w ich gospodarstwach, co nie przyczyniło się do zróżnicowania gospodarki wiejskiej. Ponadto istotnym faktem było to, że na początku
realizacji działania 311, rolnicy pomoc otrzymywali na zasadzie pierwszeństwa
złożonych wniosków, nie uwzględniając żadnych kryteriów wyboru poszczególnych wniosków [Raport specjalny 6/2013].
Wrzochalska [2011, s.540] wskazała, iż najwięcej realizowanych projektów
w ramach działania 311 dotyczyło działalności usługowej. Większość projektów
związana była z usługami dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługami dla
ludności oraz robotami i usługami budowlanymi oraz instalacyjnymi. Stosunkowo dużo projektów dotyczyło także wynajmu i dzierżawy maszyn oraz urządzeń
rolniczych. Jednocześnie odnotowano jednak małe zróżnicowanie struktury rodzajowej podjętych działań, a znaczący odsetek osób zajmował się wcześniej tego
typu działalnością. Pomimo tego, iż działanie 311 jest działaniem kontrowersyjnym, Parzuchowski [2008] podkreślił, że istotnym kierunkiem działań na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości na wsi powinno być tworzenie w gospodarstwach
rolnych niewielkich biznesów o charakterze pozarolniczym, ponieważ to właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach powstaje większość miejsc pracy. To
właśnie ta grupa podmiotów gospodarczych w znacznym stopniu decyduje m.in.
o rozwoju gospodarczym i jest stymulatorem rozwoju infrastruktury technicznej.

4. Wyniki badań
4.1. Aktywność producentów rolnych i skala przyznanej pomocy w ramach
działania 311 w województwie wielkopolskim
W analizowanym okresie łączna liczba wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach działania 311 w Polsce wynosiła 28 999. W Wielkopolsce złożono w sumie 5 701 wniosków (19,56% wniosków w stosunku do ogólnej liczby
przyjętych wniosków). Podczas przeprowadzanej weryfikacji wniosków do dalszego etapu (etap 2: przyznania płatności) przekazano w Polsce 14 118 wniosków (tj. 48,68%). W województwie wielkopolskim 48,64% wniosków (tj. 2 773)
podlegało dalszej weryfikacji. W kraju blisko 30% wniosków, (w Wielkopolsce
ok. 24%) zostało odrzuconych, wycofanych przez wnioskodawców lub rolnicy
podjęli decyzję o rezygnacji z działania 311.
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Odrzucenie wniosku nastąpiło w wyniku nie spełnienia wymagań proceduralnych lub formalnych. W początkowych latach wprowadzenia działania 311 z uwagi
na m.in. brak wiedzy o istocie działania do programu zgłosiło się w Wielkopolsce
w ramach pierwszego naboru zaledwie 564 wnioskodawców (tj. 9,98%), w ramach
drugiego naboru (7,60%) tj. 433 wnioskodawców. Wielkopolscy rolnicy największą
aktywność wykazali w naborze trzecim (tj. 24.08.2010–31.12.2010) oraz w czwartym (tj. w okresie 27.09.2001–14.10.2011). Wówczas do Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1 652 (nabór 3)
i 3 052 (nabór 4) wniosków. Przypuszczać można, że duże zainteresowanie działaniem 311 wynikało np. z dobrze prowadzonej kampanii informacyjnej, szerokiego
wachlarza inwestycji, które można było realizować w ramach tego działania.
Należy podkreślić, że do etapu drugiego zakwalifikowały się wnioski, które spełniły wymagania formalne oraz proceduralne. W ramach drugiego etapu
o płatność ubiegało się w Polsce łącznie 11 454 beneficjentów. Płatność otrzymało
blisko 92,73% wnioskodawców. W województwie wielkopolskim 1 916 wnioskodawców wystąpiło o przyznanie płatności. Płatność przyznano 88,83%
wnioskodawcom (tj.1 702).
W Polsce w pierwszym naborze wniosków blisko 96,76% beneficjentów otrzymało płatność. W kolejnych naborach odpowiednio płatność otrzymało: 96,76%
(nabór drugi), 95,30% (nabór trzeci) oraz 70,12% ( nabór czwarty) wnioskodawców.
W skali województwa w ramach poszczególnych kampanii przyznano płatność
w naborze: pierwszym 95,06% wnioskodawcom; w drugim: 96,48% wnioskodawcom; w trzecim 92,84% wnioskodawcom oraz w czwartym 62,97% wnioskodawcom. Część rolników zdecydowała się skorzystać z zaliczki na poczet realizacji
inwestycji. W kraju 57 wnioskodawców oraz 17 w województwie wielkopolskim
otrzymało zaliczkę na realizację przedsięwzięć. Łącznie w ramach poszczególnych
naborów odrzucono 83 wnioski, z czego w województwie wielkopolskim stanowiło to ok. 18,07%. Odrzucone wnioski stanowiły niski odsetek w kraju (ok. 1%),
w Wielkopolsce (0,89%) w stosunku do ogólnej liczby wniosków. W ramach poszczególnych naborów oraz etapów wnioskodawcy ubiegali się o konkretną kwotę
na zrealizowanie zaplanowanego przedsięwzięcia.
W Polsce w ramach pierwszego etapu (przyznanie pomocy) wnioskodawcy
ubiegali się łącznie o kwotę 2 626 135 284 zł (w tym w Wielkopolsce 405 369 985 zł
tj. 15,44%). W drugim etapie (faza płatności) kwota wypłaconych środków
była niższa. W Polsce zaledwie 30% (w Wielkopolsce 38,45%) wnioskodawców
otrzymało dotację unijną. Wynikało to z tego, iż część wniosków nadal podlegała
weryfikacji lub wnioskodawcy nie spełnili wymagań formalnych. W ramach
województwa podczas naboru drugiego oraz trzeciego rolnicy ubiegali się łącznie
o kwotę 326 404 243 zł. Faktycznie płatność otrzymało 32% wnioskodawców.
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W kraju w tym samym okresie płatność przyznano 46% producentom. W naborze
czwartym zaledwie 10% rolników otrzymało płatność. Natomiast w skali województwa aż 86% wnioskodawców otrzymało środki unijne.
4.2. Aktywność rolników w pozyskaniu funduszy unijnych
w ramach działania 311, w układzie powiatów
W województwie wielkopolskim wystąpiły różnice w aktywności wnioskodawców w układzie powiatów (rysunek 1). Proporcjonalnie największy odsetek
wniosków w ramach działania 311 pochodziło z powiatów: kaliskiego oraz poznańskiego (od 499 do 386 wniosków). Nieco mniejsze zainteresowanie wykazali
beneficjenci w powiatach: gostyńskim, ostrowskim, krotoszyńskim, ostrzeszowskim, średzkim, gnieźnieńskim, konińskim oraz wolsztyńskim (w granicach 292
– 201 wniosków).
Rysunek 1
Liczba złożonych wniosków w ramach działania 311
w układzie powiatów w województwie wielkopolskim PROW 2007–2013 [etap 1]
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* pozostałe – beneficjenci zameldowani poza województwem wielkopolskim, składający wniosek
w WOR ARiMR w Poznaniu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych z ARiMR.

W powiatach: wrzesińskim, słupeckim, szamotulskim, kościańskim, pleszewskim, rawickim, kolskim, wągrowieckim, nowotomyskim, leszczyńskim,
czarnkowsko-trzcianeckim, śremskim, tureckim, grodziskim, międzychodzkim,
obornickim jarocińskim, kępińskim i pilskim złożono od 190 do 103 wniosków.
Najmniejsze zainteresowanie (mniej niż 100 wniosków) wykazali wnioskodawcy z powiatów złotowskiego, chodzieskiego oraz „pozostali”, którzy zameldowani
są poza województwem wielkopolskim, jednak wnioski złożyli w WOR ARiMR
w Poznaniu. Należy odnotować, iż beneficjenci z wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego uczestniczyli w analizowanym działaniu.
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Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, iż wystąpiły również różnice
w wysokości pozyskiwanych środków przez wnioskodawców w układzie powiatów
województwa wielkopolskiego. Aby przedstawić zróżnicowanie regionalne ważne
jest by określić relację wartości złożonych wniosków do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w ramach danego powiatu, co umożliwi dokonywanie porównań.
Analizując średnią wartość pomocy finansowej udzielonej producentom rolnym, którzy złożyli wniosek w ramach działania 311 w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego stwierdzono, iż była zróżnicowana w zależności od
regionu (tabela1).
Tabela 1
Wartość udzielonego wsparcia gospodarstwom rolnym
uczestniczącym w działaniu 311 PROW 2007–2013 w Wielkopolsce
Przedziały grupowe

Powiat
Odsetek

Powiaty

Liczba
DZIAŁANIE 311

< 125 000 zł

41,94%

13

gostyński, grodziski, kaliski, kępiński, kolski,
krotoszyński, ostrowski, pilski, rawicki, śremski,
turecki, wągrowiecki, wrzesiński

<125 000 zł–135 000 zł)

41,94%

13

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński,
jarociński, kościański, leszczyński, międzychodzki,
nowotomyski, obornicki, ostrzeszowski, poznański,
szamotulski, wolsztyński

< 135 000 zł–145 0001 zł)

6,45%

2

pleszewski, średzki

< 145 000 zł–155 000 zł)

6,45%

2

koniński, słupecki

3,23%

1

złotowski

100,00%

31

> 155 000 zł
Suma

Źródło: Opracowanie na podstawie danych niepublikowanych WOR ARiMR oraz
E. Goryńska-Goldmann, M. Wojcieszak, M. Gazdecki „Absorpcja środków w ramach działań 112, 121, 311 i 312 PROW 2007–2013 w Wielkopolsce i jej regionalne
zróżnicowanie”.

Ponad 40% wielkopolskich wnioskodawców w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” otrzymało środki finansowe średnio
w wysokości od 125 000–135 000 zł (13 powiatów). W przypadku powiatu: gostyńskiego, grodziskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, krotoszyńskiego,
ostrowskiego, pilskiego, rawickiego, śremskiego, tureckiego, wągrowieckiego oraz
wrzesińskiego beneficjenci otrzymali kwotę niższą niż 125 000 zł. Środki unijne
otrzymane przez wnioskodawców w działaniu 311 to pomoc w wysokości 50%
lub 80% zwrotu poniesionych kosztów [Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej, 2011]. W czterech powiatach (pleszewskim, średzkim, konińskim
oraz słupeckim) średnia wartość otrzymanej pomocy wyniosła od 135 000 do
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155 000 zł. Jedynie w powiecie złotowskim średnia wartość udzielonego wsparcia
gospodarstwom rolnym była wyższa niż 155 tys. zł (3,23%). Analizując udział gospodarstw rolnych w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego, stwierdzono, że w przypadku działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wystąpiły różnice regionalne w pozyskaniu środków unijnych (rysunek 2).
Rysunek 2

Średnia wartość (w zł) udzielonego wsparcia na jedno
wielkopolskie gospodarstwo rolne w ramach działania 311 PROW 2007–2013
15 000

[zł]

10 000
5 000
0

* średnia wartość udzielonego wsparcia na jedno gospodarstwo rolne w województwie wielkopolskim
wyniosła 5439 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Należy podkreślić, że na zróżnicowanie wartości udzielonego wsparcia wnioskodawcom uczestniczącym w działaniu 311 w ramach PROW 2007–2013 w województwie wielkopolskim wpływ miał fakt, iż wysokość udzielonej pomocy
uzależniona była od wymagań, jakie musieli spełnić potencjalni wnioskodawcy w ramach analizowanego działania. Ponadto istotnym elementem jest to, że
w kolejnych latach programowania zmieniały się zasady jak i sposób (wysokość)
wsparcia. Należy także uwzględnić fakt, iż kierowanie środków na poziom danego
województwa czy powiatu w dużym stopniu zależało od liczby i wielkości gospodarstw rolnych oraz od ich siły ekonomicznej. W związku z powyższym jeżeli
odnotowano wyższe wykorzystanie środków w danym powiecie to najczęściej wynikało to np. ze specyfiki gospodarstw lub określonego przedsięwzięcia, o które
ubiegali się wnioskodawcy. Średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na wielkopolskie gospodarstwo rolne wyniosła 5 439 zł. W województwie (rysunek 2) powiat
średzki odznaczał się najwyższą średnią wartością udzielonego wsparcia na jedno
gospodarstwo (11 655 zł). Nieco mniejsza wartość wsparcia była w powiatach:
gostyńskim, międzychodzkim, krotoszyńskim, wrzesińskim, obornickim, szamotulskim, śremskim wolsztyńskim, poznańskim, gnieźnieńskim, kościańskim,
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złotowskim, wągrowieckim i rawickim (9 847–5 057 zł). W analizowanym okresie w powiecie ostrzeszowskim, kaliskim, grodziskim, chodzieskim, jarocińskim,
leszczyńskim, nowotomyskim, pleszewskim, słupeckim, ostrowskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, kępińskim oraz konińskim średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na wielkopolskie gospodarstwo rolne wyniosła od 4 909–2 253 zł.
Zaledwie w dwóch powiatach (kolskim i tureckim) średnia wartość udzielonej
dotacji na 1 gospodarstwo wyniosła mniej niż 2 tys. złotych.
Kwota pomocy wnioskowanej i udzielonej
w pierwszym i drugim etapie w układzie powiatowym
POWIATY
chodzieski
czarnkowsko- trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki

Kwota pomocy wnioskowanej
w ramach działania 311 * etap 1
(zł)

6 303 646
13 647 459
22 038 590
29 436 328
12 429 174
11 426 879
47 461 282
9 178 796
13 898 727
25 308 957
16 131 054
25 336 213
13 964 370
11 120 248
12 616 308
11 016 291
24 469 802
22 300 522
10 300 426
15 376 765
37 891 241
14 601 997
17 919 947
17 990 259
22 767 369
12 671 639
1 632 308
13 422 416

(%)

1,16
2,50
4,04
5,40
2,28
2,10
8,71
1,68
2,55
4,64
2,96
4,65
2,56
2,04
2,31
2,02
4,49
4,09
1,89
2,82
6,95
2,68
3,29
3,30
4,18
2,32
0,30
2,46

Tabela 2

Kwota pomocy udzielonej
w ramach działania 311 * etap 2
(zł)

3 086 411
6 603 273
10 564 267
12 923 427
5 959 458
5 151 696
26 257 470
4 813 452
6 616 607
11 144 732
6 938 829
12 968 427
7 384 776
5 540 044
6 512 577
4 964 699
12 230 453
13 268 614
4 112 242
6 524 020
15 144 623
8 456 565
8 457 408
6 466 686
11 243 991
6 849 810
6 982 574
7 559 489

(%)

0,83
1,77
2,84
3,47
1,60
1,38
7,06
1,29
1,78
29,73
1,87
3,49
1,98
1,49
1,75
1,33
3,29
3,57
1,11
1,75
4,07
2,27
2,27
1,74
3,02
1,84
1,88
2,03
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POWIATY

Kwota pomocy wnioskowanej
w ramach działania 311 * etap 1
(zł)

wolsztyński
wrzesiński
złotowski
pozostałe**
Suma

20 154 659
18 313 630
12 949 712
976 503,5
545 053 517,5

(%)

3,70
3,36
2,38
0,18
100,00
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Kwota pomocy udzielonej
w ramach działania 311 * etap 2
(zł)

12 632 569
10 451 824
3 852 652
376 603,5
372 040 268,5

(%)

3,40
2,81
1,04
0,10
100,00

* kwota może ulegać zmianie w wyniku korekt dokonywanych na etapie obsługi wniosków
**pozostałe – beneficjenci zameldowani poza województwem wielkopolskim, składający wniosek
w WO ARiMR w Poznaniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu ARiMR z dnia 30.01.2013 r.

Analizując tabelę nr 2 należy zauważyć, że kwota wnioskowanego (etap 1)
i otrzymanego wsparcia (etap 2) ulegała zmianie. Wynikało to z tego, iż dokonywane były korekty na etapie obsługi wniosków. W przekroju powiatów województwa wielkopolskiego, stwierdzono, iż wysokość przyznanej pomocy wnioskowanej
(etap 1) oraz udzielonej (etap 2) była zróżnicowana w zależności od powiatu. Powiatem, który otrzymał najwyższą pomoc był powiat kaliski, poznański, gostyński,
krotoszyński, koniński, ostrowski, średzki, ostrzeszowski, gnieźnieński oraz wolsztyński. W tych powiatach pomoc w etapie pierwszym wyniosła od 47 461 tys. zł
(powiat kaliski) do 20 154 tys. zł (powiat wolsztyński), w etapie 2 od 26 257 tys. zł
(powiat kaliski) do 12 632 tys. zł (powiat wolsztyński). W skali województwa dużą
pomoc w ramach działania 311 otrzymali również wnioskodawcy z następujących
powiatów (18 powiatów): wrzesiński, szamotulski, słupecki, kościański, pleszewski, rawicki, leszczyński, kolski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, złotowski,
śremski, nowotomyski, grodziski, jarociński, międzychodzki, obornicki oraz pilski.
Wysokość pomocy uzależniona była od rodzaju i charakteru inwestycji, którą chcieli wykonać wnioskodawcy. W ramach powyższych 18 powiatów (etap 1) wysokość
udzielonej pomocy kształtowała się w granicach 18 313 tys.–10 300 tys. zł, w przypadku etapu 2 od 10 451 tys. zł do 4 112 tys. zł. Rozpatrując wysokość udzielonej pomocy w ramach powiatów należy zauważyć, że wnioskodawcy z 3 powiatów (kępińskiego, tureckiego oraz chodzieskiego) otrzymali pomoc poniżej kwoty 10 mln zł.
Z uwagi na fakt, iż wnioski posiadające status „zakończone” stanowiły wysoki
odsetek w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków w ramach badanego
działania przedstawiono wskaźnik skuteczności (tabela 3). Badając pozytywnie rozpatrzone wnioski na tle pozostałych w ramach działania 311, zaobserwowanono, że
wskaźnik skuteczności w badanym okresie wyniósł ponad 49%. W celu dokładniejszego wyjaśnienia analizowanego zjawiska dokonano porównania powiatów według
wskaźnika, w odniesieniu do badanego działania. Zastosowanie takiej analizy pozwoliło na wskazanie powiatów o najwyższym wskaźniku skuteczności.
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Tabela 3
Wskaźnik skuteczności (%) w odniesieniu do działania 311 PROW
2007 - 2013 w obrębie powiatów województwa wielkopolskiego
Powiaty
wolsztyński
ostrzeszowski
turecki
wrzesiński
wągrowiecki
rawicki
kaliski
leszczyński
śremski
grodziski
międzychodzki
krotoszyński
nowotomyski
ostrowski
czarnkowsko-trzcianecki
kolski

Działanie 311
64,18
59,00
57,60
57,29
55,86
55,84
55,47
55,40
54,76
52,54
50,43
50,38
49,65
49,43
48,89
47,65

Powiaty
kępiński
słupecki
jarociński
gnieźnieński
obornicki
średzki
koniński
gostyński
kościański
złotowski
pleszewski
chodzieski
pilski
poznański
szamotulski
średnia w województwie

Działanie 311
47,57
47,54
47,32
46,93
46,36
46,15
45,35
44,11
43,71
43,62
42,31
41,79
41,75
39,69
37,08
49,21

Źródło: Opracowanie własne.

Najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie wolsztyńskim, gdzie 64,18%
wniosków to projekty, na które beneficjenci uzyskali unijne środki. Najniższy
wskaźnik skuteczności dla działania 311 (ok. 37,08%) wykazali rolnicy z powiatu szamotulskiego. W pozostałych powiatach wskaźnik skuteczności kształtował
się na poziomie od 39,69% (powiat poznański) do 59% (powiat ostrzeszowski).
Jednym z kluczowych elementów dla określenia zróżnicowania regionalnego jest
określenie relacji liczby złożonych wniosków do całkowitej liczby gospodarstw
rolnych w ramach powiatu, co umożliwia dokonywanie porównań.
Koncentracja funduszy unijnych i ich regionalne zróżnicowanie zaznacza
się również w stosunku do najważniejszych cech charakteryzujących rolnictwo
w określonym województwie [Czubak, 2012]. Regionalne zróżnicowanie potwierdzają także wyniki analizy w tabeli 4.
Przeprowadzone badania wykazały, że w powiecie konińskim kwota wykorzystania środków unijnych w stosunku do podstawowych charakterystyk rolnictwa
była najwyższa. W ramach tego powiatu na gospodarstwo przypadło aż 6 411 zł,
na 1 ha UR ok. 1 000 zł, a na pracującego w rolnictwie 3 524 zł. Przypuszczać
można, że powiat ten posiada tak wysoki potencjał, ponieważ charakteryzuje się
wyższą niż przeciętna powierzchnią użytków rolnych, liczbą gospodarstw rolnych
oraz odpowiednim technicznym uzbrojeniem pracy.
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Tabela 4

Zróżnicowanie liczby beneficjentów i kwoty wykorzystania
środków unijnych w stosunku do podstawowych charakterystyk rolnictwa

Lp

Powiat

na 1
gospodarstwo
prowadzące
działalność
rolniczą

Kwota pomocy finansowej (zł)
relacja liczby
zawatych
na 1 ha
umów
użytków
na 1 ha GO
w stosunku
rolnych
do liczby
gospodarstw

1

chodzieski

1618,46

0,04

2

czarnkowsko-trzcianecki

1318,28

3

gnieźnieński

2241,52

4

gostyński

5

grodziski

6

na 1
pracującego
w rolnictwie

83,38

115,40

0,03

90,20

137,17

682,51

0,05

114,75

126,73

1058,76

2917,91

0,07

207,58

226,23

1223,69

1715,94

0,03

139,14

171,33

718,18

jarociński

1385,98

0,03

121,51

135,02

684,43

7

kaliski

1904,09

0,04

298,76

373,30

1034,65

8

kejiński

1241,54

0,03

109,84

132,72

542,91

9

kolski

725,51

0,02

82,35

99,93

346,18

koniński

6411,21

0,01

1001,80

1280,13

3524,38

0,05

10

937,55

11

kościański

1962,34

127,41

156,39

755,70

12

krotoszyński

3101,75

0,06

250,18

274,85

1194,26

13

leszczyński

4933,05

0,09

145,52

170,83

886,10

14

międzychodzki

3506,36

0,07

177,74

207,52

1755,40

15

nowotornyski

1480,47

0,03

122,16

147,17

3454,95

16

obornicki

2720,38

0,06

118,17

140,93

7195,22

17

ostrowski

1355,93

0,03

174,19

223,42

4141,70

18

ostrzeszowski

2472,7

0,04

299,67

396,87

3901,39

19

pilski

885,31

0,02

54,69

71,43

502,84

20

pleszewski

1333,34

0,03

127,16

140,05

1672,40

21

poznański

1583,83

0,04

121,48

145,29

766,08

22

rawicki

2329,63

0,04

204,31

242,35

700,74

23

słupecki

1411,69

0,03

135,63

160,96

927,96

24

szarnotulski

1626,84

0,04

97,02

108,86

560,66

25

średzki

4629,06

0,10

243,49

269,69

921,41

26

śremski

2644,71

0,05

180,43

209,29

781,23

27

turecki

830,86

0,01

113,41

150,85

594,82

28

warowiecki

2256,56

0,04

103,23

118,36

962,38

29

wolsztyński

2765,45

0,04

331,88

444,01

2462,49

30

wrzesiński

3223,88

0,06

206,86

239,83

1947,06

31

złotowski

1074,96

0,03

51,37

60,84

209,98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych ARiMR
i danych z GUS.
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W grupie powiatów tj.: średzkim, leszczyńskim, krotoszyńskim, międzychodzkim oraz wrzesińskim wysokość kwoty na jedno gospodarstwo rolne wynosiła od
4 629 do 3 100 zł. Z kolei poziom dotacji przypadającej na 1 ha UR wyniósł od 170
do 250 zł. W przypadku kwoty pomocy finansowej przypadającej na pracującego
w rolnictwie pomoc ta wyniosła od 886 zł do 1 947 zł. Powyżej wskazane powiaty
charakteryzują się dość dużą liczbą gospodarstw rolnych (od 1 497 do 3 242).
W kolejnej grupie powiatów tj.: gnieźnieńskim, gostyńskim, obornickim, rawickim, śremskim, wągrowieckim oraz wolsztyńskim wysokość dotacji na gospodarstwo rolne wyniosła od 2 240 zł do 2 720 zł. Z kolei wysokość dotacji w przeliczeniu na 1 ha UR była znacznie niższa i wyniosła od 118 do 331 zł. Na pracującego
w rolnictwie przypadało dofinansowanie w wysokości od 700 do 7 195 zł. W przypadku powiatu gostyńskiego wysokość kwoty przypadającej na jednego zatrudnionego wynikała z tego, iż kwota wsparcia przypadająca na ten powiat była znacząca
w stosunku do małej liczby gospodarstw rolnych w powiecie (zaledwie 1 825).
Do grupy o najniższym poziomie wykorzystania środków unijnych należą pozostałe powiaty tj.: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, jarociński, kępiński, kolski, pilski, pleszewski, poznański, słupecki, szamotulski, turecki oraz złotowski. W tych powiatach kwota pomocy finansowej na jedno gospodarstwo kształtowała się poniżej 2 000 zł. Dotacja przypadająca na 1 ha UR wynosiła poniżej 300 zł.

5. Podsumowanie
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest jednym
z projektów wspierających polskie rolnictwo mających na celu zwiększyć jego
konkurencyjność oraz przyspieszyć zmiany strukturalne. W analizowanym okresie wnioski złożyło 28 999 beneficjentów, w tym 5 701 w Wielkopolsce, co stanowiło 19,66% w stosunku do ogółu przyjętych wniosków w kraju. Wystąpiły różnice w aktywność producentów w układzie powiatów. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków unijnych w Wielkopolsce byli rolnicy z powiatów: kaliskiego
oraz poznańskiego (od 499 do 386 wniosków).
Ponad 40% wielkopolskich wnioskodawców w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” otrzymało środki finansowe średnio
w wysokości od 125 000–135 000 zł (13 powiatów).
Średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na jedno wielkopolskie gospodarstwo rolne w ramach działania 311 PROW 2007–2013 wyniosła 5 439 zł.
Beneficjenci z powiatów: kaliskiego, poznańskiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, konińskiego, ostrowskiego, średzkiego, ostrzeszowskiego, gnieźnieńskiego
oraz wolsztyńskiego otrzymali najwyższą dotację unijną. W tych powiatach rolnicy ubiegali się o kwotę od 47 461 282 zł (powiat kaliski) do 20 154 659 zł (powiat
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wolsztyński). Płatność otrzymali jednak w kwocie od 26 257 470 zł (powiat kaliski) do 12 632 569 zł (powiat wolsztyński).
W powiecie konińskim kwota wykorzystania środków unijnych w stosunku do
podstawowych charakterystyk rolnictwa była najwyższa.
Przez wspieranie inwestycji rozwojowych w polityce rolnej wspomaga się podnoszenie sprawności ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich konkurencyjność
[Czubak, 2012]. Pomimo, iż realizacja działania 311 budziła pewne kontrowersje,
rolnicy podejmowali określone inwestycje, które wspierały polskie rolnictwo.
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MONIKA WOJCIESZAK
ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI ROLNIKÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ” W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Słowa kluczowe: producenci rolni, program PROW 2007–2013, gospodarstwa rolne
STRESZCZENIE

Podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych
i społecznych w rolnictwie oraz przetwórstwie produktów rolnych w okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013” (PROW 2007–2013). Program ten obejmuje m.in. działania przeznaczone na wsparcie podejmowania lub rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich. Jednym z nich jest działanie 311 – „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. W ramach tego programu na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono pięć naborów wniosków. Wystąpiły różnice w aktywności producentów w układzie powiatów uczestniczących w działaniu 311. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków unijnych w Wielkopolsce byli rolnicy z powiatów: kaliskiego oraz
poznańskiego (od 499 do 386 wniosków). Najwyższą pomoc w postaci wypłaty środków
finansowych otrzymali beneficjenci z powiatów: kaliskiego, poznańskiego, gostyńskiego,
krotoszyńskiego, konińskiego, ostrowskiego, średzkiego, ostrzeszowskiego, gnieźnieńskiego oraz wolsztyńskiego. Średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na jedno wielkopolskie gospodarstwo rolne w ramach działania 311 PROW 2007–2013 wyniosła 5 439 zł.

MONIKA WOJCIESZAK
DIFFERENTATION OF COUNTIES IN TERMS OF OBTAINING EU FUNDING UNDER
THE MEASURE „DIVERSIFICATION INTO NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES” IN THE
WIELKOPOLSKA PROVINCE.

Keywords: farmers (flaming), the RDP 2007–2013 programme, agricultural farm
SUM M A RY

The main instrument support structural transformation, economic and social conditions in agriculture and processing of agricultural products in the programming period,
financed from EU funds is “Rural Development Programme 2007–2013“ (RDP 2007–
2013). This program includes activities designed to support up or develop non-agricultural activities in rural areas. One of them is the effect of 311 – “Diversification into non-agricultural activities“. As part of this program in Wielkopolska, five calls for proposals.
There were differences in the activity of producers in the system of districts participating
in the action 311. Most active in obtaining EU funds in Wielkopolska were farmers from
the districts of Kalisz and Poznań (from 499 to 386 applications). The maximum aid in the
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form of disbursement of the funds received from the county district beneficiaries: Kalisz,
Poznań, Gostyń, Krotoszyn, Konin, Ostrów, Środa, Ostrzeszów, Gniezno and Wolsztyn.
Average value (zł) support granted for 1 Greater farm under Measure 311 RDP 2007–2013
amounted to 5 439 zł.
e-mail: mwoj@up.poznan.pl
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JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK¹, WOJCIECH SROKA², WIESŁAW MUSIAŁ³
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2 Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie
3 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOCHODOWOŚĆ PRODUKCJI OWCZARSKIEJ
NA OBSZARACH GÓRSKICH – ANALIZA MODELOWA1
1. Wstęp
Na obszarach górzystych tj. górskich i pogórskich brak jest obecnie uzasadnienia produkcyjnego i ekonomicznego prowadzenia tzw. podstawowej produkcji
rolnej na gruntach ornych, uznanej jako nieadekwatna do istniejących warunków
przyrodniczych. Za taką produkcję należy tam uznać produkcję zbóż, kukurydzy,
czy produkcję dużych partii okopowych przeznaczonych na rynek. Plonowanie
tych roślin jest w górach zdecydowanie niższe aniżeli w warunkach dogodnych
przyrodniczo, a intensyfikację produkcji ograniczają wymogi, czy też zalecenia
ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ochrony zasobów wodnych. Prowadzona
na obszarach górzystych produkcja rolnicza jest z zasady mniej wydajna, bardziej
nakładochłonna i stąd z reguły niskoopłacalna. Dość powszechnym zjawiskiem,
choć o dużym zróżnicowaniu subregionalnym, jest porzucanie produkcji płużnej
przez rolników indywidualnych [Wojewodzic 2010, 53–76]. Grunty orne przekształcane są wówczas, zwykle samoistnie, w trwałe użytki zielone, co jest powrotem do stanu naturalnego użytkowania ziemi przed 100–150 laty. Nie musi
to być ani naganne, ani też nieuzasadnione pod warunkiem, że biomasa roślinna
produkowana na użytkach zielonych przeznaczona będzie na pasze dla zwierząt
gospodarskich. Jednak zmianie struktury i obniżeniu poziomu produkcji roślinnej towarzyszy często porzucanie pracochłonnego i uciążliwego drobnostadnego
chowu zwierząt, zwłaszcza owiec, a następnie bydła [Wojewodzic 2011, 87]. W rejonach górskich i to zarówno w Sudetach, jak też i w Karpatach w ostatnich 20
1 Opracowanie wykonane w ramach badań statutowych, DS. nr 3103/ZEiOR/2013
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latach obserwowany jest stale narastający niedobór inwentarza. Nie zmieniła to
także w sposób zasadniczy realizowana obecnie Wspólna Polityka Rolna, której
instrumenty ekonomiczne nie są nakierowane na rozwój produkcji poprzez wykorzystanie zasobów ziemi rolniczej i wiązanie produkcji roślinnej z produkcją
zwierzęcą. Jednocześnie narastają różnorodne formalne uciążliwości dla rolników
związane z dobrostanem zwierząt ich rejestracją, a także ograniczenia w sprzedaży produktów finalnych i uboju zwierząt na samozaopatrzenie. Problem niedoboru pogłowia zwierząt na obszarach górskich jest o wiele szerszy i zapewne
wymaga wieloaspektowych analiz, jednak w opinii rolników główną przyczyną stosunkowo niewielkiego pogłowia owiec jest niska opłacalność ich chowu,
a także niedostateczne transfery budżetowe wynikające ze zbyt niskiego poziomu
wsparcia ze środków krajowych jak i WPR. Niniejsze opracowanie ma na celu
weryfikację zaprezentowanej tezy, stąd dokonano w nim oceny dochodowości
gospodarstw górskich prowadzących produkcję owczarską. Opracowanie wnosi
wkład do dyskusji na temat produkcji drobnotowarowej i może stanowić przyczynek do sprawniejszego uprawiania doradztwa rolniczego względem gospodarstw
górskich prowadzących lub zamierzających podjąć produkcję owczarską.

2. Cel pracy i uwagi metodyczne
Głównym celem pracy jest ocena dochodowości produkcji owczarskiej na obszarach górskich przy zróżnicowanym systemie oraz skali ich chowu. W opracowaniu przy konstrukcji poszczególnych wariantów produkcji owczarskiej wykorzystano elementy metody modelowej. Jej istota polega na możliwości przedstawienia w sposób syntetyczny rzeczywiście istniejących wzorcowych lub idealnych
form organizacji produkcji rolniczej, w ujęciu czasowym i przestrzennym, na tle
naturalnych warunków przyrodniczych i ekonomicznych [Kwiecień 1968, 9–28].
Metody konstruowania modeli gospodarstw mogą być różne i zależą od ilości
i jakości danych wyjściowych, a także celów, jakie stawia się przy posługiwaniu
się modelami [Nietupski 2005, 236–244]. Skonstruowane w niniejszej pracy modele (czy też warianty) stanowią rozwiązania quasi idealne – modele teoretyczne.
Poprzez formę quasi idealną nie należy jednak rozumieć gospodarstw osiągających ponadprzeciętne wyniki produkcyjne i ekonomiczne, lecz jednostki, które
charakteryzują się w danych rozpatrywanych warunkach optymalną wielkością
i strukturą zasobów produkcyjnych w stosunku do założonych wielkości stad
owiec. Gospodarstwa takie posiadają niezbędne zestawy maszyn, budynki oraz
powierzchnię adekwatną do wielkości stada. Również zakłada się, że sprzedają
wszystkie produkty po cenach rynkowych. Jednostki te są również dostosowane
do lokalnych uwarunkowań ekonomicznych, przyrodniczych i kulturowych.
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Na potrzeby opracowania skonstruowano trzy modele gospodarstw adekwatne dla obszarów górskich woj. małopolskiego, tj. dla niewielkich gospodarstw
oraz małych stad owiec (tabela 1). W modelu I analiza obejmuje przychody
i koszty osiągane przez rolników utrzymujących owce (gazdów) przy założeniu,
iż oni sami całorocznie zajmowali się obsługą stada. Przyjęto, że w gospodarstwie
utrzymuje się stado 40 owiec – matek, 1 tryka oraz 2 krowy mleczne, a sprzedaż
sera owczego prowadzona jest bezpośrednio przez gazdę (rolnika). Konieczność
chowu krów wynika głównie z przyjętej technologii produkcji sera owczego, który wytwarzany jest w 40% z mleka krowiego oraz 60% owczego. Jagnięta sprzedawane są na wiosnę po osiągnięciu wagi 13–14 kg. Do sprzedaży trafiają także
zwierzęta wybrakowane. Pozostałe przychody pochodzą z realizacji przez rolnika
wymogów wynikających z Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i aplikacji o dopłaty.
W modelu II przyjęto podobne założenia odnośnie wielkości stada, przy czym
rolnik oddaje owce na letni wypas pasterzowi (bacy), rezygnując ze sprzedaży sera
owczego. W tym gospodarstwie modelowym nie utrzymuje się krów, a przychody
pochodzą jedynie ze sprzedaży jagniąt, wełny, zwierząt wybrakowanych oraz różnych dopłat do działalności rolniczej otrzymywanych w ramach WPR.
Założenia do modelowych wariantów produkcji owczarskiej
Wyszczególnienie

Model I

Model II

Tabela 1

Model III

Stado maciorek

40 sztuk

40 sztuk

100 sztuk

Liczba utrzymywanych tryków

1 sztuka

1 sztuka

3 sztuki

Liczba utrzymywanych krów

2 krowy mleczne
(8 lat użytkowania,
6 tys. l mleka rocznie)

brak

brak

Powierzchnia UR

11,5 ha

5,3 ha

27,1 ha

Liczba oraz waga
sprzedawanych jagniąt

60 jagniąt rocznie
13–14 kg

60 jagniąt rocznie
13–14 kg

150 jagniąt rocznie
30–35 kg;

Produkcja mleka owczego/
produkcja sera owczego

45 litrów mleka na owcę;
8 l mleka na 1 oscypek
(60% mleka owczego,
40% mleka krowiego);
cena oscypka 25 zł/800
gr.

brak
(owce w okresie letnim
oddawane są bacy)

brak
(mleko jest
wykorzystywane
w tuczu jagniąt)

Sprzedaż wełny

wełna pochodzi
ze strzyżenia owiec

wełna pochodzi
ze strzyżenia owiec

wełna pochodzi ze strzyżenia owiec oraz jagniąt

Źródło: Opracowanie własne.

Model III to gospodarstwo owczarskie nastawione na sprzedaż jagniąt tzw.
ciężkich, tj. ważących 30–35 kg. Utrzymuje się w nim 100 owiec – maciorek oraz
3 tryki, a na jego przychody składają się środki uzyskane ze sprzedaży jagniąt
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i wełny oraz płatności do działalności operacyjnej wynikające z WPR. Uzyskane
mleko owcze wykorzystywane jest do tuczu jagniąt.
Dla potrzeb opracowania wykonano kalkulacje pełne opłacalności utrzymania owcy strukturalnej. Na zwierzę strukturalne składa się jedna maciorka stada
podstawowego oraz średnio 1,5 jagnięcia rocznie. Ponadto na każdą maciorkę
przypada część kosztów utrzymania tryka. Koszty produkcji owczarskiej oszacowano na podstawie kalkulacji opłacalności produkcji produktów rolniczych
za rok 2012, udostępnionych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Ceny produktów owczarskich dotyczą lat 2011 i 2012, a pozyskano je ze strony
http://hodowlaowiec.pl/tag/ceny-owiec, oraz z baz statystycznych GUS [Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2012].
W analizach i projekcji wyników dla poszczególnych modeli gospodarstw dokonano wyliczeń dochodu rolniczego bez uwzględnienia dopłat wynikających
z WPR 2007–2013 oraz dochodu rolniczego z dopłatami w trzech wersjach ich
pozyskania. Wysokość dopłat do działalności operacyjnej została przedstawiona
w podziale na płatności podstawowe, tj. te których otrzymanie jest stosunkowo
łatwe (JPO, UPO, ONW)1, oddzielnie zaprezentowano płatność do krów i owiec
oraz do zachowania lokalnych ras zwierząt, której pozyskanie wymaga prowadzenia rejestru działalności rolnośrodkowiskowej. Do analiz przyjęto wysokość
dopłat według danych ARiMR na rok 20122.
W kosztach żywienia przyjęto wartość pasz wynikającą z łącznych kosztów
jej wytworzenia3. Ze względu na charakter produkcji owczarskiej oraz fakt, że
zwykle lokowana jest ona na terenach o niższej produktywności agroekosystemów i cennych przyrodniczo przyjmowano niską intensywność produkcji, a stąd
niskie i średnie parametry plonowania roślin4. W żywieniu uwzględniono także
słomę jęczmienną (jednakże bez uwzględniania jej wartości). Niskie plony roślin uzasadniają badania dotyczące plonowania prowadzone w terenach górskich
1 JPO – jednolita płatność obszarowa, UPO – uzupełniająca płatność obszarowa zwierzęca,
ONW – obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
2 Jednolita płatność obszarowa (JPO) wynosi 731,72 zł/ha, uzupełniająca płatność obszarowa zwierzęca (UPO) 306,99 zł/ha, ONW górskie 320,00 zł/ha, płatność do owiec 123,11 zł/szt.,
płatność do krów 584,79 zł/szt., a płatność rolnośrodowiskowa (zachowanie lokalnych ras owiec)
320,00 zł/szt. [ARiMR 2012].
3 W niniejszym opracowaniu zaliczono do kosztów wytworzenia pasz zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie (głównie użytkowanie i amortyzacja maszyn). Przyczynia się to do niskiej wartości wykazywanych szacunkowych kosztów pośrednich w omawianych modelach gospodarstw.
4 Plony siana łąkowego przyjęto na poziomie 35 dt z ha, plony traw na kiszonkę na poziomie
200 dt z ha, plony zielonki pastwiskowej na poziomie 150 dt z ha, plony buraków pastewnych na
poziomie 400 dt z ha (uwzględniono także wykorzystanie liści bez uwzględnienia ich wartości),
plony jęczmienia jarego na poziomie 40 dt z ha.
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[Nadolna i Paszkiewicz-Jasińska 2007, 257–270; Radkowski i Wojewodzic 2004,
339–346]. Ze względu na zwolnienie z podatku rolnego w górach nie uwzględniono go w rachunkach wyników gospodarstw modelowych.
Przyjęta do analiz powierzchnia gospodarstw wynika z niezbędnej powierzchni wyżywieniowej dla stad zwierząt.
Koszty pośrednie określono szacunkowo na 1 sztukę strukturalną zwierzęcia.
Założono przy tym 40 letni okres użytkowania budynków. W kosztach ogólnogospodarczych uwzględniono także koszty ponoszone przez gospodarstwa związane z przetwarzaniem produktów, korzystaniem z usług weterynaryjnych, a także koszty związane z procedowaniem o dopłaty, korzystania z usług doradczych
i inne koszty instytucjonalne. Odrębne wyliczenie kosztów wytworzenia pasz
i wliczenie całości wartości tych kosztów w skład kosztów bezpośrednich sprawia, że obliczone szacunkowo koszty pośrednie przybierają stosunkowo niskie
wartości.
W ramach wszystkich wariantów poczyniono także wspólne sztywne założenia produkcyjno-techniczne, tj. remont stada wynosi 25% rocznie i odbywa się
w oparciu o własne zwierzęta, a plenność owiec wynosi 150%.

3. Wyniki badań
Gospodarstwa owczarskie bazują głównie na wykorzystaniu użytków zielonych, które na terenie obszarów górskich nie są w pełni wykorzystane i występują
w nadmiarze [Musiał, Sroka, Mikołajczyk 2013, 24–29]. Jest to pożądane nie tylko
z punktu widzenia celów ekonomicznych i społecznych, ale również prawidłowego
kształtowania szczególnie cennego środowiska przyrodniczego. Analiza zapotrzebowania na pasze pozwala określić powierzchnie upraw i gospodarstw niezbędne
do wyżywienia pojedynczych zwierząt i całych stad. Z powodu założenia stosunkowo niskiego plonowania roślin, wyliczone powierzchnie paszowe są dość duże.
Przyjęcie niskich plonów wynika z zakładanego położenia gospodarstw w terenach górskich, gdzie występują w zdecydowanej większości niekorzystne warunki
do produkcji rolnej. Założenie to daje wysoki margines bezpieczeństwa w produkcji pasz. W żywieniu uwzględniono w sezonie letnim przede wszystkim zielonkę
pastwiskową oraz śrutę jęczmienną. W sezonie zimowym żywienie opiera się na
sianie łąkowym, kiszonce z traw, burakach pastewnych i śrucie jęczmiennej. Zwierzęta otrzymują także słomę jęczmienną. Jednak ze względu na uboczny charakter
tej produkcji nie została ona uwzględniona w rachunku powierzchni wyżywieniowej (tabela 2).
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Tabela 2
Wielkość powierzchni wyżywieniowej w poszczególnych wariantach na 1
zwierzę strukturalne oraz na całe stado (w ha)
Owca

Krowa

Model II
Owca

Model III
Owca

Zielonka pastwiskowa

0,05

0,43

0,00

0,08

Siano łąkowe

0,09

0,49

0,09

0,10

Wyszczególnienie

Model I

Kiszonka z traw

0,01

0,35

0,01

0,02

Słoma jęczmienna

0,00

0,00

0,00

0,00

Buraki pastewne

0,00

0,04

0,00

0,01

Śruta jęczmienna

0,05

0,20

0,03

0,07

Razem powierzchnia wyżywieniowa

0,21

1,51

0,13

0,27

Powierzchnia wyżywieniowa w sezonie letnim

0,08

0,78

-

0,11

Powierzchnia wyżywieniowa w sezonie zimowym

0,13

0,73

0,13

0,16

11,51

5,32

27,09

Niezbędna powierzchnia wyżywieniowa dla całego stada

Źródło: Opracowanie własne.

Najmniejsza powierzchnia niezbędna do utrzymania jednej owcy strukturalnej
potrzebna jest w przypadku modelu II. Zwierzęta w gospodarstwach zorganizowanych na wzór tego modelu utrzymywane są w gospodarstwie jedynie w okresie
zimowym. W sezonie letnim natomiast żywienie stada zapewnia baca, do którego
trafiają owce na wypas. Łączna powierzchnia potrzebna do wyżywienia całego
stada liczącego 40 maciorek wynosi nieco ponad 5,3 ha. W modelu I do wyżywienia całego stada potrzeba powierzchni 11,5 ha. Żywienie w tak zorganizowanym
gospodarstwie obejmuje cały rok, stąd występuje konieczność zapewnienia pasz
także w sezonie letnim. Poza liczącym 40 matek stadem podstawowym owiec,
w gospodarstwie utrzymuje się także 2 krowy mleczne. Dla potrzeb produkcji
serów w zupełności wystarczyłaby produkcja od 1 krowy, jednak ze względu na
możliwość wystąpienia chorób oraz okresów zasuszenia krów, w okresie laktacji
owiec konieczne jest utrzymywanie 2 krów. Zdecydowanie największa powierzchnia potrzebna jest do wyżywienia zwierząt w gospodarstwie zorganizowanym na
wzór modelu III. Stado podstawowe owiec liczy 100 szt., a zwierzęta utrzymywane
są w gospodarstwie przez cały rok. Ponadto produktem podstawowym są jagnięta ciężkie, żywione tymi samymi paszami co matki, a więc łączna powierzchnia
wyżywieniowa w gospodarstwie wynosi prawie 27,1 ha.
Podstawowymi produktami rynkowymi w gospodarstwie modelowym I są
jagnięta lekkie oraz sery (oscypki). Przy plenności polskiej owcy górskiej wynoszącej 150% i uwzględnieniu konieczności pozostawienia części jagniąt do remontu
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stada (a także upadków jagniąt) można oceniać, że od 40 szt. matek 50 jagniąt rocznie trafi do sprzedaży. Przy cenie 1 kg żywca w przedziale wagowym jagniąt 13–14
kg wynoszącej 10,70 zł przychody gospodarstwa z tytułu sprzedaży jagniąt wyniosą
ponad 7,2 tys. zł (tabela 3). Wyższą kwotę (przekraczającą 9,3 tys. zł) gospodarstwo
może uzyskać ze sprzedaży serów. Biorąc pod uwagę wydajność mleczną owiec oraz
domieszkę krowiego mleka można wówczas osiągnąć produkcję w wysokości 375
kg sera, tj. 468 szt. 800 gramowych oscypków. Ponadto dość znaczące przychody
uzyskiwane być mogą przez gospodarstwo ze sprzedaży mleka krowiego. W gospodarstwie modelowym II podstawą uzyskiwanych przychodów jest sprzedaż jagniąt
lekkich. Gospodarstwo to uzyska z tego tytułu przychody na takim samym poziomie jak gospodarstwo modelowe I. Takie same będą także wpływy ze sprzedaży
wybrakowanych owiec oraz wełny. Różnica dotyczy jedynie sposobu zagospodarowania mleka owczego. W modelu II mleko owcze pozyskiwane i przetwarzane jest
przez bacę i stanowi opłatę za jego pracę i opiekę nad owcami w sezonie letnim. Tym
samym gospodarstwo nie uzyska żadnych wpływów ze sprzedaży serów owczych.
Odmiennym produktem podstawowym charakteryzuje się gospodarstwo modelu III, w którym przychody generowane są głównie ze sprzedaży jagniąt ciężkich.
Uzyskują one masę 30–35 kg, a cena za 1 kg żywca wynosi średnio 7,20 zł. Łącznie
sprzedawane jest wówczas 120 sztuk jagniąt o wartości 26,6 tys. zł.
Tabela 3
Wielkość oraz wartość produkcji w gospodarstwach modelowych
Model I

Model II

Jednostki
naturalne
szt./kg

Wartość

Jagnięta lekkie
Jagnięta ciężkie

Model III

Wartość

(zł)

Jednostki
naturalne
szt./kg

50 szt.
(680 kg)

7 276

—

Owce wybrakowane
Krowa wybrakowana

Wartość

(zł)

Jednostki
naturalne
szt./kg

50 szt.
(680 kg)

7 276

—

—

—

—

—

120 szt.
(3 700 kg)

26 640

10 szt.
(550 kg)

2 000

10 szt.
(550 kg)

2 000

25 szt.
(1 375 kg)

5 000

0,25 szt.
(125 kg)

500

—

—

—

—

Wełna

140 kg

490

140 kg

490

500 kg

1 750

Sery owcze

468 szt.
(375 kg)

9 375

—

—

—

—

Mleko krowie

6 000 l

5 280

—

—

—

—

Cielęta

2 szt.
(110 kg)

1 100

—

—

—

—

—

26 021

—

9 766

—

33 390

Wyszczególnienie

Produkcja razem

Źródło: Opracowanie własne.
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Spośród rozpatrywanych modeli najwyższe przychody łączne uzyskiwane są
w gospodarstwie zorganizowanym na wzór modelu III. Wynoszą one w skali roku
ponad 33 tys. zł i są wynikiem m.in. stosunkowo dużej skali produkcji. Pod względem ogólnej wartości produkcji kolejną lokatę zajmuje gospodarstwo modelowe
I uzyskujące przychody produkcyjne nieco ponad 26 tys. zł. Najniższe przychody,
nieprzekraczające 10 tys. zł realizuje gospodarstwo modelu II.
Realizacja przychodów z produkcji owczarskiej wiąże się z koniecznością
ponoszenia różnorodnych kosztów. W tabeli 4 zestawiono w sposób syntetyczny koszty funkcjonowania gospodarstw z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie. Największą grupą są koszty produkcji pasz stanowiące ponad
75% kosztów bezpośrednich oraz ponad 60% ogółu kosztów we wszystkich
modelach. Łącznie najwyższe koszty, podobnie jak przychody uzyskuje największe obszarowo gospodarstwo modelowe III, najniższe zaś gospodarstwo
modelowe II.
Tabela 4
Poziom kosztów produkcji na gospodarstwo w wariantach (w zł/rok)
Model I

Model II

Model III

Koszty bezpośrednie

Wyszczególnienie

19 294

10 353

46 269

w tym koszty pasz

14 690

7 829

34 809

Koszty pośrednie

4 400

1 600

4 000

23 694

11 953

50 269

Razem koszty

Źródło: Opracowanie własne.

Zestawienie przychodów z kosztami pozwala określić skalę dochodu gospodarstw. Ostateczne wyniki dla gospodarstwa modelowego I wskazują na opłacalność produkcji, a dochód rolniczy bez uwzględnienia dopłat wynikających
z uczestnictwa w WPR jest dodatni, lecz wynosi tylko 2,3 tys. zł. Wyniki ekonomiczne i całkowita opłacalność produkcji tego modelu gospodarstwa zależą od
możliwości pozyskania transferów publicznych. W omawianym modelu I dochód
rolniczy z dopłatami obszarowymi oraz z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach wynosi ponad 15,6 tys. zł, i mógłby nieco zostać powiększony
w sytuacji aplikacji o dopłaty do drobnostadnego chowu krów i owiec (24 tys. zł).
Przy najkorzystniejszych założeniach, tj. pozyskaniu do wszystkich zwierząt płatności rolnośrodowiskowych dochód mógłby zwiększyć się do prawie 31 tys. zł
(tabela 5), przy czym prawie 45% ogółu środków publicznych będą stanowić właśnie te ostatnie płatności (rysunek 1). Znaczenie płatności zależnych od pogłowia
owiec rośnie jeszcze bardziej w sytuacji, gdy rolnik nie posiada wystarczającego
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areału i dodzierżawia ziemię5 lub jeżeli jest właścicielem bardzo rozdrobnionych
działek (tj. poniżej 0,1 ha) i nie może aplikować o płatności obszarowe.
Tabela 5
Zestawienie wyników modelowych gospodarstw rolnych (w zł)
Wyszczególnienie

Model I

Model II

Model III

Przychody ze sprzedaży produktów
Koszty bezpośrednie
Nadwyżka bezpośrednia
Koszty pośrednie
Dochód rolniczy

26 021
19 294
6 727
4 400
2 327

9 766
10 353
-587
1 600
-2 187

33 390
46 269
-12 879
4 000
-16 879

Podstawowe dopłaty na obszarach górskich
(JPO, UPO, ONW)

15 644

7 225

36 810

Dochód rolniczy z podstawowymi dopłatami
na obszarach górskich

17 971

5 038

19 931

6 094

4 924

12 311

24 064

9 962

32 242

12 800

12 800

32 000

30 771

17 838

51 931
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Źródło: Opracowanie własne.

Dość typową sytuację dla województwa małopolskiego przedstawia model II.
W tym przypadku gospodarstwo ma powierzchnię 5,3 ha UR i przy pogłowiu
40 owiec maciorek generuje ujemny dochód rolniczy na poziomie –2 187 zł. Po
uwzględnieniu podstawowych płatności obszarowych, tj. JPO, UPO oraz ONW
dochód gospodarstwa wyniesie nieco ponad 5 tys. zł. Dopiero pozyskanie płatności do drobnostadnego chowu krów i owiec pozwala na wygenerowanie dochodu na poziomie około 10 tys. zł na gospodarstwo, a przy pozyskaniu płatności
rolnośrodowiskowych dochód wzrósłby do poziomu 17,8 tys. zł. Przy takim, tj.
najkorzystniejszym założeniu wypracowany dochód można już uznać za relatywnie wysoki (mając na względzie niewielką powierzchnię gospodarstwa)6. W tym
przypadku płatności do pogłowia zwierząt stanowią prawie 64% ogółu płatności
(rysunek 1) i w prawie 60% tworzą dochód rolniczy.
5 Bardzo często zdarza się, iż płatności pobierane są jednak przez właścicieli ziemi, a nie ich
użytkowników. Płatności obszarowe są traktowane jako opłata za użyczenie ziemi.
6 Dla porównania średni dochód z gospodarstwa rolniczego jednostek towarowych o typie
zwierzęta trawożerne, prowadzących rachunkowość rolną (FADN) w roku 2011, wyniósł około
17,3 tys. zł.
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Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnie z analizowanych gospodarstw, tj. modelowe III, mimo dość wysokiego
areału (27 ha UR) podobnie jak poprzednie (model II) uzyskuje ujemny dochód
rolniczy (–16,9 tys. zł). Przychody produkcyjne, tj. ze sprzedaży jagniąt oraz wełny
są nadal zbyt niskie aby pokryć koszty utrzymania zwierząt. Dodatni dochód może
zostać wygenerowany jedynie pod warunkiem pozyskania większych środków
w ramach WPR. W sytuacji, gdy gospodarstwo uzyskuje jedynie płatności obszarowe (JPO, UPO oraz ONW) dochód wyniesie niespełna 20 tys. zł, a po otrzymaniu płatności rolnośrodowiskowych dochód może wzrosnąć do prawie 52 tys.
zł. W tym przypadku płatności rolnośrodowiskowe stanowią prawie 47% ogółu
płatności do działalności operacyjnej i stanowią prawie 50% dochodu rolniczego.

4. Podsumowanie
Analiza dochodowości produkcji owczarskiej prowadzonej na małą skalę, potwierdziła raczej występujący w branży owczarskiej pogląd o niskiej opłacalności
drobnostadnego chowu owiec. Niewielkie stada owiec liczące 40 sztuk matek, nastawione na odchów jagniąt lekkich, pozyskiwanie mleka owczego i jego przerób
na oscypki (po zmieszaniu z mlekiem krowim) generują dochód rolniczy z produkcji wynoszący ok. 2,3 tys. zł na gospodarstwo. Dochód ten jest jednak zwykle
powiększony o dopłaty bezpośrednie i często także inne płatności, tj. ONW, do
owiec i rolnośrodowiskowe. W zależności od struktury tych płatności, dochód rolniczy wyniesie od ok. 17,9 tys. do 30,7 tys. zł na gospodarstwo. W obliczeniach nie
uwzględniono jednak kosztów sprzedaży produkcji finalnej. Produkcję owczarską
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w tym modelowym gospodarstwie można uznać za opłacalną, co potwierdza jej
dość powszechny charakter w regionach górskich i podgórskich. Należy jednak
podkreślić, iż w badaniach założono, że gospodarstwo posiada wielkość niezbędną do wyżywienia stada i do całej tej powierzchni ma prawo pozyskania różnych
płatności. W rzeczywistości bardzo często rolnicy korzystają z ziemi nie będącej
ich własnością i nie pobierają płatności obszarowych. W tym wypadku osiągnięcie satysfakcjonujących dochodów jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania
płatności związanych z pogłowiem owiec.
Niedobór ziemi na obszarach górzystych sprawia, iż rolnicy utrzymujący stosunkowo duże stada owiec korzystają z możliwości ich oddania na letni zbiorowy
wypas pasterzowi (bacy), który w zamian za pozyskiwane mleko zapewni owcom
niezbędną opiekę i pokarm. Dzięki temu rolnik jest w stanie wyprodukować na własnej ziemi niezbędną ilość paszy (siana) dla zwierząt na okres zimowy. Przy takiej
organizacji produkcji, już w gospodarstwie o areale 5,3 ha, możliwe jest utrzymywanie stada 40 owiec (model II). Jednakże przy organizacji polegającej na odchowywaniu i sprzedaży jagniąt lekkich oraz wełny, gospodarstwo generuje ujemny dochód
rolniczy. Po dodaniu podstawowych dopłat (JPO, UPO oraz ONW), możliwych
do pozyskania przez gazdę, dochód ten wynosi około 5 tys. zł. Dopiero dodatkowe
płatności do owiec pozwalają uzyskać dochód na poziomie od prawie 10 tys. zł (tylko dopłaty do owiec) do prawie 18 tys. zł (wraz z płatnościami rolnośrodowiskowymi). Produkcję tę można zatem uznać za nisko opłacalną lub nawet nieopłacalną,
gdyż bez dopłat generowałaby ona straty. Płatności związane z wielkością produkcji
(pogłowiem owiec) stanowią tutaj prawie 60% dochodu rolniczego.
Analiza ekonomiczna znacznie większego stada owiec liczącego 100 matek
(model III), z których jagnięta odchowuje się do wagi 30–35 kg (jagnięta ciężkie)
i przeznacza na sprzedaż, także wskazuje, że dochód rolniczy osiągany z produkcji jest ujemny i wynosi minus 16,6 tys. zł na gospodarstwo. Po dodaniu różnych
form płatności wynikających z WPR dochód ten jest dodatni i waha się w granicach 19,9 tys.–51,9 tys. zł. na gospodarstwo. Produkcję tę po uwzględnieniu
dopłat można więc uznać za dochodową. W województwie małopolskim model
ten jest jednak stosunkowo rzadko spotykany, co wynika z jednej strony z tradycji produkcji serów owczych, a z drugiej braku dużych areałów umożliwiających
odchów jagniąt ciężkich.
Prowadzone analizy pozwalają stwierdzić, iż w obecnych warunkach zdecydowana większość gospodarstw z małymi stadami owiec ma szanse podtrzymania
produkcji, jedynie przy wykorzystaniu pełnego spektrum instrumentów wsparcia
oferowanych przez WPR. Nie są to jednak warunki ekonomicznie zachęcające
do powiększania skali produkcji, zwiększania liczby stad zwierząt i jego pogłowia
w rejonach górskich.
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DOCHODOWOŚĆ PRODUKCJI OWCZARSKIEJ
NA OBSZARACH GÓRSKICH – ANALIZA MODELOWA

Słowa kluczowe: produkcja owczarska, dochodowość, WPR
STRESZCZENIE

W opracowaniu podjęto ważny dla doradztwa problem dochodowości produkcji,
który odniesiono do produkcji owczarskiej prowadzonej w warunkach górskich. Przeprowadzono analizę i ocenę dochodowości trzech modelowych gospodarstw rolnych
różniących się organizacją produkcji owczarskiej i co za tym idzie uzyskujących różny
poziom i odmienną strukturę produkcji finalnej. Założono, że rozpatrywane trzy modele
gospodarstw są adekwatne do obszarów górskich i południowej Polski. Model pierwszy
reprezentowało gospodarstwo utrzymujące 40 owiec – matek i dwie krowy, które posiada
11,5 ha ziemi rolniczej przeznaczonej na produkcję pasz dla całorocznie utrzymywanych
zwierząt. W gospodarstwie tym produkowane są jagnięta lekkie i oscypki. W modelowym
gospodarstwie nr 2, 40 sztuk owiec matek utrzymywane jest na powierzchni 5,3 ha, jagnięta lekkie są sprzedawane na rzeź a owce – matki oddawane na sezon letni do wypasu.
Podobne założenia poczyniono dla gospodarstwa trzeciego: 100 sztuk owiec matek, produkcja 150 sztuk jagniąt ciężkich, a łączna powierzchnia gospodarstwa wynosi 27,1 ha.
Przeprowadzona ocena ekonomiczna trzech modeli drobnostadnego chowu owiec w górach wskazuje na ogólnie niską opłacalność produkcji. Dodatni dochód rolniczy (bez
środków publicznych) generuje tylko gospodarstwo modelowe sprzedające jagnięta lekkie
i produkujące oscypki. Zarówno gospodarstwa oddające owce na wypas jak też i produkujące jagnięta ciężkie osiągają ujemny dochód rolniczy. Wielkość i struktura środków
pozyskiwanych w ramach WPR sprawia, że dochód rolniczy powiększony o dopłaty jest
jednak dodatni. W sytuacji pełnego korzystania z różnych form płatności gospodarstwo
największe obszarowo (model III) generuje dochód ponadparytetowy.
JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK, WOJCIECH SROKA, WIESŁAW MUSIAŁ
THE PROFITABILITY OF SHEEP PRODUCTION
IN MOUNTAINOUS AREAS – MODEL ANALYSIS

Keywords: CAP , profitability, sheep production
SUM M A RY

This analysis touches upon the problem of profitability in production, which has been
related to sheep production carried out in mountainous conditions. The profitability of
three model farms, which focus on sheep production for three different technologies,
has been both analyzed and evaluated. By conducting their production for three different technologies, these farms gain diverse level of and structure of their final production.
It has been established that the discussed models of farms are adequate to both moun-
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tainous areas and Southern Poland. The first model represents a farm with 40 ewes and
2 cows. This farm covers the area of 11,5 ha of arable land aimed at the production of feedstuff for animals fed all year round. The production in this farms is based on lambs and the
so-called oscypek (smoked ewe’s milk cheese made in the Tatra Mountains). In contrast,
the second model describes a farm, which covers the area of 5,3 ha, with 40 ewes and
1 cow. In this farm light lambs are sold for cutting, whereas ewes are put out to pasture
during the summer season. The third farm covers the area of 27,1 ha with 100 ewes and
150 heavy lambs. The results of economic evaluation of the presented models of sheep
breeding in mountains show low profitability of production. Only the first farm, which
sells light lambs and produces oscypek, shows positive agricultural income. Negative agricultural income is achieved by farms that either put their sheep out to pasture or produce
heavy lambs. The structure as well as the size of transfers acquired from the CAP show
that the agricultural income, increased by extra money, is positive. The third-farm model,
which is the largest and takes advantage of various payment forms, generates the highest
income.
e-mail: rrjmikol@cyf-kr.edu.pl
w.sroka@ur.krakow.pl
rrmusial@cyf-kr.edu.pl
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1Instytut

WPŁYW STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
NA ZGRUPOWANIA BIEGACZOWATYCH (COL., CARABIDAE)
W UPRAWIE ZIEMNIAKA
1. Wstęp i cel badań
Korzystne i niekorzystne aspekty chemicznej ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami są jednymi z ważniejszych tematów pojawiających się w wielu
publikacjach [Pałosz 1996, Jaworska 2006, Birkhofer i wsp. 2008, Kowalska, Kühne
2010]. Jak podają Pruszyński i Walczak [2010] ochrona roślin nie jest czynnikiem
plonotwórczym lecz stabilizującym plon. Często w ogóle nie jest potrzebna, innym
razem, w przypadku masowego pojawu szkodnika, jest niezbędna, by nie doprowadzić do całkowitej utraty plonu. Pośród tych wszystkich zabiegów warto przyjrzeć się pożytecznym zwierzętom mogącym naturalnie wpływać na ograniczanie
liczebności agrofagów. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) to owady pożądane
w rolnictwie ze względu na niespecyficzne drapieżnictwo. Są one obiektem wielu badań entomologicznych [Thiele 1977, Kromp 1999, Holland, Luff 2000, Shah
i wsp. 2003, Kosewska i wsp. 2008]. Są również doskonałymi bioindykatorami, na
przykładzie których można określić wpływ różnych czynników na faunę agrocenoz [Kromp 1990, Sądej i wsp. 2012, Błaszkiewicz, Schwerk 2013]. Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie zależności pomiędzy kształtowaniem się zgrupowań Carabidae, a stosowaniem środków ochrony roślin w uprawach ziemniaka.

2. Teren badań i metody
Badania prowadzono od 26 maja do 8 września 2008 roku oraz od 14 maja
do 20 sierpnia 2012 roku na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego
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w Winnej Górze. Do badań wybrano po dwa pola z uprawą ziemniaka (odmiana
Edena w 2008 roku i Vineta w 2012). Na jednym z nich w badanych latach stosowano ochronę chemiczną zgodną z integrowanym programem ochrony roślin,
drugie pole pozostawiano bez ochrony. W 2008 roku trzykrotnie zastosowano
herbicydy i raz insektycyd w okresie od 28.05 do 23.06, a w roku 2012 zastosowano trzykrotnie fungicydy i jednorazowo insektycyd i herbicyd w okresie od 29.05
do 13.07. Na każdym z badanych pól założono po 10 zmodyfikowanych pułapek
Barbera wypełnionych w 1/3 objętości glikolem etylowym z kilkoma kroplami
detergentu w celu szybszego topienia się owadów. Pułapki opróżniano co dwa tygodnie. Zebrany materiał poddano analizie ilościowej i jakościowej. Określono
liczebność biegaczowatych i ich skład gatunkowy. Przeprowadzono również analizę ekologiczną odłowionych biegaczowatych. Przy opracowaniu wyników posłużono się wskaźnikiem ogólnej różnorodności gatunkowej Shannona-Weavera
(H’). Do stwierdzenia różnic między badanymi wariantami zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Przy opracowaniu danych wykorzystano metody ordynacyjne. Zależność między występowaniem gatunków Carabidae,
a zmiennymi środowiskowymi (stosowaniem herbicydów, fungicydów i insektycydów) oceniono za pomocą kanonicznej analizy korespondencji (CCA). Analizę
statystyczną przeprowadzono w oparciu o programy komputerowe: Statistica 11
i Canoco 4.51 [ter Braak, Šmilauer 1998].

3. Wyniki badań i dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badań, w ciągu 2 lat odłowiono 1 917 osobników
należących do 34 gatunków biegaczowatych na polu z integrowaną uprawą ziemniaka oraz 2 579 osobników z 33 gatunków na polu z uprawą ekologiczną (tabela1).
Statystycznie wyższą liczebność biegaczowatych odnotowano w uprawie ekologicznej (F=11,14, p<0,001). W czasie trwania badań nie odnotowano statystycznie istotnych różnic w liczbie odłowionych gatunków Carabidae. Jednakże
różnorodność gatunkowa biegaczowatych wyrażona wskaźnikiem Shannona-Weavera (H’) okazała się statystycznie istotnie wyższa (F=6,94 p=0,01), na polach
z uprawą integrowaną. Wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona Weavera (H’) osiągnął w poszczególnych latach wartości: w uprawie integrowanej 1,98
i 2,39, natomiast w ekologicznej tylko 1,64 i 1,95. Prawdopodobnie związane jest
to ze stosunkowo niższą liczebnością osobników zgrupowania biegaczowatych
w uprawach integrowanych w porównaniu do liczby odnotowanych gatunków.
Podobne wyniki uzyskał Clark [1999] w badaniach nad biegaczowatymi w uprawie konwencjonalnej i organicznej. Stwierdził on wyższą różnorodność gatunkową w uprawie konwencjonalnej.
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W siedliskach podlegających silnej presji negatywnych czynników zewnętrznych obserwowane są często zaburzenia w układzie dominacyjnym gatunków
[Czechowski 1981]. Jest to szczególnie wyraźne w zgrupowaniach Carabidae zasiedlających agrocenozy. Pola uprawne są specyficznymi siedliskami, w których
jednym z czynników wpływających na kształtowanie się zgrupowań biegaczowatych jest bardzo silna ingerencja człowieka. Innym czynnikiem może być występowanie szkodników roślin, które są cenną bazą pokarmową dla tych chrząszczy,
ale trudno przewidzieć ich zagęszczenie w danym roku. W związku z tym największą korzyść z ich pojawienia się mają gatunki plastyczne, o dużych zdolnościach dyspersyjnych. Gatunkiem stanowiącym tu ponad 50% zgrupowania, na
obydwu typach upraw i w obydwu latach badań był Harpalus rufipes (tabela 1).
Skład gatunkowy i liczba osobników Carabidae
odłowionych na plantacjach ziemniaka
Gatunek
Amara aenea (DeGeer, 1774)
Amara bifrons (Gyllenhal,1810)
Amara convexior (Stephens, 1828)
Amara similata (Gyllenhal, 1810)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan,1763)
Badister meridionalis Puel,1925
Bembidion femoratum Sturm
Bembidion lampros (Herbst,1784)
Bembidion properans (Stephens,1828)
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus,1761)
Bembidion tetracolum Say,1823
Broscus cephalotes (Linnaeus,1758)
Calathus ambiguus (Paykull,1790)
Calathus cinctus Motschulsky,1850
Calathus erratus (Sahlberg,1827)
Calathus fuscipes (Goeze,1777)
Calathus halensis (Schaller,1783)
Calathus melanocephalus (Linnaeus,1758)
Calosoma auropunctatum (Herbst,1784)
Carabus cancellatus (Illiger, 1798)
Cicindella hybrida Linnaeus,1758
Clivina fossor (Linnaeus,1758)
Curtonotus aulicus (Panzer,1797)
Harpalus affinis (Schrank,1781)

Skrót
A_aen
A_bif
A_conv
A_sim
Anc_dor
Ba_mer
Be_fem
Be_lam
Be_pro
Be_quma
Be_tet
Br_cep
Cal_amb
Cal_cin
Cal_err
Cal_fus
Cal_hal
Cal_mel
Calo_aur
C_canc
Cic_hyb
Cli_fo
Cur_aul
Har_aff

Tabela 1

Rodzaj uprawy
Integrowana
Ekologiczna
Rok
2008
2012
2008
2012
0
0
0
1
1
16
3
6
0
0
0
2
0
2
0
0
1
18
0
10
0
0
0
1
1
43
3
11
25
6
8
9
28
17
32
15
17
94
7
51
27
38
16
8
2
0
0
1
206
71
384
32
25
4
55
2
2
1
0
0
25
19
34
13
2
17
6
24
18
11
36
5
0
0
1
2
0
1
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
10
11
23
39
16
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Gatunek

Skrót

Harpalus autumnalis (Duftschmid,1812)
Har_aut
Harpalus griseus (Duftschmid,1812)
Har_gri
Harpalus rubripes (Duftschmid,1812)
Har_rub
Harpalus rufipes (De Geer,1774)
Har_ruf
Harpalus smaragdinus (Duftschmid,1812)
Har_smar
Harpalus tardus (Panzer,1797)
Har_tar
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Lor_pil
Microlestes maurus (Sturm, 1827)
Mic_mau
Microlestes minutulus (Goeze,1777)
Mic_min
Poecilus cupreus (Linnaeus,1758)
Poe_ cup
Poecilus lepidus (Leske,1785)
Poe_lep
Poecilus versicolor (Sturm,1824)
Poe_vers
Pterostichus melanarius (Illiger,1798)
Pt_mel
Trechus quadristriatus (Schrank,1781)
Tr_quad
Zabrus tenebrioides (Goeze,1777)
Zab_ten
Liczba osobników Number of individuals
Liczba gatunków Number of species
Różnorodność Diversity (Shannon H’ Log Base 2,718)
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Rodzaj uprawy
Integrowana
Ekologiczna
Rok
2008
2012
2008
2012
0
1
2
1
18
7
34
15
0
0
3
0
511
279
970
437
2
1
4
0
4
1
7
1
0
1
0
0
0
1
0
0
4
13
1
10
31
77
10
55
4
2
0
20
3
2
0
0
73
44
79
28
42
5
45
4
15
0
5
0
1101
816
1788
791
28
30
26
29
1,981
2,385
1,639
1,948

Źródło: Opracowanie własne.

Bardzo pomocne w porządkowaniu otrzymanych danych są metody ordynacyjne. Kanoniczna analiza korespondencji (CCA) określa zależności pomiędzy
występowaniem gatunków Carabidae i stosowaniem środków ochrony roślin (rysunek 1). Diagram CCA ukazał, że statystycznie istotne dla zgrupowania biegaczowatych na polach było stosowanie fungicydów (F=7,402; p<0,01). Skorelowane było ono z I osią ordynacyjną opisującą 82% zróżnicowania. Diagram wskazuje
też na grupę małych i średnich zoofagów, głównie z rodzajów Bembidion, Amara
i Microlestes, charakterystycznych dla uprawy integrowanej, które wykazywały
pozytywną korelację ze stosowaniem fungicydów. Druga oś ordynacyjna opisująca 18% zróżnicowania skorelowana była ze stosowaniem herbicydów, które też
okazało się statystycznie istotne (F = 1,647; p = 0,04). Przy stosowaniu insektycydów na badanych polach nie odnotowano statystycznie istotnego oddziaływania
na biegaczowate. Kosewska i wsp. [2009] w swoich badaniach nad wpływem stosowania pestycydów na biegaczowate w uprawach zbóż również stwierdzili korelację małych zoofagów ze stosowaniem środków ochrony roślin. Agrocenozy
są siedliskami bardzo specyficznymi, stale zmieniającymi się i bardzo otwartymi
pod względem faunistycznym. Werling i Gratton [2008] twierdzą, że intensywnie
uprawiane pola ziemniaków nie są miejscem sprzyjającym licznemu pojawianiu
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się biegaczowatych. Wyróżnia się tu obecność gatunków wykazujących się dużą
mobilnością i łatwością kolonizowania nowych obszarów, jakimi też mogą być
pola uprawne po zabiegach chemicznych, podczas których jednak duża część,
również pożytecznych owadów, ginie.

1.2

Rysunek 1
Diagram analizy korespondencji CCA ukazujący zależności między
stosowaniem środków ochrony roślin i występowaniem gatunków Carabidae
(skróty nazw gatunkowych w tabeli 1)

Herbicydy
Insektycydy
Ci_hyb

Cal_err
Poe_vers

Zab_ten
Br_cep
Be_lam
Cli_fos

Tr_quad
Pt_mel
Be_pro
Cal_amb
Har_smar
Cal_fus
Har_tar Cal_mel
Cal_cin

-0.4

Har_ruf
Har_gri
Poe_lep

Be_tet

Fungicydy

Poe_ cup
Be_quma
Be_fem
Mic_min
A_bif
Anc_dor

Har_aff
Cal_hal

Lor_pil Mic_mau
A_sim

C_canc

Har_aut
Ba_mer
A_aen Cur_aul
A_conv Har_rub Calo_aur

-0.4

1.2

Źródło: Opracowanie własne.

Uprawy ziemniaka, zarówno ekologiczne jak też chronione chemicznie są
siedliskami, w których odnotowuje się różne grupy ekologiczne Carabidae. Są
to głównie bardzo plastyczne ekologicznie biegaczowate terenów otwartych, hemizoofagi oraz średnie i małe zoofagi o niewielkich wymaganiach wilgotnościowych. Zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym w badanych uprawach
ziemniaka przeważały biegaczowate terenów otwartych, należące do hemizo-
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ofagów oraz średnich i małych zoofagów o umiarkowanych hygropreferencjach.
Analizując występowanie poszczególnych grup ekologicznych Carabidae na badanych polach w aspekcie jakościowym zaobserwowano wzrost gatunków terenów
otwartych oraz dużych zoofagów na polu ekologicznym (rysunek 2). W aspekcie
ilościowym również zaobserwowano przewagę biegaczowatych terenów otwartych na polu ekologicznym, a także wzrost liczebności hemizoofagów i biegaczowatych o jesiennym typie rozwoju w stosunku do pola z uprawą integrowaną
(rysunek 3). Wynika to prawdopodobnie z lepszych możliwości żerowania i rozwoju dla biegaczowatych z tych grup, na polach nie zakłócanych przez dodatkowe
zabiegi stosowania środków ochrony roślin.
Rysunek 2
Udział grup ekologicznych Carabidae badanych pól (aspekt jakościowy)
25
Integrowane
Ekologiczne

Liczba gatunków

20

15

10

5

0

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 3
Udział grup ekologicznych Carabidae badanych pól (aspekt ilościowy)
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Źródło: Opracowanie własne.

4. Wnioski
Integrowana ochrona roślin może mieć wpływ na zwiększenie różnorodności
chrząszczy z rodziny biegaczowatych.
Badania nie wykazały istotnego negatywnego wpływu zastosowanych w integrowanej uprawie ziemniaka insektycydów, natomiast istotnym dla kształtowania
się zgrupowań chrząszczy z rodziny biegaczowatych okazało się stosowanie fungicydów i herbicydów.
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KATARZYNA NIJAK, AGNIESZKA KOSEWSKA, ELŻBIETA TOPA
WPŁYW STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA ZGRUPOWANIA BIEGACZOWATYCH (COL., CARABIDAE) W UPRAWIE ZIEMNIAKA

Słowa kluczowe: biegaczowate, uprawy ziemniaka, ochrona chemiczna
STRESZCZENIE

Badania dotyczyły wpływu ochrony chemicznej w integrowanej produkcji ziemniaka
na faunę naziemnych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae). Otrzymane wyniki porównano z badaniem na polu bez ochrony chemicznej. Badania prowadzono w latach
2008 i 2012 w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej. Do badań wybrano dwie uprawy
ziemniaka: ekologiczną i integrowaną, na każdej z nich założono po 10 pułapek Barbera.
Ogółem odłowiono 1917 osobników należących do 34 gatunków biegaczowatych na polu
z integrowaną uprawą ziemniaka oraz 2579 osobników z 33 gatunków na polu z uprawą ekologiczną. Najliczniej na badanych polach ziemniaka występował Harpalus rufipes.
W badanych uprawach nie zaobserwowano znaczącego wpływu stosowania insektycydów
na zgrupowania pożytecznych biegaczowatych, istotne natomiast okazało się stosowanie
fungicydów i herbicydów.
KATARZYNA NIJAK, AGNIESZKA KOSEWSKA, ELŻBIETA TOPA
INFLUENCE OF PLANT PROTECTION ON GROUND BEETLES (COL., CARABIDAE)
ASSEMBLAGES IN POTATO CULTIVATIONS

Keywords: carabid beetles, potato crops, chemical protection
SUM M A RY

In study, infuence of chemical protection in integrated potato management on ground
beetles (Coleoptera, Carabidae) was researched. Obtained result was compared with an
organic field. The study was conducted in 2008 and 2012 years in Winna Góra near Środa
Wielkopolska. Ten Barber traps were placed on each field. Two potato fields were selected: organic and integrated. In total, 1 917 specimens representing 34 species (Carabide
family) were captured in integrated fields and 2 579 specimens representing 33 species in
organic fields. Harpalus rufipes was the dominating species. In the studied fields, there
was no significant impact of the use of insecticides on beneficial ground beetles assemblages, while we found significant use of fungicides and herbicides.
e-mail: k.nijak@iorpib.poznan.pl
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JEDWAB I JEGO FUNKCJE
W ŻYCIU OWADÓW, ROZTOCZY I PAJĄKÓW
1. Wstęp
Co najmniej od 60 wieków jedwab jest wytwarzany i stanowi przedmiot handlu.
Ponad 99% jedwabiu jest produkowane przez gąsienice jedwabnika morwowego
(Bombyx mori). Początkowo jego produkcja miała miejsce głównie w Chinach.
Od III wieku p.n.e. jedwab był przywożony z Chin do Europy przez ludzi Aleksandra Wielkiego. Powstał liczący 12 000 km tak zwany „Jedwabny Szlak”, wykorzystywany do XVII wieku n.e. Od około 550 r n.e. jedwab zaczął być produkowany
w Europie, początkowo we Włoszech, później również we Francji. Do Ameryki
został zawieziony około 1620 roku [Boczek, 2006].
Do 1920 roku były znane tylko trzy rodzaje włókien: bawełna, wełna i jedwab.
Dzisiaj, oprócz tamtych mamy włókna: celulozowe, syntetyczne białkowe i nieorganiczne, nylon, poliester i często zastępują one jedwab. Uprzemysłowienie,
pracochłonność i wysokie koszty produkcji spowodowały wzrost cen jedwabiu:
jest on dwudziestokrotnie droższy od bawełny. Pomimo tego, jedwab jest coraz
powszechniej wykorzystywany do produkcji tkanin i nie jest już luksusowym materiałem. W Indiach kobiety noszą coraz liczniej jedwabne sari. Dawniej w Japonii
ponad połowa jedwabiu była wykorzystywana na kimona, jednak obecnie coraz
częściej noszone są stroje zachodnie. Także w modzie męskiej jedwab znalazł zastosowanie, gdyż dzisiejsi mężczyźni często noszą jedwabne koszule, skarpety,
krawaty.
Jedwab produkują wyłącznie zwierzęta bezkręgowe, stawonogi, a więc głównie
roztocze, owady i pająki. Spośród roztoczy szpeciele pojedynczych gatunków
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i przędziorki przędą jedwabne nici dla ułatwienia sobie rozprzestrzenienia,
żerowania i rozmnażania. Owady licznych rzędów i bardzo wielu rodzin produkują jedwab – w różnych celach. Wszystkie pająki przędą nici jedwabne i także
w różny sposób je wykorzystują w różnych okresach swojego życia. Mogą produkować jedwab zarówno larwy jak i osobniki dorosłe stawonogów [Sutherland
i in., 2010].

2. Cechy jedwabiu
Jedwab kokonu jedwabnika morwowego, podobnie jak innych stawonogów,
jest wytworem komórek gruczołu dorosłych gąsienic. W gruczole jest on w formie żelu, który wyciskany jest przez dwa otworki i powstaje w ten sposób nić pokryta dodatkową substancją lepiącą te dwa włókna. Ujścia gruczołów przędnych
znajdują się u jedwabnika na wardze dolnej. U innych owadów i pająków mogą sie
one znajdować na udach, stopach, przy odbycie, czy na skórze różnych okolic ciała. Parzysty gruczoł jedwabnika w formie długich, zagiętych rurek mieszczących
się pod jelitem, produkuje w końcowej, 15 centymetrowej części białko fibroin,
a w środkowej, 7 centymetrowej części, inne białko – sericin, który te nici skleja.
Owad, pająk, może zniszczoną pajęczynę naprawiać, rozpuszczać i przynajmniej
częściowo pobierać do organizmu i jest ona ponownie wykorzystywana (recycling). Pajęczyna jest też całkowicie rozkładana w środowisku (biodegradowana)
[Elices i in., 2005; Romer i Scheibel, 2008].
Jedwab jedwabnika, a zwłaszcza jedwab pająków, dzięki krystalicznej
i elastycznej strukturze, wykazuje wyjątkowe, bardzo korzystne dla nas
właściwości. Fragmenty elastyczne (ok. 90%) mają amorficzną strukturę i małą
elektroniczną gęstość. Fragmenty krystaliczne (10%) natomiast mają wysoką
elektroniczną gęstość. Jedwab pająków przewodzi ciepło najlepiej na ziemi, nawet 800 lepiej niż inne włókna. Jedwab jest ciepły w dotyku, a przewiewny
gdy jest ciepło. Chłonie wilgoć szybciej niż bawełna i wtedy sztywnieje i szybciej od niej wysycha. Zapalony nie przywiera do skóry jak włókna sztuczne.
Jest wielokrotnie silniejszy od stali, ale elastyczny, co powoduje, że jest 2–3
razy silniejszy od nylonu czy kevlaru. Łatwo się wybarwia. Lepka nić jedwabna
pająka grubości kilku µm utrzymuje przyklejoną ofiarę nawet 700 razy większą
od niego, np. pszczołę miodną. Grubość nici jedwabnej niektórych pająków to
zaledwie 0,02 µm.
Jedwabnik to w tej chwili jedyny gatunek owada, który nie występuje w naturze, a jedynie w hodowlach produkcyjnych. Jest ciągle „poprawiany” drogą inżynierii genetycznej, jest zwierzęciem transgenicznym.
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3. Jedwabnictwo w Polsce
W 1924 r. powołano w Milanówku pod Warszawą Centralną Doświadczalną
Stację Jedwabnictwa. Celem jej było zachęcanie do hodowli jedwabnika i organizowanie skupu kokonów. W latach 30-tych XX w. było w kraju około 2 400 producentów kokonów jedwabnika. Obecnie w kraju nie ma już produkcji jedwabiu.
Jednak planowane jest ponowne zachęcanie do hodowli jedwabnika morwowego,
szkolenie hodowców jedwabników i zajmujących się uprawą morwy, zorganizowanie punktu skupu kokonów.
W handlu były wykonywane z naszego jedwabiu piękne i poszukiwane
krawaty, apaszki, szale, obrusy – ręcznie malowane przez artystów plastyków, i tak jest do dzisiaj, ale teraz to nie jest nasz jedwab. Dawniej produkowano z jedwabiu także kontuszowe pasy słupskie. W 1997 r. Zakłady Jedwabiu Naturalnego Milanówek zostały sprywatyzowane. Od 2004 r. zagadnieniami dotyczacymi hodowli jedwabnika morwowego zajmuje się Instytut
Włókien Naturalnych i Zielarskich w Poznaniu. W Pętkowie, w Zakładzie
Doświadczalnym tego Instytutu, założono plantacje morwy białej (odmiany
Żółwińskiej Wielkolistnej).

4. Funkcje jakie pełni jedwab u owadów
1. Ochrona poczwarki, jako kokon. U owadów wielu rzędów i rodzin (świerszcze,
siatkoskrzydłe, rośliniarki, pchły, motyle, chruściki, pszczoły, mrówki) dorosła
larwa tworzy ochronny kokon. Wylęgły z poczwarki owad dorosły przegryza kokon i wychodzi na zewnątrz. Dla uzyskania jedwabiu zabija się wysoką
temperaturą poczwarkę i rozwija kokon.
2. Ochrona jaj. Jaja bywają oplatane jedwabiem, okrywane ze wszystkich stron
np. u ważek, siatkoskrzydłych, bleskotek. Do tej grupy można zaliczyć także
styliki, na których osadzane są jaja chronione w ten sposób przed drapieżcami
u złotooka.
3. Przekazywanie spermy i prezentów „ślubnych”. Samiec rybika cukrowego na
nitce jedwabnej przekazuje samicy spermatofor. Podobnie czyni samiec zaleszczotka. U muchówek wujkowatych samiec podaje samicy (która go akceptuje) na jedwabnej nitce prezent.
4. Ochrona w formie dachu, tunelu lub kokoniku. Pszczołowate oraz niektóre pluskwiaki sporządzają z nici daszki nad larwami. Jętki, motyle oraz
chrząszcze zgniotkowate wyplatają z jedwabiu tuneliki lub kokoniki dla larw,
jakby ochronne gniazda przed drapieżcami.
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5. Siatki dla łowienia ofiar, zdobywania pożywienia. U niektórych wodnych
muchówek tworzone są z jedwabiu siatki, którymi zagarniają pokarm.
6. Naprężane przez ofiarę, jedwabne nici dostarczają informacji o otoczeniu.
Oprócz komunikacji chemicznej (feromony) i wizualnej stanowią dodatkowy
sposób komunikacji z otoczeniem..
7. Środek transportu. Jak na spadochronie pod wpływem wiatru lub prądów
powietrza na niciach pajęczyny przenoszą się owady, pająki i roztocze [Sutherland i in., 2007, 2010; Anonymus 2013a].
Sutherland i in., [2010] wyróżnili aż 23 sposoby wykorzystywania jedwabiu
u różnych taksonów owadów. Wynika z tego zestawienia duża rozmaitość wykorzystywania go u różnych taksonów, u różnych stadiów rozwojowych, owadów
wodnych i lądowych.

5. Funkcje jedwabiu u pająków
Wszystkie pająki przędą jedwabne nici i w wieloraki sposób je wykorzystują,
podobnie jak owady, ale nie tylko. Jedwab u pająków jest głównym czynnikiem
w konstrukcji pułapek, w komunikacji, życiu społecznym i współpracy między
jego członkami.
Jedwab pająków różni się od jedwabiu owadów zarówno strukturą, kompozycją aminokwasów jak i niektórymi funkcjami. Mają więc one niezwykłą budowę i cechy mechaniczne, przystosowane do różnych warunków środowiska,
jak i funkcji. Pajęczyna łowiąca pokarm zbudowana bywa z kilku różnych nici.
Są tam silne nici strukturalne, tworzące rusztowanie jak i inne, pokryte lepką,
klejowatą masą, unieruchamiające ofiary. Ta klejąca substancja zawiera związki
chemiczne odmienne niż samych nici i zawiera dodatkowo jady, fungicydy i baktericydy [Vollrath, 2000]. Osobniki każdego gatunku pająka, a opisano około
40 000 gatunków, produkować mogą nieco inne nici, o innej strukturze i składzie
chemicznym. Jaja wszystkich pająków są składane w kapsule z jedwabiu. Pająki
blisko połowy gatunków na pajęczynę łowią swoje ofiary, ale równocześnie jedwabiem bronią się przed drapieżcami, unieruchamiając je na pajęczynie lub pętając
drapieżniki wyrzucaną nicią jedwabną [Craig i in., 1999; Kraft i Cookson, 2012].
Szczególną funkcję jedwabiu jako ozdoby na pajęczynie opisuje Watanabe
[1999]. Otóż na pajęczynie u pająka Octonoba sybotides stwierdzał jakby jedwabną ozdobę odbijającą więcej światła ultrafioletu niż sama pajęczyna i sprawiającą,
że na taką pajęczynę łowiło się więcej ofiar niż na pajęczynę bez tej ozdoby.
Mrówki z rodzaju Oecophylla wykorzystują swoje larwy, które przędą nici. Robotnice wykorzystują je jak igły z nitką do zszywania liści roślin i tworzenia mro-
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wiska [Krafft i Cookson, 2012].
Szczególną rolę jedwab pełni u pająków społecznych, a takich gatunków jest
około 50. Uważa się, że jedwab jest determinantem współpracy u społecznych pająków (ale także u gąsienic i roztoczy). Kolonie pająków zamieszkujące wspólny
teren wspólnie budują pajęczynę skutecznie chroniącą przed wiatrem i deszczem,
a jeśli zostanie uszkodzona, wspólnie ją naprawiają. W tropikach spotyka się nawet kolonie jednego gatunku pająka obejmujące teren 1 000 m2. Oprócz łowienia
ofiar nici jedwabiu wibrują i wtedy informują. Dzięki temu mogą być łowione nawet ofiary 700 razy większe od samych członków kolonii. Jedwab ułatwia zwartość
kolonii i umożliwia wspólną troskę o potomstwo i jego ochronę przed drapieżcami [Downes 1984; Krafft i Cookson, 2012].
Wyróżniono pięć różnych struktur pajęczyny owadów, a ponad 130 sieci pajęczyny pająków. Te struktury różnią się nie tylko kształtem, ale także specyficzną sekwencją aminokwasów w białkach jedwabiu. Poszczególne gruczoły pająka mogą zawierać różnie zagęszczony żel jedwabiu, z różną zawartością białek
bogatych w alaninę, serynę lub/i glicynę. Pająk może równocześnie produkować
w 8 gruczołach nawet 8 nici jedwabnych o różnej strukturze i funkcji. Białka fibroinu są włókniste a sericinu żelowate i żel ten łączy włókna w kokonie. Sericin
to skleroproteina, składnik naszych paznokci, oraz rogów.
Podobnie jedwab przędziorka chmielowca ma wpływ na płodność i przeżywalność tego roztocza. Tysiące jedwabnych nici tego szkodnika mogą oplatać całe
gałęzie drzew i stanowić wtedy przestrzeń niedostępną dla drapieżników a bezpieczną dla rozwoju stadiów rozwojowych [Goff i in., 2010)].

6. Produkcja jedwabiu
W krajach klimatu umiarkowanego jedwab jedwabnika produkuje się przez
dwa letnie miesiące, gdy są dostępne młode liście morwy. W pozostałych miesiącach w niższych temperaturach przechowywane są jaja jedwabnika. W tym
przypadku wykorzystuje się jednopokoleniową rasę jedwabnika morwowego.
Dla uzyskania kokonów gąsienice trzeba karmić 12 razy dziennie świeżymi
liśćmi morwy przez 20–25 dni. Jest to w sumie bardzo żmudna praca i dlatego
jedwab jest drogim produktem. Po trzech linieniach dorosła gąsienica jedwabnika
waży do 5 g i produkuje kokon ważący około 1 g, o długości 1–3 km, tracąc na to
1/3 masy ciała. Aby wytworzyć kokon gąsienica musiała wykonać głową w ciągu
3 dni około 40 000 ruchów o amplitudzie 5 cm.
Hodowle muszą być prowadzone w odpowiednich (sterylnych) warunkach,
gdyż gąsienice są wrażliwe i reagują nawet na: szczekanie psa, pianie kogutów, nieprzyjemne zapachy, czosnek, kosmetyki, dym tytoniowy, brud. W Azji są opisywane
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całe zestawy zachowań, zwyczajów, nawet przesądów związanych z produkcją
kokonów. Hodowcy mający wieloletnie doświadczenie w tej pracy uzyskują najlepsze wyniki [Sutherland i inn., 2010]. Woda, której przy produkcji kokonów
zużywa się sporo musi mieć odpowiednią twardość, kwasowość i temperaturę.
Opisywane są także sztuczne pożywki dla gąsienic. W takiej diecie oprócz
sproszkowanych liści morwy jest soja. mąka pszenna, sole mineralne i witaminy.
Do pokarmu jedwabnikom dodaje się niekiedy związki fluoroscencyjne i wtedy
jedwab jest wybarwiony. Stosując liście morwy, ale także sztuczne pożywki,
w południowych Chinach produkuje się kokony jedwabnika morwowego nawet
w 6–8 kolejnych cyklach w roku. Kokony takiej wielopokoleniowej rasy jedwabnika są mniejsze, nić ma do 450 m długości. Hodowle prowadzone są zwykle w pobliżu stawu z rybami. Ryby wykorzystują odpady hodowli gąsienic (poczwarki
i resztki morwy). Poczwarki są zresztą często także zjadane przez ludzi.
Morwy tamtejsze to gatunki Morus multicaulis, M.mongolica, M.australis.
Liście zbierane są głównie z bardzo niskich (10 cm) sadzonek morwy. albo z form
krzewiastych albo z drzew, ale uprawianych bez pestycydów i syntetycznych nawozów. Z 1 ha takich niskich sadzonek w Indiach uzyskuje się w roku 50 t liści
i później 11 kg surowego jedwabiu. Podobnie dwu- i wielopokoleniowe rasy wykorzystuje się w Korei Południowej, Indiach, Tajlandii.
Aby uzyskać 1 kg jedwabiu trzeba wykorzystać 6 kg kokonów, 4 000 poczwarek, których gąsienice zjadły 170 kg liści morwy i 10 000 razy powiększyły ciało
w porównaniu z tym po wylęgu z jaj. Przez podgrzewanie do 90oC usuwa się z surowego jedwabiu sericin i wtedy jedwab lśni. Jedwab naturalny (greża) przystosowuje się do różnych celów jak: ciężka tkanina (fular), mieniąca się (glace), lub
delikatna, przeźroczysta (iluzja) tiul, materiał na szale, welony, suknie; ciężką tkaninę (brokat); miękkie tkaniny (fular), łączy się jedwab z wełną (kaszmir).
Jedwab jako produkt handlowy produkowany jest obecnie w ponad 50 krajach klimatu umiarkowanego i w tropikach, ale głównie w Azji, chociaż przemysł
jedwabniczy rozwinięty jest także m.i.w Brazylii, Egipcie, Bułgarii, na Madagaskarze. Trudni się tym w Tajlandii ponad 20 000 ludzi , w Indiach 700 000, milion w Chinach. W Tajlandii przemysł jedwabniczy organizowany jest przez firmę
Peacock Standard Thai Silk a w Indiach przez Indian Silk Board. Obecnie ponad
70% produkcji światowej pochodzi z Chin. W Chinach uzyskuje się także jedwab
„tussah”, produkowany przez gąsienice motyla Antheraea mylita. Jest on poszukiwany w USA i Europie dla sporządzania spadochronów, specjalnych tekstylii,
opon [Datta i Nanavaty, 2005)]. Produkcja światowa jedwabiu to około 90 000 t
i powoli wzrasta. W produkcji tekstyliów stanowi jednak tylko około 0,2% [Reddy
i Prasad, 2011]. W Japonii w tej chwili produkuje i zużywa się najwięcej jedwabiu
na głowę obywatela. Jedwab japoński jest najbardziej wyszukany i najdroższy.
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Bardzo dużo było dotychczas prób praktycznego wykorzystywania jedwabiu
pająków. W Japonii próbowano masowo hodować pająki, wykorzystać jedwab
pająków dla sporządzania 3 strun tamtejszej gitary, a przede wszystkim drogą
syntezy odtwarzać jedwab jedwabnika i pająków [Gostline i in., 1986; Saravanan
i Amman, 2006].
W Indiach produkcją kokonów trudnią się głównie kobiety z małych gospodarstw chłopskich. Zajęcie to, w przeliczeniu na hektar, daje dwukrotnie
większe zyski niż uprawa takich roślin jak pszenica, proso. Ponadto koszty produkcji i zużycie wody są wtedy mniejsze. Hodowlę prowadzą z zakupionych
jajeczek. Zysk w przeliczeniu na hektar sięga do 9 000 zł/6 tygodni. Unika się
w ten sposób ucieczki ludzi ze wsi do miast. Na uruchomienie produkcji biorą
małe kredyty.
W Chinach tworzą się zespoły producentów. Jeden z nich zajmuje się jajkami
i wylęgiem gąsienic, które rozprowadza wśród członków zespołu, a ci karmią
gąsienice liśćmi morwy z własnych pól i produkują kokony. Kokony są skupowane z całych rejonów produkcji.
Warto tutaj wspomnieć, że liście morwy są także uważane za lekarstwo.
Zawierają 80% więcej antyoksydantów niż owoce malin, jeżyn, borówek. Picie herbaty z liści i owoców morwy ma regulować poziom cukru we krwi,
chronić przed cukrzycą i wspomagać w odchudzaniu i działać przeciw starzeniu się.

7. Postęp w badaniach nad jedwabnikiem
Badania nad morwą i jedwabnikiem były i są intensywnie prowadzone w wielu krajach, głównie azjatyckich oraz w USA. Badania podążają w kierunku uzyskania dużych gąsienic, bo wtedy będzie duży kokon o długiej nici, ale także nić
powinna być odpowiednio elastyczna i o pożądanej twardości, kolorze i powinna
zawierać odpowiednie proporcje podstawowych aminokwasów.
Dzisiejszy jedwabnik jest formą transgeniczną, był wielokrotnie i nadal jest
ulepszany drogą inżynierii genetycznej. Jest chyba najbardziej zmienionym przez
człowieka zwierzęciem na świecie. W uniwersytecie stanu Wyoming, USA uzyskano genetycznie zmodyfikowane jedwabniki produkujące nić pajęczą [Gilroy,
2010; Anonymus, 2013)]. Drogą hodowli uzyskano w Japonii rasę jedwabnika
produkującego sam sericin. W innych pracach do jaj jedwabnika wprowadzono
jeden zmodyfikowany gen ludzkiego kolagenu aby uzyskać duże ilości kolagenu,
który daje tkankom elastyczność i spójność [Yonemura i Sehnal, 2006; Mondal
i in., 2007].
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8. Wykorzystywanie jedwabiu
Ponieważ białko jedwabiu składa się z 18 aminokwasów takich jak te w naszych tkankach, nie jest toksyczne dla człowieka w czasie degradacji. Sericin jest
silnym antyoksydantem. Białko jedwabiu, ponieważ nie powoduje alergii, infekcji, jest antymikrobialne, system immunologiczny człowieka nie odrzuca go. Białka
jedwabiu są coraz szerzej wykorzystywane w medycynie, dentystyce i kosmetyce.
Jedwab jest wykorzystywany nie tylko jako nici chirurgiczne, plastry, bandaże ale
również dla sporządzania protez stawów, sztucznych wiązadeł i ścięgien, protez
naczyń krwionośnych, zastawek serca, przy gojeniu ran, w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, ostrego zapalenia zatok, chirurgii jamy ustnej, a nawet produkcji leków i produkcji soczewek kontaktowych. Zawiera m.in. leucynę, która
reguluje cukier we krwi i reguluje pracę mięśni; tryptofan regulujący produkcję
neuroprzekaźników; lizynę, która reguluje absorpcję wapnia; argininę regulującą
dzielenie się komórek. Ponieważ łatwo przepuszcza parę wodną i tlen, białko
jedwabiu jest bardzo dobre na opatrunki, np. przy oparzeniach. Coraz szerzej jest
także wykorzystywane w kosmetyce, gdyż nawilża skórę, zawiera także aminokwasy: glicynę, alaninę, serynę i tyrozynę, mające zasadnicze znaczenie w odżywianiu
skóry. Jest wykorzystywane jako komponent luksusowych szamponów, płynów
dających skórze jedwabistość, chroni przed oparzeniami słonecznymi. Ponieważ
ma strukturę krystaliczną odbija promienie UV. Stosowane jest także w maskach
przeciw gorączce siennej. W przyszłości z pewnością białka te mogą znaleźć zastosowanie jako dodatek do produktów spożywczych, a także jako sztuczna skóra,
nośniki uwalniania leków, biodegradacyjne materiały dla chrząstki i wiele innych
[Omenetto i Kaplan, 2010, Reddy i Prasad, 2011].
Coraz więcej tego białka potrzeba i stąd uzyskano w Kanadzie transgeniczne
kozy dające mleko z białkami jedwabiu. Prace podążają w kierunku uzyskania
transgenicznych bakterii produkujących białka jedwabiu [Anonymus a, 2013; Gilroy, 2010]. W krajach Unii Europejskiej bardzo niewiele się go produkuje, a zapotrzebowanie wzrasta, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Europa importuje
z Azji corocznie jedwab za 200 mln euro.

9. Podsumowanie i wnioski
Jedwab, produkowany jest dzisiaj prawie wyłącznie przez transgenicznego
jedwabnika morwowego. Ma on, a zwłaszcza ten produkowany przez pająki,
wyjątkowe, korzystne dla nas chemiczne i fizyczne właściwości. Białko jedwabnika morwowego ma bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia, nie tylko w przemyśle tekstylnym. Ma prozdrowotne działanie, jest cenione
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w medycynie, dentystyce, w przyszłości przewiduje się zastosowanie w przemyśle
spożywczym i dlatego zapotrzebowanie na nie wzrasta. Produkcją jedwabiu zajmują się zwłaszcza kraje azjatyckie. W Polsce obecnie nie produkuje się kokonów
jedwabnika, jednak planuje się odbudowę produkcji. W wielu laboratoriach świata szuka się możliwości produkcji jedwabiu drogą syntezy.
Należy nadmienić , że także liście (i owoce) morwy wykorzystywane przy produkcji kokonów jedwabnika mają cenne własności prozdrowotne.
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STEFAN PRUSZYŃSKI, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

USTAWA O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN Z 8 MARCA 2013 R.
I JEJ KONSEKWENCJE W DZIAŁALNOŚCI
DORADZTWA ROLNICZEGO
1. Wstęp
W dniu 12 kwietnia 2013 roku została opublikowana nowa Ustawa o środkach
ochrony roślin [Ustawa 2013]. Ustawa ta zgodnie z treścią Art.1 reguluje zasady:
a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;
b) stosowania środków ochrony roślin;
c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin;
d) potwierdzania integrowanej produkcji roślin;
e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin
– w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia Nr 1107/2009 lub
w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia.
Ustawie towarzyszy Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka
związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013–2017 [Krajowy
Plan Działania 2012]. Krajowe Plany Działania, obowiązek opracowania których
wynika z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE,
określają cele, jakie należy osiągnąć w zakresie ograniczenia ryzyka związanego ze
stosowaniem zabiegów ochrony roślin, upowszechnienia integrowanej ochrony
roślin oraz upowszechnienia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin.
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Wymienione akty prawne poza zmianami dotyczącymi ogólnych i szczegółowych zagadnień ochrony roślin określają obowiązki pracowników Doradztwa Rolniczego w tym zakresie, przy czym część z nich została zasygnalizowana
wcześniej na łamach „Zagadnień Doradztwa Rolniczego” [Pruszyński 2011, Pruszyński, Walczak 2010, Pruszyński, Pruszyński 2013]. Obecnie obok omówienia
zmian, jakie wprowadza w polskiej ochronie roślin nowa ustawa bardziej szczegółowo zostaną omówione zadania pracowników doradztwa rolniczego oraz ich
udział w upowszechnieniu zasad integrowanej ochrony roślin.

2. Ustawa o środkach ochrony roślin
Nie jest podstawowym celem tego opracowania szczegółowe omówienie treści
ustawy, tym bardziej, że w wielu obszernych fragmentach dotyczy ona warunków
i wymogów formalnych dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, ale przedstawienie zmian, jakie wprowadza ta ustawa w odniesieniu do
ogólnych zasad stosowania środków ochrony roślin oraz obowiązków wykonawców zabiegów, doradców i dystrybutorów.
Przystępując do prezentacji ustawy należy zwrócić uwagę na potrzebę uzupełnienia jej treści poprzez zapoznanie się z dodatkowymi dokumentami. Jak zaznaczono wcześniej zapisy ustawy nie obejmują m.in. zagadnień fitosanitarnych
oraz organizacji i zakresu obowiązków Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa i w tym obszarze nadal obowiązują ustalenia Ustawy o ochronie roślin z 2003 r. Polecić również należy Rozporządzenie 1107/2009. Zgodnie z Unijnym ustawodawstwem postanowienia rozporządzeń są automatycznie
włączane do ustawodawstwa krajów członkowskich i od intencji autorów ustaw
zależy, w jakim zakresie zapisy rozporządzenia są powtórzone w ustawie krajowej. W ustawie z 2013 r. często znajdujemy odsyłanie do treści rozporządzenia
i np. w Art. 2 definiującym użyte w ustawie określenia czytamy: „środek ochrony
roślin – środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2. ust. 1 rozporządzenia
nr 1107/2009.”, a więc z aktualną definicją środka ochrony roślin można się zapoznać w rozporządzeniu. Ustawa z 2013 r. nie zawiera też niektórych ważnych
postanowień rozporządzenia np. możliwości stosowania dawek obniżonych.
Kolejnym dokumentem uzupełniającym treść ustawy 2013 r. jest Krajowy Plan
Działania, który określa cele do osiągnięcia oraz sposób ich realizacji w ograniczaniu zagrożenia ze strony pestycydów. Polecić również należy Dyrektywę
2009/128/WE i dopiero po przestudiowaniu wymienionych dokumentów ma się
pełen obraz ustawodawstwa w zakresie ochrony roślin, obowiązujący aktualnie
w Polsce i pozostałych krajach unijnych, chociaż pominięte zostały dalsze akty
prawne dotyczące m.in. statystyki zużycia środków ochrony roślin i inne.
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Nie omawiając zagadnień szczegółowo, czytelnikom „Zagadnień …” zainteresowanym procedurą dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu
i stosowania (rejestracją) należy zwrócić uwagę na wprowadzone Rozporządzeniem 1107/2009 i obowiązujące już od ponad dwóch lat nowe formy rejestracji środków, a w tym rejestrację strefową, wzajemne uznawanie oraz import
równoległy. Szczególnie wykorzystanie możliwości, jakie daje import równoległy pozwoliło na wprowadzenie na polski rynek dużej liczby środków ochrony
roślin, pamiętać jednak należy, że nie zwiększyło to ani liczby substancji czynnych, ani zakresu stosowania środków. Podstawy funkcjonowania wymienionych form rejestracji omówione są w art. 33, 40 i 52 rozporządzenia 1107/2009.
Nowym określeniem wprowadzonym ustawą jest „użytkownik profesjonalny”, którym w rozumieniu ustawy jest „osoba fizyczna, która stosuje środki
ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie
i leśnictwie”.
Ważnym jest, iż „użytkownik profesjonalny” jest zobowiązany do odbycia wymaganych szkoleń, a także jest upoważniony do zakupu środków ochrony roślin
zarejestrowanych dla celów profesjonalnych. Dla pozostałej grupy tzw. „użytkowników nieprofesjonalnych” będą produkowane i konfekcjonowane środki ochrony roślin w małych opakowaniach i przeznaczone dla tej grupy użytkowników.
W Art. 35 zawarty jest zapis „Użytkownicy profesjonalni:
1. stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
2. w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009,
są zobowiązani do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej
ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu
środkiem ochrony roślin”.
Integrowana ochrona roślin została omówiona we wcześniejszych opracowaniach [Pruszyński 2011, Pruszyński i wsp. 2012], a jej ogólne zasady zostały
przedstawione w Załączniku III do dyrektywy 128/2009 oraz w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast wymagane będą powszechne, dostępne dla użytkowników informacje o występowaniu i nasileniu pojawu organizmów szkodliwych, co będzie stanowiło podstawę do decyzji o podjęciu ochrony
uprawy [Pruszyński, Walczak 2010].
Art. 6. ustawy określa zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin,
które mają zastosowanie w stosunku do roślin, które nie są powszechnie uprawiane na terenie kraju i uzyskanych z nich produktów, a także w stosunku do
organizmów szkodliwych, które występują lokalnie.
Rozporządzenie określające zastosowania małoobszarowe wyda minister właściwy do spraw rolnictwa.
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Art. 10–12. ustalają szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do opracowywania ocen
lub uwag wymaganych w procesie dopuszczania środka do obrotu i stosowania.
Ustawa (Art. 13.) zmienia dotychczasowe zasady powoływania członków
Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin. Osoby kandydujące do Komisji nie
mogą współpracować z producentami środków ochrony roślin oraz uczestniczyć
w opracowywaniu ocen lub uwag, a w skład Komisji obok przedstawicieli ministerstw rolnictwa, środowiska i zdrowia wejdą: przedstawiciel Rady Izb Rolniczych, organizacji społecznych związanych z ekologią związków zawodowych
rolników oraz organizacji pszczelarskich.
Badania skuteczności środków ochrony roślin mogą być prowadzone tylko
przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora, a warunki uzyskania
pozwolenia omawia szczegółowo Art.17. ustawy.
Istotną zmianą w stosunku do wcześniejszych ustaleń jest zapis Art. 24., który
mówi, że „środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostać w obrocie i być stosowany tylko do końca terminu jego ważności”.
Jest to zapis ważny przede wszystkim dla producentów środków i ich dystrybutorów. Dotychczas, jeżeli środek nie był wykorzystany w okresie jego ważności była możliwość na podstawie wykonanych analiz przedłużenia jego ważności
o rok i wykorzystania dla celów rolniczych. Był to dobry zapis, ponieważ trudno
jest szczegółowo zaplanować zaopatrzenie w środki ochrony roślin i przy braku
wystąpienia określonego organizmu szkodliwego, środki pozostają niewykorzystane. Obecnie niezużyte środki trzeba będzie utylizować, co będzie stratą dla posiadacza środka i rolnika, który mógłby jeszcze dany środek zastosować.
Art. 31-34. omawiają warunki sprzedaży środków ochrony roślin oraz postępowanie ze strony wojewódzkiego inspektora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym dotyczących zaprawionego ziarna siewnego.
Obowiązkowym do szczegółowego zapoznania się jest Rozdział 4 ustawy „Stosowanie środków ochrony roślin”. To w tym rozdziale wprowadzony jest zacytowany wcześniej zapis o stosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem
integrowanej ochrony roślin, ale także omówione są strefy buforowe, ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin jeżeli stwarzają one zagrożenie dla człowieka, obowiązek przechowywania dokumentacji prowadzonych zabiegów przez
okres trzech lat oraz konieczność uzasadnienia wykonania zabiegu przy stosowaniu integrowanej ochrony roślin.
Art. 38. omawia stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego. Należy zwrócić uwagę, że zabiegi agrolotnicze są praktycznie ograniczone tylko do szczególnych przypadków, ochrona lasów, i wymagają zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora.
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Art. 40. nakłada na ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska w drodze
rozporządzeń m.in.:
1. minimalnych odległości od określonych miejsc lub obiektów po uwzględnieniu,
których można stosować środki ochrony roślin;
2. warunków atmosferycznych, w jakich można stosować środki ochrony roślin;
3. minimalnej powierzchni, na której można stosować środki ochrony roślin
przy użyciu sprzętu agrolotniczego;
4. warunków stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od
zbiorników i cieków wodnych, niż szerokość strefy buforowej;
5. sposobu oceny stopnia ograniczenia znoszenia środków ochrony roślin na
obiekty nie będące celem zabiegu, podmioty dokonujące oceny oraz sposób
udostępniania wyników;
a także rozporządzeń opracowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa samodzielnie określających sposób:
1. przechowywania środków ochrony roślin;
2. ich przygotowania do zastosowania;
3. postępowania z resztkami cieczy użytkowej;
4. postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin; oraz
5. wymagania co do obiektów, w których są przechowywane środki ochrony
roślin;
6. sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu.
Art. 41. określa warunki, jakie musi spełnić użytkownik, który stosuje środki
ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych.
Analiza Art. 42. treść, którego dotyczy usług doradczych oraz rozdziału 7 „Szkolenia w zakresie ochrony roślin” została przedstawiona w dalszej części tego opracowania.
Art. 43-46 dotyczą uprawnień wojewódzkiego inspektora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w posiadaniu środków ochrony roślin oraz zaprawionego materiału siewnego, natomiast Art. 47. poświęcony jest warunkom opracowania i celów, jakie ma spełniać Krajowy Plan Działania. Należy przypomnieć,
że tak jak napisano wcześniej Krajowy Plan Działania jest ważnym dokumentem
nakreślającym realizację działań na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz podmioty, które będą w te działania zaangażowane.
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Obszerny rozdział 5. „Potwierdzenie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin” reguluje zagadnienia obowiązkowych badań technicznych sprzętu oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tegoż sprzętu.
W tym obszarze również należy oczekiwać rozporządzenia ministra właściwego
do spraw rolnictwa określającego szczegółowe wymagania dotyczące przeglądów
oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
Rozdział 6. ustawy zatytułowany „Integrowana produkcja roślin” zawiera artykuły ustalające procedurę i warunki uzyskania certyfikatu i prowadzenia upraw
zgodnie z zasadami integrowanej produkcji.
Nadzór nad integrowaną produkcją sprawują Główny i Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, natomiast nowym zapisem jest utworzenie
jednostek certyfikujących integrowaną produkcję.
Do tej pory za uznawanie integrowanej produkcji odpowiedzialne były Wojewódzkie Inspektoraty i one nadal mogą pełnić tę funkcję przy braku upoważnionych podmiotów certyfikujących, ale tam, gdzie takie podmioty uzyskały upoważnienie one przejmują nadzór nad integrowaną produkcją. Mając na uwadze
fakt wieloletniego już prowadzenia integrowanej produkcji na terenie całego kraju
ustalenia tego rozdziału ustawy powinny zainteresować pracowników doradztwa
rolniczego.
Pomimo późniejszego omówienia wszystkim zainteresowanym organizacją
i prowadzeniem szkoleń należy polecić szczegółowe zapoznanie się z Rozdziałem
7 ustawy.
Najbliższe miesiące i lata będą okresem bardzo wzmożonej działalności
szkoleniowej i pracownicy doradztwa rolniczego będą w tym procesie zaangażowani, tym bardziej, że przejmą prowadzenie rejestracji i sygnalizacji pojawu
organizmów szkodliwych oraz doradztwo w zakresie integrowanej ochrony roślin.
Nowym obowiązkiem ministra właściwego do spraw rolnictwa stało się gromadzenie informacji o zatruciach środkami ochrony roślin w stosunku do ludzi oraz pszczół. Zebrane materiały będą udostępnione na stronie internetowej
ministra, natomiast brak jest informacji o formalnym zgłaszaniu zatruć pszczół
i procedury przyjmowania takiego zgłoszenia.
Dalsze rozdziały ustawy dotyczą opłat, przepisów karnych, zmian w obowiązujących przepisach oraz przepisów końcowych, natomiast niewielka jest liczba
opublikowanych opracowań dotyczących ustawy [np. Matyjaszczyk 2013], jak
również dopiero rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa uszczegółowią i wyjaśnią wiele zagadnień.

Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. i jej konsekwencje…

91

3. Doradztwo i upowszechnienie wiedzy w ochronie roślin
W 1995 roku uchwalona została nowa ustawa o Ochronie roślin [Ustawa 1995],
na mocy której utworzona została na bazie dotychczasowych Stacji Kwarantanny
i Ochrony Roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, połączona później z Inspekcją Nasienną. Utworzenie Inspekcji było spełnieniem przez Polskę wymagań
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, ale co najważniejsze, Inspekcja
stała się organem kontrolnym, natomiast doradztwo z zakresu ochrony roślin
miały przejąć Ośrodki Doradztwa Rolniczego [Stachowicz 2000].
Była to bardzo poważna zmiana, ponieważ od początku istnienia funkcje
doradcze w zakresie ochrony roślin spełniali pracownicy Stacji Ochrony Roślin
[Pruszyński 2008, Pruszyński i wsp. 1990].
Następne lata nie przyniosły jednak zasadniczych zmian. Producenci zwyczajowo po porady udawali się do pracowników Inspekcji, natomiast pracownicy
ODR-ów przygotowywali siebie i producentów do nowych obowiązków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Stan ten potwierdziło zorganizowane w 2000
roku przez Komitet Ochrony Roślin ogólnopolskie Sympozjum poświęcone doradztwu w zakresie ochrony roślin oraz wyniki ankiety przeprowadzonej przez
pracowników Instytutu Ochrony Roślin.
Z analizy 282 wypełnionych i dostarczonych do IOR ankiet wynikało, że 72,7%
ankietowanych korzystało z porad u pracowników Inspekcji Ochrony Roślin,
66,3% u WODR, 64,9% u dystrybutorów środków ochrony roślin, 27% u instruktorów służb plantacyjnych, 25% u przedstawicieli producentów środków ochrony
roślin oraz 17,7% u pracowników instytutów branżowych [Pruszyński 2000]. Należy jednak zwrócić uwagę na wzrastający udział porad udzielanych przez pracowników doradztwa rolniczego oraz na co wskazują wyniki ankiety korzystanie
przez producentów z porad uzyskiwanych w różnych instytucjach. Całość materiałów z Sympozjum została opublikowana w tomie 40 zeszyt I Wydawnictwa
Progres in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin.
Na tle bardzo powolnego przejmowania obowiązków doradczych z zakresu
ochrony roślin przez ODR-y, bardzo pozytywnym przykładem jest Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie ochrony roślin oraz przygotowuje doradców specjalizujących
się w ochronie roślin [Błochowiak, Pruszyński 2013]. Z podejmowanych przez
WODR w Poznaniu inicjatyw należy wymienić:
l szkolenie specjalistów doradztwa z zakresu ochrony roślin;
l wdrażanie i upowszechnianie systemów wspomagania decyzji o potrzebie
podejmowania zabiegu;
l zakup stacji meteorologicznych;
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informowanie na portalu internetowym o konieczności podejmowania
zabiegów ochronnych;
l upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin;
l upowszechnianie systemu integrowanej produkcji.
Z inicjatywy Poznańskiego Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego opracowano i wydano broszurę upowszechnieniową ,,Integrowana ochrona roślin w zarysie” [Pruszyński i wsp. 2012], jak również pracownicy ODR uczestniczą w rozwiązywaniu problemów transferu innowacji w zakresie ochrony roślin [Wolny,
Jaworski 2009]. Ważną pracę wykonują pracownicy szkolnictwa wyższego, tym
bardziej, że mają oni wpływ na prawidłowe przygotowanie do pracy w doradztwie
studentów swoich uczelni [Dąbrowski 2000, 2006].
Przedstawiona sytuacja powinna ulegać bardzo szybkim zmianom. Zapisy Dyrektywy 2009/128/WE oraz polskiej ustawy o środkach ochrony roślin nakładają
na pracowników ODR-ów bardzo poważne obowiązki obejmujące przygotowanie
się do doradztwa w zakresie ochrony roślin, a szczególnie ochrony integrowanej ,
przygotowanie specjalistów i organizację szkoleń z zakresu integrowanej ochrony
roślin dla producentów rolnych oraz prowadzenie monitoringu pojawu i nasilenia organizmów szkodliwych i ich wrogów naturalnych [Rzeźnicki 2013].
Można jednocześnie mówić o zrozumieniu dla potrzeby podjęcia tej tematyki
ze strony pracowników doradztwa. Coraz większa ich liczba uczestniczy w Studiach Podyplomowych z zakresu integrowanej ochrony i otrzymuje uprawnienia
do prowadzenia szkoleń producentów rolnych z tego zakresu. To bardzo ważne
dla przyszłości rozwoju integrowanej ochrony roślin w Polsce.
Rozważając przyszły zakres obowiązków pracowników Doradztwa Rolniczego
to można uogólnić go do:
l przygotowanie się do pełnienia funkcji doradczych w zakresie ochrony
roślin zgodnie z wymogami Zrównoważonego Stosowania Pestycydów,
w tym integrowanej ochrony roślin;
l tworzenie warunków i prowadzenie szkoleń m.in. dla producentów
rolnych, dystrybutorów i użytkowników środków ochrony roślin;
l tworzenia warsztatu pracy dającego możliwość zabezpieczenia potrzeb
producentów i innych grup związanych z ochroną roślin w aktualne
zalecenia i porady dotyczące stosowania integrowanej ochrony roślin.
Ad. 1. Art. 42 ustawy o środkach ochrony roślin [Ustawa 2013] stanowi: „Usługi
doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej, mogą być świadczone przez osoby, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, natomiast: p. 2 art. 42 dotyczy uznania ukończenia
l
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szkolenia w krajach członkowskich UE nie wcześniej jednak niż przed upływem 5 lat, natomiast zakres szkoleń jest podany w Załączniku I dyrektywy
2009/128/WE.
Natomiast w Rozdziale 7 ustawy z 2013 r. zatytułowanym „Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin” w art. 64 p. 2. czytamy: „Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony
roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują:
1. szkolenia podstawowe,
2. szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.
Ważny jest p. 4 tego artykułu , który stanowi, że szkolenia podstawowe w zakresie doradztwa nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczenia tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub kwalifikacje wymagane dla
osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.
Należy jeszcze zacytować p. 7 tego artykułu, wg którego „Szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie doradztwa nie jest wymagane od: „pracowników
naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa
lub leśnictwa.
W tym miejscu należy odnieść się do programów nauczania szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w obszarze ochrony roślin. 8 grudnia 2010 r. Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marian Zalewski zwrócił się
do Rektorów Wyższych Szkół Rolniczych z zapytaniem na ile realizowane programy nauczania odpowiadają wymaganiom zapisów Dyrektywy 2009/128/WE.
Głos w tej sprawie zabrał Komitet Ochrony Roślin PAN, który w swym stanowisku napisał: „Ze względu na obowiązujące wymogi formalne dotyczące nabycia
uprawnień doradcy, przy obecnej strukturze planów i programów nauczania na
uczelniach rolniczych, spełnienie szczegółowych wymagań Załącznika III do dyrektywy 2009/128/WE wydaje się niemal niemożliwe. Potrzeba w tym celu podwojenia liczby godzin ze studentami z przedmiotów wymienionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
Przy braku działań ze strony odpowiedzialnych resortów inicjatywę podjęli
pracownicy naukowi Uniwersytetów Rolniczych i już obecnie utworzone zostały kierunki studiów lub specjalności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:
„Agroekologia i ochrona roślin”, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: „Integrowana ochrona roślin” oraz w Uniwersytetach Przyrodniczych w Poznaniu
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i we Wrocławiu: „Medycyna Roślin”. Jest to duża gwarancja dotarcia do jednostek administracyjnych ochrony roślin dobrze przygotowanej grupy specjalistów.
Ad. 2. Punkt 8 preambuły dyrektywy 2009/128/WE stanowi „Jest kwestią zasadniczą, by państwa członkowskie stworzyły systemy szkoleń, zarówno początkowych, jak i uzupełniających dla dystrybutorów, doradców i profesjonalnych użytkowników pestycydów oraz systemy certyfikacji do rejestracji takich szkoleń …”.
W ustawie o środkach ochrony roślin [Ustawa 2013] szkoleniom w zakresie
środków ochrony poświęcony jest Rozdział 7.
Natomiast w Krajowym Planie Działania w Działaniu I Zadaniu 7: „Rozwój
profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin” przewidziane jest utworzenie systemów cyklicznych, specjalistycznych szkoleń dla doradców oraz zorganizowanie cyklu seminariów, konferencji, pokazów najlepszych praktyk i doświadczeń
polowych w zakresie ochrony roślin. Zakłada się również przygotowanie i przekazywanie doradcom wyników badań naukowych, materiałów informacyjnych,
szkoleniowych oraz systemów wspomagania decyzji.
Realizację powyższych działań powierza się Centrum Doradztwa Rolniczego
oraz instytutom badawczym i uczelniom rolniczym.
Natomiast Działanie 2 w Krajowym Planie Działania dotyczy modyfikacji systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników oraz sprzedawców i doradców.
W ramach tego Działania przewiduje się opracowanie jednolitych materiałów
szkoleniowych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz objęcie obowiązkowymi szkoleniami nowych grup zawodowych.
Pisząc o szkoleniach należy podkreślić, że obowiązkowe szkolenia dla wykonawców zabiegów ochrony roślin wprowadziła ustawa o ochronie roślin uprawnych z 1995 r. Za organizację i przebieg tych szkoleń odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i według Informacji o realizacji
zadań przez PIORIN w roku 2011 przeszkolono ponad 68 tys. uczestników, głównie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.
Ad. 3. Niezależnie od doradztwa oraz organizacji szkoleń poważnym obowiązkiem spoczywającym na pracownikach Ośrodków Doradztwa Rolniczego będzie
zabezpieczenie profesjonalnych użytkowników w bieżące informacje dotyczące stanu fitosanitarnego upraw oraz realizacji zabiegów ochrony roślin zgodnie
z zasadami integrowanej ochrony [Pruszyński 2011, Pruszyński, Walczak 2010].
Chodzi tu o sygnalizowane wcześniej przejęcie przez ODR rejestracji pojawu,
nasilenia występowania oraz sygnalizowania potrzeby zabiegów ochroniarskich
[Rzeźnicki 2013]. Pomocne tu będą systemy wspomagania decyzji o potrzebie
wykonania zabiegów ochrony roślin oraz internetowe platformy informatyczne
dotyczące integrowanej ochrony roślin [Rzeźnicki 2013].
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4. Podsumowanie
Wejście w życie ustawy o środkach ochrony roślin [Ustawa 2013] było od dawna oczekiwane, a niektóre zapisy poprzez wcześniejsze przyjęcie przez Unię Europejską Rozporządzenia 1107/2009/WE oraz Dyrektywy 209/128/WE obowiązywały w polskim ustawodawstwie już od trzech lat. Dlatego też, choć nie zawsze
w pełni upowszechnione, niektóre zmiany, np. możliwość stosowania niższych
dawek, znane były w środowisku ochroniarzy [Matyjaszczyk 2011]. Nie w pełni natomiast zostały zrealizowane zapisy ustawy o ochronie roślin uprawnych
z 1995 r., przede wszystkim dotyczące przejęcia przez ODR-y zadań doradztwa.
Rozporządzenie 1107 nakłada też dodatkowe obowiązki na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa [Kłos 2013]:
l kontrolę podmiotów produkujących środki ochrony roślin;
l kontrolę reklamy środków ochrony roślin;
l kontrolę przestrzegania stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.
Te nowe zadania oraz wcześniejsze obowiązki jeszcze bardziej ograniczą udział
pracowników Inspekcji w działaniach pozakontrolnych i wymuszą konieczność
przejęcia wielu zadań dotyczących problematyki ochrony roślin przez pracowników doradztwa rolniczego.
Mając na uwadze potrzebę jednoczesnego podjęcia działań we wszystkich województwach należałoby oczekiwać od Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie inicjatywy w opracowaniu obowiązującego wszystkich harmonogramu
działań.
W dyrektywie 2009/128/WE dwukrotnie podniesiona jest kwestia wykorzystania instrumentów finansowych w realizacji wdrażania integrowanej ochrony
roślin. Do tej pory brak takich inicjatyw ze strony administracji centralnej.
Wdrożenie i upowszechnienie integrowanej ochrony roślin będzie wymagało
zaangażowania i wsparcia ze strony wielu instytucji działających na rzecz polskiego rolnictwa i ochrony roślin. Od władz administracyjnych i samorządowych
należy oczekiwać zabezpieczenia środków na rozwój badań naukowych, zabezpieczenia funkcjonowania Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z uwzględnieniem wzmocnienia kadrowego, pomocy
i wsparcia w organizowaniu nowych kierunków studiów i zmianach programów
nauczania, wsparcia w organizowaniu szkoleń, a także zabezpieczenia wsparcia
finansowego na rozwój i upowszechnianie metod biologicznych i innych nie chemicznych.
Od nauki należy oczekiwać przyspieszenia badań nad opracowaniem nowych wartości progów szkodliwości z uwzględnieniem znaczenia oporu środowiska i czynników klimatycznych, opracowania systemów wspomagania decyzji,
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opracowania metodyk integrowanej ochrony roślin oraz udziału w szkoleniach
szczególnie osób upoważnionych do prowadzenia zajęć z zakresu integrowanej
ochrony roślin.
Tak więc doradztwo nie jest jedynym odpowiedzialnym za proces wdrażania
i upowszechniania integrowanej ochrony roślin, ale na pewno w tym procesie powinno odgrywać podstawową rolę.
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PROBLEMY PROWADZENIA
MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNICZYCH
I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA OBSZARACH WIEJSKICH W UKRAINIE
Ukraina historycznie była i jest państwem rolniczym. Rozwój tej gałęzi od
dawnych czasów do dziś jest jednym ze wskaźników wzrostu ekonomicznego całego kraju. Niestety kierunki rozwoju rolnictwa w czasach radzieckich doprowadziły do faktycznego zniknięcia kultury, doświadczenia i chęci do prowadzenia
małych gospodarstw rolnych. Od początku zeszłego wieku i do rozpadu Związku
Radzieckiego, a później i likwidacji „kołchozów” i „sowchozów”, w Ukrainie praktycznie nie istniało zapotrzebowania na prowadzenie przedsiębiorczej działalności na małą skalę na obszarach wiejskich. Układ był bardzo prosty i zrozumiały.
W każdym rejonie działało duże gospodarstwo państwowe, które miało tysiące,
czy setki tysięcy hektarów ziemi, prowadziło hodowlę bydła na dużą skalę i mogło
dać pracę wszystkim chętnym mieszkańcom okolicznych wsi. Dorośli pracowali
w „swoim kołchozie”, a młodzież martwiła się tylko tym, jaki zawód wybrać dla
siebie, na jaki kierunek uczelni rolniczej pójść. Na uczelni również wszystko było
stabilne – uczono agronomów, weterynarzy, zootechników lub księgowych, nie
zawsze demonstrując studentom nowoczesne metody tej działalności. Agronom
nie musiał bowiem wiedzieć za dużo o zwierzętach lub finansach, gdyż wystarczała mu wiedza ogólno-podstawowa.
Z rozpadem systemu nagle wszystko się zmieniło. Ziemia, bydło i urządzenia zostały sprywatyzowane i podzielone wśród pracowników zlikwidowanych
gospodarstw państwowych, ich dzieci i emerytów, którzy kiedyś tu pracowali,
w sposób czasem prawidłowy, a czasem nie. Większość ludzi była bardzo zadowolona, gdyż każdy otrzymał ziemię, planując jej uprawę i prowadzenie gospodarstwa. Jednakże w praktyce okazało się, że prowadzenie gospodarstwa rolnego nie
jest takie proste, gdyż nie każdy agronom potrafił utrzymywać bydło, nie każdy
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weterynarz mógł uprawiać zboża itd. Ponadto okazało się, że zasoby siły roboczej
dla prowadzenia gospodarstwa nie zawsze były wystarczające, a przede wszystkim brakowało umiejętności zarządzania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Wcześniej nie było na Ukrainie gospodarstw farmerskich i doświadczenia z ich
prowadzeniem, jak również nigdy nie istniał system doradztwa rolniczego.
Samodzielne zmaganie się z prowadzeniem gospodarstw rolnych dla wielu
mieszkańców wsi na Ukrainie zakończyło się niepowodzeniem, czego wyrazem
było zaniechanie uprawiania ziemi rolniczej i zarastanie jej chwastami. Z drugiej
strony najbardziej przedsiębiorcze osoby (zbiorowość nieliczna) szukają możliwości i sposobów lepszego gospodarowania i organizowania produkcji rolniczej.
Odbywa się to różnymi drogami, takimi jak: wydzierżawianie ziemi od innych
i tworzenie większych gospodarstw, w których zatrudniają tych, którzy nie potrafili prowadzić własnego gospodarstwa, w tym agronomów i weterynarzy. Gospodarstwa te obejmują czasem ten sam areał i zatrudniają tych samych ludzi, co
w kołchozie, ale właściciel jest inny.
Prowadzących z sukcesem swoje gospodarstwa rolne jest niewielu, co jest następstwem poprzedniego systemu, w tym przypadku braku wiedzy i doświadczenia
prowadzenia prywatnej rolniczej działalności, zwłaszcza na większą skalę. Ponadto
należy uwzględnić, o czym była już mowa, system kształcenia dla rolnictwa, który nadal nie sprzyja nabywaniu umiejętności rolniczych i z zakresu zarządzania,
mimo iż wykształcenie wyższe nie dla wszystkich jest bezpłatne. Szkoły nie przygotowują bowiem fachowców na potrzeby małych gospodarstw, aby umożliwić ich
prowadzenie. Brakuje też służb doradczych na Ukrainie. Teraz zaczynają się pojawiać, w większości jako międzynarodowe projekty z zagranicznym współfinansowaniem. Jednakże ośrodki te przestają działać, jak tylko projekt się skończy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tradycji wśród rolników zabiegania, pytania i szukania
porady w jakiejś innej organizacji. A jeżeli jeszcze po skończeniu projektu rolnicy
za porady muszą płacić, to nie są zainteresowani i nie korzystają z porad doradców.
Obecna sytuacja wymaga zmiany systemu kształcenia dla rolnictwa i korzystania z wiedzy doradców. Próby w tym zakresie są podejmowane m. in. poprzez
współpracę z polskimi uczelniami i realizację wspólnych projektów, w tym o charakterze pomocowym. I tak Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (PPAR)
w ciągu ostatnich lat zrealizowała kilka wspólnych polsko-ukraińskich projektów,
m.in. takich jak:
l Wizyta szkoleniowa w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Krakowie
i Warszawie – Study Tour to Poland (2010),
l Organizacja na Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej Laboratorium
Odnawialnych Źrodeł Energii (OZE) wspólnie z Zespołem Szkół
Elektrycznych (ZSE) m. Krakowa (2010),
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Rozwój Laboratorium OZE na PPAR» wspólnie z Politechniką Krakowską
w ramach projektu „Polska pomoc zagraniczna” MSZ (2011),
l Wsparcie przedsiębiorczej aktywności kobiet na obszarach wiejskich»
wspólnie z Zakładem Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
w ramach programu RITA (2012).
W okresie 2009–2011 Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza otrzymywała
wyróżnienia Ambasady Polskiej w Ukrainie za najlepsze prezentacje projektów.
Kilka razy były wyróżnione prezentacje projektów na różnych konferencjach,
w tym przez Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku (grudzień 2010), na Politechnice Krakowskiej (kwiecień 2011), w Sejmie RP (maj 2011), w Europarlamencie w Brukseli (czerwiec 2011), na Konferencji z okazji 10-lecia Programu
Kirklanda w Warszawie (lipiec 2011), na spotkaniu administracji Województwa
Połtawskiego i Prowincji Wejfan w mieście. Wejfan (Chiny, czerwiec 2012), na
Forum Ekonomicznym w Krynicy (wrzesień, 2012).
Jeden z ostatnich ciekawych projektów pt. „Wsparcie przedsiębiorczej aktywności kobiet na obszarach wiejskich” (programu RITA) – pomógł zwrócić
szczególną uwagę na to, że na obszarach wiejskich w Ukrainie faktycznie nie
rozwija się mała przedsiębiorczość, szczególnie wśród kobiet. Bardzo często nie
mają one pracy w dziedzinie rolniczej i nic innego nie potrafią prowadzić. Przy
pomocy polskich trenerów zwrócono uwagę, że praktycznie nie ma ośrodków
agroturystycznych i ośrodków rękodzieła na wsi ukraińskiej, chociaż Ukraina ma
w tym zakresie duże możliwości.
l

e-mail: kalinichenko_a@ukr.net
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

KOMUNIKOWANIE I DORADZTWO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ1
1. Wstęp
Agroturystyka jest istotnym elementem wpływającym na rozwój obszarów
wiejskich. Aktywność ta zdobywa coraz więcej zwolenników. Obejmuje działania, które dotyczą organizacji pobytu turystów przez rolników i ich rodziny we
własnym gospodarstwie. Bardzo cenne są wszelkie spotkania zaangażowanych
w organizację tej działalności, wspólna wymiana doświadczeń, trudności i pomysłów. Jedną z takich okazji jest odbywające się Sympozjum Agroturystyczne,
odbywające się ostatnio co 2 lata. XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, które odbyło się w dniach 9–11 września 2013 roku, było okazją do wymiany
doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez środowiska
zajmujące się problematyką turystyki wiejskiej. Ideą tegorocznego spotkania było
podjęcie dyskusji o przyszłości agroturystyki w kontekście prognoz ekonomiczno-społecznych dla obszarów wiejskich oraz przemian związanych ze Wspólną
Polityką Rolną 2014–2020.
Organizatorem sympozjum było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
Lokalną Grupą Działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną
Organizacją Turystyczną. Było to Jubileuszowe spotkanie, nad którym patronat
1 Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, do którego opracowania

wykorzystano technikę obserwacji uczestniczącej oraz publikację pokonferencyjną „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej – wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego
Sympozjum Agroturystycznego”, Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie, Kraków 2013.
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honorowy objął: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski.
W sesji plenarnej wygłoszono cztery referaty. Zmianom, jakim ulegają postawy i zachowania nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów,
było poświęcone bardzo interesujące wystąpienie Prof. Magdaleny Kachniewskiej,
w którym wskazała m. in. na skuteczność narzędzi funkcjonowania przedsiębiorców turystycznych w środowisku marketingu Web 2.0. Na niespójność wizerunku medialnego agroturystyki oraz malejące zainteresowanie mediów masowych
turystyką zwrócił uwagę także Wiesław Czerniec, prezentując narzędzia komunikacji z rynkiem stosowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
Kolejne wystąpienia były skoncentrowane wokół problematyki instytucjonalnych uwarunkowań turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia doradztwa rolniczego. Dr Leszek Strzembicki podkreślił rolę publicznego
doradztwa rolniczego w rozwoju działalności agroturystycznej. Jako czynnik rozstrzygający o konkurencyjności agroturystyki wskazał na jakość zasobów ludzkich, potrzebę prowadzenia efektywnych szkoleń i inwestycję w kapitał ludzki.
Praktyczne aspekty funkcjonowania Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprezentowała Danuta Arcipowska, która przedstawiła przykłady działań
edukacyjnych, doradczych i wdrożeniowych realizowanych na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Za szczególnie cenne uczestnicy uznali warsztaty tematyczne: „Klient nasz
fan”, „Instytucje i organizacje w turystyce wiejskiej”, „Popularyzowanie turystyki wiejskiej w mediach”, „Moda na Mazowsze” i „Kreowanie marki w turystyce
wiejskiej”. Dyskusje warsztatowe zakończyły się wnioskami o charakterze praktycznych wskazówek, które zostały szczegółowo scharakteryzowane w publikacji
pokonferencyjnej „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej – wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego”.

2. Warsztaty tematyczne
Wynikiem warsztatu „Klient nasz fan” były wnioski oraz porady dla twórców
stron social media (SM). Zwrócono uwagę na rolę SM w nawiązywaniu relacji, budowaniu sieci, analizie potrzeb i szukaniu najwierniejszych „promotorów” marki.
W czasie warsztatu w sposób szczególny zwrócono uwagę na to, aby nie traktować
SM jako sposobu nachalnej sprzedaży. Podkreślono, jak ważna w tym obszarze
staje się oryginalność, a nie kopiowanie cudzych pomysłów, które rzadko przyno-
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szą pożądany efekt. Wiele uwagi poświęcono również relacji SM i obsługi klienta.
Aktywności takie jak np. zamieszczanie grafiki z ciekawymi sentencjami odpowiadającymi większości osób, historii w formie komiksu, wklejanie zabawnych
zdjęć i rysunków, mogą zapewnić wysoką liczbę udostępnień i stanowić istotny
czynnik wpływający na wzrost zainteresowania. Przedstawiono bardzo wiele pomysłów do zastosowania w tym obszarze. Wyszczególniono korzyści zarówno dla
turystów, jak i innych użytkowników mediów społecznościowych.
Również owocne było spotkanie warsztatowe „Instytucje i organizacje w turystyce wiejskiej”. Główną konkluzją było podkreślenie problemu w samym definiowaniu pojęcia agroturystyki, które jest zbyt szerokie, wprowadzające nieścisłości
w procesie komunikowania. Dostrzeżono między innymi nadużycia dotyczące
obiektów, które nie powinny być definiowane jako usługi agroturystyczne, zmianę pozycjonowania agroturystyki w świadomości potencjalnych konsumentów
z „taniej” na „ciekawą” oraz potrzebę tworzenia ofert tematycznych i produktów
sieciowych. Niezwykle ważna konkluzja dotyczyła uspójnienia polityki turystycznej w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki. Sukces w działalności agroturystycznej można osiągnąć wyłącznie poprzez poprawę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój obszarów
wiejskich. Zaproponowane zmiany mają w przyszłości doprowadzić do poprawy:
opłacalności, atrakcyjności i konkurencyjności agroturystyki, ujednolicania zasad
funkcjonowania rynku, współpracy pomiędzy kwaterodawcami. Uczestnicy jako
odpowiedzialne za zmiany na rynku turystycznym wskazali następujące instytucje i organizacje: MRiRW, MF, MSiT, ARiMR, PFTW „GG”, samorząd lokalny,
stowarzyszenia agroturystyczne, LGD, ODR.
Podczas warsztatu „Popularyzowanie turystyki wiejskiej w mediach”, ujawniły
się potrzeby edukacyjne w obszarze komunikacji z mediami. Tradycyjne media
elektroniczne i drukowane tracą na rzecz funkcji wypełnianych przez Internet.
Coraz trudniej jest zbudować dużą i lojalną widownię. Ludzie, w szczególności
młodzi i wykształceni, są przyzwyczajeni do szybkiego sięgania po informację
oraz korzystania z zasobów sieci wtedy, kiedy mają na to ochotę. Koniecznym
staje się zatem dywersyfikacja strategii medialnej, czyli obecność w mediach różnego zasięgu, zarówno tradycyjnych i nowych, elektronicznych i drukowanych
w zależności od grupy docelowej. Zauważono, że możliwości popularyzowania
turystyki wiejskiej byłyby znacznie większe, gdyby powstał polski kanał tematyczny podróżniczo-krajoznawczy. Pojawiłyby się wtedy w większej skali audycje polskiej produkcji przedstawiające atrakcyjność turystyczną Polski. Dobrym
rozwiązaniem mogłaby być produkcja audycji, która zawiera w sobie elementy
budzące zainteresowanie widzów, a mianowicie informacja, rozrywka oraz element serialowy. Byłaby to zapewne kosztowna produkcja, ale z wykorzystaniem
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wizerunku osobowości znanych mogłaby zbudować widownię na zadawalającym
poziomie. Wskazano również na potrzebę współpracy pomiędzy organizatorami turystyki wiejskiej w celu uruchamiania kampanii społeczno-promocyjnych,
z uwagi na konieczność sfinansowania tego typu działań oraz wsparcie instytucji
centralnych w organizowaniu działań medialnych i promocyjnych. Podkreślono
również ogromne znaczenie szkoleń z zakresu turystyki wiejskiej dla dziennikarzy interesujących się tą problematyką, ale także dla kwaterodawców w zakresie
budowania relacji z mediami tradycyjnymi i nowymi. Skutecznym działaniem
z zakresu promocji turystyki wiejskiej może być także zastosowanie product placement, a w szczególności city placement, a w związku z tym dotarcie do producentów seriali i zainteresowanie ich turystyką wiejską.
„Moda na Mazowsze” – to nie tylko tytuł warsztatu, ale również modelowy
przykład współpracy różnych podmiotów działających na rynku turystyki wiejskiej i pierwszy w Polsce regionalny projekt ekonomii społecznej. Celem projektu
jest sieciowanie partnerów w celu sprzedaży produktów i usług pod wspólnym
hasłem „Moda na Mazowsze” – tu każdy może stworzyć coś dla siebie. W ramach
projektu powstaje profesjonalny portal sprzedażowo-promocyjny, w którym
uczestnicy systemu będą mogli promować i sprzedawać swoje usługi oraz produkt. Natomiast klient będzie mógł komponować pobyt i wypoczynek na Mazowszu.
Z kolei warsztat „Kreowanie marki w turystyce wiejskiej” poświęcono zagadnieniom kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, która jest pierwszym etapem wprowadzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości”. Zwrócono uwagę na
potrzebę szczegółowej kontroli i standaryzacji oferowanych usług, kształtowaniu
pozytywnego wizerunku na rynku ofert. W Polsce instytucją, prowadzącą działania na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich jest Polska
Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Kwatery posiadające aktualną ocenę Polskiej Federacji Turystyki „GG” gwarantują odpowiednio wysoką
jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, natomiast kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG” oraz
prawo do posługiwania się znakami Federacji przez okres 4 lat.
Uczestnicy Sympozjum mieli również sposobność uczestniczyć w tematycznych wyjazdach studyjnych:
l Sieciowe produkty turystyki wiejskiej (okolice Siedlec);
l Dziedzictwo kulturowe w turystyce wiejskiej” (Kurpie);
l Specjalizacja oferty agroturystycznej w kierunku usług edukacyjnych
(okolice Płocka).
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3. Wnioski
W ostatnim dniu konferencji zorganizowano sesję dyskusyjną poprzedzoną
prezentacją wyników ekspertyzy MRiRW nt. „Potencjału produktów turystyki
wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych” oraz wybranych działań LGD z woj. mazowieckiego i stowarzyszeń agroturystycznych. W ramach sesji przedstawiono także
sprawozdanie z prac grup warsztatowych Podczas dyskusji plenarnej kończącej
sympozjum sformułowano kilka kluczowych rekomendacji istotnych dla dalszego rozwoju sektora turystyki wiejskiej, szczególnie w perspektywie programowania 2014 – 2020. Dlatego za zadanie priorytetowe uznano rozpoczęcie prac nad
wypracowaniem nowego programu rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, a rolę
koordynatora tych działań powierzono Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział
w Krakowie. Kolejne rekomendacje dotyczyły takich zagadnień jak:
l zintensyfikowanie prac zmierzających do stworzenia produktów
markowych turystyki wiejskiej w Polsce,
l wprowadzenie skuteczniejszych działań promocyjnych m.in. poprzez
uwzględnienie tych, które odpowiadają stylowi życia współczesnego
prosumenta oraz zaangażowanie i współpraca podmiotów działających
na rynku turystyki wiejskiej w budowanie relacji z mediami i kreowanie
wizerunku,
l prowadzenie ustawicznych badań rynku w celu poprawy efektywności
działań podmiotów turystyki wiejskiej,
l wsparcie ze strony systemu doradztwa publicznego, ale zarazem partnerska
współpraca z podmiotami turystyki wiejskiej, organizacjami i instytucjami
oraz interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym,
l zmiany w systemie szkoleń i doradztwa w zakresie turystyki wiejskiej.
Uczestnicy sympozjum otrzymali również monografię naukową pt. „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej” pod redakcją naukową prof. Krystyny
Krzyżanowskiej, w której można znaleźć szczegółowe omówienie zagadnień dyskutowanych podczas sympozjum.
LITERATURA
1. Zespół redakcyjny: E.Kmita-Dziasek, K. Drąg, E. Jaska, K. Kieljan, K. Markiewski, A.Somorowska, L. Strzembicki (2013): „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Wybrane kierunki badań Katedry Hodowli Trzody Chlewnej UTP w Bydgoszczy”. Praca zbiorowa pod redakcja Prof. Dr hab. Wojciecha Kapelańskiego, Wydawca: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 148.
Książka stanowi naukowy opis wybranych dokonań badawczych Zespołu
Katedry Hodowli Trzody Chlewnej UTP w Bydgoszczy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Badania dotyczyły m. in. oceny jakości mięsa wieprzowego, doskonalenia mięsności świń na terenie Pomorza i Kujaw, genetycznego
kształtowania jakości tusz i mięsa świń, użytkowania rzeźnego młodych knurków, skutecznego sterowania funkcjami rozrodczymi i użytkowością loszek, czy
wykorzystania dzika w krzyżowaniu ze współczesnymi rasami świń. Opisane
szczegółowo wyniki badań mogą być inspiracją dla hodowców w nowoczesnym
i ekonomicznym ustawianiu hodowli trzody chlewnej w ich gospodarstwie, mogą
też pomóc w rozwiązaniu występujących problemów np. z żywotnością prosiąt
czy ich podatnością na choroby.
Opracowanie adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką hodowli zwierząt gospodarskich, a w szczególności trzody chlewnej.
„Działalność kształceniowa publicznych rolniczych organizacji doradczych” –
Opracowanie: Wenancjusz Kujawiński, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 129.
Książka zamyka serię czterech podręczników autorstwa Wenancjusza Kujawińskiego kierowanych do osób chcących pozyskać lub poszerzyć swą wiedzę
w zakresie działalności doradczej. W przedmiotowej pracy autor przybliża własną
koncepcję działalności doradczej, spójną z wcześniej wypracowanymi przez niego
koncepcjami, prezentuje jej metodyczne podstawy i odnosi do właściwej teorii,
jaką jest aktualnie tworzona teoria pozaszkolnego kształcenia rolników. Ponadto,
wskazuje miejsce teorii pozaszkolnego kształcenia rolników w strukturze nauk
pedagogicznych, a także prezentuje własną propozycję próbującą uporządkować
zbiór podstawowych pojęć pedagogicznych. Stanowi ona podstawę do dalszego
doskonalenia typologii pojęć pedagogicznych, a co najważniejsze pozwala skutecznie komunikować się wszystkim szczeblom tworzącym publiczną rolniczą
instytucję doradczą.
Pozycja skierowana do pracowników doradztwa rolniczego, naukowców,
a także osób spoza branży zainteresowanych tą tematyką.

Wskazówki dla autorów
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Prosimy nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
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ARTYKUŁY
KRZYSZTOF ŻOK
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu

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

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

Rysunek 1

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Wielkopolskie
Wielkopolskie
Wielkopolskie

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

Kujawsko-Pomorskie

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

Łódzkie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Lubelskie
Podkarpackie
Dolnośląskie

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

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

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

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

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

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

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

This elaboration is an attempt to discuss the idea of clustering and cluster activities.
There has been a rapid increase of the number of clusters in Poland, in recent years. The
main role of clusters is development of their members through co-operation and competition, knowledge transfer, internationalization of participants and implementation of
innovative solutions. Strengthening the market position is possible by organizing in form
of strong entities with an international reach, which is possible, inter alia, through belonging to the cluster.The article also describes the situation of clusters in the agri-food
sector, with particular emphasis on the two leading actors of the Wielkopolska region.
Food Cluster „LeszczyńskieSmaki” („Leszno Flavors”) and „Food Cluster of SouthernWielkopolska” are good examples of how to develop, build strong brand, thanks to the
activities within the cluster.
e-mail: k.zok@cdr.gov.pl
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
GOSPODARSTW ROLNYCH WYSPECJALIZOWANYCH
W PRODUKCJI MLEKA W 2012 ROKU
1. Wstęp
Produkcja zwierzęca jest dominującym działem towarowej produkcji rolniczej
w Polsce. W 2012 roku jej udział w wartości produkcji towarowej ogółem wyniósł
ponad 55% [GUS, 2013, 73]. W produkcji zwierzęcej ważną rolę odgrywa produkcja mleka krowiego. W latach 2010–2012 jej znaczenie w strukturze towarowej produkcji zwierzęcej w ujęciu wartościowym malało, lecz nadal pozostało na
wysokim poziomie (31–32%).
Z podanych wyżej względów za zasadne uznano określenie efektywności ekonomicznej polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, będących ważnym elementem polskiego rolnictwa. Z dotychczasowych badań wynika, iż sytuacja ekonomiczna gospodarstw nastawionych na produkcję
mleka uwarunkowana jest od skali produkcji. Według Sassa, im większa skala
produkcji, tym gospodarstwa osiągają wyższe dochody oraz wyższą produktywność i dochodowość ziemi oraz wyższą opłatę za pracę [Sass 2007, 78]. Ziętara
również wskazał, że decydującym czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych jest
skala produkcji, a szanse rozwojowe mają gospodarstwa utrzymujące ponad 30
krów mlecznych [Ziętara 2012, 56]. Odwołując się do różnic w sytuacji ekonomicznej gospodarstw w zależności od skali produkcji oraz możliwości wykorzystania wniosków w praktyce diagnozowania i planowania rozwoju chowu bydła
mlecznego w Polsce autorka postanowiła określić efektywność ekonomiczną gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, w zależności od skali
chowu oraz regionu FADN w 2012 roku.
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Literatura przedmiotu podaje kilka definicji efektywności. Efektywność ekonomiczna może być rozumiana jako rezultat działalności gospodarczej, stanowiący wyniki relacji uzyskanych efektów do poniesionych kosztów [Bórawski, Pawlewski 2006, 91]. Według Józwiaka efektywność jest relacją uzyskanych efektów
do użytych środków. W rolnictwie miara ta uznawana jest za jeden z najlepszych
sposobów oceny funkcjonowania gospodarstwa [Józwiak 1998, 146]. Zastosowany w badaniu system pomiaru efektywności został zaproponowany przez Kulawika i obejmuje dwa wskaźniki opłacalności (produkcji ogółem i sprzedaży) oraz
wskaźnik rentowności kapitału własnego [Kulawik 2009, 9].

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

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

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

J.m.

Liczba gospodarstw

szt.

Wielkość ekonomiczna

euro

Powierzchnia użytków rolnych (UR),
w tym:

ha

dodzierżawione

%

Powierzchnia upraw pastewnych

ha

Krowy mleczne

LU

Obsada krów

LU/ha

Wydajność mleka

l/krowę

Nakłady pracy ogółem, w tym:

AWU/
gosp.

praca najemna

%

Wartość produkcji ogółem

zł/gosp.

Koszty ogółem

zł/gosp.

Wartość produkcji mleka/Wartość
produkcji ogółem
Cena mleka

%

zł/100 l

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

1

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

2

Grupa gospodarstw
3
4

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

5

22

Monika Puchalska

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

J.m. Region*

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

zł

Udział dopłat do działalności operacyjnej
w przychodach ogółem

%

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

zł

Wskaźnik opłacalność produkcji ogółem

%

Wskaźnik opłacalność sprzedaży

%

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

%

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

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

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

Tabela 2

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

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

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

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, gospodarstwo mleczne, FADN
STRESZCZENIE

Celem artykułu było określenie efektywności ekonomicznej gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego w zależności od skali chowu bydła oraz regionu
FADN w 2012 roku. Badanie przeprowadzono w 1 233 indywidualnych gospodarstwach
rolnych z całej Polski. Z przeprowadzonych badań wynika, że efektywność gospodarstw
specjalizujących się w chowie krów mlecznych była zróżnicowana regionalnie. Gospodarstwa o największej skali chowu krów mlecznych osiągnęły najlepsze wartości wskaźników
opłacalności produkcji, sprzedaży i rentowności kapitału własnego. Gospodarstwa utrzymujące w stadzie 10 – 15 krów mlecznych były nierentowne.
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The aim of the paper is to describe the economic effectiveness in specialized dairy
farms in 2012. Agricultural holdings were grouped according to dairy herd size and FADN
region. The study was conducted in 1 233 family farms located in Poland. The results show
that the economic effectiveness of milk farms varied regionally. Agricultural holdings keeping more than 50 LU of dairy cows obtained the highest values of output profitability,
sale profitability and net worth profitability. Farms keeping 10–15 LU of dairy cows were
unprofitable.
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IDENTYFIKACJA POTRZEB DORADCZYCH
PRODUCENTÓW I PRZETWÓRCÓW BIOMASY
Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ENERGETYCZNE2
1. Wstęp
Dostęp do energii jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ
na rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę jakości życia. Jednak coraz częściej
w dyskusjach dotyczących przyszłości energetyki zwraca się uwagę na fakt, że dotychczasowy sposób jej wytwarzania i użytkowania nie może być utrzymany. Istnieje zatem konieczność reorientacji polityki energetycznej na rzecz wzrostu udziału
w bilansie energii ogółem energii ze źródeł odnawialnych (OZE)3 [Lorek 2007].
Polska zobowiązała się, że do 2020 r. udział odnawialnych źródeł energii w końcowym jej zużyciu brutto wzrośnie do 15%. Ze względu na ograniczone możliwości
pozyskiwania energii z technologii solarnych, wiatrowych, geotermalnych, czy też
„małej” hydroenergetyki, w perspektywicznych planach rozwoju sektora energetycznego jako ważne źródło energii jest postrzegana biomasa [Malko 2007].
1

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

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

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

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

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

Źródło: Badania własne.

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

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

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

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

Źródło: Badania własne.

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

Źródło: Badania własne.

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

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

Źródło: Badania własne.

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

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

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

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

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

System energetyczny

nacisk kładziony jest na wzrost PKB

zrównoważony
nacisk kładziony jest na długoterminowe
cele ekonomiczne i środowiskowe

występuje przewaga paliw kopalnych

występuje wzrost wykorzystania OZE

polityka energetyczna skoncentrowana na wytwarzaniu

polityka energetyczna ukierunkowana
na ochronę zasobów naturalnych

występuje scentralizowane wytwarzanie energii

następuje wzrost zaufania do systemów średniej skali

występują scentralizowane usługi energetyczne

występuje generacja rozproszona

występuje dominacja celów ekonomicznych

dochodzi do wyważenia pomiędzy celami
ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi

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

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

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

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

Źródło: [Energia…2012, s. 24].

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

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

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

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

Łotwa Niemcy Polska Słowacja Szwecja

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

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

—
—

—
—

—
—
—
—

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

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

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

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Biogaz

116 692

161 768

220 883

300 850

363 596

430 537

528 099

37 953

Biomasa

503 846

545 765

560 967

601 088

635 635

1 055 152

1 097 719

2 031

0

0

0

2

178

178

1 137

26

Promieniowanie
słoneczne
Wiatr

257 037

472 116

806 319

1 045 166

1 823 297

3 126 526

4 524 474

446 873

Woda

2 029 636

2 252 659

2 152 943

2 375 767

2 922 052

2 316 833

2 031 545

199 134

5 243 251

5 999 582

Współspalanie

1 314337

1 797 217

2 751 954

4 281 615

5 754 955

40 071

Ogółem

4 221548

5 229 525

6 493 066

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

726 088

* do

30 czerwca 2013 r.

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

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

2006

2011

2012

2013*

36 760

2007
45 699

2008
54 615

2009
70 888

2010
82 884

103 487

131 247

136 319

238 790

255 390

231 990

252 490

356 190

409 680

820 700

876 108

0

0

0

0,001

0,033

1,125

1,290

1,290

Elektrownie wiatrowe

152 560

287 909

451 090

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

Elektrownie wodne

934 031

934 779

940 576

945 210

Ogółem

937 044

951 390

966 103

966 236

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

* do 30 czerwca 2013 r.

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

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

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

Rysunek 1

Źródło: [Bastian 2012, s. 17].

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

Chojnice

Hel

Łeba

a) na

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

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

Tabela 5

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

wysokości 10 m nad poziomem gruntu

Źródło: [Wykorzystanie…2010, s. 11].

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

Moc zainstalowana [MW]

Lisewo

10,800

Puck

22,000

Starbienino

0,250

Swarzewo

0,600

Zwartowo
Opalino

0,320
10,800

Zwarcienko

0,500

Słajkowo

0,075

Bogatka

0,900

Połczyno

1,600

Łebcz

3,200

Luzino

0,015

Wałdowo

1,100

Zespół elektrowni wiatrowych Zajączkowo

48,000

Kisielice

40,500

Farma Wiatrowa Koniecwałd

18,000

Nowy Staw

45,000

Kobylnica

48,000

Gniewino

10,800

Sztum

18,000

Potęgowo

12,000

Wicko

40,000

Słupsk

2,000

Pelplin

48,000

Bystra

24,000

Ogółem

411,860

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

Zużycie OZE w PJ w roku
2010

2020

2030

Energia wodna

24

82

135

Energia wiatrowa

10

43

125

Energia słoneczna i fotowoltaiczna

25

100

145
130

Energia geotermalna i inna

21

77

Energia z biomasy

235

408

525

Łączne zużycie OZE w Polsce

315

690

1060

7,5%

15%

20%

Udział % OZE w krajowym bilansie energetycznym

Źródło: [Wójcicki 2011, s. 10].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilustracja 1

Źródło: K. Nijak

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

Ilustracja 2

Źródło: K. Nijak

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

Mszyca wierzbowo-korowa Tuberolachnus salignus

Rynnica topolówka Chrysomela populi

Zawisak topolowiec Laothoe populi

Zmięk żółty Rhagonycha fulva

Ilustracja 3

Źródło: K. Nijak

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

Tabela 1

11.05

18.05

01.06

15.06

29.06

13.07

20.07

17.08

01.09

Suma

0

1

1

2

2

5

7

2

1

21
13

Heteroptera
Nabidae
Reduviidae

0

0

0

2

3

2

2

3

1

Pentatomidae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miridae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anthocoridae

3

9

13

28

39

33

45

28

11

209

0

0

0

12

7

17

6

1

2

45

Homoptera
Aphididae
Coleoptera
Cantharidae

0

0

2

3

2

0

0

0

0

7

Coccinellidae

1

3

15

8

42

14

16

6

4

109

0

0

0

0

3

2

6

3

0

0

14
124

Staphylinidae

0

0

Bupresidae

0

0

0

0

Scarabaeidae

16

32

11

25

8

13

19

0

0

Curculionidae

7

19

14

4

9

13

13

7

3

89

Chrysomelidae

14

15

0

10

17

16

4

18

2

96

1

16

22

27

14

22

20

15

4

141

Lepidoptera
Noctuidae
Diptera
Tachinidae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolichopodidae

0

1

2

27

31

26

10

2

2

101

Asilidae

0

0

0

7

3

3

6

2

2

23

Empididae

0

0

2

7

6

12

2

2

0

31

6

Syrphidae

2

5

8

6

3

4

6

Phoridae

0

0

5

5

6

2

2

3

43

0

20

Scatopsidae

0

0

1

1

2

0

0

2

0

6

Sepsidae

0

0

0

2

7

2

4

0

1

16

Tipulidae

0

0

1

1

1

1

2

1

0

7

Cecidomyiidae

1

12

17

0

0

0

0

0

0

30

Hymenoptera
Formicidae

0

6

2

2

2

3

2

4

1

22

Apidae

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

2

4

3

7

5

8

2

3

35

Neuroptera
Chrysopidae

Źródło: Opracowanie własne.
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26.04

10.05

24.05

15.06

28.06

12.07

26.07

09.08

Tabela 2

30.08

Suma
45

Heteroptera
Nabidae

1

1

2

5

4

9

8

8

7

Reduviidae

0

0

0

1

1

0

2

4

0

8

Pentatomidae

0

0

0

0

0

1

0

3

2

6

Miridae

0

0

0

0

1

0

0

3

2

6

Anthocoridae

0

3

2

6

8

7

6

3

1

36

0

1

2

9

0

0

4

3

0

19

Homoptera
Aphididae
Coleoptera
Cantharidae

1

0

1

3

1

1

0

0

0

7

Coccinellidae

0

2

8

8

15

3

20

13

0

69

Staphylinidae

0

0

2

1

1

1

1

0

0

6

Bupresidae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scarabaeidae

0

2

9

14

11

17

3

9

0

65

Curculionidae

0

17

24

2

6

16

4

14

0

81

Chrysomelidae

1

11

10

0

0

12

14

2

0

50

0

1

4

9

0

0

2

2

0

18

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Lepidoptera
Noctuidae
Diptera
Tachinidae
Dolichopodidae

0

5

9

7

11

6

14

2

1

55

Asilidae

0

0

4

3

2

6

1

1

0

17

Empididae

0

0

0

5

4

5

6

2

0

22

Syrphidae

7

3

2

3

6

2

3

1

0

27

Phoridae

0

0

0

4

2

2

3

0

0

11

0

Scatopsidae

0

0

0

1

1

2

0

Sepsidae

0

0

1

2

1

2

2

0

4

0

8

Tipulidae

0

0

1

0

1

0

0

2

0

4

Cecidomyiidae

0

1

25

15

0

0

0

0

0

41

Formicidae

0

1

0

1

3

4

1

1

0

11

Apidae

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

2

6

3

1

1

19

Hymenoptera

Neuroptera
Chrysopidae

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

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

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

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

Bioherbicydy badane

Kraj, komentarz

ryjkowiec

Szwajcaria (chwast wodny)

Ruski oset (komosowate)

ryjkowiec

Włochy

Szakłak i kruszyna (szakłakowate)

pluskwiak i fitoplazma

Szwajcaria

Powój polny (powojowate)

motyl, biedronka, szpeciel

Szwajcaria, Słowacja

Popłoch pospolity (astrowate)

ryjkowiec

Włochy, Bułgaria

Ambrozja bylicolistna (astrowate)

patogen

Włochy

Grubosz helmsa (gruboszowate)

2 patogeny i 2 chrząszcze

Wielka Brytania (chwast wodny)

Niecierpek gruczołowaty (niecierpkowate)

rdza

Europa i USA

Wywłócznik kłosowy (wodnikowate)

ryjkowiec

Europa (chwast wodny)

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Keywords: weeds, biological control, alellopathy, bioherbicides, herbivores
SUM M A RY

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

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

Liczba pytań

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

18

Rolnictwo ekologiczne

12

Produkcja roślinna

14

Produkcja zwierzęca

10

Produkcja sadownicza i warzywnicza

3

Przetwórstwo rolno-spożywcze

6

Ekonomika gospodarstwa rolnego, finanse, zarządzanie

10

Rozwój obszarów wiejskich

51

Kompetencje metodyczne, komunikacyjne, organizacyjne

5

Inne obszary – pytania otwarte

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Modernizacja gospodarstw rolnych

476

688

119

Restrukturyzacja małych gospodarstw

275

719

249

Premia dla młodych rolników

505

649

143

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

263

672

246

Wspieranie wdrażania innowacji w gospodarstwie

150

601

315

Tworzenie Grup Producentów

125

525

289

Rolnictwo ekologiczne

281

501

199

Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny

248

Systemy jakości produktów rolniczych i środków spożywczych

126

492

287

95

419

339

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

244
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

189

527

218

Współpraca

258

415

192

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

123

494

279

65

269

390

Scalanie gruntów
Grupy operacyjne w celu wdrażania innowacji

33

170

454

Klastry w sektorze rolno-spożywczym

21

161

472

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

131

398

261

37

261

426

Źródło: Obliczenia własne.

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

Produkcja roślinna
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Produkcja zbóż

385

579

36

Produkcja pasz objętościowych

372

538

41

Produkcja rzepaku

281

553

69

Produkcja buraków cukrowych

185

434

103

Produkcja ziemniaków

366

507

41

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

172

656

202

Integrowana produkcja rolnicza

148

663

206

55

470

311

Uproszczone technologie uprawy podstawowych upraw

227

538

128

Prowadzenie monitoringu występowania chwastów, chorób, szkodników

142

602

166

Rolnictwo precyzyjne
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Sporządzanie planów nawożenia w gospodarstwie

361

548

109

Ochrona gleb i wód przed negatywnymi skutkami gospodarowania

384

526

88

Przeciwdziałanie zmniejszaniu materii organicznej
w glebie

320

553

98

Produkcja biomasy na cele energetyczne

197

516

155

Produkcja nasienna traw*

1

0

0

Przeciwdziałanie przed negatywnymi skutkami gospodarowania uproszczonymi technologiami*

0

0

9

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

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

Produkcja zwierzęca
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Ocena jakościowa pasz objętościowych dla bydła

203

527

124

Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych

193

556

121

Zapobieganie chorobom żywieniowym (metabolicznym) krów mlecznych

150

512

165

Zastosowanie systemu INRA w żywieniu przeżuwaczy

95

426

260

Odchów cieląt i jałówek

224

541

98

Chów i hodowla trzody

279

498

98

Organizacja efektywnej produkcji prosiąt

205

524

117

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

251

513

110

589

404

42

88

432

205

Produkcja owczarska*

0

1

0

Chów i hodowla bydła ras mięsnych*

0

2

7

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

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

Rolnictwo ekologiczne
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego

266

499

151

Przepisy prawne w rolnictwie ekologicznym

222

529

170

Płodozmiany, dobór gatunków i odmian

315

493

121

Ochrona roślin i zwalczanie chwastów

249

563

136

Potrzeby nawozowe i planowanie nawożenia

281

536

121

Uprawa podstawowych roślin rolniczych

372

450

112

Uprawa roślin warzywniczych

175

487

193

Uprawa roślin sadowniczych

139

487

213

Chów bydła

233

498

143

Chów trzody

244

471

138

Chów drobiu

150

472

191

Chów pozostałych zwierzą

107

481

193

Zrównoważony rozwój w gospodarstwie ekologicznym*

0

4

5

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

0

3

6

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

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

Produkcja sadownicza i warzywnicza
Wyszczególnienie
Uprawa warzyw polowych

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy
101

411

Produkcja warzyw pod osłonami

60

313

219
8

Prowadzenie sadów jabłoniowych

61

290

302

Rozpoznawanie chorób i szkodników warzyw*

0

1

0

Krzewy owocowe*

3

0

4

Prowadzenie sadów wiśniowych*

0

1

0

Prowadzenie jagodników -porzeczka czarna*

0

1

0

Uprawa roślin jagodowych*

0

2

7

Uprawa ziół*

0

2

7

* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

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

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Gospodarstwo rolne z działalnością przetwórczą wymagania formalne i prawne

39

356

324

Marketing i przygotowanie produktów do sprzedaży w gospodarstwie rolnym

71

395

266

Przetwórstwo: zboża- mąka

45

320

302

Przetwórstwo: owoce – soki

54

288

334

Przetwórstwo: mleko

55

325

Przetwórstwo: mięso

306

49

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

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

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

398

537

62

Biznes plan dla potrzeb kredytowych i programów pomocowych

441

502

86

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych

322

555

78

Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji rolniczych

244

589

103

Podatki w gospodarstwie, w tym podatek dochodowy

190

692

139

Rachunkowość rolnicza – prowadzenie ewidencji
w gospodarstwie

427

489

94

Planowanie rozwoju gospodarstwa

183

686

80

Warunki otrzymania dopłat w nowej WPR

180

834

144

Dostosowywanie gospodarstw do minimalnych wymogów wzajemnej
zgodności

638

445

37

Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu gospodarstwem

150

619

175

0

11

0

VAT, podatek dochodowy itp. w rolnictwie*
* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

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

Rozwój obszarów wiejskich
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

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

99

407

199

104

352

223

Wsparcie dla LGD w zakresie budowy strategii

73

361

228

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

96

303

246

68

266

288

72

261

287

61

281

281

Geneza, cele i założenia Programu „Odnowa wsi”

80

294

264

Aktywizacja wiejskich społeczności
w oparciu o ideę odnowy i rewitalizacji wsi

67

307

265

Planowanie strategiczne na poziomie wsi – Plan Odnowy Miejscowości

53

267

300

109

314

233

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

42

246

305

Metody i formy aktywizacji społeczności wiejskich

53

265

312

Idea, istota i założenia „Podejście LEADER”

66

278

299

Idea, istota i założenia „Sieciowe Produkty Turystyki Wiejskiej”

49

261

299

Idea, istota i założenia „Gospodarstwa edukacyjne”

53

296

286

Idea, istota i założenia „Wioski tematyczne”

46

260

287

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

48

257

292

Wsparcie dla LGD w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności

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

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

139

540

160

113

542

176

72
117

464
476

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

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy
59

395

238

56

349

282

50

300

341

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

83

413

204

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

85

467

197

Sprzedaż bezpośrednia w kontekście przepisów prawa gospodarczego

53

457

216

i obowiązków podatkowych

52

436

210

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

61

456

204

Warunki sanitarno-higieniczne przy sprzedaży bezpośredniej produktów
rolnych

71

467

189

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

94

407

228

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

76

397

240

Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

86

436

192

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

66

396

243

Przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz ocena ich
opłacalności

79

431

216

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

163

390

147

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

98

382

191

Marketing i promocja markowych produktów turystyki wiejskiej

87

411

168

Komercjalizacja markowych produktów turystyki wiejskiej

77

348

210

Systemy dystrybucji markowych produktów turystyki wiejskiej

76

344

216

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

81

350

224

Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania zagrody edukacyjnej

64

337

254

Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych
w warunkach gospodarstwa wiejskiego

79

326

242
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych

63

308

277

Możliwości finansowania działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych

55

299

295

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

108

384

188

Profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim

110

349

200

Wiejskie gospodarstwo domowe

Racjonalne żywienie rodziny wiejskiej – świadomość konsumencka

124

347

185

Racjonalne prowadzenie gospodarstwa wiejskiego – świadomość proekologiczna

139

376

170

Różnicowanie dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych – warsztaty rękodzielnicze

77

357

217

Źródło: Obliczenia własne.

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

Tabela 10

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

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

493

560

44

Dobór oraz stosowanie właściwych form, metod
i środków edukacyjnych

442

597

47

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

367

636

61

Stosowanie właściwych metod upowszechniania innowacji rolniczych

297

674

89

1

2

3

Planowanie pracy własnej*
* potrzeby

zgłoszone przez respondentów

Źródło: Obliczenia własne.

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

Inne obszary/dziedziny
Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Wiedza z zakresu pomocy społecznej na terenach wiejskich

1

4

0

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

8

0

4

Gospodarowanie na obszarach NATURA 2000

0

12

10

Pszczelarstwo

0

2

9

Ukończenie kursu rzeczoznawcy majątkowego.
Podatki w rolnictwie

7
0

2

0

1

Szacowanie szkód łowieckich
Zarządzanie i kierowanie zasobami ludzkimi

6

Metody walki ze stresem
Dyrektywa Azotanowa

6

6
11

1

Kosztorysowanie inwestycji budowlanych
Prawo w rolnictwie

0

9
0

1

11
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Wyszczególnienie

Wiedza
Wiedza do
wystarczająca uzupełnienia Brak wiedzy

Mikrosoft Office Excel

4

2

Mikrosoft Office Word

4

2

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

11

Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich

2

7

0

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

1

4

0

Programy rolnośrodowiskowe

0

3

0

Szacowanie szkód klęskowych

10

6

Prawo budowlane - procedury budowy, przebudowy, klasyfikacja

9

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

11

Nauka przekazywania wiedzy przez doradców, socjologia, psychologia.

0

Sporządzanie planu wypasu zwierząt

6
6

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

1
9

0

6

1

Źródło: Obliczenia własne.

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

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

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

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

Źródło: A. Brysiewicz

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

3. Ocena jakości wody śródpolnych oczek ze względu na stężenia
składników biogennych
Badania jakości wody w małych akwenach otoczonych polami, przeprowadzone w latach 2012–13 w różnych regionach kraju wykazały, że zawierały one
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średnio od 0,03 do 2,80 mg·dm-3 fosforu fosforanowego (P-PO4) od 0,39 do 9,20
mg·dm-3 azotu mineralnego (N-NO3 + N-NH4) (Rysunki 2 i 3.). Wśród ocenianych w 2012 i 2013 r. śródpolnych oczek, odpowiednio (w zależności od roku),
w co najmniej 66,7 i 71,4% z nich występowały wody eutroficzne ze względu na
przekroczenie przyjętych wartości granicznych wskaźników eutrofizacji wód stojących dla fosforu i azotu2, tj. znajdowało się w nich więcej niż 0,1 mg Pog·dm-3
bądź 1,5 mg Nog·dm-3 [źródło: badania własne].
Powyższe wskazuje, że koncentracja składników biogennych w wodzie śródpolnych oczek może być bardzo zróżnicowana. To zróżnicowanie jest zrozumiałe
zważywszy, że śródpolne akweny wraz z otaczającym je gruntami tworzą zintegrowane układy o indywidualnym charakterze, w związku z czym skład chemiczny
ich wód każdorazowo kształtuje odrębny zespół czynników. Zarazem duży odsetek
oczek, w których stwierdzono, że występują warunki do rozwoju procesu eutrofizacji, pośrednio świadczy, że w powszechnym wymiarze skutecznie wypełniają one
funkcje ochronne jako bariery przechwytujące biogeny (bariery geochemiczne).
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Rysunek 2
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Objaśnienia: /i/ średnie stężenia określono na podstawie wyników analiz próbek wody z oczek wodnych, pobranych czterokrotnie w odstępach miesięcznych w danym roku, w okresie wegetacyjnym; /ii/ litery w symbolu oczka oznaczają skrót
nazwy województwa, w którym jest ono zlokalizowane: DS – dolnośląskie, KP - kujawsko-pomorskie, LU – lubelskie, MZ
- mazowieckie, PK –podkarpackie, PM – pomorskie, SL – śląskie, WM - warmińsko-mazurskie, WP – wielkopolskie, ZP –
zachodniopomorskie; /iii/ liczby w symbolu oczka oznaczają kolejny nadanym mu numer danym województwie.

Źródło: Opracowanie własne.
2 Wartości granicznych wskaźników eutrofizacji wód stojących dla fosforu i azotu dla wód stojących

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

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

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

Fotografia 2

Źródło: S. Pietrzak

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

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

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

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

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

Substancja
czynna

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

Boni Protect

Aureobasidiumpullulans

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

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

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

metiram

jabłoń: parch jabłoni

metalaksyl-M,
mankozeb

Zastosowania małoobszarowe: winorośl: mączniak rzekomy

RovralAquaflo 500 SC

iprodion

Signum 33
WG

piraklostrobina, boskalid

Switch 62,5
WG

cyprodynil,
fludioksonil

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

Substancja
czynna
fenheksamid

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

Zato 50 WG

trifloksystrobina

Calypso 480
SC

tiachlopryd

Decis Ogród
015 EW
Envidor 240
SC
Karate Zeon
050 CS

deltametryna

jabłoń: kwieciak jabłkowiec; truskawka: kwieciak malinowiec

spirodiklofen

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

Madex MAX

lambda-cyhalotryna
CydiaPomonellaGranulosisVirus

Ortus 05 SC

fenpiroksymat

Atut 360 SL

glifosat

Glifocyd 360
SL

glifosat

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

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

glifosat

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

Roundup
Ultra 170 SL

glifosat

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

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

l

l

l

l

l

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

5. Wnioski
Na podstawie analizy można stwierdzić, że do ochrony upraw sadowniczych
przez amatorów dostępnych jest bardzo niewiele preparatów. Dla zwalczania niektórych organizmów szkodliwych podawanych przez Pieniążka [1976] (np. zgorzel kory na gruszy, rak bakteryjny czereśni, wiśni, moreli i gruszy, leukostomoza moreli, jabłoni, śliwy i gruszy, szara pleśń na leszczynie, czereśni i poziomce,
antraknoza leszczyny i agrestu, brunatna zgnilizna na jabłoni, zamieranie pędów
leszczyny, drobna plamistość liści czereśni, śliwy, moreli i brzoskwini, kędzierzawość liści brzoskwini, amerykański mączniak agrestu, mączniak prawdziwy
leszczyny i brzoskwini czy biała plamistość liści porzeczki, kwieciak gruszowiec,
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miodówka jabłoniowa, paciornica gruszowianka) brak jest obecnie jakichkolwiek rozwiązań chemicznych. Tam gdzie są zarejestrowane środki, na ogół
brakuje możliwości rotacji substancji czynnych. Następujące substancje wchodzące w skład analizowanej grupy środków zaklasyfikowane są jako wysokiego
ryzyka wystąpienia odporności: tiofanat metylu, metalaksyl-M, piraklostrobina,
trifloksystrobina, deltametryna, lambda-cyhalotryna.
Problem braku środków dla zastosowań amatorskich jest ekonomicznie mniej
ważny niż słabe możliwości ochrony chemicznej wielu upraw, w tym w szczególności upraw małoobszarowych. Należy jednak pamiętać, że rynek środków
ochrony roślin dla amatorów w Polsce jest duży, jego wartość w roku 2012 wynosiła około 28 milionów EUR, czyli około 7% wartości polskiego rynku środków
ochrony roślin [Matyjaszczyk 2014], co świadczy o używaniu środków chemicznych przez amatorów na niemałą skalę. Warto także zwrócić uwagę, że w obliczu
stosunkowo dużego areału na jakim łącznie w Polsce amatorzy uprawiają rośliny
sadownicze, stosowanie ciągle tych samych preparatów, bez możliwości rotacji
substancji czynnych sprzyja rozwojowi odporności u organizmów szkodliwych.
Odporne organizmy szkodliwe, zarówno szkodniki, jak i sprawcy chorób grzybowych, mają możliwość przemieszczania się. Zatem odporność powstała w ogrodach przydomowych czy ogródkach działkowych, może przyczynić się do strat
ekonomicznych w sadach towarowych.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Efektywne wykorzystanie składników mineralnych z nawozów we współczesnym rolnictwie” – oprac. Renata Gaj, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 39.
Zrównoważone gospodarowanie składnikami nawozowymi w rolnictwie ma
nie tylko duże znaczenie ekonomiczne, ale jest również bardzo istotne ze względów ekologicznych. Stosowanie składników nawozowych w dawkach przewyższających wymagania pokarmowe roślin może doprowadzić do zmian równowagi
jonowej roztworu glebowego i spowodować przemieszczenie składnika do wód
podziemnych. Działalność rolnicza powoduje znaczącą ingerencję w naturalny
obieg składników pokarmowych, dlatego mając na uwadze zmiany w systemie
produkcji rolnej po 2014 roku, dotyczące wprowadzenia integrowanej ochrony
roślin, należy większą uwagę zwrócić na efektywność stosowanych nawozów,
równowagę żywieniową roślin, strukturę zużycia nawozów oraz ich wpływ na środowisko. Tym zagadnieniom poświęcona jest powyższa broszura, w której Autorka omawia m.in. czynniki mające wpływ na lepsze wykorzystanie azotu i fosforu
z nawozów, straty składników i ich bilans oraz przedstawia aktualny stan zużycia
nawozów w Polsce i na świecie.
Opracowanie przydatne w pracy doradcy rolniczego, może również zainteresować pracowników szkół i uczelni rolniczych.
„Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program
działań na OSN” – oprac. Danuta Nowak, Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013, s. 48.
W publikacji przedstawiono rolnicze źródła zanieczyszczenia wód, podano
definicję obszarów szczególnie narażonych (OSN), a także omówiono praktykę
rolniczą i obowiązki rolnika gospodarującego na tych terenach. Czytelnik znajdzie również przykłady obliczeń związanych z koniecznością spełnienia określonych warunków gospodarowania na OSN, stosowne regulacje prawne dotyczące
tego obszaru, czy wytyczne w zakresie zastosowania ścieków lub komunalnych
osadów ściekowych. Praca zawiera liczne załączniki, poczynając od przedstawienia współczynników przeliczeniowych rzeczywistych sztuk zwierząt (DJP) i wzorów dla obliczania stanów średniorocznych, a także niezbędnej w gospodarstwie
dokumentacji, po obliczenia pojemności płyty gnojowej i zbiornika, plany nawożenia oraz bilans azotu, czy wymagane odległości dla obiektów i urządzeń. Na
końcu opracowania Autorka zamieściła praktyczny słowniczek pojęć dla potrzeb
programu działań na OSN.
Pozycja skierowana do doradców rolniczych, szczególnie przydatna dla osób
pracujących na terenach objętych programem działań dla Obszarów Szczególnie
Narażonych.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz
ze wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Prosimy nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie należy używać
spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także
przed i za odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu i adres
poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
„Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR M A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.
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ARTYKUŁY
WIOLETTA WRZASZCZ, JÓZEF STANISŁAW ZEGAR, KONRAD PRANDECKI1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

ŻYZNOŚĆ GLEBY A SPRAWNOŚĆ EKONOMICZNA
GOSPODARSTW ROLNYCH
W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
1. Wstęp
Kluczowa rola w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym przypada rolnictwu ze względu na jego znaczenie w zarządzaniu zasobami przyrody
(zwłaszcza ziemią) oraz pewne osobliwości, które nie pozwalają na traktowanie
działalności rolniczej, tak jak działalności przemysłowej czy usługowej. Przede
wszystkim rolnictwo należy do tych nielicznych dziedzin gospodarczych, które
wykorzystują darmową energię słoneczną do wytwarzania biomasy – prawdziwej wartości dodanej Ziemi. Rolnictwo wytwarza żywność – dobro konieczne do
egzystencji ludzkiej, a nie mające substytutu. Rolnictwo wytwarza również inne
surowce. Produkcja rolnicza odbywa się w ramach systemu przyrodniczego, którego ważny komponent – gleba, wraz z całym bogactwem organizmów żywych
musi być zachowana, aby można było kontynuować proces produkcji rolniczej
w przyszłości. Ponadto, rolnictwo dostarcza różnorodnych dóbr i usług pozakomercyjnych2, w tym także o charakterze społecznym i kulturalnym oraz ma istotne znaczenie dla żywotności obszarów wiejskich [Zegar 2012].
Zaspokojenie rosnących potrzeb człowieka w zakresie wyżywienia zależy od
wielu czynników ale bezsprzecznie najważniejszy jest potencjał przyrodniczy rol1 Wkład pracy: dr Wioletta Wrzaszcz – 40%; prof., dr hab. Józef Stanisław Zegar – 30%;
dr Konrad Prandecki – 30%.
2 Spośród wielu usług środowiskowych dostarczanych przez rolnictwo wymienić należy: żyzność gleby, procesy oczyszczania wody, retencję wody, kontrolę erozji gleby, absorbcję zanieczyszczeń, a także krajobraz.
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nictwa, zwłaszcza gleba. Wobec ograniczonych możliwości powiększenia areału
ziemi przeznaczanego na cele rolnicze, jedynym sposobem sprostania wzrostowi
zapotrzebowania na żywność jest zwiększenie produktywności rolnictwa. Pojawia
się tu problem sposobu zwiększania tej produktywności: czy poprzez intensyfikację nakładową (business as usual) czy poprzez intensyfikację agroekologiczną. Ten
pierwszy – industrialny – polega na zwiększaniu produkcji poprzez upowszechnianie tradycyjnych czynników wzrostu oraz wykorzystaniu modyfikacji genetycznych, nanotechnologii, genomiki, komputeryzacji [Sage 2013]. Ten drugi natomiast polega na wykorzystaniu strumieni pokarmowych od mikroorganizmów
i roślin do zwierząt i z powrotem – lepszym wykorzystaniu zasobów praktycznie
nieograniczonych – energii słonecznej i wody morskiej, co umożliwi redukcję
zapotrzebowania rolnictwa na ziemię, energię z kopalin i wodę słodką, a jednocześnie zmniejszy emisję zanieczyszczeń związaną ze zużyciem środków chemii
rolnej [Spiertz 2010]. Ułomności pierwszego sposobu są coraz częściej podnoszone, podobnie jak zalety drugiego. W pierwszym przypadku chodzi o efekty
zewnętrzne, zwłaszcza środowiskowe, w drugim zaś o zwiększenie produkcji rolniczej w sposób przyjazny dla środowiska – dzięki lepszym nasionom, poprawie
agrotechniki, nowym odmianom roślin i gatunkom zwierząt [Pretty i in. 2011].
W szczególności zauważa się znaczenie usług środowiska dla zrównoważonego
rozwoju rolnictwa. Spośród wielu ich rodzajów, fundamentalne znaczenie dla
produkcji żywności i utrzymania bioróżnorodności mają żyzność gleb i zapylanie
roślin.
Przejście na tory rolnictwa zrównoważonego staje się nie tylko konieczne, ale i pilne ze względu na przekraczanie progów pojemności naszej planety
[Rockström i in. 2009]. Głównym wymogiem takiego rolnictwa jest zachowanie
potencjału produkcyjnego gleby poprzez wdrażanie poprawnych praktyk rolniczych, aby co najmniej zachować jej żyzność. Praktyki rolnicze niedostosowane
do warunków glebowych są przyczyną degradacji i zmęczenia gleby. Rosnące
zagrożenie degradacją gleby jest zauważane w szczególności w Europie, gdzie
uznaje się je za jeden z podstawowych problemów rolnictwa [Creamer i in. 2010,
Gardi i in. 2009, Jones i in. 2012]. Główną zasadą umożliwiającą prowadzenie
produkcji rolnej w zgodzie z poszanowaniem zasobów przyrody jest umiejętne
stosowanie zmianowania i nawożenia roślin, adekwatnie do zasobności i rodzaju gleby. Właściwe zmianowanie i nawożenie roślin powinno zapewnić dodatnie
saldo bilansu substancji organicznej w glebie3. Zbilansowanie glebowej substancji organicznej uznawane jest za ważny wskaźnik ekologiczny, istotny element
oceny organizacji i produkcji roślinnej oraz podstawową zasadę poprawnego
3 Substancja organiczna gleby jest zbiorem wszystkich związków organicznych – poza nieroz-

łożonymi częściami roślin, resztkami zwierząt i żywymi mikroorganizmami.
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gospodarowania w rolnictwie. Substancja organiczna i jej przemiana w związki
próchniczne odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu i utrzymywaniu żyzności
gleby na wysokim poziomie, czyli korzystnych dla wzrostu i plonowania roślin właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zawartość próchnicy
w glebie skutkuje dobrą jakością i wysokim poziomem uzyskiwanych ziemiopłodów. Saldo bilansu substancji organicznej odzwierciedla stan jakości gleb,
będący po części rezultatem działalności człowieka, świadomej bądź wynikającej z braku wiedzy i troski o jakość podstawowego czynnika wytwórczego rolnictwa. Starannie zaplanowane praktyki rolnicze mogą zwiększyć środowiskowe wartości, m.in. poprzez stymulowanie wzrostu i różnorodności upraw rolniczych oraz włączenie zwierząt w różne działalności gospodarcze [van Loon i in.
2005]. Niektóre tradycyjne technologie rolnicze, sprzyjały zwiększeniu różnorodności biologicznej, natomiast technologie industrialne ograniczały bioróżnorodność. Przedstawione cykliczne zależności wskazują na potrzebę rozwoju
technologii rolniczych, które współpracują z procesami zachodzącymi w przyrodzie. W tym zakresie szczególnie istotna jest rola Ośrodków Doradztwa Rolniczego, których wykwalifikowana kadra, współpracująca na co dzień z rolnikami, ma szerokie możliwości upowszechniania wiedzy z zakresu wzajemnych
powiązań rolnictwa i środowiska, a także efektów ekonomicznych określonych
praktyk rolniczych4.
Celem niniejszego artykułu jest ocena organizacji i sprawności produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw indywidualnych w zależności od żyzności gleby
oraz powierzchni użytków rolnych. Za miarę żyzności gleby przyjmujemy saldo
bilansu materii organicznej.

2. Przedmiot i metoda badań
W analizie posłużono się danymi statystycznymi zebranymi w ramach Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2010 r. Badaniem objęto polskie gospodarstwa osób fizycznych, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, w których użytkowano grunty orne.
Saldo bilansu substancji organicznej zostało obliczone jako różnica sumy iloczynów powierzchni uprawianych roślin, masy produkowanych nawozów naturalnych, masy słomy potencjalnie przeznaczonej na przyoranie oraz odpowiadających im współczynników reprodukcji i degradacji w stosunku do powierzchni
4 Jak wynika z badań [Wrzaszcz 2012], usługi doradcze świadczone przez ODR-y to najpopularniejsze źródło informacji z zakresu środowiskowo-rolniczego dla rolników prowadzących rachunkowość rolną.

8

Wioletta Wrzaszcz, Józef Stanisław Zegar, Konrad Prandecki

zasiewów na gruntach ornych w danym gospodarstwie rolnym (wzór 1)5. Część
istotnych parametrów, które nie zostały objęte badaniami statystyki publicznej,
została oszacowana6. Dodatnie saldo bilansu świadczy o wzbogaceniu gleby
w próchnicę poprzez rozkład substancji organicznej w glebie, co gwarantuje właściwe zaopatrywanie uprawianych roślin w składniki pokarmowe w ciągu całego
okresu wegetacji. Natomiast saldo ujemne – ubytek substancji organicznej powoduje degradację gleby, utratę jej żyzności i produktywności, w szczególności gdy
takie saldo utrzymuje się przez kilka lat. Skutkiem degradacji jest uwalnianie się
dużej ilości składników mineralnych, w tym azotu, co prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.
Saldo bilansu glebowej substancji organicznej posłużyło do podziału zbiorowości gospodarstw na te z dodatnim i ujemnym wynikiem. Wyszczególnione grupy gospodarstw scharakteryzowano w układzie czterech podgrup obszarowych
(1-4,99 ha; 5-24,99 ha; 25-49,99 ha; 50 ha i więcej), uwzględniając: liczebność oraz
elementy potencjału produkcyjno-ekonomicznego, organizację produkcji roślinnej i zwierzęcej – w tym kwestie związane ze zrównoważeniem środowiskowym
gospodarstw, a także ich sprawnością ekonomiczną.
Saldo bilansu glebowej substancji organicznej

Wzór 1

n

SBSO =

∑ ( xi × wi ) + ( y × wy ) + ( z × wz )
i =1
=

n

∑ xi
i =1

gdzie:
SBSO
xi
y
z
wi
wy
wz

– saldo bilansu glebowej substancji organicznej (t/ha),
– powierzchnia zasiewów poszczególnych grup roślin (w hektarach), i = 1, 2, 3, …, n,
– ilość nawozów naturalnych – obornik (w tonach),
– ilość nawozów organicznych – słoma (w tonach),
– współczynniki reprodukcji lub degradacji substancji organicznej dla grup roślin (w tonach),
– współczynnik reprodukcji dla nawozów naturalnych (w tonach),
– współczynnik reprodukcji dla nawozów organicznych (w tonach).

Źródło: [Wrzaszcz 2012].
5 Metodą tą posługuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.
Bilans ten jest sporządzany tylko dla gruntów ornych, gdyż pod trwałą okrywą roślinną na użytkach
zielonych wynik zawsze przyjmuje wartości dodatnie [Fotyma, Kuś, 2000]. Problematyce bilansowania glebowej substancji organicznej poświęcono również publikacje [Wrzaszcz 2009, Wrzaszcz
2010, Wrzaszcz 2010b], gdzie szczegółowo przedstawiono metodę liczenia bilansu substancji organicznej, dostosowaną do zakresu danych badania strukturalnego GUS, a także rachunkowości
rolnej FADN.
6 Estymacja brakujących danych dotyczyła produkcji i zagospodarowania nawozów naturalnych oraz organicznych (słomy) w gospodarstwach rolnych.
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Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych może być oceniana przy zastosowaniu różnych wskaźników – nie ma jednej uniwersalnej miary. W niniejszym
artykule kwestię sprawności ekonomicznej gospodarstw analizowano posiłkując
się następującymi wskaźnikami:
– produktywnością ziemi (mierzoną wielkością standardowej produkcji z jednostki powierzchni użytków rolnych),
– potencjalną opłatą pracy (wydajność nakładów pracy, mierzona wartością
standardowej nadwyżki bezpośredniej na jednostkę pracy),
– przeważającym źródłem utrzymania rodziny rolniczej (typy społeczno-ekonomiczne),
– powiązaniami z rynkiem.

3. Wyniki badań
3.1. Charakterystyka oraz organizacja produkcji badanych grup
gospodarstw rolnych
Badaniem objęto 1 281,9 tys. gospodarstw indywidualnych o powierzchni co
najmniej 1 ha użytków rolnych. Na te gospodarstwa przypadało 12 269,2 tys. ha
UR, 1 696,5 tys. stale pracujących (AWU) oraz 6 127,9 tys. sztuk dużych zwierząt gospodarskich (LU). Gospodarstwa badanej zbiorowości stanowiły 86,2%
ogółu gospodarstw indywidualnych w Polsce prowadzących działalność rolniczą
o powierzchni co najmniej 1 ha oraz odpowiednio 93,1% użytków rolnych, 96,7%
pogłowia zwierząt i 91,9% nakładów pracy. Wartość standardowej produkcji wytwarzanej w tych gospodarstwach kształtowała się na poziomie 15 557,0 mln euro,
a standardowa nadwyżka bezpośrednia wyniosła 6 046,3 tys. ESU, co odpowiednio w skali kraju stanowiło 94,1% oraz 95,6% łącznej wartości wymienionych kategorii produkcyjno-ekonomicznych. Przedstawione dane wskazują na znaczenie
badanych gospodarstw.
W badanej zbiorowości nieznacznie przeważała grupa gospodarstw o ujemnym saldzie bilansu materii organicznej nad grupą gospodarstw o saldzie dodatnim (odpowiednio 693,7 tys. – 54,1% oraz 588,1 tys. – 45,9% ogółu). W tej
samej proporcji układała się relacja zaangażowanych czynników oraz wartości
wytwarzanej produkcji rolnej (tj. nakłady pracy, pogłowie zwierząt, standardowa produkcja). Mimo różnic w liczebności wyodrębnionych dwóch grup gospodarstw, dysponowały one porównywalnym areałem użytków rolnych oraz generowały zbliżoną wartość nadwyżki bezpośredniej (w obydwu przypadkach wartości
oscylowały wokół 50%).
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Struktura obszarowa gospodarstw
wg salda bilansu substancji organicznej

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS PSR 2010.

Gospodarstwa o dodatnim saldzie bilansu wyróżniały się korzystniejszą
strukturą obszarową (rysunek 1). W grupie tej dominowały gospodarstwa o powierzchni 5–25 ha, natomiast gospodarstwa bardzo małe o powierzchni 1–5 ha
przeważały wśród jednostek z ujemnym wynikiem. Przedstawione dane dowodzą
znaczenia powierzchni gospodarstw rolnych w zapewnieniu zdolności odtworzeniowych potencjału produkcyjnego gleby.
Przeciętny obraz wyróżnionych grup gospodarstw przybliża tabela 1. Gospodarstwa, w których miała miejsce reprodukcja materii organicznej były większe
pod względem obszaru o 14% wobec pozostałych, a jednocześnie generowały
wyższą standardową nadwyżkę bezpośrednią o 7%. W przypadku nakładów
pracy, pogłowia zwierząt oraz standardowej produkcji, różnice między badanymi grupami odbiegały nieznacznie in plus – w gospodarstwach, w których ma
miejsce degradacja gleby. Różnice te nasiliły się w układzie grup obszarowych,
w szczególności w przypadku gospodarstw największych. Gospodarstwa z ujemnym saldem o powierzchni co najmniej 50 ha UR angażowały o ponad 16% więcej
nakładów pracy, utrzymywane pogłowie zwierząt było większe o 55%, natomiast
wielkość standardowej produkcji oraz nadwyżki bezpośredniej ukształtowały się
na wyższym poziomie – odpowiednio o 31% i 24% – wobec porównywalnych
pod względem obszaru gospodarstw z dodatnim wynikiem bilansu materii organicznej.
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Tabela 1
Przeciętne cechy gospodarstw wg salda bilansu materii organicznej
Lp.

1

Wyszczególnienie

UR
(ha)

Pracujący
(AWU)1

Zwierzęta
(LU)2

SP
(tys. €)3

SGM
(ESU)4

1

Ogółem gospodarstwa

9,57

1,32

4,78

12,14

4,72

2

Dodatnie SBSO: razem

10,24

1,28

4,58

12,06

4,89

3

1-5 ha

2,68

0,90

0,64

3,33

1,16

4

5-25 ha

10,65

1,52

5,61

13,08

5,45

5

25-50 ha

33,62

2,03

20,78

43,19

19,00

6

≥50 ha

114,29

2,42

29,69

109,35

41,57

7

Ujemne SBSO: razem

9,01

1,36

4,95

12,20

4,57

8

1-5 ha

2,64

1,05

0,94

3,52

1,04

9

5-25 ha

10,58

1,62

6,57

14,70

5,77

10

25-50 ha

11

≥50 ha

33,66

2,14

24,82

48,67

20,14

117,16

2,82

45,67

143,15

51,47

AWU (ang. Annual Work Unit) to ekwiwalent pełnego etatu, czyli 2120 godzin pracy w roku; 2LU (ang. Livestock Unit)
to umowna sztuka zwierząt gospodarskich o masie 500 kg. Zob. tabele współczynników przeliczeniowych pogłowia
zwierząt w sztukach fizycznych na sztuki duże [GUS 2013]; 3Standardowa produkcja to średnia z 5 lat wartość produkcji
odpowiadającej przeciętnej sytuacji w danym regionie. Całkowita standardowa produkcja gospodarstw jest sumą wartości uzyskanych dla każdej działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie przez pomnożenie współczynników
standardowej produkcji dla danej działalności przez liczbą hektarów lub liczbę zwierząt, zob. [Goraj i in. 2012]; 4Suma
standardowych nadwyżek bezpośrednich (ang. Standard Gross Margin – SGM) to różnica między wielkością produkcji
a kosztami bezpośrednimi działalności rolnych i wskazuje na wielkość ekonomiczną gospodarstwa, 1 ESU stanowi
równowartość 1200 euro. Standardowa nadwyżka bezpośrednia jest uśrednioną w ujęciu regionalnym nadwyżką bezpośrednią [Goraj 2007].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS PSR 2010.

Gospodarstwa z dodatnim i ujemnym saldem bilansu substancji organicznej
różniły się w zakresie organizacji produkcji rolniczej (tabela 2). W gospodarstwach, w których dbano o zachowanie potencjału produkcyjnego gleby struktura
upraw była bardziej różnorodna i uprawiano w nich znacznie więcej roślin strukturotwórczych (o 61% wobec pozostałych). Także w tych jednostkach większą część
zasiewów poświęcono na uprawy zbożowe oraz gatunki roślin ozimych (różnica
odpowiednio 10% i 24% in plus wobec gospodarstw z ujemnym wynikiem). Taka
struktura zasiewów była podyktowana kierunkiem i siłą wpływu poszczególnych
grup roślin na zawartość materii organicznej w glebie. Przewaga gospodarstw
z dodatnim saldem w zakresie upraw strukturotwórczych (głównie roślin motylkowych i strączkowych) nie jest zaskoczeniem. Gospodarstwa o bogatej strukturze
upraw polowych mogą zapewnić większą reprodukcję materii organicznej7.
7 Jak wynika z danych PSR 2010 gospodarstwa, w których uprawiano co najmniej 3 grupy roślin, wyróżniały się dodatnim saldem bilansu materii organicznej na poziomie 0,17 t/ha, natomiast
w gospodarstwach o mniej zróżnicowanej strukturze upraw, wynik ten przyjął wartość 0,06 t/ha.
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Organizacja gospodarstw wg salda bilansu materii organicznej
Lp.

Wyszczególnienie

RS1
(%)

Zboża
(%)

ZOR2
(%)

Liczba
działek

Tabela 2

Obsada
Bilans
zwierząt
azotu
(LU/ha UR) (kg N/ ha UR)

SBSO
(t/ha)

1

Ogółem gospodarstwa

12,22

75,01

50,30

5,90

0,50

45,6

0,09

2

Dodatnie SBSO: razem

14,94

78,54

55,46

5,67

0,45

48,1

0,59

3

1-5 ha

12,37

83,82

56,71

3,43

0,24

24,8

0,30

4

5-25 ha

12,68

82,03

52,44

6,58

0,53

50,3

0,89

5

25-50 ha

16,53

75,21

54,01

12,14

0,62

47,7

0,35

6

≥50 ha

19,74

71,08

62,01

18,46

0,26

55,6

0,31

7

Ujemne SBSO: razem

9,28

71,22

44,74

6,09

0,55

43,1

-0,34

8

1-5 ha

5,62

74,30

37,51

4,22

0,36

22,3

-0,39

9

5-25 ha

8,42

74,89

42,04

7,30

0,62

44,5

-0,29

10

25-50 ha

10,58

69,12

47,18

12,66

0,74

43,4

-0,29

11

≥50 ha

12,25

63,45

52,76

20,76

0,39

55,0

-0,26

1RS

– rośliny strukturotwórcze; 2ZOR – zimowa okrywa roślinna na gruntach ornych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS PSR 2010.

Nieznaczne różnice między badanymi grupami w zakresie upraw zbożowych
były natomiast wynikiem sposobu rozdysponowania plonów ubocznych zbóż,
czyli słomy. Mimo negatywnego wpływu zbóż na stan gleby, istotnym czynnikiem
równoważącym ten wpływ jest przeznaczanie ich słomy na przyoranie. Szczególne możliwości w tym zakresie mają gospodarstwa bez inwentarza, gdzie cały zbiór
uboczny można przeznaczyć na nawozy organiczne. W przypadku gospodarstw
utrzymujących zwierzęta w systemie ściółkowym – a taki system zdecydowanie
przeważa w Polsce – nadwyżkę różnicy zbioru słomy i zapotrzebowania na ściółkę
oraz pasze dla zwierząt można spożytkować jako nawozy wzbogacające stan gleby.
Gospodarstwa bez produkcji zwierzęcej, ale o zrównoważonej produkcji roślinnej – mającej wyraz w odpowiedniej strukturze upraw oraz gospodarce nawozami organicznymi – zapewniają trwałość produkcyjną zasobu przyrody jakim jest
gleba, choć takie podejście do organizacji jednokierunkowego gospodarstwa rolnego jest trudniejsze. Zarządzanie gospodarstwem bezinwentarzowym wymaga
dużej sprawności organizacyjnej i rozległej, wielokierunkowej wiedzy pozwalającej przewidywać działania łagodzące skutki trwałego braku nawozów naturalnych
[Kuś, Krasowicz 2008]8.
8

Wyniki PSR 2010 wskazują, że w gospodarstwach ze zwierzętami wynik bilansu materii organicznej jest znacznie wyższy: 0,14 t/ha, wobec gospodarstw bezinwentarzowych,
gdzie przyjmuje wartość ujemną: –0,02 t/ha. Dane te wskazują na znaczenie produkcji
zwierzęcej w możliwości bilansowania substancji organicznej.
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W przypadku zbóż występuje zjawisko pewnej komplementarności celów środowiskowych. Z jednej strony rośliny zbożowe degradują glebę9 – jednak w mniejszym stopniu niż rośliny okopowe, warzywa czy też kukurydza – z drugiej zaś ją
chronią, poprzez wzbogacenie jej w postaci spożytkowania zbiorów ubocznych na
nawozy organiczne10, a także zapewnienia dostatecznej ochrony gleby w okresie
zimowym. Atutem zbóż jest mnogość gatunków w postaci odmian ozimych, co
umożliwia dostateczną glebochronność przed erozją (zob. tabela 2, udział zimowej okrywy roślinnej na gruntach ornych w gospodarstwach z dodatnim saldem
bilansu wyniósł 56%, natomiast w tych z ujemnym wynikiem 45%). Natomiast
długoletnia monokultura zbożowa nie jest korzystna dla środowiska (degradacja
gleby, rozwój chwastów, rozwój chorób na roślinach zbożowych)11, ani też pod
względem ekonomicznym (niższa produktywność roślin).
Przedstawione dane wskazują na znaczenie poziomu intensywności produkcji
zwierzęcej w gospodarowaniu glebową materią organiczną oraz generowaniu korzyści ekonomicznych. Pozytywny wpływ nawozów naturalnych na właściwości
fizyczne i chemiczne gleby jest nie do przecenienia, lecz zbyt intensywna produkcja może naruszyć równowagę lokalnego agroekosystemu12. Nawozy naturalne ze
względu na właściwości reprodukcyjne pozwalają na zbilansowanie ewentualnych
strat materii organicznej na skutek uproszczenia upraw polowych, jednak zbyt
wysokie pogłowie zwierząt często pociąga za sobą niekorzystne zmiany w produkcji roślinnej – daleko idące uproszenie i oderwanie od potrzeb żywieniowych
utrzymywanych zwierząt.
9 W okresie kilku (około 3 lat) takie uprawy mogą stanowić dominującą część zasiewów, bez

istotnej szkody dla środowiska przyrodniczego.
10 Wyniki PSR 2010 wskazały, że przy takim zagospodarowaniu słomy, gospodarstwa w których uprawy zbożowe nie przekraczały 2/3 areału gruntów ornych miały przeciętnie niższy wynik bilansu materii organicznej, niż te gospodarstwa, w których większy areał przeznaczono pod
te uprawy (odpowiednio –0,14 t/ha oraz 0,17 t/ha). Jednak takie różnice między wyróżnionymi
grupami gospodarstw są możliwe w krótkim okresie, ze względu na skutki uboczne długotrwałego
stosowania słomy zbożowej jako nawozu organicznego.
11 Należy również podkreślić, że zbyt częste przyorywanie słomy zbożowej może powodować
także szereg zjawisk niekorzystnych, do których należy zaliczyć: 1) powstawanie w glebie biologicznie czynnych substancji, które hamują początkowy wzrost roślin; 2) zachwianie gospodarki azotowej w glebie, gdyż słoma zbożowa zawiera tylko 0,5% azotu, a stosunek węgla do azotu kształtuje się
w niej, jak 80-100 do 1. Mikroorganizmy powodujące jej rozkład w glebie muszą pobierać azot z innych źródeł, co może powodować gorsze zaopatrzenie roślin w ten składnik; 3) przyorywanie słomy,
szczególnie zbóż ozimych pod zboża ozime, stwarza niebezpieczeństwo nasilonego występowania
niektórych chorób, które trudno jest zwalczać środkami chemicznymi. Bardziej korzystne znaczenie
dla stanu gleby ma w pierwszej kolejności słoma kukurydzy uprawianej na ziarno, następnie słoma
roślin strączkowych a także słoma rzepakowa [Kuś i in. 2006].
12 Wyniki PSR 2010 wskazują, że gospodarstwa, w których obsada zwierząt nie przekraczała
2 LU/ha wyróżniały się wyższym saldem bilansu materii organicznej: 0,13 t/ha w odniesieniu do
gospodarstw z bardziej intensywną obsadą zwierząt: 0,00 t/ha.
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Wysoka koncentracja produkcji zwierzęcej, a także kwestie organizacji pracy
w gospodarstwie (zaangażowanie czynnika pracy zasadniczo w jeden kierunek
produkcji) zazwyczaj wymusza unifikację produkcji roślinnej oraz zakup pasz
na rynku. Takie praktyki wiążą się z uprawą roślin degradujących glebę – często uprawianych w wieloletniej monokulturze. Koszty zewnętrzne intensywnej
produkcji zwierzęcej są wynikiem chociażby generowanych nadwyżek azotu
(w glebie, wodzie, powietrzu), emisji gazów cieplarnianych (takich jak dwutlenek
węgla, metan czy wodór), a także obniżonych walorów estetycznych środowiska
wiejskiego (np. obniżone walory sensoryczne w wyniku składowania dużej ilości
nawozów naturalnych i wydzielania odoru). Należy mieć jednak na uwadze, że
zbiorowość takich gospodarstw nie jest liczna w Polsce. Przedstawione różnice
między porównywalnymi grupami w poziomie obsady zwierząt oraz kategoriach
produkcyjno-ekonomicznych wskazują także, że wysoka skala produkcji zwierzęcej skutkuje niewspółmiernymi wynikami ekonomicznymi. Różnice w poziomie
wyników ekonomicznych byłyby jeszcze większe, gdyby rachunek ten uwzględniał znaczące środowiskowe efekty zewnętrzne intensywnej produkcji zwierzęcej.
W takim układzie to gospodarstwa, w których dbano o potencjał produkcyjny
gleby, osiągałyby większe korzyści ekonomiczne.
Tabela 2 uwzględnia wielkość rozłogu pól w gospodarstwach rolnych. Przeciętna liczba działek użytków rolnych wchodzących w skład badanych gospodarstw
była wyższa w przypadku gospodarstw z ujemnym wynikiem bilansu substancji
organicznej wobec pozostałych – różnica 8%. Liczba ta może wskazywać na pewne ograniczenia organizacyjne w produkcji roślinnej wynikające z rozdrobnienia
powierzchni użytków rolnych. Rozdrobnienie użytkowanego rolniczo areału jest
niewątpliwie cenne pod względem przyrodniczym – pozwala chociażby na egzystencję i rozwój lokalnych siedlisk ptaków oraz roślinności segetalnej – jednak ma
ono znaczenie dla organizacji i opłacalności upraw polowych.
Przedstawione dane wskazują na komplementarność celów środowiskowych
na poziomie gospodarstwa rolnego. W wielu przypadkach konieczna jest wieloaspektowa analiza konkretnych praktyk rolniczych w kontekście ich wpływu
na otoczenie przyrodnicze. Zgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji rolnej
wskazana jest wielogatunkowa uprawa roślin, przyczyniająca się do zwiększenia
glebowej materii organicznej. Natomiast przy uproszczeniu produkcji roślinnej
konieczne jest odpowiednie odżywienie gleby poprzez właściwe nawożenie naturalne i organiczne. Istotnym elementem rzutującym na organizację produkcji
roślinnej jest wielkość rozłogu pól w gospodarstwie, co tworzy warunki dla zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich, a jednocześnie determinuje
decyzje produkcyjne rolnika.
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Wcześniej wspominano o znaczeniu nawozów naturalnych w bilansowaniu
materii organicznej. Jak wynika z zestawień tabelarycznych (tabela 2 oraz 3), produkcję zwierzęcą prowadziło 2/3 gospodarstw rolnych, a intensywność obsady
zwierząt gospodarskich wyniosła 0,50 LU/ha UR. Gospodarstwa o odmiennym
saldzie bilansu materii organicznej różniły się w tym zakresie, na co wskazywały już dane dotyczące ich potencjału produkcyjnego (tabela 1). W gospodarstwach z dodatnim wynikiem bilansu nieznacznie rzadziej prowadzono produkcję zwierzęcą, a obsada zwierząt przyjęła także niższy poziom (odpowiednio
w gospodarstwach z dodatnim i ujemnym saldem: 62%, 0,45 LU/ha UR i 71%,
0,55 LU/ha UR).
Liczba gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą nie odpowiadała
liczbie gospodarstw, w których stosowano nawozy naturalne. W przypadku gospodarstw z dodatnim wynikiem częściej stosowano nawozy naturalne (64%), co
świadczy o zakupie tych nawozów, natomiast odmiennie sytuacja przedstawiała
się w gospodarstwach z ujemnym wynikiem bilansu (59%), gdzie miała miejsce
ich sprzedaż. Wyniki te znajdują uzasadnienie w odmiennej skali produkcji zwierzęcej analizowanych grup gospodarstw13.
Poza nawozami organicznymi i naturalnymi, ważnym elementem gospodarki
rolnej są nawozy wapniowe, które stanowią podstawowe źródło neutralizacji zakwaszenia gleby. Biorąc pod uwagę fakt, iż przeważająca część gleb w Polsce to gleby lekkie, można przyjąć, iż powinny być one wapnowane co 3-4 lata w ilości 1-1,5
tony CaO/ha [Hołubowicz-Kliza 2006]. Rolnicy, którzy wykazują większą troskę
o właściwy odczyn gleby mogą uprawiać bardziej różnorodny zestaw upraw rolniczych. Dane statystyki publicznej pozwalają na określenie liczby gospodarstw,
w których takie praktyki miały miejsce. Przeciętnie, tylko w 13% gospodarstw
stosowano nawozy wapniowe, natomiast w gospodarstwach, w których bilans materii organicznej przyjmował wielkości dodatnie, praktyki te były częstsze.
Organizacja produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) znajduje wyraz w syntetycznym wskaźniku jakim jest bilans nawozowy, w szczególności bilans azotu,
który jest głównym makroelementem determinującym z jednej strony produktywność roślin, z drugiej zaś zagrożenia dla środowiska (wody, gleby, atmosfery). Zarówno w gospodarstwach z dodatnim, jak i ujemnym saldem bilansu
materii organicznej przeciętny poziom nawożenia azotem mieścił się w granicach bezpiecznych dla ekosystemu (odpowiednio saldo bilansu azotu wyniosło
48 kg N/ha i 43 kg N/ha).
13 Przedstawione wielkości odnoszą się wyłącznie do gospodarstw, w których miał miejsce
obrót nawozami naturalnymi. Dane statystyki publicznej nie rejestrują ilości nawozów naturalnych,
która była przedmiotem tego obrotu.
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Tabela 3
Udział gospodarstw z produkcją zwierzęcą oraz stosujących wybrane
środki produkcji (%) wg salda bilansu substancji organicznej
Lp.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa
z produkcją
zwierzęcą

Gospodarstwa, w których stosowano:
środki ochrony
nawozy
nawozy
roślin
naturalne
wapniowe
18,48
61,15
12,95

1

Ogółem gospodarstwa

66,62

2

Dodatnie SBSO: razem

61,92

17,51

63,67

3

1-5 ha

45,95

26,01

49,48

8,14

4

5-25 ha

75,13

10,75

75,59

17,20

5

25-50 ha

80,02

8,21

79,30

28,53

6

≥50 ha

58,30

12,06

57,33

37,43

7

Ujemne SBSO: razem

70,60

19,31

59,01

12,01

8

1-5 ha

62,50

26,48

47,51

6,23

14,07

9

5-25 ha

79,96

11,76

71,77

16,69

10

25-50 ha

84,98

6,07

80,94

29,48

11

≥50 ha

64,51

7,03

59,65

39,87

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS PSR 2010.

3.2. Sprawność ekonomiczna badanych grup gospodarstw rolnych
Przeciętna produktywność ziemi polskiego gospodarstwa rolnego kształtowała się na poziomie 1,27 tys. euro/ha UR (rysunek 2). Gospodarstwa, w których
miała miejsce degradacja materii organicznej cechowały się wyższą produktywnością ziemi, w przeciwieństwie do tych z dodatnim wynikiem bilansu (różnica między nimi wyniosła 15%). Różnice te szczególnie nasiliły się w przypadku
ostatniej grupy obszarowej (odpowiednio 28% na korzyść gospodarstw z ujemnym wynikiem bilansu).
Prezentowane wyniki badań wskazują na wyższą produktywność ziemi w przypadku gospodarstw, w których ma miejsce uszczuplanie zasobów glebowej substancji organicznej. Wyniki te mają jednak charakter statyczny – dotyczą jednego
roku, 2010. W ujęciu długookresowym oraz przy pełnym rachunku ekonomicznym uwzględniającym efekty zewnętrzne prowadzonej działalności gospodarczej,
relacje między badanymi grupami gospodarstw najprawdopodobniej kształtowałyby się odmiennie – na korzyść jednostek, w których praktyki zapewniają trwałość lokalnego agroekosystemu. Intensywna eksploatacja zasobu przyrody jakim
jest gleba może być opłacalna dla producenta rolnego, ale tylko w krótkim okresie.
W długiej perspektywie degradacja próchnicy limituje wielkość produkcji, tym
samym wpływa na poziom dochodów producenta rolnego.

Żyzność gleby a sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych…

17

Rysunek 2
Sprawność ekonomiczna gospodarstw wg salda bilansu substancji organicznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS PSR 2010.

Krótkookresowa wyższa produktywność ziemi skłania producentów rolnych do działań racjonalnych wyłącznie pod względem mikroekonomicznym.
Makroekonomiczne spojrzenie na działalność gospodarczą – tym samym poczucie odpowiedzialności społecznej – musi uwzględniać wartość dóbr publicznych,
które nie mają jak dotąd konkretnej ceny. Przedstawione ilustracje wskazują, że
w szczególności wysoko intensywna produkcja rolnicza jest opłacana dla producenta rolnego, stąd kompleksowa wycena zasobów przyrody wykorzystywanych
w rolnictwie oraz pełen rachunek ekonomiczny musi uwzględniać tę kwestię. Jeśli
produkcja rolnicza, prowadzona w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie będzie dostatecznie konkurencyjna pod względem ekonomicznym wobec
wysokonakładowej (konwencjonalnej) i degradującej zasoby przyrody, producent
rolny będzie postępował wyłącznie zgodnie z zasadami racjonalności mikroekonomicznej.
Wyniki dotyczące potencjalnej opłaty pracy przedstawiają nieco odmienny
obraz – bardziej korzystny dla gospodarstw, w których ma miejsce reprodukcja
materii organicznej (rysunek 2). W tym przypadku, standardowa nadwyżka bezpośrednia na jednostkę pracy wyróżniła gospodarstwa z dodatnim wynikiem –
średnio 3,81 ESU/AWU i przewyższała wartość gospodarstw degradujących glebę
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o 13%14. Wraz ze wzrostem obszaru gospodarstw, relacje te zmniejszały się, natomiast w przypadku ostatniej grupy obszarowej (co najmniej 50 ha), gospodarstwa
z ujemnym saldem bilansu cechowały się korzystniejszymi wynikami (różnica
6%). Dane te potwierdzają wpływ dużej skali produkcji rolniczej na sprawność
ekonomiczną gospodarstw.
Ocenę sprawności ekonomicznej gospodarstw rolnych oparto również na
strukturze źródeł utrzymania rodzin rolniczych. Jak wskazuje tabela 4, struktura
gospodarstw, zarówno z dodatnim, jak i ujemnym wynikiem bilansu, była zbliżona. Największa część gospodarstw jest w dyspozycji osób, dla których działalność rolnicza nie stanowiła głównego źródła utrzymania (były to gospodarstwa
przedsiębiorców i pracowników). Gospodarstwa rolników, a mówiąc precyzyjniej gospodarstwa domowe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego pozyskujące
przeważający dochód z działalności rolniczej prowadzonej na własny rachunek,
stanowiły ponad 1/3 ogólnej liczby analizowanej zbiorowości gospodarstw rolnych, natomiast najmniej liczna frakcja to gospodarstwa dwuzawodowe. Rozkład
gospodarstw według źródeł utrzymania jest podobny w przypadku gospodarstw
z dodatnim i ujemnym wynikiem bilansu. Niemniej jednak, rozkład ten w poszczególnych grupach obszarowych pozwala na sformułowanie kilku ogólnych,
ale istotnych konkluzji.
Większy potencjał produkcyjny gospodarstw sprzyja zrównoważeniu ekonomicznemu, czego pośrednio dowodzą dane PSR 2010 – poprzez strukturę źródeł
utrzymania gospodarstw domowych związanych z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego. Przedstawione wyniki wydają się być obiecujące, gdyż wskazują na dodatnie – pożądane związki między celami środowiskowymi i ekonomicznymi
w gospodarstwach rolnych15.
W zbiorowości gospodarstw o powierzchni 1-5 ha dominują gospodarstwa
pracowników, za nimi – pod względem udziału – plasują się gospodarstwa emerytów i rencistów. Wynik ten nie jest zaskoczeniem, gdyż małe pod względem
obszaru gospodarstwa często pełnią funkcję uzupełniającą wobec pozarolniczej
działalności gospodarczej, bądź też hobbistyczną i/lub dochodową w przypadku aktywnych emerytów i rencistów. Znacząca część gospodarstw o dużej po14 Relacje między badanymi grupami w zakresie jednostkowej standardowej produkcji oraz

nadwyżki bezpośredniej kształtowały się odmiennie. Przyczyn możemy upatrywać w wielkości dopłat – o które powiększona jest wartość nadwyżki bezpośredniej oraz poziomie kosztów bezpośrednich, które ujmowane są w kalkulacji tej kategorii. Poziom dopłat w pewnym stopniu rekompensuje alternatywne korzyści intensywnej (wysokonakładowej) produkcji rolnej degradującej glebę.
Niemniej jednak, wsparcie finansowe dla producentów rolnych powinno nie tylko rekompensować
rezygnację z działań zmierzających do dalszego wzrostu skali produkcji, lecz także tworzyć pewną
zachętę – nadwyżkę finansową – by zaktywizować działania producentów rolnych w kierunku prośrodowiskowym.
15 Tezę tę udowodniono w publikacji [Wrzaszcz 2012].
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wierzchni (od 25 ha) jest w dyspozycji przedsiębiorców (prawie co dziesiąte gospodarstwo), co świadczy o znacznym potencjale produkcyjnym, jaki jest w dyspozycji osób, które głównie czerpią dochody poza rolnictwem. Przesłanki, jakimi
kierują się tacy przedsiębiorcy, mają zapewne podłoże ekonomiczne, gdyż mogą
oni pozyskać dodatkowe fundusze jako beneficjenci szerokiej palety dopłat skierowanych do użytkowników ziemi rolniczej, a także jest to sposób na względnie
bezpieczną lokatę kapitału własnego.
Tabela 4

Typ społeczno-ekonomiczny gospodarstw (%)
wg salda bilansu substancji organicznej
Lp.

1

Wyszczególnienie

ROL1

DZ2

PR3

PB4

EiR5

POZ6

1

Ogółem gospodarstwa

37,0

3,2

27,6

8,5

14,0

9,7

2

Dodatnie SBSO: razem

38,5

3,1

28,2

8,9

11,9

9,5

3

1-5 ha

15,2

3,2

40,4

11,9

20,0

9,4

4

5-25 ha

53,6

3,3

20,3

6,7

6,00

10,1

5

25-50 ha

84,7

1,1

4,2

3,8

0,8

5,4

6

≥50 ha

84,1

0,9

3,0

5,5

0,6

5,8

7

Ujemne SBSO: razem

35,7

3,2

27,2

8,1

15,9

9,9

8

1-5 ha

14,6

3,6

36,8

10,1

24,5

10,4

9

5-25 ha

56,0

3,1

18,0

6,2

6,8

10,0

10

25-50 ha

88,7

0,8

2,8

2,6

0,6

4,4

11

≥50 ha

86,6

0,6

2,7

4,5

0,4

5,1

Gospodarstwa o przeważającym dochodzie z działalności rolniczej – tzw. rolników (ROL); 2z działalności rolniczej i pracy

najemnej – tzw. dwuzawodowe (DZ); 3z pracy najemnej – tzw. pracowników (PR); 4z działalności pozarolniczej – tzw.
przedsiębiorców (PB); 5z emerytury i/lub renty (EiR); 6z innych źródeł (POZ).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS PSR 2010.

Ważną cechę, a zarazem kryterium klasyfikacji gospodarstw rolnych, stanowi
przeznaczenie produkcji rolniczej. W badaniach GUS wyodrębnia się trzy kierunki, z których dwa są rozdzielne (przeznaczenie rynkowe i samozaopatrzeniowe),
zaś trzeci mieści się w obu poprzednich i dotyczy tzw. sprzedaży bezpośredniej
(na rynku lokalnym). Sposób rozdysponowania produkcji rolnej w badanych formach rolnictwa ilustruje rysunek 3.
Spośród ogółu gospodarstw, 2/3 gospodarstw realizowało większość produkcji na rynku, natomiast pozostała część gospodarstw głównie produkowała na
potrzeby gospodarstwa domowego rolnika. Gospodarstwa, w których praktyki
rolnicze pozwalały na zwiększenie glebowej substancji organicznej relatywnie
częściej były zorientowane na rynek, w porównaniu do gospodarstw z ujemnym
wynikiem bilansu – odpowiednio 72% i 56%.
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Rysunek 3
Aktywność rynkowa gospodarstw (%) wg salda bilansu substancji organicznej

Gospodarstwa rynkowe – sprzedające na rynku co najmniej 50% wytworzonej wartości produkcji rolnej; Gospodarstwa
samozaopatrzeniowe – zużywające na własne potrzeby więcej niż 50% wytworzonej produkcji rolnej; Gospodarstwa rynku
lokalnego – realizujące powyżej 50% produkcji towarowej w sprzedaży bezpośredniej, tj. na targowiskach, we własnych
sklepach, w sprzedaży międzysąsiedzkiej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS PSR 2010.

Sprzedaż na rynku lokalnym dotyczy kilkunastu procent gospodarstw. Odsetek gospodarstw z dodatnim i ujemnym saldem sprzedających głównie na tym
rynku był zbliżony (odpowiednio 15% i 14%). Skrócenie łańcucha żywnościowego dostarcza korzyści zarówno konsumentowi, jak i producentowi. Z jednej
strony finalny odbiorca może bezpośrednio zweryfikować kupowany produkt
poprzez wymianę informacji z producentem (między innymi dotyczącą jakości
i właściwości produktu) oraz mieć wpływ na jego cenę (możliwe negocjacje oraz
wyeliminowanie kolejnych składowych ceny produktu na skutek krótszego łańcucha żywnościowego). Z drugiej strony zaś, w przypadku producenta-rolnika,
sprzedaż na rynku lokalnym ogranicza ryzyko potencjalnych strat (związanych
np. z transportem i magazynowaniem), a cała powstała nadwyżka ekonomiczna
trafia wyłącznie w ręce producenta.
Trudno jednoznacznie ocenić związek obszaru gospodarstw i ich powiązań
z rynkiem lokalnym. Uwagę przykuwa względnie wyższy udział gospodarstw
rynku lokalnego o powierzchni co najmniej 50 ha (w porównaniu do podmiotów o powierzchni 25–50 ha), w tym także gospodarstw z dodatnim wynikiem
bilansu. Prezentowane zestawienie pozwala domniemywać, że na rynku lokalnym
zgłaszany jest popyt na duże – jednolite partie produktów rolniczych, które mogą
być zapewnione jedynie przez dużych producentów.
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4. Podsumowanie i wnioski
Kluczowym wymogiem zrównoważenia rolnictwa jest zachowanie żyzności
gleb, co w decydującym stopniu zależy od odnowy substancji organicznej. W artykule dokonano analizy organizacji i sprawności produkcyjno-ekonomicznej
polskich gospodarstw rolnych biorąc pod uwagę saldo bilansu substancji organicznej w glebie oraz powierzchnię użytków rolnych. W tym celu posłużono się
danymi statystycznymi zebranymi w ramach Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2010 r. Badaniem objęto 1 281,9
tys. gospodarstw indywidualnych o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych,
w których użytkowano grunty orne, tj. 86,2% ogółu gospodarstw indywidualnych
w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano kilka poniższych
wniosków.
1. W badanej zbiorowości, udział gospodarstw o dodatnim i ujemnym wyniku
bilansu substancji organicznej był zbliżony zarówno pod względem liczebności, poziomu zaangażowanych czynników produkcji, jak i wytwarzanej standardowej produkcji rolnej.
2. Wyniki analizy potwierdzają znaczenie ziemi – powierzchni gospodarstwa –
w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Im większy obszar, tym statystycznie
rzecz biorąc łatwiej jest godzić cele ekologiczne i cele ekonomiczne na poziomie gospodarstwa rolnego.
3. Gospodarstwa z dodatnim i ujemnym wynikiem bilansu materii organicznej
różniły się w zakresie organizacji produkcji roślinnej; jest ona bardziej przyjazna dla środowiska w przypadku gospodarstw zachowujących potencjał produkcyjny gleby, głównie za sprawą wysokiego udziału roślin strukturotwórczych oraz znacznej zimowej okrywy roślinnej.
4. Skala oraz intensywność produkcji zwierzęcej to istotne determinanty salda
bilansu glebowej materii organicznej oraz poziomu korzyści ekonomicznych.
Z jednej strony nawozy naturalne poprawiają właściwości fizyczne i chemiczne gleby, z drugiej zaś, wysoko intensywna produkcja zwierzęca narusza
równowagę lokalnego agroekosystemu. Gospodarstwa bez produkcji zwierzęcej, ale o zrównoważonej produkcji roślinnej, mającej wyraz w odpowiedniej strukturze upraw oraz gospodarce nawozami organicznymi, zapewniają
trwałość produkcyjną gleby, jednak poprawna organizacja jednokierunkowego gospodarstwa rolnego jest trudniejsza i wymaga większej wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
5. Praktyki rolnicze mają różnorodny wpływ na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, co skłania do wieloaspektowej oceny tych praktyk.
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Stosując zasady zrównoważonej produkcji rolnej możliwe jest uprawianie
roślin, które nie przyczyniają się do zwiększenia materii organicznej, jednak
w takim przypadku konieczne jest nawożenie organiczne i naturalne. Innym
przykładem jest wielkość rozłogu gospodarstwa, który tworzy warunki dla
zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich, a jednocześnie determinuje decyzje produkcyjne rolnika.
6. Krótkookresowa wysoka produktywność ziemi, zazwyczaj będąca wynikiem
intensywnej organizacji produkcji rolnej, skłania producentów rolnych do
działań racjonalnych wyłącznie pod względem mikroekonomicznym. Takie podejście nie uwzględnia skutków ubocznych prowadzonej działalności
rolniczej w postaci uszczuplania zasobów glebowej substancji organicznej.
W ujęciu długookresowym oraz przy pełnym rachunku ekonomicznym opartym o wycenę efektów zewnętrznych prowadzonej działalności gospodarczej,
relacje między badanymi grupami gospodarstw kształtowałyby się odmiennie
– na korzyść gospodarstw, w których praktyki rolnicze zapewniają trwałość
lokalnego agroekosystemu. W długiej perspektywie degradacja próchnicy limituje wielkość produkcji, tym samym rachunek producenta rolnego.
7. Gospodarstwa, w których praktyki rolnicze pozwalały na zwiększenie glebowej substancji organicznej relatywnie częściej miały charakter towarowy
(większość wytworzonej produkcji rolniczej była sprzedawana na rynku)
w porównaniu do tych jednostek gospodarczych, w których ma miejsce degradacja potencjału produkcyjnego gleby.
8. Przeciętnie rzecz ujmując, powiązanie gospodarstw z rynkiem lokalnym jest
umiarkowane – ma miejsce w przypadku 14% procent podmiotów. Ważne jest propagowanie lokalnej aktywności wśród producentów rolnych, gdyż
skrócenie łańcucha żywnościowego dostarcza korzyści zarówno rolnikowi, jak
i konsumentowi.
9. Badanie wykazało względnie niewielkie różnice w poziomie produktywności ziemi między gospodarstwami reprodukującymi i degradującymi glebę.
To stanowi przesłankę do uaktywnienia czynnika instytucjonalnego, który
mógłby zniwelować przedstawione różnice ekonomiczne np. w formie dopłat. Ta forma dofinansowania byłaby zachętą dla producentów rolnych, którzy dotychczas stosowali praktyki generujące ujemne skutki dla środowiska
przyrodniczego, w kierunku podjęcia zrównoważonej działalności rolnej.
10. W długiej perspektywie, nadmierny udział zbóż w strukturze zasiewów na
gruntach ornych oraz zaniechanie produkcji zwierzęcej w znacznej części
gospodarstw będą prowadziły do nadeksploatacji zasobów przyrodniczych.
Istotne koszty zewnętrzne generują również gospodarstwa o wysokiej skali
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produkcji zwierzęcej, często niepowiązanej z produkcją roślinną. To stanowi
przesłankę do wnikliwej oceny organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej,
uwzględniającej nie tylko cele ekonomiczne, ale i środowiskowe.
11. Z punktu widzenia potrzeby zrównoważonego rozwoju rolnictwa, najbardziej
pożądaną formą gospodarowania jest łączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym o umiarkowanym poziomie intensywności obydwu kierunków produkcji.
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WIOLETTA WRZASZCZ, JÓZEF STANISŁAW ZEGAR, KONRAD PRANDECKI
ŻYZNOŚĆ GLEBY A SPRAWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH
W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Słowa kluczowe: indywidualne gospodarstwa rolne, bilans glebowej substancji organicznej,
zrównoważone rolnictwo
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena organizacji i sprawności produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw indywidualnych w zależności od żyzności gleby oraz powierzchni użytków rolnych. Badaniem objęto 1 281,9 tys. polskich gospodarstw indywidualnych o powierzchni co
najmniej 1 ha użytków rolnych.
Przedstawione wyniki badań wskazują, że udział gospodarstw o dodatnim i ujemnym
wyniku bilansu substancji organicznej był zbliżony zarówno pod względem liczebności, poziomu zaangażowanych czynników produkcji, jak i wytwarzanej standardowej produkcji rolnej. Przedstawione wyniki wydają się być obiecujące, gdyż wskazują na dodatnie – pożądane związki między celami środowiskowymi a ekonomicznymi w gospodarstwach rolnych.

Żyzność gleby a sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych…
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SOIL FERTILITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN
THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Keywords: individual farms, balance of soil organic matter, sustainable agriculture
A B S T R AC T

The purpose of this article is to assess organisation and efficiency of farms in terms of
production and economics, depending on the balance of soil organic matter and agricultural area of the farms. The study covered 1,281.9 thousand Polish individual farms with
an area of at least 1 ha of agricultural land.
The results indicated that the share of farms with a positive and negative balance of
organic matter was similar, both in terms of farms’ number and the level of production
factors involved and standard agricultural output. The results seem to be promising as
they indicate positive – desired relationships between environmental and economic objectives at the farm level.
e-mail: Wioletta.Wrzaszcz@ierigz.waw.pl
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW
WDRAŻAJĄCYCH INNOWACJE W AGROBIZNESIE
1. Wstęp
W literaturze przedmiotu zauważyć można rosnące zainteresowanie zarówno
wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) jak i innowacyjnością. CSR traktowany jest przez
firmy świadome jego znaczenia jako sposób powiązania sukcesu firmy z sukcesem całego społeczeństwa. Zrównoważony biznes rozwija się bowiem nie kosztem
społeczeństwa, a razem ze społeczeństwem.
Przedstawiony artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest wykazanie,
że Corporate Social Responsibility (CSR) to istotny element nowoczesnego systemu zarządzania innowacyjną firmą w agrobiznesie, pozwalający na lepsze współdziałanie z różnymi grupami interesariuszy.
W pierwszej części autor omawia koncepcję społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa i interesariuszy w agrobiznesie. W części drugiej charakteryzuje uwarunkowania innowacji w agrobiznesie i ich wpływ na społeczną odpowiedzialność firmy. W ostatniej części opisuje normy stosowane w CSR i podaje przykłady skutecznego wdrażania działań w odpowiedzialnych społecznie firmach
w regionie kujawsko-pomorskim.

2. Charakterystyka społecznej odpowiedzialności biznesu
Proces globalizacji wymusza na wszystkich podmiotach gospodarczych,
w tym także na działających w agrobiznesie, konieczność dostosowywania się do
nowych reguł funkcjonowania. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się w konstru-
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owaniu swojej strategii rozwoju, oprócz aspektów ekonomicznych, uwzględniać
również aspekty społeczne i ekologiczne – a więc realizować ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie.
Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) jest zjawiskiem wielowymiarowym, a na jego ostateczny kształt wpływa
wiele rozmaitych czynników. Komisja Europejska definiuje CSR jako styl zarządzania przedsiębiorstwem polegający na integrowaniu kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i dotyczących praw człowieka do działań biznesowych
i strategii, we współpracy z interesariuszami (Poradnik CSR, 2011).
Działania realizowane w ramach CSR powinny być nie tylko częścią PR firmy, ale wynikać z wysokiej świadomości społecznej przedsiębiorcy i jego głębszej
potrzeby włączenia się w rozwiązywanie społecznie istotnych problemów. Przedsiębiorca powinien prowadzić firmę w sposób uwzględniający zarówno aspekty
ekonomiczne jak i interes społeczny czy ekologiczny, pomiędzy którymi powinna
zachodzić równowaga. Staje się to możliwe dzięki lepszemu zrozumieniu oczekiwań interesariuszy.
Interesariuszami przedsiębiorstwa są podmioty, które charakteryzują się tym,
że [Majchrzak 2012]:
a) są lub mogą być w relacjach z przedsiębiorstwem,
b) z działaniami przedsiębiorstwa związane są jakieś ich interesy,
c) wpływają lub mogą wpływać na przedsiębiorstwo (w skrajnym przypadku
przedsiębiorstwo jest od nich zależne),
d) przedsiębiorstwo i jego działania wpływają lub mogą wpływać na nie (w skrajnym przypadku są zależne od przedsiębiorstwa).
Do powstania strategii zarządzania firmą w znacznym stopniu przyczynia się
koncepcja, że każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do realizacji własnych celów, jak i do zaspokojenia potrzeb interesariuszy [Wachowiak 2011]. Szczególną
uwagę należy poświęcić trzem podgrupom interesariuszy, które przedstawiono
poniżej.
1) Pracownicy – zgodnie z zasadami CSR pracownicy stanowią integralną część
każdego odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Spójne strategie zarządzania,
Human Resource i CSR stanowią gwarancję jednolitego rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa oraz efektywnego realizowania celów. Zintegrowana
komunikacja przedsiębiorstwa z pracownikami gwarantuje firmie konkurencyjną pozycję na rynku. Odpowiedzialny dialog i relacje z pracownikami stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co skutkuje
uznaniem ich jako pełnowartościowych partnerów w procesie zarządzania
firmą.
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2) Dostawcy – zespół dostawców tworzą podmioty współdziałające z przedsiębiorstwem, w dolnej i górnej części łańcucha dostaw. „Zrównoważony łańcuch
dostaw to system powiązanych czynności biznesowych, obejmujący cały cykl
życia produktu, pozwalający na tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu sukcesu komercyjnego, przyczyniający
się do wzrostu dobrobytu społecznego i poprawy stanu środowiska” [Wytyczne OECD 2012]. Dobrze prowadzony dialog z interesariuszami-dostawcami
oraz współpraca na jasnych zasadach skutkuje obniżeniem ryzyka opóźnień
w dostawach oraz zdobyciem zaufania kontrahentów.
3) Klienci/Konsumenci – bez finalnych adresatów swoich usług i produktów
przedsiębiorstwo nie miałoby szansy na funkcjonowanie w niezwykle konkurencyjnym środowisku. Systematycznie i skutecznie budowane relacje z klientami/konsumentami stanowią podstawę przewagi konkurencyjnej oraz osiągania wymiernych zysków. Pozwalają efektywnie funkcjonować przedsiębiorstwu przy jednoczesnym zadowoleniu odbiorców darzących je zaufaniem.
Relacje i powiązania w agrobiznesie, a także między agrobiznesem a innymi
podmiotami mającymi wpływ na przedsiębiorców w gospodarce żywnościowej
przedstawia schemat 1.

3. Uwarunkowania innowacji w agrobiznesie i ich wpływ na społeczną
odpowiedzialność firm
Trendy rozwojowe państw wysoko rozwiniętych pokazują, że jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach może zagwarantować trwały rozwój oraz nowe, bardziej wydajne miejsca pracy.
Wejście do Unii Europejskiej dało polskim firmom ogromne możliwości w sferze poprawy ich konkurencyjności i innowacyjności. Jednak Polska nadal klasyfikowana jest wśród najmniej innowacyjnych państw UE. Wynika to m.in. z niedostatecznego współdziałania obszarów badań naukowych oraz przedsiębiorczości.
Tymczasem strategia Europa 2020 opiera się na partnerstwie na rzecz tworzenia
wzrostu gospodarczego i kreowania nowych miejsc pracy. W planach jest powołanie inicjatywy, z której budżetu będą finansowane działania wspierające rozwój
i promocję kluczowych technologii wspomagających, m.in. biotechnologii, nanotechnologii, a także mikro- i nanoelektroniki [www.pi.gov.pl].
Działalność innowacyjna w agrobiznesie obejmuje wszystkie działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym,
które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania
innowacji. Dla podniesienia wydajności i rentowności firma może dokonać wielu typów zmian w swoich metodach działania, w sposobie wykorzystania środ-
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Schemat 1

Źródło: Opracowanie własne.

ków produkcji czy typach wytwarzanych produktów. Według klasyfikacji OECD
i Eurostat (tzw. Oslo Manual) wyróżnia się cztery typy innowacji, które obejmują
szeroki zakres zmian w działalności firm: innowacje w obrębie produktów, innowacje w obrębie procesów, innowacje organizacyjne i innowacje marketingowe.
Innowacje w obrębie produktów wiążą się ze znaczącymi zmianami w zakresie
wyrobów lub usług. Innowacje w obrębie procesów to znaczące zmiany w metodach produkcji i dostarczania produktów. Innowacje organizacyjne mogą dotyczyć zmiany w zakresie przyjętych przez firmę zasad działania, w organizacji
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miejsca pracy lub w stosunkach firmy z otoczeniem. Innowacjami marketingowymi z kolei mogą być zmiany w projekcie/konstrukcji produktu, w opakowaniu,
promocji i dystrybucji produktu, a także w metodach kształtowania cen wyrobów
i usług [Podręcznik OSLO 2008].
Innowacje w agrobiznesie są koniecznością wynikają coraz częściej z potrzeby
dostosowania do wymogów gospodarki rynkowej. Ich wdrożenie stymulowane
jest również chęcią zmniejszenia pracochłonności lub uzyskania wyższych dochodów. Wprowadzenie innowacji w agrobiznesie wiąże się często z wykorzystaniem dotacji z Unii Europejskiej. Główne powody braku innowacji w przedsiębiorstwach to niestabilna polityka oraz brak planów co do przyszłości firmy.
Badania nad innowacyjnością polskiego agrobiznesu potwierdzają jego niski
stopień innowacyjności w porównaniu do przetwórstwa przemysłowego. W wyniku kryzysu, niepewności sytuacji gospodarczej w kraju i możliwości eksportowych innowacyjność producentów żywności i napojów uległa w stosunku do lat
wcześniejszych zahamowaniu [Łącka 2011]. W strukturze nakładów na działalność innowacyjną największą pozycję stanowiły nakłady na zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz budowę, rozbudowę i modernizację budynków służących
wdrażaniu innowacji. W przedsiębiorstwach przemysłowych wydatki takie stanowiły około 81,7% nakładów ogółem. Natomiast w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w agrobiznesie nakłady na tego typu innowacje stanowiły
średnio 84,3%. Kolejne miejsce w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmowały
nakłady na działalność badawczo-rozwojową, stanowiąc średnio 10% nakładów.
Natomiast w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa spożywczego drugie miejsce zajmowały nakłady związane z marketingiem
dotyczącym nowych i zmodernizowanych wyrobów, średnio 7,1% nakładów.
W obu przypadkach najmniejszy udział miały nakłady poniesione na szkolenia
personelu związane z działalnością innowacyjną [Wasilewska 2011].
Niski udział, z jednoczesnym trendem spadkowym, nakładów na działalność
badawczą i rozwojową w sektorze przetwórstwa spożywczego świadczy o imitacyjnym charakterze innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora żywnościowego [Chądrzyński 2011].
W zakresie innowacji nietechnologicznych przedsiębiorcy działający w agrobiznesie częściej wprowadzali innowacje marketingowe niż organizacyjne. Najczęstszy rodzaj innowacji marketingowych to znaczące zmiany w projekcie, opakowaniu wyrobu lub konstrukcji. Najczęstszą zmianą organizacyjną były nowe
metody działania.
Postawy proinnowacyjne nie są powszechne w społeczeństwie. Innowacyjność
jednostki to zestaw wewnętrznych oraz nabytych predyspozycji jednostki dotyczących kreowania i wdrażania zmian, prowadzących do podniesienia efektyw-
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ności jej działalności – np. umiejętność uczenia się, zdolność do tworzenia, implementowania i adaptacji innowacji (w tym łatwość akceptowania zmian przychodzących z otoczenia), a także podatność na wpływ czynników zewnętrznych
warunkujących takie zachowania [Drozdowski, Zakrzewska, Puchalska, Morchat,
Mroczkowska 2010].
Każdą z postaw wobec innowacji traktować można jako cechę indywidualną lub cechę organizacji. Postawa proinnowacyjna jako cecha indywidualna to:
otwartość na nowe rozwiązania przejawiająca się m.in. umiejętnością uczenia się,
gotowością do podejmowania ryzyka, krytycyzmem wobec zastanych schematów i standardów postępowania. Postawa proinnowacyjna jako cecha organizacji:
otwartość na innowacje (zarówno bezwzględne, jak i relacyjne), konsekwentne
łączenie własnej strategii rozwojowej z wchłanianiem bądź opracowywaniem
innowacji, przejawiające się min. tworzeniem sprzyjającej atmosfery dla myślenia innowacyjnego (poziom kultury organizacyjnej) i tworzeniem systemowych,
strukturalnych warunków zachęcających do innowacji (poziom kultury korporacyjnej).
Podobnie z postawą antyinnowacyjną: jako cecha indywidualna to niechęć do
nowych rozwiązań i do podejmowania ryzyka, orientacja na utrwalone schematy i nawyki organizacyjne, myślenie o organizacji aspektowe zamiast całościowe,
orientacja na podporządkowanie, brak orientacji na autonomię. Natomiast jako
cecha organizacji: niechęć i nieufność do nowych rozwiązań, niska odporność na
sytuacje niestandardowe, niska elastyczność, dążenie do unikania ryzyka, dążenie
wobec pracowników do wymuszania orientacji na podporządkowanie. [Maciejczak 2012].
Liczne badania przeprowadzone na polskich małych i średnich przedsiębiorstwach dowodzą [Brojak-Trzaskowska 2008], iż wdrażanie innowacji stanowi
ważny czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Obok niego wymieniane były takie
dodatkowe czynniki, jak: sprzyjanie innowacjom poprzez otwartość na pomysły
pracowników, przyjęcie innowacji jako wartości przedsiębiorstwa, w tym przyjazne i partnerskie traktowanie osób generujących pomysły, wspieranie niezależności pracowników i ich sposobu myślenia.
Organizacja oparta na dostępie do wiedzy wszystkich pracowników, chęci dzielenia się nową informacją i pomysłami oraz zaangażowaniu i współuczestniczeniu
pracowników w realizacji strategii jest podstawą zachowań proinnowacyjnych. Za
kulturę innowacyjną w organizacji uważa się taką, którą charakteryzuje dynamika
i szybkie dostosowanie do zmiennych warunków. Jej główną zaletą jest popieranie
zdolności adaptacyjnych, elastyczności i kreatywności w sytuacjach niepewnych.
Odrzuca utrwalone schematy obiegu informacji i sposoby sprawowania kontroli,
natomiast kładzie nacisk na niestereotypowe rozwiązania [Zieliński 2013].
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Czynniki wpływające na postawę jednostki, zarówno pro- jak i antyinnowacyjną, w agrobiznesie, przedstawia poniższa tabela:
Czynniki determinujące postawy jednostki wobec innowacji
(w kolejności od najbardziej istotnej do najmniej istotnej)

Tabela 1

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie: [Drozdowski, Zakrzewska, Puchalska, Morchat, Mroczkowska 2010].

W Polsce istnieje duże przyzwolenie na działalność innowacyjną w agrobiznesie, w szczególności, gdy związana jest ona z innowacjami produktowymi. Dla
przykładu badania w zakresie słodyczy wykazały, że konsumenci wykazują zainteresowanie słodkimi produktami innowacyjnymi. Oczekują, że nowe produkty
będą charakteryzowały się zmniejszoną kalorycznością, zwiększoną zawartością
witamin i związków mineralnych, a ponadto będą posiadały właściwości poprawiające stan zdrowia człowieka, czyli będą spełniały wymagania stawiane nowoczesnej żywności funkcjonalnej [Kosicka-Gębska, Tul-Krzyszczuk, Jeżewska-Zychowicz, Jeznach 2011].
Wprowadzanie innowacji w zakresie żywności ekologicznej, według deklaracji konsumentów, wymaga opracowania takich rozwiązań i produktów na
rzecz poprawy walorów zdrowotnych, które jednocześnie pozwolą na zachowanie „naturalności ekologicznej”. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa
nie muszą brać pod uwagę trendów na rynku żywności, a zwłaszcza rosnącego
zainteresowania żywnością wstępnie przygotowaną do spożycia [Żakowska-Biemans 2011].
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4. Wdrażanie standardów CSR w agrobiznesie
Każde odpowiedzialne przedsiębiorstwo, działające we współczesnej gospodarce, bierze odpowiedzialność za swoje działania, obowiązujące w nim strategie,
politykę kadrową, wprowadzane na rynek produkty oraz jest transparentne. Istotne jest, że zgodnie z zasadą odpowiedzialności przedsiębiorstwo powinno prowadzić dialog z wszystkimi grupami oddziaływania czyli interesariuszami oraz być
świadome działań wywierających na nich wpływ. Chociaż ogniwa agrobiznesu są
od siebie niezależne, łączy je proces wytwarzania żywności, a powiązania w nim
wynikają z ekonomicznych relacji na zasadach rynkowych.
Pierwszy międzynarodowy standard CSR stanowi norma ISO 26000. Według
niej istotą CSR jest wzięcie przez firmy odpowiedzialności za działania na rzecz
środowiska przyrodniczego i społeczeństwa oraz swoje decyzje gospodarcze, poprzez etyczne zachowania, które:
l przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju,
l uwzględniają oczekiwania interesariuszy,
l są zgodne z prawem i międzynarodowymi normami postępowania,
l są praktykowane w działaniach podejmowanych w obrębie organizacji
[Stawicka, Wołoszyn 2013].
Dla przedsiębiorców przewodnik odpowiedzialnych relacji z interesariuszami
stanowi również Standard serii AA1000. Jego głównym celem jest wsparcie firm
w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wyzwań ekologicznych, gospodarczych i społecznych.
Seria AA 1000 zalicza się do zbioru znaczących standardów dotyczących Corporate Social Responsibility. Zostały one wypracowane przez międzynarodowy
AccountAbility po konsultacji z grupami interesariuszy oraz gronem ekspertów.
Działanie takie ma na celu usystematyzowanie współpracy oraz współoddziaływania przedsiębiorstwa z grupami odniesienia, które stanowią integralną część
funkcjonowania na rynku [Standardy AA1000 2011].
Serię AA 1000, odnoszącą się do dialogu z interesariuszami oraz zarządzania
relacjami z nimi tworzą następujące standardy:
l AA 1000 – AccountAbility Principles Standard (Zasady odpowiedzialności),
l AA 1000 – AccountAbility Assurance Standard (Weryfikacja),
l AA 1000 – AccountAbility Staheholder Engagement Standard (Zaangażowanie interesariuszy).
Należy zwrócić uwagę, że jako główną ideę serii AA 1000 podaje się między
innymi prowadzenie rozmów, nawiązywanie kontaktów i współpracę z interesariuszami, co ma doprowadzić do wykreowania pozycji przedsiębiorstwa, intensyfikacji stosowanych innowacji oraz kontrolowania występujących ryzyk.
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Kierując się w swych działaniach wspomnianymi standardami przedsiębiorstwa
w agrobiznesie uzyskują swego rodzaju drogowskaz wskazujący oczekiwane działania operacyjne jak i strategiczne.
Duże przedsiębiorstwa działające w sektorze agrobiznesu dobrze rozumieją
potrzebę wdrażania i utrzymywania polityki CSR. Przykładowo Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA w swojej filozofii działania akcentują zasadę odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Obejmuje ona zarówno relacje z pracownikami,
zaangażowanie społeczne i inwestycje społeczne, uczciwe praktyki rynkowe, kwestie konsumenckie jak i środowisko naturalne i ład organizacyjny. Kilka działań
firmy zostało uznanych jako dobre praktyki i znalazły się w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce. Na uwagę zasługuje akcja „W Kujawskim pomagamy
pszczołom”, której celem jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, a w szczególności ochroną pszczół.
Promuje się m.in. nie wypalanie traw i liści, sadzenie roślin rodzimych i unikanie
inwazyjnych oraz używanie nawozów naturalnych.
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA współpracują także z lokalnymi społecznościami wspierając rozwój utalentowanej młodzieży, przede wszystkim promując sport. W czerwcu 2013 Zarząd Spółki podjął decyzję o współpracy z Klubem Wioślarskim „Gopło” w Kruszwicy i wsparciu przygotowań sportowców do
Igrzysk Olimpijskich „Rio de Janeiro 2016”.
Firma Drobex z siedzibą w Solcu Kujawskim, producent mięsa drobiowego
i wędlin drobiowych, nie akcentuje wprost polityki CSR, ale deklaruje, że celem jej
działalności jest produkcja żywności bezpiecznej, zdrowej, smacznej i zaspokajającej gusta konsumentów. Dąży do tego m.in. poprzez eliminowanie nadmiernego
zużycie energii, co ma służyć zmniejszaniu kosztów produkcji i ochronie środowiska. Firma czuje się współodpowiedzialna za stan środowiska naturalnego i na
wszystkich etapach produkcji bierze pod uwagę wymagania dotyczące ochrony
środowiska. W trosce o pracowników stara się zapewnić dogodne warunki pracy
oraz kładzie nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Poprzez regularne szkolenia stale podnosi kwalifikacje pracowników. Dzięki temu
mają oni świadomość, że pojedyncze działania składają się na harmonijną pracę
całego przedsiębiorstwa.
Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. „KRUKOWIAK” to firma
specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych. Warty odnotowania jest fakt,
iż prawie 50 proc. jej kadry to osoby niepełnosprawne. Firma prowadzi także szeroką działalność socjalną na rzecz swoich pracowników oraz udziela się społecznie. Między innymi w budynkach po pierwszym zakładzie w Redczu Krukowym
powstało w 2010 roku Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego.
Właściciele firmy ufundowali również wydawnictwo kulturalne, którego celem
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jest krzewienie wśród lokalnej społeczności pamięci o bogatej historii Kujaw
Wschodnich, często nieznanej, czy wręcz zapomnianej, wśród mieszkańców tych
terenów.
W praktyce biznesu znajomość pojęcia CSR jest zazwyczaj związana z wielkością firmy. Strategie CSR są opracowywane częściej w dużych firmach, co wynika
ze świadomości potrzeby dostosowania jakości produkcji i świadczonych usług
do międzynarodowych standardów społecznej odpowiedzialności. Natomiast
w sektorze MŚP za mało mówi się o idei społecznej odpowiedzialności i nie docenia się jej wagi. Z badań przeprowadzonych w sektorze MŚP wynika bardzo słaba
znajomość idei CSR wśród przedsiębiorców branży agrobiznesu. Firmom wciąż
brakuje wiedzy o elementarnych zasadach, standardach postępowania w biznesie
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Aż 60% badanych (19% – nie, 41% –
raczej nie) nie znało pojęcia, koncepcji czy zasad CSR. Około 24% przedsiębiorców twierdziło, że raczej zna pojęcie odpowiedzialnego biznesu, a jedynie 16% badanych w pełni potwierdziło znajomość zasad i standardów z zakresu społecznej
odpowiedzialności w biznesie. Więcej na temat CSR wiedzą przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym. Oni też częściej poszukują przewag konkurencyjnych,
poszukują wiedzy i dzielą się nią, są prekursorami dobrych praktyk i szybciej
wdrażają innowacje [Stawicka, Wołoszyn 2013].

5. Podsumowanie
Przedsiębiorstwa działające w agrobiznesie muszą odpowiadać na nowe wyzwania cywilizacyjne, a CSR to ważny element nowoczesnego systemu zarządzania, pozwalający na lepsze współdziałanie z różnymi grupami interesariuszy. Podstawą tego współdziałania jest dialog ze wszystkimi tymi grupami, uważne wsłuchiwanie się w ich opinie, aby lepiej i szybciej odpowiadać na ich oczekiwania.
Dzięki stosowaniu standardu AA 1000 odpowiedzialne agroprzedsiębiorstwo
potrafi wdrażać innowacje i współpracować w sposób zrównoważony ze wszystkimi interesariuszami wywierającymi bezpośredni wpływ na jego wyniki i funkcjonowanie na rynku. Można stwierdzić, że stosując się do wymienionych zasad firma działająca w sektorze agrobiznesu jest w stanie osiągnąć zdecydowanie lepszą
pozycję konkurencyjną, jak i zrealizować zasady Corporate Social Responsibility
i Zrównoważonego Rozwoju, które odgrywają znaczącą rolę w obecnej gospodarce rynkowej.
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Corporate Social Responsibility (CSR) to istotny element nowoczesnego systemu zarządzania innowacyjną firmą w agrobiznesie, pozwalający na lepsze współdziałanie z różnymi grupami interesariuszy. Innowacje w agrobiznesie są koniecznością wynikają coraz
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ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
MIESZKAŃCÓW POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
1. Wstęp
Energetyka odnawialna jest spostrzegana jako jeden z priorytetów w polityce
Unii Europejskiej oraz innych państw o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Jest traktowana jako sposób na zmniejszenie zużycia konwencjonalnych,
kopalnych surowców energetycznych, zapewniający jednocześnie ochronę środowiska przyrodniczego. Odnawialne źródła energii są także dostrzegane jako inwestycja w przyszły rozwój społeczeństw z ekonomicznego punktu widzenia. Różne
źródła energii odnawialnej mają swoje zalety ale także mankamenty, wynikające
z parametrów eksploatacyjnych, co powoduje ograniczenia w ich zastosowaniu
na większą skalę [Dmowski, Rosłaniec 2009]. W ostatnich latach coraz częściej
zwraca się uwagę na odnawialne źródła energii jako sposób na ograniczanie emisji dwutlenku węgla oraz innych związków chemicznych do atmosfery. Zagadnienie alternatywnych źródeł energetycznych w stosunku do paliw kopalnych,
stosowanych na dużą skalę obecnie, znajduje coraz szersze grono badaczy wskazujących korzyści, a także niedogodności związane ze zmianami, jakie nas czekają
przy zastosowaniu nowych źródeł energii [Gawłowski i in. 2011; Kępińska 2011;
Korzeniowski, Karski 2012; Muras 2010; Nowicki 2012; Różak 2010; Tytko 2010;
Wiśniewski i in. 2012].
Polska również dąży do ograniczenia zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym, a działania te są wspierane poprzez stosowne regulacje prawne oraz
1 Wkład pracy: prof. dr hab. Sławomir Zawisza – 50%; Łukasz Szatkowski – 50%.
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przyjęte strategie rozwoju [Ustawa 1997; Polityka 2009]. Wynika to m.in. z kwestii
zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych gazów, a także zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym. W tym celu promuje się rozwój tzw. „zielonej energii”, której źródła występują lokalnie, przez co mogą zwiększać poziom bezpieczeństwa energetycznego,
tworzyć nowe miejsca pracy, jak również przyczyniać się do rozwoju regionalnego. Celem pracy było dokonanie oceny rozwoju odnawialnych źródeł energii
(OZE) w powiecie włocławskim. Praca przedstawia kierunki i skalę rozwoju OZE
w latach 2004–2012. Za punkt wyjścia przyjęto 2004 rok, czyli moment wejścia
Polski do Unii Europejskiej. Celem pracy było również przedstawienie obecnej
liczby instalacji działających na terenie powiatu, które wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych. Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszonym w badaniach
było poznanie opinii wybranej grupy mieszkańców powiatu w kwestii instalacji
OZE oraz zmian zachodzących w branży energetycznej wynikających ze zobowiązań Polski dotyczących polityki energetycznej Unii Europejskiej.

2. Metodyka i organizacja badań
Badania wykonano na terenie powiatu włocławskiego i wśród wybranej grupy jego mieszkańców2. Przeprowadzono także analizę dokumentów źródłowych,
których zakres dotyczył lat 2004–2012. Dane te pochodziły ze Starostwa Powiatowego we Włocławku. Dotyczyły one głównie zarejestrowanych w latach 20042012 instalacji odnawialnych źródeł energii w powiecie włocławskim. Drugą metodą badawczą, którą zastosowano w badaniach była anonimowa ankieta. Została
ona przeprowadzona w celu zbadania opinii wybranej grupy mieszkańców powiatu włocławskiego na temat odnawialnych źródeł energii. Przyjęto założenie, że
dla poziomu istotności równego 0,90 oraz przy błędzie pomiaru na poziomie 9%
minimalna liczebność badanej grupy powinna wynosić 83 osoby. Badania przeprowadzono na 88 osobowej grupie, przypadkowo wybranych mieszkańców powiatu włocławskiego na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku. Ze względu
na procedurę doboru próby badawczej wyniki badań ankietowych oraz wnioski
można odnosić wyłącznie do badanej populacji. Kwestionariusz ankiety składał
się z 17 pytań zamkniętych, oraz metryczki.
Badana populacja to głównie mężczyźni 64,8% natomiast kobiety stanowiły
35,2%. Wśród nich przeważały osoby w wieku 20–29 (43,7%) oraz 30–31 (23,0%).
Najmniejszy udział stanowiły osoby w wieku 60–69 lat (5,6%) i 50–59 (12,6%).
Wśród respondentów najwięcej było osób z wykształceniem wyższym (58,6%)
2 Badania terenowe zostały wykonane przez Łukasza Szatkowskiego w ramach przygotowywania

pracy dyplomowej pod opieką naukową Sławomira Zawiszy.
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oraz średnim (35,6%), nie było respondentów z wykształceniem podstawowym.
Wykształcenie zawodowe zadeklarowało (5,8%), natomiast (1,2%) określiło swoje
wykształcenie jako ”inne”. Badani mieszkańcy to głównie studenci (29,9%) oraz
pracownicy na etacie firm prywatnych (20,7%) i instytucji publicznych (20,7%).
W badaniu uczestniczyli również przedsiębiorcy (11,5%), a także bezrobotni
(9,2%). Najmniej liczną grupę stanowili rolnicy oraz emeryci (4,6%).

3. Rozwój odnawialnych źródeł energii w latach 2004–2012 na terenie
powiatu włocławskiego
Warunki klimatyczne panujące na terenie powiatu są korzystne. Podstawowe
dane charakteryzujące klimat powiatu przedstawione zostały w tabeli 1. Charakterystyczna dla tego obszaru jest duża liczba dni pochmurnych wynosząca około
138 dni w roku, natomiast pogodnych dni jest 52. Średnie dzienne nasłonecznienie w czerwcu trwa przez 7,4 godziny, a w grudniu spada do zaledwie 0,8 godziny. Przeważającymi wiatrami na terenie powiatu są wiatry zachodnie, południowo-zachodnie, północno-zachodnie i stanowią 45% wszystkich wiatrów. Wiatry
zachodnie zwykle przynoszą powietrze wilgotne, a w zimie ciepłe powodujące
odwilże, natomiast w lecie chłodne. Z kolei wschodnie masy powietrza wiążą
się z układami wysokiego ciśnienia, przynoszą powietrze suche, w zimie mroźne, a latem bardzo ciepłe. Polska znajduje się w strefie przeciętnych warunków
wietrznych, a prędkości wiatru są na poziomie 3,5–4,5 m/s. Biorąc pod uwagę
możliwości wykorzystania energii wiatru to 2/3 kraju znajduje się w korzystnym
położeniu. Najlepsze warunki występują na wybrzeżu Morza Bałtyckiego oraz
na Suwalszczyźnie. Względnie korzystne warunki występują na Mazowszu oraz
Wielkopolsce, a najmniej odpowiednia jest południowa część Polski [Wiśniewski
i in. 2012]. Warunki wietrzne badanego powiatu należą do korzystnych dla rozwoju energetyki wiatrowej.
Tabela 1
Parametry klimatyczne panujące na terenie powiatu
Parametr
Średnia roczna temperatura

Wartość
8,1 °C

Średnia temperatura lata

14,1 °C

Średnia temperatura zimy

1,6 °C

Okres wegetacji

217 dni

Średnia roczna suma opadów

500 mm

Źródło: Plan 2008.
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Na terenie powiatu włocławskiego do końca 2012 roku istniało 38 instalacji
wiatrowych, 3 małe elektrownie wodne, 1 elektrownia biogazowa oraz 2 instalacje
pomp ciepła. Dane te przedstawione zostały w tabeli 2.
Tabela 2
Odnawialne źródła energii w powiecie włocławskim (stan w grudniu 2012 r.)
Rodzaje elektrowni

Liczba instalacji

Moc [MW]

38

21,0

Elektrownie wodne

3

0,1

Elektrownie biogazowe

1

0,3

Pompy ciepła

2

0,1

44

21,5

Elektrownie wiatrowe

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Obecnie energia odnawialna jest wykorzystywana na terenie wszystkich 12
gmin powiatu włocławskiego (rysunek 1). Najszybciej rozwija się energetyka
wiatrowa i stanowi największy udział ze wszystkich wytwarzanych odnawialnych
źródeł energii w powiecie. Najwięcej instalacji wiatrowych znajduje się w gminie
Lubień Kujawski (12). Znajdują się one także w gminach: Brześć Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska, Chodecz, Kowal, Choceń, Fabianki, Boniewo, Baruchowo,
oraz Lubanie. Największe elektrownie wiatrowe o mocy 1–1,5 MW znajdują się
w miejscowościach Kaliska, Rzadka Wola, Rzeżewo, Wąwał, Golska Huta. Mniejsze instalacje o mocy od 0,8–0,1 MW umieszczone są m.in w Fabiankach, Parcelach Sokołowskich, Kucerzu, Pikutkowie, Gliznowie, Lubieńcu, Redczu Wielkim,
Błędowie, Pyszkowie oraz Czaplach. Najmniejsze tego typu instalacje o mocy do
0,1 MW znajdują się w Bogusławicach i Helenowie.
Na terenie powiatu wykorzystywane są także inne źródła energii odnawialnej.
W gminach Włocławek, Brześć Kujawski, oraz Lubraniec istnieją małe elektrownie wodne. Łączna ich moc wynosi 0,1 MW. Położone są na małych lokalnych
rzeczkach: Lubieńka, Zgłowiączka, oraz Chodeczka.
W powiecie włocławskim znajduje się także biogazownia. Instalacja zlokalizowana jest w miejscowości Machnacz w gminie Brześć Kujawski. Oddana do
użytku w 2010 roku instalacja ta jest bardzo nowoczesna, a jej całkowita moc wynosi 0,3 MW. Biogaz pozyskiwany jest z odpadów komunalnych, pochodzących
z Włocławskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Tylko w dwóch
gminach wykorzystywana jest energia geotermalna w postaci tzw. pomp ciepła.
Pierwsza instalacja znajduje się w gminie Lubanie natomiast druga w gminie
Choceń. Są to instalacje o małej mocy stosowane do ogrzewania domów jednoro-
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Mapa instalacji OZE w powiecie włocławskim

Rysunek 1

Elektrownie wiatrowe
∆ Małe elektrownie wodne
 Elektrownia biogazowa
 Pompy ciepła

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Moc instalacji odnawialnych źródeł energii
w latach 2004-2012 w powiecie włocławskim

Rysunek 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego we Włocławku.
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dzinnych. Należy podkreślić, iż w powiecie włocławskim każdego roku przybywa
instalacji pozyskujących energię z alternatywnych źródeł. Szczegółowo przedstawiono to na rysunku 2. Poza tymi źródłami energii na terenie powiatu włocławskiego wykorzystywane są także kolektory słoneczne do ogrzewania wody
w budynkach mieszkalnych oraz szkołach. Mieszkańcy powiatu korzystają także
z biomasy głównie ze słomy. Wytwarzają z niej energię cieplną, którą ogrzewają
własne mieszkania.

4. Opinie mieszkańców powiatu na temat odnawialnych źródeł energii
Opinie mieszkańców badanego powiatu zostały wyrażone poprzez przeprowadzony sondaż techniką ankiety. Do najczęściej spotykanych oraz dostrzeganych
w okolicy przez osoby badane odnawialnych źródeł energii należała energia wiatrowa (85,2%), a następnie energia wodna (43,2%). Natomiast instalacje wykorzystujące promienie słoneczne występowały w okolicach 31,8% badanych. Poza
tym respondenci deklarowali występowanie spalarni biomasy 3,4% oraz innych
niekonwencjonalnych źródeł energii takich jak: pompy ciepła i biogazownie 4,5%
(rysunek 3).
Rysunek 3
Odpowiedź respondentów na pytanie dotyczące występujących odnawialnych
źródeł energii w ich okolicy

Źródło: Badania własne.
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Badani zostali zapytani czy popierają rozwój odnawialnych źródeł energii
w powiecie włocławskim. Respondenci najczęściej udzielali odpowiedzi „tak”
(78,4%) oraz „raczej tak” (15,9%). Negatywny stosunek do rozwoju niekonwencjonalnej energii wyraziło 1,1% respondentów, natomiast odpowiedzi „nie mam
zdania” udzieliło 3,4% badanych (rysunek 4). Świadczy to o znacznej akceptacji
instalacji odnawialnych źródeł energii wśród ankietowanych mieszkańców.
Rysunek 4
Poparcie respondentów dla rozwoju odnawialnych źródeł energii

Źródło: Badania własne.

Inne pytania dotyczyły wpływu OZE na różne sfery życia mieszkańców. Jako
bardzo wysoki wpływ OZE na zdrowie uznało 19,3% respondentów, a 39,8% oceniło go raczej wysoko, tylko 8,0% uznało, iż jest on niski, a tylko 2,3% określiło go,
jako bardzo niski. Następnie 42,0% mieszkańców stwierdziło, iż poprzez produkcję „zielonej energii” obniżamy ceny prądu elektrycznego, natomiast negatywnie
na ten temat wypowiedziało się 45,5% badanych, a 12,5% nie miało zdania na
ten temat. Kolejną kwestią, której dotyczyła ankieta był wpływ OZE na czystość
środowiska przyrodniczego. Za bardzo wysoki i wysoki uznało go 81,8% respondentów, zaś jako przeciętny określiło go 5,7% badanych, odpowiedzi niski i bardzo niski udzieliło 12,5% ankietowanych. Zapytano także mieszkańców o to czy
rozwój OZE przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Negatywnie odpowiedziało 46,6% (nie i raczej nie) badanych, natomiast pozytywnie w tej kwestii
wypowiedziało się jedynie 15,9%. Osób, które uznały ten wpływ, jako przeciętny
było 37,5%. Na pytanie czy odnawialne źródła energii mają wpływ na bezpieczeństwo energetyczne powiatu, 59,1% badanych odpowiedziało twierdząco (tak i raczej tak), 15,9% negatywnie (nie i raczej nie), a 25,0% nie miało na ten temat zda-
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nia. Respondentom zadano również pytanie czy zgadzają się ze stwierdzeniem,
że energia odnawialna zmniejsza zanieczyszczenie powietrza. Na to pytanie większość (72,7%) odpowiedziała twierdząco (tak i raczej tak), następnie dezaprobatę
w tej kwestii wyraziło 19,3% (nie i raczej nie), a 8,0 % nie miało zdania na ten
temat. W kolejnym pytaniu dokładnie połowa badanych (50,0%) uznała, iż nie
czerpią korzyści materialnych z tytuł rozwoju OZE, a 25,0% badanych uznało, że
odnawialne źródła energii przyczyniają się do wzrostu ich dochodów, natomiast
aż 25,0%respondentów nie miało zdania w tej kwestii (tabela 3).
Tabela 3
Ocena odnawialnych źródeł energii
przez mieszkańców powiatu włocławskiego
OZE wpływają w powiecie na:

Tak

Raczej tak

Nie mam zdania

Raczej nie

Nie

L

%

L

%

L

%

L

%

L

%

Obniżenie cen energii

13

14,8

24

27,3

11

12,5

22

25,0

18

20,5

Zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego

21

23,9

31

35,2

22

25,0

9

10,2

5

5,7

Zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza

42

47,7

22

25,0

7

8,0

13

14,8

4

4,5

Dochody mieszkańców

11

12,5

11

12,5

22

25,0

30

34,1

14

15,9

Bardzo wysoko Raczej wysoko

Przeciętnie

Raczej nisko

Bardzo nisko

Zdrowie mieszkańców

17

19,3

35

39,8

27

30,7

7

8,0

2

2,3

Czystość środowiska przyrodniczego
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54,5

24

27,3

5

5,7

8

9,1

3

3,4

2

2,3

12

13,6

33

37,5

23

26,1

18

20,5

Tworzenie nowych miejsc pracy

Źródło: Badania własne.

W dalszej kolejności pytano czy mieszkańcom przeszkadza hałas generowany
przez elektrownie wiatrowe. Większość badanych 67,0% (nie i raczej nie) zaprzeczyła temu stwierdzeniu, 12,5% uznało hałas za zbyt duży, a 20,5% nie wyraziło
na ten temat zdania. Na pytanie czy elektrownie wiatrowe niekorzystnie wpływają
na krajobraz w powiecie 70,5% badanych odpowiedziało „nie” lub „raczej nie”, 9%
stwierdziło, że „tak” a 8,0%, że „raczej tak”. Odpowiedzi „nie mam zdania” udzieliło 12,5%. W kolejnym pytaniu mieszkańcy wypowiedzieli się na temat szkodliwości farm wiatrowych dla zwierząt. W większości respondenci odpowiadali
„nie” 31,8% lub „raczej nie” 34,0%, natomiast 5,7% udzieliło odpowiedzi „tak”,
a 9,7% „raczej tak”, 19,3% nie miało zdania w tej kwestii.
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Na pytanie czy respondenci są za rozwojem energii odnawialnej z biomasy
większość (71,6%) odpowiedziała twierdząco. Negatywne zdanie miało 10,2%
(nie i raczej nie) badanych, Brak zdania wyraziło 18,2%. Następnie zapytano badanych czy w ich gospodarstwach wykorzystywana jest energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Jedynie 6,8% badanych mieszkańców odpowiedziało,
że posiadają, natomiast pozostali – 93,2% takich instalacji nie posiadają. Ci, którzy posiadali owe instalacje wymieniali takie instalacje jak kolektory słoneczne
czy piece na biomasę.
W końcowej części ankiety respondenci wskazali główne bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii. Najczęściej wskazywano na ograniczone możliwości
dofinansowania ze środków publicznych (46,6%), oraz brak regulacji prawnych
ułatwiających inwestycje (44,3%). Na protesty mieszkańców wskazało 18,2%, na
brak dostępności do urządzeń i technologii 14,8%, a na obawy społeczeństwa lokalnego o środowisko 13,6% oraz inne bariery nie uwzględnione w ankiecie wybrało 17,0% badanych (rysunek 5).
Rysunek 5
Główne bariery w rozwoju zielonej energii wskazywane przez respondentów

Źródło: Badania własne.

Spośród wielu zalet odnawialnych źródeł energii badani mieszkańcy powiatu
wymieniali najczęściej: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (54,5%), zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (38,6%), rozwój lokalny (31,8%), zapobieganie globalnemu ociepleniu (17,0%), korzystny wpływ na zdrowie człowieka
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(15,9%). Na możliwości tworzenia nowych miejsc pracy wskazało 14,8% respondentów, ale jednocześnie tyle samo uznało, iż niekonwencjonalne źródła energii
nie przynoszą żadnych korzyści (rysunek 6).
Rysunek 6
Najważniejsze korzyści wymieniane przez respondentów
wynikające z OZE w powiecie włocławskim

Źródło: Badania własne.

5. Podsumowanie
Rozwój niekonwencjonalnej energii, jaki dokonał się w powiecie włocławskim, wynika w dużej mierze z nowych tendencji w sferze energetycznej. Unia
Europejska dąży do zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest
promowanie i rozwijanie odnawialnych źródeł energii. Poprzez rozwój „zielonej
energii” ogranicza się szkodliwy wpływ gazów cieplarnianych na środowisko
przyrodnicze oraz zmniejsza zależność od paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Wyraża się to m.in. w prowadzonej polityce
energetycznej Wspólnoty poprzez wprowadzanie ograniczeń dotyczących emisji
gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, a także obowiązku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań należy zauważyć, iż w latach
2004–2012 powstały prawie wszystkie istniejące obecnie na terenie powiatu instalacje odnawialnych źródeł energii. W głównej mierze są to elektrownie wiatrowe.
Poza tym energia pochodziła z elektrowni wodnych, biogazowni, oraz pomp ciepła. Mieszkańcy indywidualnie wykorzystywali także kolektory słoneczne i piece
na biomasę. Powiat włocławski ma dobre położenie klimatyczne i geograficzne
dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Należy zatem w większym stopniu wykorzystywać pozostałe źródła, takie jak: energia wody, słońca, ziemi, czy też biomasy.
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Z badań wynika, że większość mieszkańców pozytywnie odnosi się do stosowania niekonwencjonalnych źródeł energii. Większość respondentów nie
dostrzegała zmian w kierunku obniżenia ceny energii, jednak ogólny stosunek
mieszkańców był pozytywny wobec rozwoju odnawialnych źródeł energii. Badani wskazywali na wiele korzyści płynących z zastosowania energii ze źródeł
odnawialnych, takich jak: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój lokalny. Jednak część z nich nie była
przekonana co do istotnego oddziaływania OZE na spadek cen energii czy wzrost
zatrudnienia. Za główne bariery rozwoju energii odnawialnej mieszańcy uznali
ograniczone możliwości dofinansowania, brak regulacji prawnych ułatwiających
inwestycje oraz protesty mieszkańców. Należy zaznaczyć, że tylko niewielka część
badanych mieszkańców powiatu korzystała z odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwach domowych. Praktycznie wykorzystywano tylko energię pochodzącą z biomasy oraz słońca.
Głównym celem badań była analiza kierunków i skali rozwoju odnawialnych
źródeł energii w powiecie włocławskim. Na podstawie dokonanych analiz i badań
ankietowych można wyciągnąć następujące wnioski:
l Po roku 2004 nastąpił dynamiczny wzrost instalacji odnawialnych źródeł
energii w powiecie włocławskim. Jego podstawą były przede wszystkim
zobowiązania międzynarodowe Polski w kwestii OZE. Przepisy zawarte
w dyrektywach unijnych stały się podstawą do tworzenia prawa na gruncie
polskim. Konieczność ich realizacji w zakresie wzrostu wykorzystania
energii z OZE, a także dążenie do zrównoważonego rozwoju powinno dalej
przyczyniać się do wzrostu ilości tego typu instalacji.
l W powiecie włocławskim energię odnawialną pozyskuje się głównie
z elektrowni wiatrowych. Jednocześnie pozostałe źródła mają marginalne
znaczenie w całkowitym bilansie energetycznym powiatu. Związane jest
to głównie z dogodnymi warunkami wietrznymi, a także szczególnym
zainteresowaniem inwestorów tym rodzajem energii odnawialnej.
l Poparcie pytanych mieszkańców (badanej grupy respondentów) dla
rozwoju OZE było duże. Wynika to m.in. z dużej świadomości społecznej
dotyczącej zagrożeń powodowanych przez konwencjonalne źródła energii.
Należy zauważyć, że wśród tej grupy mieszkańców odsetek posiadania
instalacji wytwarzających zieloną energię był bardzo mały. Aby zwiększyć
poziom wykorzystania OZE w gospodarstwach domowych należy rozwijać
system promujący te rozwiązania poprzez różnego rodzaju kredyty
preferencyjne czy ulgi podatkowe.
Reasumując należy stwierdzić, iż powiat włocławski dobrze wykorzystał szansę rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dobrze przedstawia to wzrost mocy
instalacji odnawialnych źródeł energii, która w latach 2004–2012 zwiększyła się
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ponad 210-krotnie i osiągnęła wartość 21,4 MW. Należy jednak w dalszym ciągu
wspierać i rozwijać ten rodzaj pozyskiwania energii, ponieważ jest on bezpieczny dla środowiska przyrodniczego, a jednocześnie pozytywnie wpływa na rozwój
powiatu włocławskiego.
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SŁAWOMIR ZAWISZA, ŁUKASZ SZATKOWSKI
ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
MIESZKAŃCÓW POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, rozwój, odnawialne źródła energii
STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia opinie mieszkańców powiatu włocławskiego na temat odnawialnych źródeł energii. W pracy zastosowano dwie techniki badawcze: analizę danych
źródłowych oraz ankietę. W pierwszej metodzie posłużono się analizą dokumentacji
dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Źródłem danych było Starostwo Powiatowe we
Włocławku. Natomiast badania ankietowe zostały przeprowadzone w grudniu i styczniu na przełomie 2012/2013 roku wśród mieszkańców powiatu włocławskiego. Grupa
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respondentów liczyła 88 osób, natomiast kwestionariusz składał się z 17 pytań zamkniętych, oraz metryczki. Przeprowadzone badania wykazały, iż na terenie powiatu włocławskiego w latach 2004–2012, powstało bardzo dużo instalacji pozyskujących energię ze
źródeł odnawialnych. Większość z nich to elektrownie wiatrowe, a do pozostałych należą elektrownie wodne, pompy ciepła oraz biogazownia. Badania ankietowe wskazują,
iż większość mieszkańców pozytywnie odnosi się do proekologicznych źródeł energii na
terenie powiatu. Mieszkańcy za główne korzyści wynikające z rozwoju odnawialnych źródeł energii uznali zmniejszenie zanieczyszczenia, większe bezpieczeństwo energetyczne
oraz rozwój lokalny. Można zatem stwierdzić, iż ogólny stosunek jest pozytywny, jednak
część z mieszkańców wyraziła obawę czy rzeczywiście rozwój zielonej energii wpłynie na
obniżanie cen energii oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
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THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE LIGHT OF SURVEY
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SUM M A RY

The article contains opinions of the Włocławek district inhabitants about the renewable energy. Two research technic were used in the work: the source data analysis and
public opinion poll (survey). The documentation analysis of the renewable energy sources
was used in the first method. The data source was the district Prefecture in Włocławek.
But the opinion polls were conducted in December and January of 2012 and 2013 among
the Włocławek district citizens. The respondent group consisted of 88 people, but the
questionnaire comprised 17 closed questions and a small poll certificate. The conducted
investigations showed that between 2004 and 2012 in the area of the Włocławek district
arised a great number of installations drawing energy from the renewable sources. Most of
them are the wind power stations and the remainder includes water power stations, heat
pumps and the biogas plant. The public opinion poll convinces that most inhabitants positively refer to the pro-ecological sources of energy in the district. Pollution decreasing, increased energy security and the local development were recognized by the residents as the
main advantages resulting from, the renewable energy sources expansion. It can be stated,
therefore, that the general attitude is positive. However, a part of residents expressed their
fears, whether in reality the green energy development will influence the decreasing of
energy prices and creation of new work places.
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CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI
PRODUKCYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W LATACH 1949–2010
1. Wstęp
Począwszy od połowy XIX wieku zarówno w Europie, jak również w Polsce
rozwijał się ruch spółdzielczy, mający na celu podnoszenie produktywności rolnictwa. Według badaczy tej problematyki najwcześniej spółdzielczość powstała
w Anglii, Niemczech, Danii, Norwegii, Holandii oraz Belgii [Tortia i inni, 2013].
W zależności od kraju rozwijano różne rodzaje spółdzielczości rolniczej, w tym
zwłaszcza spółdzielnie kredytowe (Kasy Raiffeisena), mleczarskie, handlowe,
zaopatrzenia i zbytu, itp. [Agricutural Cooperatives, 2010]. Na gruncie polskim
rozwijały się towarzystwa rolnicze, Kasy Stefczyka, stowarzyszenia rolniczo-handlowe, spółdzielnie mleczarskie i inne formy zbiorowego zrzeszania rolników.
W 1920 r. ukazała się w Polsce pierwsza ustawa o spółdzielniach, w której ujednolicono podstawy prawne zakładania, funkcjonowania i rozwiązywania spółdzielni, określono definicję spółdzielni, ustalono prawa i obowiązki członków,
jak również wprowadzono zasadę przeznaczenia części wypracowanego zysku na
fundusze zasobowe [Matyja, 2012].
Do idei spółdzielczej wrócono w okresie powojennym, lecz w zmodyfikowanej
formie, związanej z przyjętej początkowo „socjalistycznej drogi rozwoju rolnictwa”.
W tej koncepcji nie mieściły się przykładowo izby rolnicze, które zlikwidowano
i przekazano samopomocy chłopskiej, zaś pozostałe zreorganizowano pod potrzeby rolnictwa zmierzającego do kolektywnego zarządzania. Powstające rolnicze
1 Wkład pracy: prof. zw. dr hab. inż. A. Mickiewicz – 35%, dr hab. B. Mickiewicz – 35%, prof.
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spółdzielnie produkcyjne nie miały umocowania prawnego i nie mieściły się w formule prawa o spółdzielniach. Były przykładem systemu prawnego, obcego dla
panujących w kraju stosunków produkcji, który nie promował wzrostu produkcji
rolniczej, lecz raczej przymusową kolektywizację rolnictwa [Gajewska, 2011].
Obok rolniczych spółdzielni produkcyjnych funkcjonowały również spółdzielnie mleczarskie, ogrodniczo-pszczelarskie, oszczędnościowo-pożyczkowe,
zaopatrzenia i zbytu czy gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”. Po przejściu rolnictwa na tory gospodarki rynkowej, niektóre rodzaje spółdzielczości straciły na znaczeniu, w tym zwłaszcza straciły parasol ochronny państwa, w postaci
preferencyjnych kredytów, często umarzanych. Spółdzielnie generalnie zreorganizowały swoje struktury, dostosowały swoje cele do realiów gospodarki rynkowej i oczekiwań rolników. Kolejną restrukturyzację spółdzielczość przeszła po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w której spółdzielczość zawsze miała
ugruntowaną, a przy tym wysoką pozycję gospodarczą [Górka, Ruda, 2010].

2. Materiał, cel i zakres badań
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne reprezentują sobą typ organizacji spółdzielczej, która przy niewielkim rozmiarze pod względem liczebnym i zajmowanej powierzchni użytków rolnych (1,5% powierzchni UR kraju), stanowi przedmiot zainteresowania badawczego ze strony wielu ośrodków naukowych [Adamski 2008;
Gajewska 2011; Suchoń 2013]. Źródeł tego zainteresowania należy upatrywać nie
w potencjale ekonomicznym czy poziomie oddziaływania na rynek rolny, lecz następstwach w sferze psychicznej, ciążących na kolejnych pokoleniach rolników
do dnia dzisiejszego. Można postawić nawet tezę, że wydarzenia mające swój początek przed 65 laty, odciskają swoje negatywne piętno do dnia dzisiejszego, co
znacząco spowalnia budowanie współczesnych form współpracy rolników, w tym
grup producentów rolnych czy innych zespołowych poczynań w sferze produkcji
czy obrotu rolnego (kooperatywa, zrzeszenie, związek, stowarzyszenie).
W badaniach wychodzono z założenia, że znajomość tych tendencji pozwoli na zrozumienie dzisiejszej sytuacji spółdzielczości rolniczej. Badania pozwalają
na postawienie tezy, że rolnicy kontestowali idee spółdzielczości w wersji „kolektywizacja wsi”, lecz z kolei nie byli bojkotowani przez sąsiadów, już po założeniu
spółdzielni. Kolejna teza mówi, że spółdzielczość reprezentuje sobą typ instytucji,
która nie wykazywała progresu, skłonna była raczej do fluktuacji, a nawet regresu.
Część rolników wstępowała i występowała ze spółdzielni, nie mogąc zdecydować
się na określoną formę gospodarowania. Obecnie spółdzielnie reprezentują sobą
typ gospodarstwa wielorodzinnego, z wynikami porównywalnymi z innymi jednostkami produkcyjnymi. Podstawowym celem badań było przedstawienie sytu-
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acji RSP w głównych okresach ich funkcjonowania, zwracając uwagę na dane pod
względem liczbowym, z uwzględnieniem podstawowych wyników produkcyjnych.
Badania nad rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi (zwanymi dalej RSP)
pozwalają na wyodrębnienie co najmniej trzech faz ich funkcjonowania. W pierwszej fazie obejmującej okres do 1956 r. kładziono nacisk na kolektywizację rolnictwa indywidualnego, przeprowadzaną metodami administracyjno-partyjnymi.
W drugiej fazie obejmującej lata 1956-1989, poprzez ustawowe zabezpieczenie
interesów spółdzielczych ustabilizowano ich działalność, zwłaszcza w kontekście
eksponowania korzystnych instrumentów finansowych i większego dostępu do
deficytowych środków produkcji. Trzeci okres przypada na lata po 1989 r., kiedy
rolnictwo przeszło na tory gospodarki rynkowej, a w kontekście RSP zlikwidowano centralę spółdzielczą, zaprzestano zatem ich dotowania i udzielania preferencyjnych kredytów, wobec czego pozostały tylko te spółdzielnie, które funkcjonowały na zasadach ekonomicznie uzasadnionych.
Przy analizie RSP należy zwrócić uwagę na nierównomierny dostęp do danych statystycznych. Początkowo wyniki spółdzielni były szeroko prezentowane
w opracowaniach statystycznych, jako odrębny podmiot badawczy. W 1990 r. według nowej systematyki grupowania gospodarstw rolnych, GUS do sektora prywatnego – obok gospodarstw indywidualnych – zaliczył „spółdzielnie produkcji
rolniczej”, które obejmowały obok rolniczych spółdzielni produkcyjnych, również
spółdzielnie kółek rolniczych oraz jednostki samorządu gospodarczego. Tak więc
dzisiaj trudno, w sensie statystycznym, wyodrębnić rolnicze spółdzielnie produkcyjne spośród innych podmiotów gospodarczych. W celu uzyskania dostępu do
współczesnych danych statystycznych badanych podmiotów, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zwrócił się do Departamentu Informacji
GUS z prośbą o przygotowanie odpowiednich danych.

3. Prawodawstwo unijne i polskie określające funkcjonowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
Unia Europejska (EWG) od samego początku przykładała duże znaczenie
do wszystkich form zespołowego działania w rolnictwie, które sprzyjały łączeniu producentów, pozwalającym uzyskać skalę efektu gospodarczego czy ekonomicznego. Pierwsza dyrektywa Rady EWG z 1968 r. zmierzała do koordynacji
przepisów prawa krajowego dotyczących jawności, ważności zobowiązań spółek
oraz ochrony interesów osób trzecich [Pierwsza Dyrektywa, 1968]. W 2003 r. rozporządzeniem Rady nr 1435/2003 wprowadzono status prawny spółdzielni europejskiej (SCE). Statut ten zapewniał takie same warunki konkurencji między
spółdzielniami a spółkami kapitałowymi w układzie międzynarodowym. W ten
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sposób Unia Europejska wspierała rozwój transgranicznej działalności spółdzielni, uwzględniając ich szczególne cechy i zapewniając im właściwe instrumenty
prawne. Ponadto umożliwiła tworzenie nowych spółdzielni przez osoby fizyczne
lub prawne na poziomie europejskim. Zapewniała prawo do informacji, konsultacji i udziału pracowników w spółdzielni europejskiej [Rozporządzenie Rady,
2003]. W Unii Europejskiej brak natomiast jednolitego rozporządzenia regulującego kwestie funkcjonowania ruchu spółdzielczego, jakie przykładowo istnieje
w zakresie rynku rolnego, odsyłając tylko akty prawne do ustawodawstwa krajowego.
W Polsce powojennej, w zmienionej rzeczywistości politycznej, nie wypracowano nowej ustawy, lecz znowelizowano ustawę o spółdzielniach z 1920 r., poprzez dodanie rozdziałów sprzecznych z ideą tego ruchu. Za spółdzielnię uważano zrzeszenie o nieograniczonej liczbie członków, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w ramach narodowego planu gospodarczego dla podniesienia
poziomu gospodarczego i kulturalnego życia członków oraz dla dobra Państwa
Ludowego. Ustawa ta łamała wszystkie podstawowe zasady spółdzielcze i wypaczała w sposób oczywisty istotę spółdzielni oraz ruchu spółdzielczego, wtłaczając
go w system socjalistycznej gospodarki planowej [Obwieszczenie Przewodniczącego, 1950].
Na gruncie polskim rolnicze spółdzielnie produkcyjne powstawały w oparciu
o dyrektywy partyjne (1949), które określały typy spółdzielni, formy organizacyjne, władze, a nade wszystko wyznaczały wysokie tempo zakładania nowych spółdzielni. Początkowo głównym źródłem prawa dla spółdzielni były statuty, wzorowane na przykładach radzieckich. Statuty określały powstawanie spółdzielni produkcyjnych, wewnętrzną ich organizację i zasady współżycia członków. Formalnie obowiązywały cztery wzorcowe typy rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
w tym typ I - Zrzeszenie Uprawy Ziemi, typ Ib - Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze,
typ II – Rolnicze Spółdzielnie Wytwórcze oraz typ III- Rolnicze Zespoły Wytwórcze. W rzeczywistości funkcjonowały dwa rodzaje spółdzielni – spółdzielnie prowadzące zespołową produkcję roślinną i zwierzęcą, ewentualnie zakłady uboczne
i pomocnicze oraz spółdzielnie prowadzące tylko zespołową produkcję roślinną.
Statuty te określały szczegółowo zasady członkostwa, sposoby wnoszenia wkładów gruntowych, wysokość udziałów, zasad obliczania nakładów pracy, podziału
dochodów, pokrywania strat, itp. Głównym oparciem organizacyjnym spółdzielni
w tej pierwszej fazie były państwowe ośrodki maszynowe, które oprócz świadczenia usług traktorowo-maszynowych, prowadziły również działalność organizatorsko-doradczą przy pomocy służb: politycznej, agronomicznej i zootechnicznej. W 1957 r. zlikwidowano te służby w Państwowych Ośrodkach Maszynowych
i przekazane je do rad narodowych.
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Podstawy prawne dla funkcjonowania spółdzielni rolniczych znalazły się dopiero w przepisach dodatkowych (specjalnych) dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych zawartych w ustawie z 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach [Ustawa, 1961]. W ustawie stwierdzono, że przedmiotem gospodarczej działalności
rolniczych spółdzielni produkcyjnych jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa
rolnego w oparciu o osobistą pracę członków. Ważne stwierdzenie w ustawie mające wyraz w postaci, że spółdzielnie są „dobrowolnymi i samorządowymi zrzeszeniami producentów rolnych, o nieograniczonej liczbie członków i imiennym
funduszu udziałowym”, znalazło się na pierwszym miejscu wszystkich nowych
statutów. Obok działalności podstawowej RSP mogły prowadzić zakłady przetwórcze i usługowe. W ustawie rozstrzygnięto sprawę wkładu gruntów rolnych.
Otóż członek posiadający grunty obowiązany jest wnieść je jako wkład do spółdzielni. Jednocześnie członkom przysługuje prawo zatrzymania części gruntów
dla potrzeb ich gospodarstwa osobistego, jako działki przyzagrodowej.
W znowelizowanej ustawie Prawo spółdzielcze z 1982 r., nadal w przepisach
szczegółowych (odrębnych) dotyczących rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
określiło tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni, prawa i obowiązki członków,
organizację i kompetencje organów spółdzielni, tryb łączenia się, podziału oraz
likwidacji spółdzielni i wiele innych szczegółowych regulacji prawnych. W ustawie doprecyzowano ważną kwestię dla spółdzielców, a mianowicie, że użytkowanie przez spółdzielnie wkładów gruntowych jest odpłatne. Grunty wniesione jako
wkłady oceniano na zasadzie szacunków porównawczych ich wartości użytkowej.
Co ważniejsze, grunty będące wkładem mogły być dziedziczone, zaś w przypadku
rozwiązania spółdzielni, członek otrzymuje ten sam grunt lub działkę zamienną.
Była to sytuacja korzystna w przypadku powstawania nowych spółdzielni, łączenia się z innymi spółdzielniami lub rezygnacji z członkostwa [Ustawa, 1982].
W 2013 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze, które ujednoliciło prawodawstwo polskie z uwzględnieniem innych regulacji prawnych i dostosowaniem do
prawa europejskiego [Obwieszczenie, 2013].

4. Przebieg procesu rozpadu rolniczych spółdzielni produkcyjnych
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne należą do tej kategorii gospodarstw rolnych, które powstały nie z oddolnej inicjatywy samych rolników, lecz na mocy
odgórnych decyzji politycznych. Fakt narzucania środowisku rolniczemu sposobu gospodarowania zaciążył na całej idei spółdzielczej w rolnictwie, mając swoje
negatywne reperkusje do dnia dzisiejszego. Przykładem takiej awersji do zespołowego gospodarowania są trudności w powstawaniu grup producentów rolnych,
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których liczebność nie odzwierciedla potencjału tkwiącego w środowisku wiejskim. Trudności w budowaniu ruchu spółdzielczego na wsi znajdują swoje potwierdzenie w kolejnym pokoleniu rolników, którzy co prawda nie spotkali się
bezpośrednio z tą formą gospodarowania, lecz bazują na negatywnym przekazie
ze strony starszego pokolenia.
W związku z powyższym warto rzucić nieco światła na początki budowania
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, których rodowód sięga 1949 r. Proces
kształtowania ustroju agrarnego został narzucony Polsce przez Związek Radziecki, który forsował ideę intensywnej kolektywizacji rolnictwa. W powojennej sytuacji historycznej, kiedy rolnicy otrzymali dopiero co ziemię w ramach reformy
rolnej bądź osadnictwa, przekonywanie ich do nowego gospodarowania na zasadach zespołowych, nie padło na podatny grunt. Przystąpiono więc do regularnej
propagandy informacyjnej, a gdy ta nie odnosiła rezultatu, sięgnięto po narzędzia
fiskalne, a nawet represyjne. Hasłom zakładania spółdzielni towarzyszyło inne
hasło „rozkułaczenia wsi”, co oznaczało atak na większe gospodarstwa chłopskie,
w gruncie rzeczy towarowe, dostarczające większość towarów na rynek. Wieś polską w 1951 r. dotknęły dodatkowe reperkusje w postaci obowiązkowych dostaw
zbóż, a od 1952 r. także żywca, mleka i ziemniaków [Wawrzyniak 2004].
Tabela 1
Liczba rolniczych spółdzielni produkcyjnych w latach 1949–1962

Rok

Liczba spółdzielni
zarejestrowanych

Liczba rodzin
zrzeszonych
w spółdzielniach

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1958
1959
1960
1961
1962

243
2199
3056
4478
7773
9322
9790
10510
1838
1932
2072
1884
1686

6112
60370
84500
115500
181127
207682
212828
—
22534
24074
25387
24341
24971

Liczba rodzin
w przeliczeniu na
1 spółdzielnię
25,1
27,4
27,6
25,8
23,3
22,3
21,7
—
12,3
12,5
12,2
12,9
14,8

Powierzchnia
gruntów ogółem
w tys. ha
—
190,3
684,8
756,7
1380,3
1712,6
1866,9
—
200,6
223,8
228,0
256,2
259,3

Powierzchnia
gruntów
w przeliczeniu
na 1 spółdzielnię
(w ha)
—
86,5
224,1
168,9
177,6
183,7
190,7
—
109,1
115,8
110
135,9
153,8

Źródło: B. Wawrzyniak: Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim, 2004,
WTN, Włocławek.
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Początkowe rezultaty forsowania uspółdzielczenia wsi w wyrazie formalnym
były wysokie, lecz w rzeczywistości okazało się, że budowane były na kruchych
podstawach. W pierwszym roku przyjęcia kursu na kolektywizację wsi (1949) powstało 243 spółdzielni produkcyjnych i w wyniku intensywnych poczynań o charakterze agitacyjnym i administracyjno – politycznym, liczba ta w 1956 r. wzrosła
do 10 510 jednostek (wzrost 43 krotny), obejmując około 40% użytków rolnych
będących uprzednio w gestii sektora indywidualnego. Rezultaty ekonomiczno-gospodarcze gospodarstw funkcjonujących na zasadach spółdzielczych okazały
się kosztowne w wyrazie finansowym i negatywne w wyrazie produkcyjnym, przy
czym okazało się, że ilość towarów trafiających na rynek uległa drastycznemu obniżeniu.
Zdając sobie sprawę do czego doprowadziła intensywna kolektywizacja rolnictwa, w październiku 1956 r. podjęto ważne decyzje polityczne, które zaważyły na
dalszych losach spółdzielni produkcyjnych. Wśród najważniejszych należy wymienić możliwość rozwiązania spółdzielni, w sytuacji gdy ich tworzenie nie było
dobrowolne, a nawet dokonywało się w oparciu o szantaż czy zastraszanie. Na fali
możliwości wyjścia ze struktur spółdzielczych, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy
(do końca 1956 r.) rozwiązaniu uległo 85,6% rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Pozostało 1 534 spółdzielni produkcyjnych, które gospodarowały na powierzchni 228,0 tys. ha użytków rolnych. Proces rozpadu spółdzielni stanowił nie
tylko poważną porażkę polityczną, ale także przyniósł wymierne straty finansowe
państwa. Koszty likwidacji spółdzielni ponosiły powiatowe rady narodowe, które
z tego nigdy się nie rozliczyły.
W skłonności do podpisywania deklaracji przystępowania i do rozwiązywania spółdzielni produkcyjnej występowała istotna różnica regionalna. Sądzono,
że na b. Ziemiach Odzyskanych rolnicy, którzy otrzymali niedawno ziemię w ramach osadnictwa, nie będą wykazywali takiego przywiązania do ziemi, jak w innych rejonach kraju. Na ziemiach zachodnich początkowo tempo pojawiania się
nowych RSP było stosunkowo wysokie, a zespołowe gospodarowanie obejmowało ponad 50% użytków rolnych danych regionów. Na dawnych ziemiach polskich skłonność do wstępowania do RSP była ograniczona, lecz już po podjęciu
decyzji, rolnicy byli zdecydowani kontynuować tę formę własności. Ilustracją
tej tezy był obraz rozpadu RSP. Największy spadek zanotowano w dawnych woj.
zachodnich i północnych, w tym w woj. koszalińskim rozwiązano 98,6% spółdzielni, w woj. wrocławskim 97,2%, w woj. zielonogórskim 96,4% czy w woj.
olsztyńskim 96,5%. Sytuacja powyższa zaskoczyła polityków, ponieważ sądzili,
że brak tradycyjnych związków z własnością, pozwoli na utrzymanie kolektywnej działalności.

58

Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Tabela 2

Liczba rolniczych spółdzielni produkcyjnych
w dawnym układzie administracyjnym kraju
Województwo
Białostockie
Bydgoskie
Gdańskie
Katowickie
Kieleckie
Koszalińskie
Krakowskie
Lubelskie
Łódzkie
Olsztyńskie
Opolskie
Poznańskie
Rzeszowskie
Szczecińskie
Warszawskie
Wrocławskie
Zielonogórskie
Kraj

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1969

Procent
(1969/1954)

4
21
10
2
4
9
6
12
9
25
19
28
2
10
27
38
17
243

59
140
118
8
30
188
52
147
110
124
133
265
94
220
168
273
70
2199

73
196
148
25
30
275
53
145
133
131
160
356
112
397
202
532
88
3056

145
300
239
53
72
322
95
207
169
220
284
482
180
451
203
820
236
4478

273
621
357
110
180
467
185
423
268
451
454
846
333
664
268
1383
489
7772

327
949
402
126
169
572
219
423
388
517
510
1165
357
721
369
1529
579
9322

18
103
35
41
43
8
34
97
65
18
58
309
54
49
84
45
21
1082

5,5
10,8
8,7
32,5
25,4
1,4
15,5
22,9
16,7
3,5
11,4
26,5
14,4
6,8
22,8
2,8
3,6
11,5

Źródło: B. Wawrzyniak: Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim, 2004,
WTN, Włocławek.

W omawianym okresie najwięcej spółdzielni utrzymało się w woj. katowickim
(32,5%), w woj. poznańskim (26,5%), kieleckim (25,4%) oraz w woj. lubelskim
(22,9%). Podstawą stosunków produkcji w RSP stanowiło zespołowe użytkowanie ziemi oraz grupowa własność innych środków produkcji. Stosowanie różnych
form organizacyjnych, które początkowo miały charakter luźnych struktur, nie
stanowiło formalnej przeszkody w zmierzaniu do likwidacji spółdzielni. Na ogół,
brak zespołowego użytkowania zwierząt był powodem, że rolnicy po prostu wracali do gospodarowania na dawnej własności.

5. Sytuacja rolniczych spółdzielni produkcyjnych po 1956 roku
Przy rozpatrywaniu procesu rozpadu RSP należy wziąć pod uwagę charakterystykę członków, którzy zdecydowali się podpisać deklaracje członkowskie.
Akcja zakładania nowych spółdzielni skierowana została w pierwszej kolejności do rolników, którzy otrzymali w wyniku reformy rolnej (1944) niewielkie
nadziały ziemi, a przedtem byli na ogół robotnikami rolnymi, nie mieli więc do-
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świadczenia w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Drugą grupą
osób, do których adresowano deklaracje, byli osadnicy, którzy w ramach przemieszczeń ze wschodu Polski trafili na Ziemie Odzyskane, w warunki często im
obce i nie umieli się odnaleźć w nowej sytuacji. Doświadczenia pierwszych lat
funkcjonowania w RSP wykazały, że nie trzeba podejmować samodzielnych decyzji produkcyjnych, lecz poziom życia na skutek niskiej wydajności produkcyjnej,
nie uległ poprawie, zaś egzystencja życiowa była utrzymywana dzięki działkom
przyzagrodowym i posiadaniu własnego inwentarza. W omawianym okresie spółdzielnie stanowiły w rzeczywistości luźne struktury organizacyjne, bez formalnego scalania gruntów, z własną produkcją zwierzęcą. Dlatego stosunkowo łatwo
i bezboleśnie członkowie podejmowali decyzje o wystąpieniu ze spółdzielni. Z kolei na kontynuowanie działalności spółdzielczej decydowały się te społeczności
wiejskie, które pobudowały wspólne obiekty gospodarcze, zakupiły własny sprzęt
maszynowy lub dokonały scalenia gruntów.
Analizując rozwój RSP po 1956 r. należy zwrócić uwagę na fakt, że nie był
to kierunek jednostronny, zmierzający do dalszego ich rozpadu, lecz część byłych członków doszła do wniosku, że należy wrócić do idei spółdzielczej i zarejestrować nowe spółdzielnie. Już w 1960 r. powstały 273 nowe spółdzielnie,
potem ten proces nieco wyhamował. W 1970 r. powstało tylko 36 nowych RSP,
aby w 1980 r. zanotować kolejny wzrost do 155 jednostek. Bilans między spółdzielniami powstającymi i ulegającymi rozwiązaniu pozostawał na jednakowym poziomie (poza 1970 r.), co powodowało, że liczba RSP oscylowała powyżej 2 tys. jednostek. Ze statystyki powszechnej nie można wyciągnąć wniosków, ile spośród tych nowo zarejestrowanych jednostek, było poprzednio już
spółdzielniami.
Rozwój rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce
Wyszczególnienie
Liczba spółdzielni
w tym nowo zarejestrowanych
Członkowie spółdzielni w tys.
w tym na 1 spółdzielnię
Powierzchnia ogółem w tys. ha
w tym na 1 spółdzielnię w ha
Użytki rolne w tys. ha

1960
2072
31,9
15,4
266,9
128,8
0,0

Tabela 3

1970

1980

1990

1106
36
37,6
34,0
280,9
254
0,0

2399
155
172,1
71,7
873,7
364,2
787,9

2240
—
—
—
736,0
328,6
696,4

Źródło: Dane z Rocznika Statystycznego Rolnictwa GUS z 1981 r.
oraz Rocznika Statystycznego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich GUS z 2005 r.
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Cechą charakterystyczną RSP było skupianie stosunkowo dużej liczby członków, dysponujących na ogół małymi gospodarstwami rolnymi. Zjawisko to prowadziło do sytuacji, że w 1980 r. wśród 2399 było 315 (13,1%) spółdzielni liczących sobie poniżej 100 ha. Spółdzielni od 100 do 400 ha było 1360 (56,7%), od
400 do 1000 ha było 616 (25,7%) oraz ponad 1000 ha 108 (4,5%). Obok własnych
gruntów, spółdzielnie chętnie korzystały z gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, dzierżawiły z zasobów Skarbu Państwa oraz kupowały lub przejmowały ziemie pozostające po gospodarstwach podupadłych i ekonomicznie zaniedbanych.

6. Wyniki produkcyjne osiągane przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (1950–1980)
Członkami rolniczych spółdzielni byli rolnicy indywidualni, którzy poprzez
wniesienie gruntów oraz podpisanie statutu, stawali się udziałowcami wspólnego gospodarstwa rolnego, opartego na osobistej pracy członków. Podstawą
stosunków produkcji w RSP stanowiło zespołowe użytkowanie ziemi oraz grupowa własność innych środków produkcji (zwłaszcza zwierzęta gospodarskie).
Pierwotnym źródłem zespołowej własności były udziały i wkłady członkowskie.
Decydujące znaczenie miał majątek tworzony z akumulowanych dochodów uzyskanych z gospodarstwa zespołowego. Z dochodu podzielnego finansowane były
dochody osobiste członków, w oparciu o dniówkę obrachunkową. Na sytuację
ekonomiczną wpływały kredyty krótko- i długookresowe, hojnie przekazywane
RSP przez państwo, które często były umarzane. Przykładowo w 1955 r. spółdzielnie otrzymały pulę 21,5% wszystkich kredytów skierowanych na sektor rolny. Po
spadku liczby spółdzielni w 1965 r. udział kredytów spadł do 4,1%, by potem przy
kontynuowaniu polityki socjalizacji wsi, poziom kredytów wzrósł do 6,8% (1969).
Z uwagi na fakt, że rolnicy indywidualni stanowili podstawową załogę gospodarstwa spółdzielczego, przy czym część spośród nich występowała i powtórnie
wstępowało do RSP, przyjęto założenie badawcze, aby wyniki produkcyjne porównywać do gospodarstw indywidualnych.
Tabela 4
Wybrane wyniki produkcyjne rolniczych spółdzielni produkcyjnych
Wyszczególnienie

1950

1955

1960

1969

1980

14,5
12,6
115,1
117
139
84,2

14,9
14,3
104,2
89
102
87,2

17,8
16,1
110,5
124
132
93,9

23,5
21,5
109,3
158
166
95,2

25,4
23,1
109,9
104
113
92,0

Plony głównych ziemiopłodów w dt/ha
4 zboża

Ziemniaki

RSP
Gospodarstwa indywidualne
Procent
RSP
Gospodarstwa indywidualne
Procent
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Wyszczególnienie
Buraki cukrowe

RSP
Gospodarstwa indywidualne
Procent

1950
185
233
79,4

1955
154
202
76,2

1960
228
262
87,0

1969
234
284
82,4

1980
190
228
83,3

21,5
39,2
54,8
15,6
26,8
58,2
29,1
50,5
57,6
6,5
11,8
55,1

31,8
44,0
72,3
20,0
31,5
63,5
62,9
55,3
113,7
29,6
21,8
135,8

36,6
45,7
80,1
23,2
31,7
73,2
71,7
67,1
106,8
21,0
19,2
109,4

54,9
59,3
92,6
22,3
35,8
62,3
61,5
81,1
75,8
15,1
17,5
86,3

57,2
65,2
87,7
13,1
36,1
36,3
145,3
108,2
134,3
42,6
18,7
227,8

Obsada zwierząt gospodarskich (szt./na 100 ha)
Bydło

w tym krowy

Trzoda chlewna

Owce

RSP
Gospodarstwa indywidualne
Procent
RSP
Gospodarstwa indywidualne
Procent
RSP
Gospodarstwa indywidualne
Procent
RSP
Gospodarstwa indywidualne
Procent

Źródło: Dane z Roczników Statystycznych Rolnictwa GUS z 1961, 1971, 1981r.

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w większości zrzeszone były w oparciu
o wspólne użytkowanie ziemi. Dysponując większymi areałami gruntów ornych,
nastawiały się na mniej pracochłonne uprawy zbóż, które uprawiano przy maszynowym udziale POM. Ponadto jako jednostki gospodarki uspołecznionej miały
większy dostęp do środków produkcji, w postaci nawozów mineralnych i środków
ochrony roślin. Stąd we wszystkich analizowanych latach RSP uzyskiwały wyższy
poziom plonów 4 zbóż w stosunku do gospodarstw indywidualnych. W strukturze upraw mniej miejsca zajmowały buraki cukrowe oraz ziemniaki i w tym zakresie porównanie wypada na niekorzyść RSP. Przy rozpatrywaniu produkcji zwierzęcej warto zwrócić uwagę na bydło i krowy, których poziom był zdecydowanie
wyższy w gospodarstwach indywidualnych. Natomiast w spółdzielniach rozwijano fermowy chów trzody chlewnej, co znajduje odzwierciedlenie w analizowanej
obsadzie trzody chlewnej i owiec. Wyższe wyniki produkcyjne były w znacznej
mierze dotowane przez państwo. Dysponując około 0,5% użytków rolnych kraju,
partycypowały w puli przyznanych kredytów krótko- i długoterminowych na poziomie 2,9% w 1960 r. oraz 6,9% w 1970 r.

7. Doradcy – specjaliści do spraw rolniczych spółdzielni produkcyjnych
Problematyka udzielania porad fachowych na rzecz rolniczych spółdzielni
produkcyjnych pojawiła się wraz z ukazaniem się zarządzenia Ministra Rolnictwa
z 1961 r. o wprowadzeniu do rolniczych spółdzielni produkcyjnych agronomów-kierowników produkcji [Zarządzenie Ministra Rolnictwa, 1961]. Idea doradców
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dla RSP brała się stąd, że członkowie spółdzielni nie mieli doświadczenia w kierowaniu większymi obszarowo gospodarstwami rolnymi, a ponadto nie umieli sobie radzić z konfliktami rodzącymi się wewnątrz spółdzielni, na tle przykładowo:
dniówek obrachunkowych, deputatów, pasz dla własnych zwierząt, itp. Pierwszych
doradców zaczęto powoływać w RSP o powierzchni powyżej 200 ha. Zatrudniani
oni byli na koszt państwa na stanowiskach kierowników produkcji. Z kolei w małych spółdzielniach zatrudniano agronomów, jednego na kilka RSP. W 1961 r. zatrudniono 740 fachowców, w tym 604 (81,6%) specjalistów skierowano do dużych
RSP. Wśród tej kadry 11,1% mogło wykazać się wyższym wykształceniem, 67,2%
średnim, pozostali nie mieli co prawda formalnego wykształcenia, ale posiadali
długoletnie doświadczenie i praktykę produkcyjną [Wawrzyniak, 1991].
Początkowo spółdzielcy przyjęli niechętnie wprowadzenie do ich struktur kierownictwa fachowego, traktując ich jako rodzaj nadzoru bądź element kontrolny.
Trwał spór na temat relacji między czynnikiem fachowym a zarządem spółdzielni. W jakim stosunku ma pozostawać kierownik produkcji do przewodniczącego spółdzielni. Czyje decyzje są właściwe, kompetentne i w jakim zakresie. Czy
doradca przychodzący do spółdzielni z angażem zarządu powiatowego RSP, nie
będzie naruszał praw samorządu spółdzielczego. W trakcie pracy zawodowej wykrystalizowały się co najmniej dwie koncepcje działania służby doradczej. Jedna
koncepcja sprowadzała się do określenia roli agronomów, jako pełnomocników
i jednocześnie doradców samorządów, skierowana była na kierunek działalności
gospodarczej. Druga koncepcja zasadzała się na podziale działalności spółdzielni,
na dwa zasadnicze nurty: produkcyjny i socjalno-bytowy. Za pierwszy odcinek
miał być odpowiedzialny kierownik produkcji, za drugi, w zakres którego wchodziły sprawy związane z polepszeniem warunków socjalno-bytowych, oświatowo-kulturalnych i społeczno-politycznych członków - zarząd.
W latach 1965–1975 liczba kierowników produkcji i doradców zmalała
z 1 268 osób do 1 216, wśród których było 1 146 kierowników (94,2%), opłacanych
przez państwo. Poczynając od 1976 r. postanowiono, że tylko w nowo założonych
spółdzielniach dokonywana przez państwo refundacja zatrudnienia, będzie dotyczyć okresu 5 lat. W pozostałych spółdzielniach należy traktować fachowców z zewnątrz, jako integralną część załogi, ponosząc przy tym koszty z tym związane. Ta
nowa sytuacja była odzwierciedleniem zmiany, jaką przechodziły RSP, które coraz
częściej odchodziły od modelu typu kooperatywa, dotowana przez państwo, do
modelu samodzielnego przedsiębiorstwa rolnego.
Pozycja kierowników produkcji przechodziła określoną ewolucję. Początkowo
podpisywali deklarację członkowską, by potem przejąć funkcję przewodniczącego zarządu. Duża część dobrze funkcjonujących dziś RSP sukcesy zawdzięczała
swoim przewodniczącym, którzy swoją karierę zawodową rozpoczynali jako kie-

Charakterystyczne cechy rolniczych spółdzielni produkcyjnych funkcjonujących…

63

rownicy produkcji. Tak więc od kompetencji, zaradności i charakteru zależało,
jakie miejsce w spółdzielni wypracował sobie doradca, jaki wpływ miał na sprawy
wewnątrz spółdzielcze [Wawrzyniak 2003].

8. Charakterystyka spółdzielni produkcji rolniczej w okresie między
spisami rolnymi 2002–2010
Spółdzielnie produkcji rolniczej (SPR) stanowią podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego od prawa spółek handlowych. Przedmiotem działalności spółdzielni produkcyjnej rolniczej jest prowadzenie wspólnego
gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw
rolnych. Spółdzielnia może również prowadzić inną działalność gospodarczą.
Według W. Jóźwiaka i W. Ziętary po wejściu Polski do Unii Europejskiej i objęciu polskiego rolnictwa wspólną unijną polityką rolną, istotnie wyhamowana
została dotychczasowa silna tendencja (trwająca od początku okresu transformacji systemowej) polegająca na stałym zmniejszania się sektora gospodarstw osób
prawnych. W grupie tych gospodarstw, obejmujących także własność państwową
i spółki prawa handlowego (dawne PGR), największe spadki dotyczyły spółdzielni
produkcji rolniczej [Jóźwiak, Ziętara, 2013].
W okresie między spisami rolnymi 2002-2010 liczba spółdzielni spadła z 1158
do 828 jednostek (o 28,5%), zaś powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się
z 324,0 tys. ha do 235,4 tys. ha (o 27,4%). Odnosząc te powierzchnie do użytków
rolnych kraju, to udział spółdzielni spadł z 1,9% do 1,5%. Spadła równocześnie
liczba pracujących w SPR, z 16 tys. osób, w 2002 r. do 11,1 tys. osób w 2010 r.
(o 30,6%). Zmniejszenie zatrudnienia wpłynęło zapewnie korzystnie na wzrost
wydajności pracy, zwiększenie poziomu dniówki obrachunkowej oraz dywidendy.
Do województw dysponujących największą liczbą spółdzielni i co za tym idzie
także powierzchnią użytków rolnych należy woj. wielkopolskie (185), opolskie
(99) oraz dolnośląskie (91). Jednocześnie w woj. opolskim zajmują one 8,7% użytków rolnych, przy średniej krajowej wynoszącej 1,5%. Średnia powierzchnia jednej spółdzielni produkcji rolniczej wzrosła nieznacznie z 279,6 ha w 2002 r. do
284,5 ha w 2010 r., co może świadczyć o pewnej konsolidacji niektórych jednostek. Grunty spółdzielni, które zawiesiły swoją działalność lub były w likwidacji,
nie zasilały sąsiednich jednostek, lecz wracały do dawnych właścicieli. Największa
średnia wielkość spółdzielni występuje w woj. zachodniopomorskim (830,2 ha),
opolskim (459,1 ha) ha oraz wielkopolskim (355,0 ha). Są to już przedsiębiorstwa wielkoobszarowe, opierające swoją działalność na rachunku ekonomicznym
i zarządzane przez fachowe kadry. Spółdzielnie w pełnym zakresie mogą korzy-
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stać zarówno z dopłat bezpośrednich, jak i innych funduszy UE (PROW, spójności, itp.).
Tabela 5
Liczba spółdzielni produkcji rolniczej i powierzchnia UR między spisami
rolnymi 2002–2010

Województwo

Dolnośląskie

Liczba
Powierzchnia
Powierzchnia
spółdzielni
Średnia
użytków rolnych
użytków rolnych
produkcji
powierzchnia
w
tys.
ha
w
2002
r.
w
tys.
ha
w
2010
r.
Procent
Procent
Procent
rolniczej
jednej
2010
SPR
SPR spółdzielni
2002
Kraj
Kraj w 2010 r.
Spółdzielnie Krajowa
Spółdzielnie Krajowa
(w ha)
2002 2010
produkcji powierzchnia
produkcji powierzchnia
rolniczej
UR
rolniczej
UR
127

91

71,6

33,3

1054,9

3,2

24,9

967,5

2,6

273,3

Kujawsko-pomorskie

69

57

82,6

20,5

1090,4

1,9

14,8

1087,3

1,4

259,4

Lubelskie

63

46

68,2

14,9

1576,4

0,9

10,0

1416,6

0,7

217,7

Lubuskie

26

13

50,0

7,6

497,3

1,5

2,5

451,0

0,5

195,7

Łódzkie

72

44

61,1

5,8

1145,4

0,5

3,5

1004,4

0,3

79,5

Małopolskie

57

39

68,4

7,4

782,2

0,9

5,7

663,5

0,8

145,9

Mazowieckie

87

53

60,9

8,1

2162,4

0,4

5,1

2016,8

0,2

97,0

Opolskie
Podkarpackie

121

99

81,8

55,3

564,1

9,8

45,4

518,7

8,7

459,1

46

38

82,6

9,1

811,7

1,1

7,5

693,1

1,1

197,8

Podlaskie

28

20

71,4

8,9

1142,1

0,8

5,8

1070,3

0,5

291,7

Pomorskie

30

16

53,3

9,5

861,4

1,1

4,8

807,5

0,6

299,2

Śląskie

84

68

80,9

18,8

520,9

3,9

12,8

454,6

2,8

188,7

Świętokrzyskie

30

14

46,7

5,1

650,2

0,8

2,3

550,5

0,4

165,8

Warmińsko-mazurskie

32

20

62,5

5,4

1211,2

0,4

3,9

1055,7

0,4

193,9

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

236 185

78,4

90,4

1777,8

5,1

65,7

1789,9

3,7

355,0

25

50,0

23,9

1050,9

2,3

20,7

955,3

2,2

830,2

1158 828

71,5

324,0

16899,3

1,9

235,4

15502,7

1,5

284,5
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Źródło: Niepublikowane dane opracowane na zlecenie UTP w Bydgoszczy przez Departament Informacji GUS. Dane krajowe wg spisów rolnych z wymienionych lat.

O sposobie wykorzystania gruntów świadczy struktura zasiewów. Struktura ta
informuje nas o systemie gospodarowania, stopniu intensywności produkcji i zakresie korzystania z czynników produkcji. Strukturę zasiewów należy traktować
jako zestawienie roślin uprawnych w plonie głównym wyrażone w procentach.
W SPR zboża zajmowały od 70% do 80% powierzchni zasiewów, co można traktować jako monokulturę. Zboża przy obecnym poziomie mechanizacji, wymagają mało nakładów żywej siły roboczej. Dominującą pozycję zbóż należy trak-
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tować jako nowe zjawisko pojawiające się w całym polskim rolnictwie, nie tylko
w SPR. W sytuacji, gdy zboża zajmują w SPR ponad 70% ogólnej powierzchni
zasiewów, trudno zrealizować postulat prawidłowego następstwa roślin po sobie
(zmianowania), zachowując jednocześnie kryteria racjonalności, prawidłowego
nawożenia i ochrony środowiska. W ostatnich latach zmieniła się rola i znaczenie
roślin przemysłowych, w tym zwłaszcza rzepaku i rzepiku (ponad 20%) przy marginalnym znaczeniu ziemniaków i buraków cukrowym (reforma rynku cukru).
Wzrost poziomu uprawy omawianych roślin ma związek z ustawą o biopaliwach,
która nałożyła obowiązek dodawania biokomponentów do paliw. Porównanie
plonów uzyskiwanych w SPR w stosunku do danych krajowych, wskazuje że we
wszystkich analizowanych latach plony zbóż były zdecydowanie wyższe w SPR,
średnio o 11,4% w 2002 r. oraz o 12,1% w 2010 r. Podobne rozpiętości plonów
występowały przy analizie rzepaku i rzepiku, odpowiednio 11,1% oraz 11,6%.
Plony głównych ziemiopłodów spółdzielni produkcji rolniczej
w porównaniu do kraju (w dt/ha UR)
Zboża
Rok

Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Ziemniaki
Kraj

Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Buraki cukrowe
Kraj

Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Kraj

Tabela 6

Rzepak i rzepik
Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Kraj

2002

37,0

32,4

250

193

444

443

24,0

21,7

2003

34,1

28,7

190

179

398

410

19,9

18,6

2004

49,6

35,4

222

196

429

428

35,8

30,3

2006

36,0

26,0

199

150

407

438

30,7

26,5

2008

46,2

32,2

247

191

443

465

30,1

27,3

2009

46,3

34,8

244

191

498

543

33,8

30,8

2010

43,2

35,6

258

211

493

483

27,3

23,6

Źródło: Niepublikowane dane opracowane na zlecenie UTP w Bydgoszczy przez Departament Informacji GUS. Dane krajowe wg spisów rolnych z wymienionych lat.

Ze zrozumiałych względów wyraźne zróżnicowanie plonów głównych ziemiopłodów występowało między województwami, które należy raczej porównywać do lokalnych warunków. W 2010 r. najwyższe plony zbóż osiągnięto
w woj. zachodniopomorskim (53,2 dt/ha), opolskim (52,3 dt/ha), dolnośląskim
(45,1 dt/ha), kujawsko-pomorskim (43,4 dt/ha) czy wielkopolskim (42,6 dt/ha),
a więc w rejonach charakteryzujących się największym udziałem sektora spółdzielczego w danym województwie. Zbliżone rezultaty osiągano przy analizie plonów rzepaku i rzepiku.
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Plony głównych ziemiopłodów spółdzielni produkcji rolniczej
według województw (w dt/ha UR)
Województwo

2002
Zboża

Tabela 7

2010

Buraki
Ziemniaki cukrowe

Rzepak
i rzepik

Zboża

Buraki
Ziemniaki cukrowe

Rzepak
i rzepik

Dolnośląskie

37,0

350

451

21,9

45,1

330

526

26,9

Kujawsko-pomorskie

36,7

156

454

25,1

43,4

146

489

31,3

Lubelskie

41,8

135

488

24,0

37,7

134

522

26,6

Lubuskie

23,1

210

433

8,7

23,0

186

—

26,6

Łódzkie

27,6

130

449

28,3

29,0

152

—

27,9

Małopolskie

37,5

250

406

24,5

33,6

265

—

23,3

Mazowieckie

26,8

332

324

25,0

34,2

279

332

26,0

Opolskie

45,7

262

382

29,5

52,3

269

537

25,3

Podkarpackie

32,6

165

405

23,2

22,9

105

583

22,8

Podlaskie

22,1

—

419

37,7

30,1

—

—

27,3

Pomorskie

33,1

—

449

19,3

40,8

151

437

29,4

Śląskie

33,7

180

599

21,2

40,9

167

486

23,2

Świętokrzyskie

33,1

—

—

24,7

38,6

—

—

29,3

Warmińsko-mazurskie

25,4

—

—

25,2

33,7

175

—

15,2

Wielkopolskie

33,9

233

460

20,3

42,6

252

472

29,4

Zachodniopomorskie

47,3

213

494

26,7

53,2

122

452

29,9

Razem

37,0

250

444

24,0

43,2

258

493

27,3

Źródło: Niepublikowane dane opracowane na zlecenie UTP w Bydgoszczy przez Departament Informacji GUS.

Produkcja zwierzęca jest integralnie związana z szeroko pojętą produkcją roślinną, stanowi przy tym jej nieodłączną cześć, zapewniającą statyczną równowagę czynników produkcji. Znaczenie produkcji zwierzęcej należy rozpatrywać
poprzez pryzmat spełnianych funkcji. W latach 2002–2010 zanotowano zmiany
w pogłowiu zwierząt gospodarskich, jako następstwo występujących czynników
(ceny), stymulujących zachowanie producentów oraz podejmowanych przez nich
decyzji gospodarczych, odnośnie kierunków chowu zwierząt. Trudności produkcji zwierzęcej należy rozpatrywać poprzez pryzmat wymagań stawianych temu
kierunkowi produkcji. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podniesiono
na wyższy poziom niemal wszystkie parametry dotyczące przepisów sanitarnych,
higienicznych, pomieszczeń inwentarskich, składowania obornika i gnojowicy.
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Porównanie obsady zwierząt gospodarskich SPR w stosunku do średnich krajowych wskazuje, że osiągane rezultaty są wyraźne gorsze w odniesieniu do sektora spółdzielczości, jeśli chodzi o bydło, w tym także krowy. W 2002 r. obsada
bydła była o 44,6% niższa w stosunku do poziomu osiąganego w całym rolnictwie,
zaś w przypadku trzody chlewnej była z kolei o 42,6% wyższa. W 2010 r. w odpowiednio obsada bydła była niższa o 45,2% oraz dla trzody chlewnej wyższa
o 9,2%. Spadek produkcji trzody chlewnej w SPR był pochodną ogólnego spadku
opłacalności tego kierunku produkcji.
Tabela 8
Obsada zwierząt gospodarskich w porównaniu do kraju
(w szt./100 ha UR)
Bydło

w tym krowy

Rok

Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Kraj

2002

18,3

33,0

2003

19,1

2004

20,2

2008

Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Trzoda chlewna

Owce

Kraj

Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Spółdzielnie
produkcji
rolniczej

Kraj

7,8

17,0

156,9

110,0

2,3

2,0

34,0

8,2

18,0

146,7

115,0

2,1

2,1

33,0

8,8

17,0

140,0

104,0

2,2

1,9

22,9

36,0

9,5

17,1

110,7

96,0

1,5

2,0

2009

21,4

35,0

8,9

17,0

110,4

89,0

1,5

1,8

2010

20,3

37,0

8,5

17,1

107,0

98,0

1,3

1,7

Kraj

Źródło: Niepublikowane dane opracowane na zlecenie UTP w Bydgoszczy przez Departament Informacji GUS. Dane krajowe wg spisów rolnych z wymienionych lat

Duże zróżnicowanie obsady zwierząt gospodarskich zanotowano między województwami. Analizując obsadę bydła, można powiedzieć, że liczba
tych zwierząt gospodarskich w niektórych województwach ma śladowy charakter. Można pośrednio powiedzieć, że są to spółdzielnie bezinwentarzowe.
Natomiast pewną koncentrację produkcji trzody chlewnej typu fermowego,
można zanotować w woj. świętokrzyskim (316,0 szt./100 ha), wielkopolskim
(180,3 szt./100 ha), zachodniopomorskim (166,7 szt./100 ha) oraz kujawsko-pomorskim (157,8 szt./100 ha). Przy tej analizie występują województwa, które
podobnie jak przy analizie plonów zbóż, wskazano jako spółdzielnie o dużym
stopniu intensyfikacji produkcji rolniczej.
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Tabela 9
Obsada zwierząt gospodarskich w spółdzielniach produkcji rolniczej
według województw (w szt./100 ha UR)
2002
Województwo

2010

Bydło

w tym
krowy

Trzoda
chlewna

Owce

Bydło

w tym
krowy

Trzoda
chlewna

Dolnośląskie

10,0

4,6

44,9

0,9

7,0

3,1

6,8

—

Kujawsko-pomorskie

21,9

8,8

202,4

2,5

23,0

9,1

157,8

—

8,2

3,4

101,2

—

7,8

3,8

89,9

—

Lubelskie

Owce

Lubuskie

8,3

3,1

81,9

0,5

15,9

4,9

40,2

—

Łódzkie

12,9

4,9

198,0

2,9

12,6

6,4

139,1

—

Małopolskie

14,9

7,1

224,0

—

7,7

4,0

122,0

—

Mazowieckie

1,4

0,4

196,4

1,3

2,2

1,0

89,3

—

Opolskie

7,7

3,3

93,2

—

7,2

3,0

51,1

—

14,6

6,2

71,1

0,0

15,7

7,8

21,1

—

Podlaskie

6,7

2,4

129,0

0,4

9,8

4,8

59,5

—

Pomorskie

21,7

7,7

83,2

15,1

12,0

3,7

28,0

—

Śląskie

Podkarpackie

11,6

5,3

74,4

0,9

19,1

8,8

40,5

—

Świętokrzyskie

0,2

0,1

219,3

3,1

0,0

0,0

316,0

—

Warmińsko-mazurskie

6,1

2,6

87,1

—

3,7

1,0

102,9

—

Wielkopolskie

34,6

14,8

260,9

5,1

35,6

14,7

180,3

—

Zachodniopomorskie

23,4

10,2

182,4

—

40,0

17,0

166,7

—

Razem

18,3

7,8

156,9

2,3

20,3

8,5

107,0

—

Źródło: Niepublikowane dane opracowane na zlecenie UTP w Bydgoszczy przez Departament Informacji GUS.

Żywotność ekonomiczna gospodarstw mierzona była za pomocą wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych, wyrażonej w Europejskich Jednostkach Wielkości (ESU). Przyjęło się przeliczać, że 1 ESU stanowi równowartość
1200 euro. Za żywotne ekonomicznie uznaje się gospodarstwa rolne o wielkości
co najmniej 4 ESU. W tym świetle można ocenić, że SPR uzyskiwały wartości
wskaźnika wskazujące na wysoką towarowość produkcji rolniczej i co za tym
idzie ich dochodowość. W omawianym okresie badań w strukturze gospodarstw
spółdzielczych wskaźniki ESU pozostawały na podobnym poziomie. Nie uległ
zmianie udział gospodarstw małych ekonomicznie (do 8 ESU), a także udział
gospodarstw średnich ekonomicznie (8–40 ESU). Wzrósł natomiast nieznacznie
udział spółdzielni dużych ekonomicznie (100 i więcej ESU).
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Spółdzielnie produkcji rolniczej
według grup wielkości ekonomicznej gospodarstw w Polsce
Rok
2002
2010

Ogółem

Wielkość gospodarstw w ESU
16-40
40-100

69

Tabela 10

Do 8

8-16

1158

184

78

164

257

100 i więcej
475

100,0

15,9

6,7

14,2

22,2

41,0

828

130

56

122

177

343

100,0

15,7

6,8

14,7

21,4

41,3

Źródło: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002–2010, GUS. Warszawa 2013.

9. Uwagi końcowe
Idea rolniczych spółdzielni produkcyjnych forsowana w wersji z początków lat
50-tych była źle przyjęta przez środowisko wiejskie. Była traktowana nie tylko
jako wspólnota ziemi, ale wręcz wspólnych stosunków społecznych (rodzinnych).
Tradycyjne przywiązanie polskiego rolnika do ziemi, zostało zburzone poprzez
konieczność zespołowego gospodarowania w rolnictwie, do którego nie byli przygotowani ani pod względem produkcyjnym, organizacyjnym ani psychicznym.
Awersja do RSP była przenoszona z pokolenie na pokolenie, a konsekwencje odczuwamy do dnia dzisiejszego. Można pośrednio wnioskować, że trudności w budowaniu na wsi i obszarach wiejskich zespołów rolników, kooperatyw, stowarzyszeń, związków, itp., nie zostały przezwyciężone w ramach współczesnych realiów
gospodarczych. Z tego względu należymy do kraju, w którym stopień indywidualizmu utrzymuje się na najwyższym poziomie.
Z badań wynika, że liczba spółdzielni produkcji rolniczej ulega systematycznemu spadkowi, co ma zapewne swoje źródła w różnych czynnikach. Jedno z nich
można upatrywać w czynniku jakim jest ziemia (dopłaty bezpośrednie), drugie
zaś w innym sposobie wspólnego gospodarowania, jakimi są grupy producentów
rolnych. Grupy mogą korzystać z całego zestawu środków wsparcia finansowego,
jakie płyną z Unii Europejskiej. Zostaną tylko te spółdzielnie o najdłuższej tradycji, w których trudno wyodrębnić wkłady gruntowe, a działy produkcji pozarolniczej dominują nad częścią gospodarki rolniczej.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono sytuację rolniczych spółdzielni produkcyjnych, głównie pod względem liczbowym, od początku ich funkcjonowania (1949) do przełomu lat
1980/90. Z badań wynika, że po początkowym wzroście liczby RSP do 10,5 tys. jednostek
(1956) jednostek, nastąpił regres, który panuje do dnia dzisiejszego. Obecnie notowanych
jest 700 RSP. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne dysponując około 0,5% użytków rolnych kraju, odgrywają o wiele większą rolę w sferze form gospodarowania w rolnictwie.
RSP uzyskiwały wyższe wyniki produkcyjne w zakresie plonów zbóż i pogłowia trzody
chlewnej w porównaniu do indywidualnych gospodarstw rolnych, lecz była to produkcja
dotowana przez państwo. Obecnie rolnicze spółdzielnie produkcyjne reprezentują sobą
typ wielorodzinnego gospodarstwa rolnego o porównywalnych wynikach produkcyjnych
z innymi podmiotami gospodarczymi.
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The paper presents the situation of agricultural production cooperatives, mainly in
terms of the number, from the beginning of their functioning (1949) to the turn of the
years 1980-1990. The research shows that after an initial increase in the number of agricultural production cooperatives to 10.5 thousand of units (1956), there was a regression
which prevails to this day. Currently there are 700 of agricultural production cooperatives.
Agricultural cooperatives having about 0,5% of arable land in the country play a much
greater role in the field of agricultural enterprises. In the previous system agricultural
cooperatives were achieving higher production results in terms of yields of cereals and pig
production compared to individual farms, but it was a production subsidized by the state. Currently agricultural cooperatives represent another type of multi-family farms with
comparable production results to other agricultural economic entities.
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UPRAWA RZEPAKU OZIMEGO
W SYSTEMIE EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI1
1. Wstęp
Integrowana strategia uprawy (IPM) roślin uprawnych jest obecnie obowiązującą i zakłada udział chemicznych środków ochrony roślin, pomimo preferencji stosowania metod biologicznych i agrotechnicznych. Natomiast rolnicza
produkcja ekologiczna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na żywność wyprodukowaną bez użycia syntetycznych, chemicznych środków produkcji. Ponadto
zwiększająca się troska o środowisko naturalne człowieka także przyczynia się do
wprowadzania w rolnictwie metod, które są przyjazne dla przyrodniczego otoczenia człowieka.
Omawiane zagadnienie jest odpowiedzią na zainteresowanie ekologiczną
uprawą, w tym uprawą rzepaku w Polsce co związane jest z rosnącym zainteresowaniem konsumentów ekologicznym olejem rzepakowym tłoczonym na zimno,
które przejawia się zwiększonym popytem w sklepach oferujących żywność ekologiczną. W gospodarstwach ekologicznych obowiązuje zakaz stosowania pasz
wyprodukowanych z materiałów GMO, w związku z tym występują trudności
w żywieniu zwierząt tam chowanych. Wymusza to konieczność opracowania podstaw dla ekologicznej produkcji roślin paszowych, do których rzepak się zalicza
z uwagi na pozyskiwanie makuchów i wytłoków poprodukcyjnych. Jest to kolejny element przemawiający za podjęciem tematyki produkcji rzepaku w systemie
ekologicznej produkcji.
W krajowych artykułach brak jest danych dotyczących możliwości ochrony
rzepaku w systemie rolnictwa ekologicznego. Obecnie w kraju są jedynie poje1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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dyncze gospodarstwa ekologiczne, które podjęły się produkcji tej rośliny, głównie
z uwagi na niepewny plon oraz niewielki zbyt w kraju. Tym niemniej stopniowo
zainteresowano się produkcją ekologiczną roślin uprawnych dotychczas traktowanych jako nienadające się dla systemu ekologicznego (np. rzepak. kukurydza,
soja). Poszukuje się więc metod alternatywnych możliwych do wykorzystywania
w rolnictwie ekologicznym, w uprawie rzepaku – rośliny, która ma duże wymagania nawozowe i wymaga licznych zabiegów ochronnych. Podobna sytuacja występuje w przypadku kukurydzy, która w systemie ekologicznej uprawy doskonale
sobie radzi, pod warunkiem zachowania pewnych zasad omówionych w pracach
Michalski [2010] i Stachowicz [2013].
W niniejszym artykule zawarto podsumowanie wyników wybranych badań
prowadzonych nad testowaniem efektywnych metod uprawy i ochrony rzepaku
ozimego w warunkach gospodarstwa ekologicznego oraz zamieszczono przeglądowe wyniki z opracowań zagranicznych.

2. Stan badań
Dotychczasowe badania w Polsce prowadzone nad możliwościami zastosowania alternatywnych metod ochrony rzepaku ozimego są wyrywkowe i nieliczne
[Duda, Dubert 2007; Gwiazdowski, Gwiazdowska 2009]. W krajach sąsiednich
(np. w Niemczech, Czechach) uprawa ekologicznego rzepaku (Brassica napus) jest
już faktem. Wykonywane główne zabiegi ochronne koncentrują się wokół technik
agrotechnicznych obejmujących wykorzystanie zasiewów rzepiku (Brassica rapa)
jako pułapkowych pasów bocznych. Metody alternatywnej ochrony rzepaku
mogą być wykorzystywane także w systemie IPM, gdyż umożliwiają ograniczenie
chemizacji pól i nabywania odporności przez agrofagi na środki ochrony roślin.
Ograniczanie szkodników
W trakcie sezonu wegetacyjnego oceniano zasiedlenie roślin przez słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus) i chowacza podobnika (Ceutorhynchus assimilis = C. obstrictus) w zależności od obecności na polu z rzepakiem ozimym
„Californium” pasów bocznych z rzepikiem, który pełnił rolę rośliny pułapkowej.
W porównaniu do powierzchni rzepaku bez rzepiku, na poletku rzepaku ozimego z rzepikiem było więcej słodyszków, które głównie bytowały na rzepiku i nie
docierały do roślin rzepaku znajdujących się w centralnej części poletek doświadczalnych. To zjawisko obserwowano do stadium, kiedy rzepak osiągnął późną fazę
kwitnienia, a rzepik zawiązał strąki. Na zasiedlenie przez chowacza obecność rzepiku nie miała znacznego wpływu [Cook i in. 2004]. Potencjał alternatywnej strategii ochrony oceniano także w odniesieniu do wiosennych zasiewów rzepaku.
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Rzepik był preferowany głównie przez słodyszki, prawdopodobnie były one przywabiane silniejszym zapachem rzepiku niż rzepaku [Cook i in. 2006]. W związku
z wcześniejszym zakwitaniem rzepiku wykorzystywany jest jego efekt atrakcyjności dla szkodników, które tym samym zostają odciągnięte od uprawy głównej.
W ten sposób zyskuje się czas, w którym zasiewy rzepaku ozimego osiągają fazę
rozwoju, w której żerowanie szkodników nie przyczynia się już do strat w plonie.
Atrakcyjność roślin dla szkodników wykorzystywano także w innych testach
polowych, gdzie mieszanki rzepiku, rzepaku i gorczycy wysiewano jako uprawy
pułapkowe (efektywne) w stosunku do szkodników atakujących warzywa z rodziny kapustowatych [Bohinic, Trdan 2013].
W badaniach własnych zastosowano mieszankę rzepaku ozimego „Monolit”
z rzepikiem odm. „Brachina” i „Perko”, których udział w mieszance siewnej wynosił, 5, 10 lub 15%. Niestety zastosowanie siewu mieszanego rzepaku z rzepikiem ozimym nie ograniczyło liczebności tych dwóch szkodników. Dodatkowo
wielkość uszkodzeń przez pchełki w okresie jesiennym w siewie mieszanym dla
rzepiku kształtowały się w granicach 0–16%, podczas kiedy dla roślin rzepaku
były to wartości w przedziale 19–38%. Rzepak w siewie czystym uszkodzony był
przez pchełki na średnim poziomie 3–31%. Różne proporcje wysiewu nasion rzepiku i rzepaku nie ograniczyły uszkodzeń rzepaku ozimego [Kowalska, Remlein-Starosta 2011].
Obecność szkodników np. chowaczy i pryszczarka kapustnika (Dasineura
brassicae), który był przyczyną znacznych uszkodzeń łuszczyn rzepaku w badaniach własnych była monitorowana w odniesieniu do obecności lub braku pasów
bocznych z rzepiku ozimego. Stwierdzono, że niestety obecność tej rośliny pułapkowej nie ochroniła łuszczyn rzepaku. Dodatkowo stwierdzono, że rośliny rzepiku pomimo początkowej atrakcyjności dla szkodników w dalszej wegetacji stały
się miejscem bytowania owadów szkodliwych. Także w innych badaniach stwierdzono, że obecność roślin pułapkowych nie wpływała na liczebność chowaczy
w zasiewach rzepaku. Szczegółowe omówienie wraz z danymi zawarto w pracy
Kowalska [2014]. Inne praktyki stosowane w ochronie rzepaku w systemie ekologicznym, to wykorzystanie oprysków wyciągami roślinnymi (np. z wrotyczu), olei
roślinnych, kwasii, naturalnych pyretryn lub azadyrachtyny [Kühne i in. 2006;
Schmutterer, Huber 2005]. Dwie ostatnie wymienione substancje były również
testowane przez autorkę pracy i stwierdzono, że nie są one skuteczne, szczególnie w stosunku do słodyszka rzepakowego M. aeneus. Preparat oparty na azadyrachtynie (Neem-Azal T/S) w dawce 2,5 l /ha nie wykazał hamującego wpływu na
zdolność składania jaj przez słodyszka. Pyretryna naturalna zabezpieczała plon,
ale w sposób krótkotrwały. Najbardziej zadawalający efekt zauważono po aplikacji
oleju słonecznikowego, który ograniczał liczebność chrząszczy słodyszka w kwia-
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tostanach. Aby osiągnąć zadawalającą skuteczność tego zabiegu powinno się wielokrotnie stosować olej, gdyż po jego wyschnięciu nalatywały kolejne chrząszcze
[Weiher i in. 2007].
W badaniach własnych uwzględniono również mączkę bazaltową (w dawce
300 kg/ha) stosowaną w fazie BBCH 17 i BBCH 22 – jako czynnik fitosanitarny
i nawozowy. Drobne ziarna zmielonej skały bazaltowej zgodnie z danymi w literaturze miały blokować przepływ powietrza w przetchlinkach uniemożliwiając
oddychanie i w rezultacie doprowadzić do śmierci szkodników [Tyburski 2004;
Zagożdżon 2008]. Uzyskane rezultaty badań własnych niestety nie potwierdziły
tych założeń. Stwierdzono natomiast, że w kombinacjach, gdzie stosowano mączkę bazaltową zanotowano większą liczbę wschodów i lepsze przezimowanie roślin
w porównaniu do kombinacji, gdzie jej nie aplikowano.
W badaniach Daniel i in. [2013] także wykorzystywano mączkę do opylania
lub opryskiwania roślin. Opylanie stosowano w dawce 300-750 kg/ha (rozmiar
granul < 0.1 mm; Klinofeed), stosując rozrzutnik nawozów. Do oprysków wykorzystano ten sam produkt o rozmiarze granul 0.017 mm (Klinospray) w dawce
30-50 kg/ha z adjuwantem (Heliosol, 2 l/ha; 600 l wody/ha), stosując standardowy
opryskiwacz. Wykonano dwa lub trzy zabiegi w fazie (BBCH 51–57). W trakcie
suchej i słonecznej pogody zabiegi istotnie zredukowały uszkodzenia pąków kwiatowych do siedmiu dni po zabiegach [Daniel i in. 2013].
W celu ograniczenia szkodników w badaniach własnych wykorzystano insektycyd oparty na spinosadzie, który okazał się efektywny w przypadku ograniczenia liczebności słodyszka rzepakowego. Należy jednak pamiętać, że pierwszy zabieg powinien zostać wykonany jeszcze przy zamkniętych kwiatostanach,
na których zebrały się słodyszki. Wykonanie trzech zabiegów ze spinosadem
(24 g s.a./ha/zabieg) powinno zabezpieczyć uprawę przed tym chrząszczem. Należy także uwzględnić, że zabiegi ze spinosadem należy wykonywać po wieczornym
oblocie pszczół i z uwzględnieniem bezpieczeństwa innych owadów pożytecznych.
Zastosowanie pasu rośliny chwytnej z rzepiku nie ograniczyło szkód powodowanych przez szkodniki i nie zapobiegło stratom w plonie. Rzepik nie spełnił
(przez dłuższy czas wegetacji) zadawalającej funkcji przywabiania szkodników
i zabezpieczenia uprawy głównej. Podczas trzyletnich badań w Winnej Górze (Polowa Stacja Doświadczalna IOR PIB) nie zaobserwowano znaczącej atrakcyjności
roślin rzepiku, która pozwoliłaby na efektywne przywabienie szkodników. Jedynie
w początkowej fazie wegetacji obserwowano wczesne porażenie B. rapa przez ryjkowce i pryszczarki z uwagi na wcześniejszą fenologię rzepiku, jednak w późniejszym czasie szkodniki przeniosły się z rzepiku na rzepak (B. napus) i w ten sposób
rzepik stał się rezerwuarem szkodników. Jedynie zastosowanie opryskiwania ze
spinosadem okazało się skuteczne w ograniczaniu słodyszka rzepakowego. Po-
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dobne rezultaty otrzymano w badaniach prowadzonych przez Cook i in [2006],
gdzie stwierdzono, że pasy pułapkowe (z rzepikiem) nie są wystarczające, aby zabezpieczyć uprawę główną (rzepak) przed chowaczami, natomiast w badaniach
własnych dodatkowo stwierdzono, że były one rezerwuarem pryszczarków, które
w trakcie wegetacji przeniosły się na rzepak.
Podsumowując, obsiew rzepikiem nie miał długotrwałego wpływu na zabezpieczenie rzepaku przed szkodnikami (chowaczami, słodyszkiem i pryszczarkami). Faza rozwoju rzepiku okazała się nie bez znaczenia dla zasiedlenia przez
szkodniki, im starsze rośliny, tym silniej były przez nie porażane [Rusch, Valantin-Morison 2013]. Nie stwierdzono preferencji słodyszków rzepakowych do uszkodzeń pąków kwiatowych w zależności od nawożenia azotowego lub odmiany. Zaobserwowano natomiast, że uszkodzenia pąków roślin nawożonych azotem były
kompensowane przez zwiększoną masę nasion [Rusch, Valantin-Morison 2013].
W konkluzji wielu badań stwierdzono, że jedynie rzepak ozimy może być polecany dla rolnictwa ekologicznego, ponieważ występuje tam mniejsze zasiedlenie
szkodników oraz większa różnorodność i liczebność biegaczowatych [Veromann
i in. 2005]. Ponadto stwierdzono, że system ekologiczny zdecydowanie sprzyja występowaniu naturalnych wrogów tego szkodnika, szczególnie, jeśli pola są otoczone
miedzami i zaroślami. Notowano około sześciokrotne zwiększenie występowania
spasożytowanych larw słodyszka zebranych z pól ekologicznych w porównaniu do
prób z pól intensywnie chronionych chemicznie [Veromann i in. 2005].
Ograniczanie chwastów
W gospodarstwach ekologicznych nie można stosować herbicydów, dozwolone są jedynie metody mechaniczne oraz poprawne zmianowanie i właściwy
płodozmian, który może zapewnić ograniczenie zachwaszczenia stanowiska. We
wczesnej fazie rozwojowej można wykonać bronowanie, w przypadku siewu pasowego można zastosować glebogryzarkę miedzy pasami. Zwiększenie zagęszczenia siewu (odstęp między rzędami 33 cm) również może być przydatne przy tłumieniu chwastów, aczkolwiek należy pamiętać, że przy zgęszczonym łanie mogą
pojawić się większe problemy z chorobami. Najskuteczniejszą metodą jest odpowiednie nawożenie stanowiska (poprzez nawozy organiczne), które przyczynia
się do zwiększenia rozkrzewienia roślin rzepaku i tym samym zwiększenia ich
konkurencyjności w stosunku do chwastów w początkowej fazie wzrostu.
Plony ekologicznego rzepaku bywają zmienne, za ten fakt odpowiedzialne są
m.in. chwasty, których sucha masa, absorpcja azotu i zagęszczenie/m2 odpowiedzialne było w stopniu ok. 39% za zmienność plonowania [Valantin-Morison,
Maynard 2008]. Liczba rozgałęzień była silnie skorelowana z dostępnością azotu
i biomasą kwitnących chwastów. Stwierdzono, że minimalizacja strat w plonie jest
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możliwa, kiedy zostanie ograniczona konkurencyjność chwastów, a dostępny azot
w glebie przed siewem będzie utrzymany na poziomie ok. 100 kg/ha.
Ograniczanie patogenów
W celu zapewnienia ochrony przed patogenami najczęściej występującymi na
plantacji rzepaku (np. powodującymi suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych) w badaniach własnych stosowano mikroorganizmy pożyteczne takie jak
Trichoderma asperellum i Pythium oligandrum. Oba mikroorganizmy znajdują się
w produktach handlowych, Trifender WP (zaw. T. asperellum ) i Polyversum (zaw.
Pythium oligandrum), odpowiednio. Wykonano dwukrotne opryskiwania nalistne
w objętości 500 l wody/ha w fazie roślin BBCH 61 i BBCH 67, zastosowano dwie
dawki stymulatora wzrostu o nazwie Trifender WP (100 i 200g/ha), oraz 100 g/ha Polyversum. Stymulator wzrostu z T. asperellum stosowany w dawce podwojonej spowodował istotny wzrost masy tysiąca ziaren (MTZ) i prawdopodobnie był związany
ze zwiększeniem wielkości nasion, co może skutkować zwiększeniem ich zdolności
kiełkowania. Spowodował także istotny spadek powierzchni łodygi objętej objawami suchej zgnilizny kapustnych, w dawce pojedynczej spowodował istotny spadek
powierzchni liści porażonych przez B. cinerea [Kowalska, Remlein-Starosta 2011].
W kolejnych badaniach uwzględniono wpływ nawożenia. Na wiosnę wykonano mineralne nawożenie, zastosowano produkt handlowy Plantos (0-8-18)
w dawce 150 kg/ha, który zabezpieczył składniki odżywcze: P2O5 12 kg/ha, K2O
27 kg/ha, MgO 12 kg/ha i S 18 kg/ha. Powierzchnie doświadczalne były nawożone
gnojowicą ekologiczną (rozcieńczoną 160 l gnojowicy i 140 l wody), która dostarczyła 80 kg azotu, na powierzchniach kontrolnych nie wprowadzono nawożenia
organicznego. Na całej powierzchni przedplonem była facelia. Rzepak wysiano
w szerokim pasie (25 cm). Siew czysty rzepaku ozimego, niezaprawionego, odm.
„Californium” wykonano na dwóch identycznych powierzchniach, jedną z nich
obsiano pasem rzepiku odm. „Brachina” o szer. 1,5 m. Na równych częściach
wszystkich pól zastosowano Trifender (T. asperellum) – mikrobiologiczny stymulator wzrostu, który był stosowany w dawce 200 g produktu/ha, 300 l wody/ha.
Wykonano trzy opryski - pierwszy jesienią w fazie BBCH 46, drugi w BBCH 55,
a trzeci w BBCH 61. Skuteczność ochrony przed patogenami została oceniona
poprzez ocenę procentowej powierzchni łuszczyn wykazujących objawy porażenia przez Alternata brassicae, A. brassicola i A. alternata Zabiegi mikrobiologiczne ograniczyły występowanie czerni krzyżowych powodowanej przez kompleks
patogenów Alternata spp. oraz zwiększyły wielkość plonu i masę tysiąca ziaren,
nie zwiększyły natomiast zawartości oleju w ziarnie. Wyniki zostały szczegółowo
omówione w pracy Kowalska i Remlein-Starosta [2014]. Obecność rzepiku nie
miała wpływu na obecność objawów chorobowych w rzepaku.
Średnie plony oscylowały wokół 2,3 - 3,4 tony z hektara.
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3. Podsumowanie badań własnych – wnioski
l

l

l

l

l

l

l

l

l

W okresie jesiennym obserwowano tendencję silniejszego uszkadzania przez
pchełki roślin rzepiku (zarówno odmiany Brachina, jak i Perko) w porównaniu
do rzepaku ozimego.
Zastosowanie siewu mieszanego rzepaku z rzepikiem ozimym (5, 10 i 15%
udziału z mieszance siewnej) nie ograniczyło liczebności szkodników –
słodyszka rzepakowego i chowaczy. Obserwowano wysoką presję szkodników
silnie obniżających plony. Różne proporcje wysiewu nasion rzepiku i rzepaku
nie spowodowały ograniczeń uszkodzeń rzepaku ozimego.
Po stosowaniu mączki bazaltowej zanotowano większą liczbę wschodów
i lepsze przezimowanie roślin w porównaniu do kombinacji, gdzie jej nie
aplikowano. Zastosowanie mączki bazaltowej nie ograniczyło szkodliwości
owadów oraz w niewielkim stopniu spełniło funkcję nawozu dla rośliny.
Obsiew rzepikiem w pasach okalających pole rzepaku w siewie czystym
nie miał długotrwałego wpływu na zabezpieczenie rzepaku ozimego przed
szkodnikami (chowaczami, słodyszkiem i pryszczarkami).
Azadyrachtyna nie wykazała skuteczności, gdyż po zabiegach obserwowano
dalsze występowanie słodyszków na plantacji. Zastosowanie trzykrotnego
opryskiwania ze spinosadem w dawce 24 g substancji aktywnej/zabieg jest
skuteczne w ograniczaniu słodyszka rzepakowego.
Po zabiegach opartych na T. asperellum obserwowano istotny spadek
powierzchni łodygi objętej objawami suchej zgnilizny kapustnych i istotny
spadek powierzchni liści porażonych przez B. cinerea. Zabiegi mikrobiologiczne
ograniczyły występowanie chorób powodowanych przez Alternata brassicae,
A. brassicicola i A. alternata oraz zwiększyły wielkość plonu i masę tysiąca
ziaren, nie zwiększyły natomiast zawartości oleju w ziarnie.
Plony rzepaku uprawianego w gospodarstwie ekologicznym mogą być niższe
nawet do 50% w porównaniu do gospodarstw z integrowaną produkcja roślinną,
średnie plony rzepaku uzyskane z pól eksperymentalnych wynosiły 2,3-3,4
tony z hektara.
Najskuteczniejszą metodą ograniczania chwastów jest odpowiednie nawożenie
stanowiska (poprzez nawozy organiczne), które przyczynia się do zwiększenia
rozkrzewienia roślin rzepaku i tym samym zwiększenia ich konkurencyjności
w stosunku do chwastów w początkowej fazie wzrostu.
Na uprawę rzepaku w systemie ekologicznym mogą się decydować jedynie
gospodarstwa o wysokiej kulturze rolnej z wieloletnim stażem gospodarowania
metodami ekologicznymi, które doprowadziły do biologicznej stabilizacji
ekosystemu gospodarstwa.
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STRESZCZENIE

W artykule omówiono wyniki prac badawczych dotyczących możliwości uprawy
rzepaku w systemie ekologicznym. Uwzględniono badania krajowe i zagraniczne, które
w głównej mierze koncentrowały się wokół wykorzystania substancji naturalnych i mikroorganizmów pożytecznych stosowanych w celu ochrony przed szkodnikami. Omówiono również wykorzystanie i efektywność roślin pułapkowych na polach rzepaku ozimego.
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OCHRONA PSZENICY OZIMEJ PRZED CHOROBAMI
PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI
1. Wstęp
Prawidłowo stosowana ochrona roślin wykonana zgodnie z tym co podane
jest w etykiecie środka chemicznego nie stanowi obecnie zagrożenia dla ludzi,
zwierząt i środowiska, a także dla konsumentów płodów rolnych [Pruszyński
i Pruszyński 2013]. Jeszcze większe bezpieczeństwo konsumentom mają zapewnić wytyczne integrowanej ochrony roślin, które weszły w życie od 1 stycznia
2014 roku [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.04.2013 r.
poz. 505]. W ustawie o środkach ochrony roślin integrowana produkcja roślin to produkcja, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze
szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska [Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. Dz. U. 2013
poz. 455].
Jednym z warunków stosowania integrowanej produkcji, której nieodzownym elementem jest integrowana ochrona roślin jest przestrzeganie zasad,
których celem jest przede wszystkim zapobieganie występowaniu agrofagów
poprzez stosowanie metody agrotechnicznej, hodowlanej i biologicznej. Jeżeli
zaistnieje zagrożenie, że ich zastosowanie nie spowodowało obniżenia wystę1 Wkład pracy: Joanna Horoszkiewicz-Janka – 50%; Marek Korbas – 25%; Krzysztof Kubsik-

15%; Anna Tratwal 10%.
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powania danego agrofaga poniżej progu ekonomicznej szkodliwości wówczas
należy zastosować metodę chemiczną. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej
ochrony roślin w Paragrafie 2 dotyczącym podjęcia działań lub metod ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi jest mowa o poprzedzeniu monitorowaniem występowania tych organizmów i uwzględnianiu aktualnej wiedzy
z zakresu ochrony roślin przed agrofagami, w tym jeżeli jest to uzasadnione, z uwzględnieniem m.in. wskazań wynikających z opracowań naukowych
umożliwiających określenie optymalnych terminów wykonania chemicznych
zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne
oraz znajomość biologii organizmów szkodliwych (programów wspomagania
decyzji).
System wspomagania decyzji w ochronie roślin stosowany jest przez praktykę rolniczą w zaawansowanych technologicznie krajach Europy Zachodniej.
W Wielkiej Brytanii opracowano „Decision Support System for Arable Crops”,
który znajduje zastosowanie w ochronie pszenicy przed wieloma patogenami
[Audsley i wsp. 2005]. Systemy wspomagania decyzji pozwalają na podstawie
wielu danych, takich jak temperatura powietrza, gleby, wilgotność, podatność
odmiany, opady atmosferyczne itp. modelować epidemię choroby. Potrzebne są
do tego celu systemy pomiarowe co jest możliwe dzięki nowoczesnym stacjom
meteorologicznym, z których informacje przekazywane są do komputera wyposażonego w odpowiedni program analizujący uzyskane informacje i zaleca przeprowadzenie zabiegu [Hostgaard i Wolny 2002; Mrówczyński 2013]. Umiejętne,
uwzględniające znajomość objawów chorób zastosowanie wyników obserwacji
nad pojawianiem się i nasileniem występowania agrofagów, przyczynia się do
zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego,
niepotrzebnego zużycia środków ochrony roślin. Pozwala również na określenie
optymalnego terminu zabiegu z uwzględnieniem wartości progu ekonomicznej szkodliwości i zadecydowanie czy zabieg należy wykonać, czy powinno się
z niego zrezygnować [Pruszyński 2012].

2. Cel, materiał i metody badawcze
Celem badań było porównanie ochrony fungicydowej opartej na tradycyjnym
schemacie – faz rozwojowych, w porównaniu ze wskazaniami systemu wspomagania decyzji na podstawie których rolnicy wykonują zabiegi opryskiwania.
System ten uwzględnia następujące choroby liści występujące w pszenicy ozimej:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdzę brunatną, rdzę żółtą oraz
chorobę podstawy źdźbła - łamliwość źdźbła.
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Badania polowe z pszenicą ozimą przeprowadzone zostały w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Baborówku w latach 2011/2012 – 2012/2013. W omawianych sezonach doświadczenie przeprowadzono na odmianie pszenicy ozimej Julius. Doświadczenie łanowe obejmowało 5 kombinacji z zabiegami i 1 kombinację
kontrolną. Powierzchnia łanu dla każdej kombinacji wynosiła 0,3 hektara. Terminy zabiegów oraz fungicydy, które zastosowano w doświadczeniu zestawiono
w tabeli 1. W trakcie wegetacji wykonywano obserwacje mające na celu wskazanie
potrzeby wykonania zabiegu w kombinacji 2 i 3. W pozostałych kombinacjach
obserwacje wykonywano około 3–4 tygodni po zabiegu. W pracy zestawiono wyniki uzyskane z obserwacji porażonych roślin wykonanych w fazie początku dojrzałości mlecznej (BBCH 73). Analizę zdrowotności przeprowadzono oceniając
po 20 roślin w 5 losowo wybranych miejscach łanu. Oceny makroskopowe były
potwierdzane obserwacjami mikroskopowymi. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Tabela 1
Terminy zabiegów oraz fungicydy, które zastosowano w doświadczeniu
Komb.
1

2

3

Faza rozwojowa
Kontrola

Fungicyd

Substancja czynna
(g)

Grupa chemiczna

—

—

—

fenpropimorf (200)

morfoliny, pochodne ketonu
difenylowego, epoksykonazol

BBCH 57 (2012 i 2013 rok) Soligor 425 EC

sprioksamina (224),
tebukonazol (148),
protiokonazol (53)

ketoaminy, triazole, triazole

BBCH 31 (2012 rok) BBCH Topsin M 500 SC
37 (2013 rok)

tiofanat metylowy (500)

benzimidazole

BBCH 57 (2012 i 2013 rok) Sparta 250 EW

tebukonazol (250)

triazole

BBCH 31

Capalo 337,5 SE

fenpropimorf (200)

morfoliny, pochodne ketonu
difenylowego, epoksykonazol

BBCH 49

Soligor 425 EC

sprioksamina (224),
tebukonazol (148),
protiokonazol (53)

ketoaminy, triazole, triazole

BBCH 31

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy (500)

benzimidazole

BBCH 49

Sparta 250 EW

tebukonazol (250)

triazole

BBCH 39

Swing Top 183 SC

dimoksystrobina (133),
epoksykonazol (50)

strobiluryny, triazole

BBCH 31 (2012 rok)
i BBCH 37 (2013 rok)

Capalo 337,5 SE

4

5
6

Źródło: Etykiety fungicydów (http://www.bip.minrol.gov.pl/).
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Tabela 2

Warunki meteorologiczne w SD Baborówko
od września 2011 roku do lipca 2013 roku
Parametry pogody
Średnia
temperatura
[oC]
Średnia temperatura z wielolecia [oC]
Suma opadów
[mm]
Suma opadów
z wielolecia
[mm]

Sezon

Miesiąc
IX

X

XI

2011/2012 16,1

9,9

3,8

2012/2013 15,0

8,6

13,6

XII

I

II

III

3,7

0,7

-3,6

6,4

5,5

-1,1

-1,9

0,0

8,7

3,8

0,5

-0,9

2011/2012 31,1

19,8

0,6

45,9

2012/2013 21,5

22,1

54,9

41,7

34,5

34,6

IV

V

VI

VII

9,9

16,0

17,0

20,2

-2,1

8,8

15,5

18,5

21,1

-0,3

3,3

8,3

13,9

16,6

18,8

76,5

35,9

12,1

23,0

76,7

97,8

92,6

23,6

46,8

34,7

29,5

10,9

69,6

102,6 59,9

37,7

32,5

23,5

30,9

29,5

50,6

61,8

80,1

Źródło: Stacja Meteorologiczna IUNG w Baborówku.

3. Wyniki
W przeprowadzonych doświadczeniach łanowych w trakcie wegetacji obserwowano występowanie na liściach następujących chorób: mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis), brunatnej plamistości liści (Drechslera
tritici-repentis), septoriozy liści (Phaeosphaeria nodorum, Mycosphaerella graminicola). Kłosy porażone były przez sprawcę septoriozy plew (Phaeosphaeria
nodorum) oraz fuzariozy kłosów (Fusarium spp.). W latach badań obserwowano niewielki procent roślin z objawami łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli
podstawy źdźbła. System wspomagania decyzji w każdym sezonie wegetacyjnym wskazywał potrzebę wykonania dwóch zabiegów przy użyciu fungicydów.
W pierwszym roku badań system wspomagania zalecił wykonanie zabiegu
(kombinacja 2 i 3) w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31). Był to taki sam termin zabiegu jak w terminach rekomendowanych dla plantatorów rolnych (kombinacja 4 i 5). W roku 2013 pierwszy zabieg zgodnie ze wskazaniami systemu
wykonano w fazie widocznego liścia flagowego (BBCH 37). W obu sezonach
badawczych system wskazał na potrzebę wykonania zabiegu w fazie kłoszenia
– BBCH 57 (odsłania się 70% kwiatostanu). Drugi zabieg wykonany zgodnie
z zaleceniami systemu był wykonany w późniejszej fazie w porównaniu do sto-
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sowanych w standardowym schemacie (BBCH 49). We wcześniejszych badaniach Horoszkiewicz-Janka i wsp. [2010] system wspomagania decyzji w ochronie pszenicy ozimej zalecał również późniejsze wykonanie zabiegów fungicydowych w porównaniu z zabiegami standardowymi. W trzech spośród czterech lat
badań system zalecił wykonanie zabiegu w fazie BBCH 39, a w czwartym roku
badań w fazie BBCH 47.
W przebiegu pogody należałoby zwrócić uwagę przede wszystkim na rozkład temperatur w poszczególnych miesiącach porównywanych lat badań. Był
on zbliżony do średniej temperatury z wielolecia w miesiącach od września
do listopada (okres jesiennej wegetacji roślin). W sezonie 2011/2012 średnia
temperatura miesiąca spadła w lutym do –3,6°C i była niższa od średniej temperatury z wielolecia o 3,3°C. Po dość ciepłych wcześniejszych miesiącach tak
gwałtowny spadek temperatury spowodował częściowe przemarznięcie lub całkowite wymarznięcie wielu plantacji pszenicy ozimej. To z kolei miało bezpośrednie przełożenie na poziom plonowania tego gatunku w roku 2012. Nieco
inaczej wyglądał rozkład temperatur na przełomie lat 2011/2012 – temperatura
grudnia i stycznia była niższa od tej mierzonej przez ostatnich kilkadziesiąt lat
w SD Baborówko. Miesiąc luty 2013 roku był dość ciepły i temperatury przekraczały średnią temperaturę z wielolecia. Powrót zimna nastąpił w II i III dekadzie
marca. To sprawiło, że wegetacja roślin ruszyła dopiero na początku kwietnia,
ale kondycja roślin była lepsza (w porównaniu do wiosny 2012) i nastąpiła poprawa plonowania.
Procent porażonych roślin przez sprawcę mączniaka prawdziwego był wysoki i w pierwszym roku badań w fazie początku dojrzałości mlecznej (BBCH
73) w kombinacji kontrolnej wynosił 50%, a w drugim roku 100% (tabela 3).
W wyniku zastosowanych zabiegów w kombinacjach, w których wykonano
zabiegi zgodnie ze wskazaniami systemu wspomagania decyzji zanotowano
zmniejszenie porażenia średnio o 51% (DSS I) i 40% (DSS II) ocenianych roślin (tabela 3). Wykonanie tylko jednego zabiegu w sezonie przy użyciu fungicydu w roku 2013, w którym 100% roślin pszenicy było z objawami mączniaka
prawdziwego w kombinacji kontrolnej nie było wystarczające aby dobrze ochronić łan pszenicy. W 2013 roku pomimo wykonania drugiego zabiegu nasilenie
mączniaka prawdziwego w obiektach, w których stosowano fungicydy w terminach i dawkach wskazanych przez system w fazie początku dojrzałości mlecznej
(BCH 73) było wysokie i wynosiło odpowiednio 55% porażonych roślin
(DSS I) i 52% porażonych roślin (DSS II). Podobny procent porażonych roślin
zanotowano wtedy gdy fungicydy stosowano w standardowych terminach. Było
to wynikiem silnej presji grzyba Blumeria graminis.
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Tabela 3
Procent porażonych roślin pszenicy ozimej z objawami mączniaka
prawdziwego w fazie początku dojrzałości mlecznej (BBCH 73)
L.p.

Fungicyd

% porażonych roślin
2012

2013

Średnio z lat

1.

Kontrola (bez zabiegu)

50

100

75

2.

Zabieg zgodnie z DSS - I

48

55

51

3.

Zabieg zgodnie z DSS - II

28

52

40

4.

5

55

30

5.

2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - I
2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - II

2

53

27

6.

1 zabieg (BBCH 39)

13

89

51

NIR(0,05)

2,269

3,746

2,098

Źródło: Badania własne.

Chorobą, która często występuje na terenie Wielkopolski w uprawie pszenicy
jest brunatna plamistość liści (Drechslera tritici-repentis). Notowano jej wystąpienie także w obu sezonach badań. System wspomagania decyzji nie obejmuje:
brunatnej plamistości liści, której procent porażonych roślin w fazie początku
dojrzałości mlecznej (BBCH 73) wynosił w pierwszym roku badań – 18% w kontroli, a w drugim roku badań 2% (tabela 4). Analizując średnie z lat zastosowanie zabiegów we wszystkich kombinacjach pozwoliło na istotne ograniczenie tej
choroby.
Procent roślin z objawami septoriozy liści, która rozwija się w szerokim zakresie temperatur, podwyższonej wilgotności, a konidia rozprzestrzeniają się wraz
z kroplami deszczu [Agrios 2005] w obu latach badań był wysoki. W pierwszym
roku badań wynosił 74%, a w drugim 82% (tabela 5). Zastosowanie dwóch zabiegów wg wskazań systemu wspomagania decyzji oraz standardowych terminów
pozwoliło na zmniejszenie liczby roślin z objawami choroby i wynosił on od 39
do 49%. Wykonanie tylko jednego zabiegu w obu sezonach badań było niewystarczające aby ograniczyć występowanie tej choroby. Było to wynikiem panujących
warunków atmosferycznych charakteryzujących się znaczną ilością opadów atmosferycznych.
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Tabela 4
Procent porażonych roślin pszenicy ozimej z objawami brunatnej plamistości
liści w fazie początku dojrzałości mlecznej (BBCH 73)
L.p.

Fungicyd

% porażonych roślin
2012

2013

Średnio z lat

1.

Kontrola (bez zabiegu)

18

2

9

2.

Zabieg zgodnie z DSS - I

10

0

5

3.

Zabieg zgodnie z DSS - II

8

6

7

4.

3

0

2

5.

2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - I
2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - II

3

2

2

6.

1 zabieg (BBCH 39)

2

7

4

2,165

1,438

1,245

NIR(0,05)

Źródło: Badania własne.

Tabela 5
Procent porażonych roślin pszenicy ozimej z objawami septoriozy liści w fazie
początku dojrzałości mlecznej (BBCH 73)
L.p.

Fungicyd

% porażonych roślin
2012

2013

Średnio z lat

1.

Kontrola (bez zabiegu)

74

82

78

2.

Zabieg zgodnie z DSS - I

40

45

43

3.

Zabieg zgodnie z DSS - II

44

49

47

4.

50

42

46

5.

2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - I
2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - II

49

39

44

6.

1 zabieg (BBCH 39)

59

75

39

NIR(0,05)

6,026

4,875

3,713

Źródło: Badania własne.

Występowanie septoriozy plew na kłosach było większe w drugim roku badań
i wynosiło 21% roślin z objawami choroby. Podobnie jak w przypadku septoriozy
liści zastosowanie dwóch zabiegów ograniczyło wystąpienie tej choroby. Zarówno
zabiegi wskazane przez system wspomagania decyzji jak i terminach standardowych istotnie ograniczyły wystąpienie tej choroby.
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W obu latach badań stwierdzono także wystąpienie fuzariozy kłosów (tabela
7). Choć system nie obejmuje tej choroby należy zwrócić szczególną uwagę ze
względu na możliwość wytwarzania jeszcze przed żniwami przez sprawców choroby szkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi mikotoksyn [Chełkowski 2013].
Podobnie jak w przypadku septoriozy plew wykonanie dwóch zabiegów przy użyciu fungicydów wpłynęło na ograniczenie porażonych kłosów.
Trzeba jednak pamiętać, że zakres chorób, które obejmuje omawiany system
wspomagania decyzji nie obejmuje wszystkich chorób występujących w uprawie
pszenicy. Silne wystąpienie brunatnej plamistości liści, fuzariozy kłosów lub septoriozy plew wymaga zastosowania fungicydu. Z tego powodu gdy wystąpią inne
choroby niż wymienione w systemie wspomagania należy zabieg przeprowadzić
posługując się progami szkodliwości wyznaczonymi dla danej choroby.
Średnia z lat wskazuje, że plon pszenicy ozimej uzyskany z doświadczeń łanowych w których stosowano fungicydy był statystycznie istotnie wyższy w porównaniu do kontroli (tabela 8). W pierwszym roku badań (2012) w kombinacji
3 i 5, czyli w kombinacji w której system wskazał zapotrzebowanie na wykonanie
dwóch zabiegów oraz w kombinacji w której stosowano fungicydy według standardowych terminów nie stwierdzono istotnych różnic w plonowaniu pszenicy
w stosunku do kontroli. W drugim roku badań (2013) pszenica ze wszystkich
kombinacji, w których zastosowano fungicydy plonowała istotnie lepiej w stosunku do kontroli.
Tabela 6
Procent porażonych kłosów pszenicy ozimej z objawami septoriozy plew
w fazie początku dojrzałości mlecznej (BBCH 73)
L.p.

Fungicyd

% porażonych roślin

Średnio z lat

2012

2013

10

21

15

1.

Kontrola (bez zabiegu)

2.

Zabieg zgodnie z DSS - I

3

8

6

3.

Zabieg zgodnie z DSS - II

3

11

7

4.

4

12

8

5.

2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - I
2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - II

5

7

6

6.

1 zabieg (BBCH 39)

8

19

14

1,456

Źródło: Badania własne.

2,409

1,348
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Tabela 7
Procent porażonych kłosów pszenicy ozimej z objawami fuzariozy kłosów
w fazie początku dojrzałości mlecznej (BBCH 73)
L.p.
1.

% porażonych roślin
2012
2013

Fungicyd
Kontrola (bez zabiegu)

19

25

Średnio z lat
23

2.

Zabieg zgodnie z DSS - I

7

8

8

3.

Zabieg zgodnie z DSS - II

4

8

6

4.

5

7

6

5.

2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - I
2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) - II

7

8

8

6.

1 zabieg (BBCH 39)

12

12

12

2,634

4,099

2,334

Źródło: Badania własne.

Tabela 8

Plon pszenicy ozimej
L.p.

Fungicyd

Plon
2012

2013

Średnio z lat

1.

Kontrola (bez zabiegu)

4,32

5,57

4,94

2.

Zabieg zgodnie z DSS I

4,50

5,90

5,20

3.

Zabieg zgodnie z DSS II

4,41

5,94

5,17

4.

4,51

6,24

5,37

5.

2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) I
2 zabiegi w terminach standardowych
(BBCH 31 i 49) I

4,45

6,11

5,28

6.

1 zabieg (BBCH 39)

4,61

5,77

5,19

0,174

0,185

0,122

NIR(0,05)

Źródło: Badania własne.

Tabela 9

Masa tysiąca ziaren pszenicy ozimej
L.p.

Fungicyd

MTZ
2012

2013

Średnio z lat

1.

Kontrola (bez zabiegu)

43,4

43,8

43,6

2.

Zabieg zgodnie z DSS I

45,1

44,6

44,8

3.

Zabieg zgodnie z DSS II

44,3

44,7

44,5

4.

45,4

46,0

45,7

5.

2 zabiegi w terminach standardowych (BBCH 31
i 49) I
2 zabiegi w terminach standardowych (BBCH 31
i 49) I

44,5

46,0

45,25

6.

1 zabieg (BBCH 39)

45,6

45,0

45,3

NIR(0,05)

Źródło: Badania własne.

0,833

0,716

0,527
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4. Wnioski
1. Zastosowanie ochrony według wskazań systemu wspomagania decyzji pozwoliło na zmniejszenie występowania chorób liści i kłosów, jednak nie
w każdym sezonie uzyskane różnice w plonie były istotnie wyższe w porównaniu do kontroli.
2. Przy ograniczaniu występowania chorób w sezonie nie wystarcza wykonanie
jednego zabiegu. Dwa zabiegi wykonane w terminach standardowych ograniczały rozwój chorób porównywalnie do zabiegów opartych na systemach
wspomagania decyzji..
3. Wykonanie zabiegów ukierunkowanych na zwalczanie głównych sprawców
chorób wpływało na ograniczenie rozwoju innych chorób występujących
w tych sezonach.
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OCHRONA PSZENICY OZIMEJ PRZED CHOROBAMI PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMU
WSPOMAGANIA DECYZJI

Słowa kluczowe: system wspomagania decyzji, pszenica, choroby
STRESZCZENIE

Wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku zasad integrowanej ochrony roślin ma na
celu zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanej w procesie produkcji rolniczej żywności.
Jednym z elementów zagwarantowania konsumentom zdrowej żywności jest racjonalne
stosowanie środków ochrony roślin. Do możliwości prawidłowej ochrony roślin należy
stosowanie środków ochrony roślin w optymalnym terminie, kiedy przekroczony został
wyznaczony próg ekonomicznej szkodliwości. Do tego celu służą m.in. wcześniej ustalone
wartości progów szkodliwości oraz systemy wspomagania decyzji.
W łanowych doświadczeniach z pszenicą ozimą porównano zastosowanie ochrony
fungicydowej na podstawie tradycyjnego schematu (faz rozwojowych), w których rolnicy
wykonują zabiegi opryskiwania, z ochroną według wskazań systemu wspomagania decyzji. Zastosowanie ochrony z uwzględnieniem wskazań systemu wspomagania decyzji pozwoliło na zmniejszenie występowania chorób liści i kłosów oraz wpłynęło na zwiększenie
plonu i masy tysiąca ziaren.
JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA, MAREK KORBAS, KRZYSZTOF KUBSIK, ANNA TRATWAL
PROTECTION OF WINTER WHEAT AGAINST DISEASES WITH THE USE OF DECISION
SUPPORT SYSTEM

Keywords: decision support system, wheat, diseases
SUM M A RY

Introduction of integrated plant protection on 1 January 2014 has been aimed at ensuring safety of food coming from the agricultural production process. One of the elements
of providing consumers with healthy food is reasonable use of plant protection products.
Right plant protection includes use of plant protection products at the optimal time, when
the established threshold of economic harmfulness is reached. This purpose is served by,
among other things, earlier establishment of the values of thresholds of harmfulness and
decision support systems.
Stand experiments on winter wheat compared use of fungicide protection according
to the traditional scheme (of developmental stages), where farmers conduct spraying
procedures with protection according to recommendations of decision support system.
Adopting protection according to recommendations of the system enabled to reduce the
prevalence of leaf and ear diseases and resulted in higher yield and thousand grain weight.
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ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN DLA UPRAWY PSIANKOWATYCH
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIEPROFESJONALNYCH
1. Wstęp
Rośliny psiankowate można spotkać w niemalże każdym warzywniku, a ich
uprawa cieszy się dużym powodzeniem wśród amatorów z uwagi na walory smakowe, odżywcze jak również wszechstronne zastosowanie kulinarne. Spośród roślin psiankowatych największe znaczenie mają ziemniak i pomidor.
Ziemniaki z powodzeniem można uprawiać w przydomowym ogrodzie
warzywnym, jednak wtedy najlepiej jest wybrać wczesne odmiany z podkiełkowanych bulw. Ziemniak ma duże znaczenie gospodarcze ponieważ jest rośliną masowo spożywaną przez ogół ludności. Znaczenie odżywcze ziemniaka
wiąże się z zawartością skrobi, cukrów, białka oraz cennych witamin [Cholewińska 1964].
Pomidor w uprawie amatorskiej w gruncie zajmuje jedną z ważniejszych pozycji, a jego uprawa jest znana od ponad 100–120 lat, przy czym w ostatnich
kilkudziesięciu latach powszechna jest również uprawa pod osłonami. Świeże
i przetworzone pomidory mają ogromne znaczenie w żywieniu człowieka, stanowią bogate źródło witamin, kwasów organicznych i soli mineralnych [Sikora
2005]. W ogrodach działkowych i przydomowych spotkać możemy wiele różnych odmian pomidora różniących się kolorem, pokrojem czy smakiem, spośród których dużym powodzeniem cieszą się w ostatnim czasie również odmiany
koktajlowe.
1 Wkład pracy: mgr inż. Joanna Sobczak – 50%; dr hab. Ewa Matyjaszczyk – 40%; mgr inż.

Magdalena Szulc – 10%.
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Kolejnym popularnym warzywem psiankowatym jest papryka. Amatorzy chętnie uprawiają paprykę w gruncie i pod osłonami z uwagi na wykorzystanie w naszej polskiej kuchni w postaci świeżej, w postaci cennego dodatku do wielu potraw
czy jako surowiec do przetwórstwa. Pod względem odżywczym papryka zaliczana
jest do najcenniejszych warzyw z uwagi na to, że zawiera wiele witamin, kwasów
organicznych, cukrów, białka roślinnego i soli mineralnych. [Sikora 2005].
Oberżyna, zwana również bakłażanem do niedawna była jeszcze mało popularna w Polsce, ale w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie uprawą tego warzywa zarówno wśród ogrodników jak i wśród amatorów z uwagi na wysoką wartość,
zarówno smakową jak i odżywczą. Bakłażany zawierają sole mineralne, dużo potasu, wapnia, żelaza i fosforu, a mało sodu [Ambroszczyk 2000]. Z uwagi na to,
że bakłażan jest warzywem ciepłolubnym, w polskich warunkach klimatycznych
uprawiany jest najczęściej pod osłonami.
Jednym z ważniejszych czynników decydujących o uzyskaniu dobrego pod
względem jakości i wielkości plonu jest ochrona roślin, nie pozostająca bez znaczenia w ogrodach działkowych czy przydomowych. Ogrody przydomowe zajmują powierzchnię 53,5 tys. ha [Rocznik Statystyczny 2013]. Biorąc pod uwagę to,
że rynek środków ochrony roślin dla amatorów w Polsce jest duży, jego wartość
w roku 2012 wynosiła około 28 milionów EUR, czyli około 7% wartości polskiego rynku środków ochrony roślin [Matyjaszczyk 2014], co świadczy o chętnym
stosowaniu środków chemicznych przez amatorów. Można wnioskować, że istnieje potrzeba chemicznej ochrony roślin warzywniczych. W związku ze zmianami przepisów dotyczących ochrony roślin, asortyment preparatów pozostających
do dyspozycji amatorów ulegnie zmianie. Celem pracy jest przedstawienie zmian
prawnych oraz dostępności środków do amatorskiej ochrony roślin psiankowatych w świetle nowych przepisów.

2. Metodyka badań
Zastosowano następujące metody badawcze:
1. Analiza prawodawstwa polskiego i UE w zakresie ochrony roślin. Podczas
analizy wzięto pod uwagę następujące akty prawne:
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków
ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128WE z dnia 21
października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów
 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
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2. Analiza rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem
wyodrębnienia preparatów, które zgodnie z nowymi przepisami można stosować w amatorskich uprawach roślin psiankowatych (według stanu na marzec
2014).
3. Analiza etykiet środków ochrony roślin.
Oceniono możliwości ochrony przed najpowszechniej występującymi organizmami szkodliwymi [Zalecenia ochrony roślin na lata 2012/2013] dla ziemniaka: zaraza ziemniaka, alternarioza, mszyce, stonka ziemniaczana; dla pomidora: antraknoza owoców, alternarioza, brunatna plamistość liści, szara pleśń,
zaraza ziemniaka, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek, stonka ziemniaczana, wciornastki, przędziorki; dla papryki: zgorzel siewek, szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa, przędziorki; dla bakłażana: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,
przędziorki.
Z analizy przepisów wynika, że jednym z wymogów związanych z warunkami stosowania środka ochrony roślin jest wskazanie kategorii użytkowników,
takich jak użytkownicy profesjonalni i nieprofesjonalni. Oznacza to, że użytkownicy nieprofesjonalni (czyli ci, którzy nie ukończyli szkolenia dla użytkowników profesjonalnych) będą mogli stosować tylko te środki ochrony roślin,
w których etykiecie wyraźnie wskazano, że są przeznaczone do stosowania
przez amatorów. W przypadku etykiet, które takiej informacji nie zawierają
dany środek znajdujący się w obrocie w dniu 15 czerwca 2015 r. uznawany jest
jako środek przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych. Wyjątek stanowią środki ochrony roślin znajdujące się w obrocie w dniu 15 czerwca 2015 r., przeznaczone do stosowania wyłącznie w ogrodach przydomowych,
działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach, które stają się
środkami ochrony roślin przeznaczonymi do stosowania przez użytkowników
nieprofesjonalnych oraz środki dla których nie wskazano kategorii użytkowników, a które zawierają informację o przeznaczeniu do stosowania w ogrodach
przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach,
środki te mogą być stosowane w tym zakresie przez użytkowników nieprofesjonalnych.
W opracowaniu stosowano jako synonimy pojęcia użytkownik nieprofesjonalny i użytkownik amatorski lub amator.
Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia w możliwości zakupu preparatów,
stąd celowe wydaje się przeanalizowanie możliwości ochrony chemicznej dostępnej wkrótce dla amatorów.
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3. Wyniki
Obecnie, w rejestrze środków ochrony roślin znajduje się 1196 środków ochrony roślin, spośród których 69 może być stosowanych przez amatorów, lub dozwolone będzie ich stosowanie w ochronie upraw amatorskich na mocy artykułu 83
Ustawy o środkach ochrony roślin. Zakres stosowania 23 preparatów obejmuje
rośliny psiankowate (tabela 1). W grupie tej znajduje się 14 fungicydów, 6 insektycydów i 3 herbicydy.
Tabela 1
Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania przez
nieprofesjonalistów w ochronie roślin psiankowatych w 2014r.
Nazwa środka

Substancja czynna
(grupa chemiczna)

Zakres stosowania

FUNGICYDY
Acrobat MZ 69 WG

dimetomorf
(pochodne kwasu
cynamonowego)
mankozeb
(ditiokarbaminiany)

ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka; pomidor (w gruncie):
alternarioza, zaraza ziemniaka, antraknoza owoców; pomidor (pod
osłonami): zaraza ziemniaka

Amistar 250 SC

azoksystrobina
(strobiluryny)

ziemniak: alternarioza; pomidor (w uprawie polowej): alternarioza,
zaraza ziemniaka; papryka (w uprawie tunelowej): szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa

Amistar Opti 480 SC

chlorotalonil
(ftalany)
azoksytrobina
(strobiluryny)

pomidor (pod osłonami): szara pleśń, zaraza ziemniaka

Atol 250 SC

azoksystrobina
(strobiluryny)

ziemniak: alternarioza; pomidor (w uprawie polowej): alternarioza,
zaraza ziemniaka; papryka (w uprawie tunelowej): szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa

Crocodil MZ 67,8 WG

metalaksyl-M
(fenyloamidy)
mankozeb
(ditiokarbaminiany)

ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka; pomidor (w gruncie):
alternarioza, zaraza ziemniaka

Dymas

iprodion
(dikarboksymidy)

metiram
(ditiokarbaminiany)
mandipropamid
Revus 250 SC
(amidy)
metalaksyl-M
Ridomil Gold MZ Pepite (fenyloamidy)
67,8 WG
mankozeb
(ditiokarbaminiany)

Polyram 70 WG

Zastosowania małoobszarowe:
pomidor, papryka, bakłażan (w gruncie): szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa; pomidor, papryka, bakłażan (pod osłonami): szara
pleśń, zgnilizna twardzikowa
ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka; pomidor (w gruncie):
alternarioza, zaraza ziemniaka
ziemniak: zaraza ziemniaka; pomidor (w gruncie): alternarioza,
zaraza ziemniaka
ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka; pomidor (w gruncie):
alternarioza, zaraza ziemniaka

Rovral Aquaflo 500 SC

iprodion
(dikarboksymidy)

Zastosowania małoobszarowe:
pomidor, papryka, bakłażan (w gruncie): szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa; pomidor, papryka, bakłażan (pod osłonami): szara
pleśń, zgnilizna twardzikowa

Signum 33 WG

piraklostrobina
(strobiluryny)
boskalid
(aniliny)

pomidor (w gruncie): zaraza ziemniaka, alternarioza;
pomidor (pod osłonami): szara pleśń, zaraza ziemniaka
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Substancja czynna
(grupa chemiczna)
cyprodynil
(anilinopirimidyny)
Switch 62,5 WG
fludioksonil
(fenylopirole)
tiofanat metylowy
Topsin M 500 SC
(benzimidazole)
Zaprawa Nasienna T 75 tiuram
SC/WS
(ditiokarbaminiany)
Nazwa środka
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Zakres stosowania
pomidor (w uprawie szklarniowej): szara pleśń
Zastosowania małoobszarowe
pomidor, papryka, bakłażan (w gruncie, pod osłonami i w szklarni): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
pomidor (pod osłonami): brunatna plamistość liści
pomidor, papryka: zgorzel siewek

INSEKTYCYDY

Karate Zeon 050 CS

tiachlopryd
(neonikotynoidy)
deltametryna
(pyretroidy)
lambda-cyhalotryna
(pyretroidy)

Ortus 05 SC

fenpiroksymat
(fenoksypirazole)

Calypso 480 SC
Decis Ogród 015 EW

SpinTor 240 SC
Wojownik 050 CS

spinosad
(makrocykliczne
laktony)
lambda-cyhalotryna
(pyretroidy)

ziemniak: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
ziemniak: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, pomidor: stonka
ziemniaczana
ziemniak: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
Zastosowania małoobszarowe
pomidor, papryka, oberżyna (pod osłonami): przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
ziemniak: larwy stonki ziemniaczanej, pomidor (pod osłonami):
wciornastek zachodni
ziemniak: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce

HERBICYDY
Atut 360 SL

glifosat
(aminofosfoniany)

Roundup H Hobby
Szybko Działający AL

glifosat
(aminofosfoniany)

Roundup Ultra 170 SL

glifosat
(aminofosfoniany)

ogródki działkowe i przydomowe po zbiorze roślin uprawnych,
na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin (przed
założeniem ogródka działkowego lub przydomowego): perz i inne
chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne (jednoroczne i wieloletnie)
ogrody działkowe i przydomowe (przed siewem lub sadzeniem
roślin): perz i inne uciążliwe chwasty
tereny przeznaczone na założenie ogrodu, ogrody silnie zachwaszczone wieloletnimi chwastami dwuliściennymi przed
rozpoczęciem ich uprawy: roczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

Źródło: Opracowanie własne.

4. Objawy porażenia i możliwości ochrony roślin psiankowatych przez
amatorów
Ziemniak
l Zaraza ziemniaka – objawy to nieco wgłębione, ołowianoszare plamy
nieregularnego kształtu, a na przekroju słabo porażonych kłębów, bezpośrednio
pod skórką, występują rdzawe, rozmyte plamy zgnilizny, które później brunatnieją
[Hinfner i Csak 1971]. Dla amatorów dostępnych jest pięć fungicydów:
Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf z grupy pochodnych kwasu cynamonowego,
mankozeb z grupy ditiokarbaminianów), Crocodil MZ 67,8 WG i Ridomil Gold
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MZ Pepite 67,8 WG (metalaksyl-M z grupy fenyloamidów, mankozeb z grupy
ditiokarbaminianów), Polyram 70 WG (metiram z grupy ditiokarbaminianów),
Revus 250 SC (mandipropamid z grupy amidów).
l Alternarioza ziemniaka – objawy na liściach to ciemnobrunatne, okrągłe lub
kanciaste plamy z charakterystycznym koncentrycznym strefowaniem, a na
dolnej stronie liścia widoczny jest słaby nalot zarodnikowania grzyba. Na
bulwach typowe objawy to płytkie, szaroołowiane wgłębienia (głębokości 1-3
mm), a znajdujące się w tych miejscach oczka obumierają [Chotkowski i inni
2006]. Amatorzy mają do dyspozycji sześć fungicydów: Acrobat MZ 69 WG
(dimetomorf z grupy pochodnych kwasu cynamonowego, mankozeb z grupy
ditiokarbaminianów), Amistar 250 SC i Atol 250 SC (azoksystrobina z grupy
strobiluryn), Crocodil MZ 67,8 WG i Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG
(metalaksyl-M z grupy fenyloamidów, mankozeb z grupy ditiokarbaminianów),
Polyram 70 WG (metiram z grupy ditiokarbaminianów).
l Stonka ziemniaczana – objawami żerowania młodych larw są drobne, okrągłe
twory wygryzane w środku liści. Starsze larwy wygryzają liście od brzegów,
natomiast młode chrząszcze ogryzają nie tylko liście, ale również młode łodyżki
[Hinfner i Csak 1971]. Do amatorskiej ochrony przed stonką przeznaczonych
jest pięć insektycydów: Calypso 480 SC (tiachlopryd z grupy neonikotynoidów),
Decis Ogród 015 EW (deltametryna z grupy pyretroidów), Karate Zeon 050 CS
i Wojownik 050 CS (lambda-cyhalotryna z grupy pyretroidów), SpinTor 240
SC (spinosad z grupy makrocyklicznych laktonów).
l Mszyce – szkody związane są z wysysaniem soków z roślin, co prowadzi do
zniekształcenia listków, które marszczą się, zaginają się do środka, a ostatecznie
całkowicie zwijają się i usychają. Mszyce są groźne dla ziemniaków również
jako przenosiciele wirusów [Hinfner i Csak 1971]. Dla użytkowników
nieprofesjonalnych dostępne są jedynie dwa insektycydy: Karate Zeon 050 CS
i Wojownik 050 CS (lambda-cyhalotryna z grupy pyretroidów).
Pomidor
l Zaraza ziemniaka – pierwsze objawy to wodniste, szarozielone, stopniowo
brązowiejące plamy na liściach, a z czasem ogonki liściowe, liście i łodygi
brązowieją i ulegają nekrozie. W przypadku porażenia młodych owoców
powstają szarozielone, szybko brązowiejące plamy, a zbrunatnienie sięga
w głąb miąższu. Choroba jest groźna zarówno dla pomidorów uprawianych
w polu jak i pod osłonami [Nawrocka i in. 2001]. Do amatorskiej ochrony
pomidora zarejestrowanych jest obecnie dziewięć fungicydów: Acrobat
MZ 69 WG (dimetomorf z grupy pochodnych kwasu cynamonowego,
mankozeb z grupy ditiokarbaminianów), Amistar 250 SC i Atol 250 SC
(azoksystrobina z grupy strobiluryn), Amistar Opti 480 SC (chlorotalonil
z grupy ftalanów, azoksystrobina z grupy strobiluryn), Crocodil MZ 67,8 WG
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i Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (metalaksyl-M z grupy fenyloamidów,
mankozeb z grupy ditiokarbaminianów), Polyram 70 WG (metiram z grupy
ditiokarbaminianów), Revus 250 SC (mandipropamid z grupy amidów),
Signum 33 WG (piraklostrobina z grupy strobiluryn, boskalid z grupy anilin).
Zakres stosowania wszystkich z wymienionych fungicydów (za wyjątkiem
środka Amistar Opti 480 SC) obejmuje ochronę pomidora w gruncie. Do
ochrony pomidora pod osłonami zarejestrowane są trzy fungicydy: Acrobat
MZ 69 WG, Amistar Opti 480 SC, Signum 33 WG.
l Alternarioza pomidora – pierwsze objawy to suche, ciemnobrunatne plamki
na liściach, czasami ograniczone żółtą obwódką, a na powierzchni plam
widoczne są koncentryczne i strefowo ułożone pierścienie. Podobne objawy
występują na pędach o ogonkach liściowych, z kolei na owocach, w okolicach
szypułki tworzą się rozległe plamy o wyraźnych brzegach. Choroba ma większe
znaczenie dla pomidora gruntowego, w uprawach pod osłonami występuje
sporadycznie [Nawrocka i in. 2001]. Amatorzy mają do dyspozycji osiem
fungicydów przeznaczonych do ochrony pomidora: Acrobat MZ 69 WG
(dimetomorf z grupy pochodnych kwasu cynamonowego, mankozeb z grupy
ditiokarbaminianów), Amistar 250 SC i Atol 250 SC (azoksystrobina z grupy
strobiluryn), Crocodil MZ 67,8 WG i Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG
(metalaksyl-M z grupy fenyloamidów, mankozeb z grupy ditiokarbaminianów),
Polyram 70 WG (metiram z grupy ditiokarbaminianów), Revus 250 SC
(mandipropamid z grupy amidów), Signum 33 WG (piraklostrobina z grupy
strobiluryn, boskalid z grupy anilin). Wszystkie wymienione fungicydy mają
zastosowanie w ochronie pomidora w gruncie.
l Antraknoza owoców pomidora – zwana jest również plamistością zgorzelową,
występuje tylko w uprawie polowej pomidora i powoduje masowe gnicie
owoców [Nawrocka i in. 2001]. Dla amatorów dostępny jest jeden fungicyd
Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf z grupy pochodnych kwasu cynamonowego,
mankozeb z grupy ditiokarbaminianów)
l Szara pleśń – objawy to brunatne lub szare nekrotyczne plamy na pędzie, mokra
zgnilizna tkanek owocu, gnicie owoców u szypułki, plamistość widmowa
na owocu [Nawrocka i in. 2001]. Dla amatorów zarejestrowanych jest pięć
środków: Amistar Opti 480 SC (chlorotalonil z grupy ftalanów, azoksystrobina
z grupy strobiluryn), Dymas i Rovral Aquaflo 500 SC (iprodion z grupy
dikarboksymidów), Signum 33 WG (piraklostrobina z grupy strobiluryn,
boskalid z grupy anilin), Switch 62,5 WG (cyprodynil z grupy anilinopirimidyn,
fludioksonil z grupy fenylopiroli). Do ochrony pomidora pod osłonami
przeznaczone są środki: Amistar Opti 480 SC, Dymas, Rovral Aquaflo 500 SC,
Signum 33 WG, Switch 62,5 WG, a do ochrony pomidora w gruncie można
stosować fungicydy: Dymas, Rovral Aquaflo 500 SC, Switch 62,5 WG.
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Zgnilizna twardzikowa – objawy to biały, obfity nalot grzybni na łodygach
czy owocach, w obrębie której tworzą się twardniejące, czarne grudki –
sklerocja grzyba [Nawrocka i in. 2001]. Dla użytkowników nieprofesjonalnych
zarejestrowane są trzy fungicydy, które mogą być stosowane zarówno
w ochronie pomidora w gruncie jak i pod osłonami: Dymas i Rovral Aquaflo
500 SC (iprodion z grupy dikarboksymidów), Switch 62,5 WG (cyprodynil
z grupy anilinopirimidyn, fludioksonil z grupy fenylopiroli).
Brunatna plamistość liści pomidora – objawy to żółtawe, stopniowo
brunatniejące i powiększające się plamy na górnej stronie liści oraz obfity,
brunatny lub fioletowy nalot zarodników konidialnych na dolnej stronie
liści [Nawrocka i in. 2001]. Do amatorskiej ochrony pomidora pod osłonami
przeznaczony jest jeden fungicyd: Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy z grupy
benzimidazoli).
Zgorzel siewek – objawy to brunatne, wodniste plamy na podliścieniowej
części siewek. Część kiełków może ulec porażeniu i zamiera jeszcze przed
wschodami [Sikora 2005]. Obecnie dostępna jest jedna zaprawa grzybobójcza,
która ma zastosowanie amatorskie: Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS (tiuram
z grupy ditiokarbaminianów).
Stonka ziemniaczana – uszkadza pomidory, gdy po przezimowaniu nie
znajduje w pobliżu ziemniaków. Przy dużym nalocie chrząszczy, ich żerowanie
na świeżo posadzonych, młodych roślinach może powodować duże szkody,
prowadzące nawet do całkowitego zniszczenia rozsady [Sikora 2005]. Do
amatorskiej ochrony przeznaczony jest jeden insektycyd Decis Ogród 015 EW
(deltametryna z grupy pyretroidów)
Wciornastek zachodni – objawy żerowania widoczne są na dolnej stronie
liścia, gdzie powstają nieregularne, kilkumilimetrowe, białawe plamy, które
później przebarwiają się na brązowo. Wciornastek zachodni jest zagrożeniem
w uprawie pomidora pod osłonami, jest również jednym z głównych wektorów
wirusa brązowej plamistości pomidora [Nawrocka i in. 2001]. Do amatorskiej
ochrony pomidora pod osłonami zarejestrowany jest jeden insektycyd: SpinTor
240 SC (spinosad z grupy makrocyklicznych laktonów).
Przędziorki (owocowiec, chmielowiec) – zasiedlają spodnią stronę liści (jaja,
larwy i osobniki dorosłe). Objawem żerowania przędziorka chmielowca na
liściach są jasne, drobne punkty, a gdy szkodników przybywa liście w miejscu
żerowania stają się białe. Silnie zaatakowane liście zasychają [Sikora 2005].
Do ochrony pomidora pod osłonami użytkownicy nieprofesjonalni mają do
dyspozycji jeden akarycyd Ortus 05 SC (fenpiroksymat z grupy fenoksypirazoli).

Papryka
l Szara pleśń – objawy to zbrunatnienia pokryte szarym, puszystym nalotem
w rozwidleniach pędów i na łodygach, zasychanie rdzenia łodygi, zamieranie
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i opadanie pąków kwiatowych. Objawami chorobowymi na owocach jest duża
ilość drobnych, czarnych, nieregularnych przetrwalników na ich powierzchni
jak i wewnątrz owocu. Szara pleśń występuje głównie w uprawach pod folią
[Dobrzańska i Dobrzański 2001]. W amatorskiej ochronie dostępnych jest pięć
fungicydów: Amistar 250 SC i Atol 250 SC (azoksystrobina z grupy strobiluryn),
Dymas i Rovral Aquaflo 500 SC (iprodion z grupy dikarboksymidów),
Switch 62,5 WG (cyprodynil z grupy anilinopirimidyn, fludioksonil z grupy
fenylopiroli). Wszystkie z wymienionych środków mają zastosowanie
w ochronie papryki pod osłonami. W ochronie papryki w gruncie można
stosować fungicydy Dymas, Rovral Aquaflo 500 SC, Switch 62,5 WG.
l Zgnilizna twardzikowa – objawy to strefowe zamieranie łodyg oraz biały nalot
grzyba, a wewnątrz porażonych łodyg występują czarne przetrwalniki (sklerocja)
[Dobrzańska i Dobrzański 2001]. Użytkownicy nieprofesjonalni mają do
dyspozycji pięć fungicydów: Amistar 250 SC i Atol 250 SC (azoksystrobina
z grupy strobiluryn), Dymas i Rovral Aquaflo 500 SC (iprodion z grupy
dikarboksymidów), Switch 62,5 WG (cyprodynil z grupy anilinopirimidyn,
fludioksonil z grupy fenylopiroli). Wszystkie z wymienionych środków mają
zastosowanie w ochronie papryki pod osłonami. W ochronie papryki w gruncie
można stosować fungicydy Dymas, Rovral Aquaflo 500 SC, Switch 62,5 WG.
l Zgorzel siewek – objawy to brunatnienie i gnicie kiełków, ciemnienie
łodygi, która przewęża się nitkowato, przewracanie się i zamieranie siewek
[Dobrzańska i Dobrzański 2001]. Jedyną dostępną na polskim rynku zaprawą
dla zastosowania amatorskiego jest Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS.
l Przędziorki (owocowiec, chmielowiec) – objawami żerowania przędziorka
chmielowca są liczne, drobne, żółtawe plamki na powierzchni liści, następnie
brunatnienie liści, a przy dużej liczebności szkodnika po spodniej stronie liści
widoczna jest delikatna powłoka pajęczyny [Dobrzańska i Dobrzański 2001].
Do amatorskiej ochrony zarejestrowany jest jeden akarycyd Ortus 05 SC
(fenpiroksymat z grupy fenoksypirazoli).
Oberżyna
l Szara pleśń – objawy chorobowe w postaci białego nalotu grzyba widoczne
mogą być na pędach, kwiatach, zawiązkach, a konsekwencją porażenia jest
ich zamieranie. Sprawca szarej pleśni poraża także owoce [Buczkowska 2004].
Do amatorskiej ochrony oberżyny w gruncie i pod osłonami zarejestrowane
są trzy fungicydy: Switch 62,5 WG (cyprodynil z grupy anilinopirimidyn,
fludioksonil z grupy fenylopiroli), Dymas i Rovral Aquaflo 500 SC (iprodion
z grupy dikarboksymidów).
l Zgnilizna twardzikowa – objawy to pierzasty, biały nalot najczęściej na pędach,
a także na generatywnych organach roślin [Buczkowska 2004]. Amatorzy
mają do dyspozycji trzy fungicydy przeznaczone do ochrony oberżyny
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zarówno w gruncie jak i pod osłonami: Switch 62,5 WG (cyprodynil z grupy
anilinopirimidyn, fludioksonil z grupy fenylopiroli), Dymas i Rovral Aquaflo
500 SC (iprodion z grupy dikarboksymidów).
l Przędziorki (owocowiec, chmielowiec) – objawami żerowania przędziorka
chmielowca są liczne, drobne, żółtawe plamki na powierzchni liści, następnie
brunatnienie liści, a przy dużej liczebności szkodnika po spodniej stronie
liści widoczna jest delikatna powłoka pajęczyny. Do zastosowań amatorskich
przeznaczony jest jeden akarycyd Ortus 05 SC (fenpiroksymat z grupy
fenoksypirazoli).
Wśród herbicydów zarejestrowanych dla zastosowań amatorskich dostępne są
jedynie 3 środki z glifosatem: Atut 360 SL, Roundup H Hobby Szybko Działający
AL, Roundup Ultra 170 SL. Środki te z uwagi na nieselektywne działanie mogą
być stosowane jedynie w ogródkach działkowych i przydomowych po zbiorze roślin lub na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin.

5. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy środków ochrony roślin można wnioskować, że największy asortyment środków dostępny jest w grupie fungicydów
przeznaczonych do ochrony ziemniaka, pomidora i papryki, choć w przypadku
zwalczania niektórych chorób takich jak: antraknoza owoców pomidora, brunatna plamistość liści pomidora, zgorzel siewek pomidora i papryki możliwości chemicznej ochrony są bardzo ograniczone (po jednym fungicydzie). Liczba fungicydów dostępnych dla amatorskiej ochrony oberżyny jest niewielka (3 fungicydy,
w tym 2 zawierają tą samą substancję czynną). Biorąc pod uwagę inne ważne gospodarczo choroby brakuje jakichkolwiek możliwości ochrony chemicznej przed
następującymi chorobami ziemniaka: rizoktonioza, parch srebrzysty; pomidora:
mączniak prawdziwy, zgorzel podstawy łodyg, zgnilizna pierścieniowa, zgnilizna
korzeni oraz oberżyny: zgorzel siewek. Warto zaznaczyć, że niektóre substancje
wchodzące w skład dostępnych środków zakwalifikowane są jako wysokiego ryzyka wystąpienia odporności, a należą do nich: azoksystrobina, metalaksyl-M,
piraklostrobina, boskalid, tiofanat metylowy [FRAC 2013].
Do ochrony roślin psiankowatych dla amatorów dostępnych jest bardzo niewiele insektycydów. Choć największe możliwości ochrony widoczne są w przypadku zwalczania stonki ziemniaczanej w ziemniaku, część dostępnych preparatów zawiera substancje czynne z grupy pyretroidów, dla których znane są liczne
przypadki wystąpienia odporności. Zatem ważna jest rotacja środków zawierających substancje czynne różniące się mechanizmem działania. Ograniczone są
możliwości ochrony ziemniaka przed mszycami (2 insektycydy zawierające tą
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samą substancję czynną), pomidora przed stonką ziemniaczaną (1 środek), pomidora przed wciornastkiem zachodnim (1 środek). Zarejestrowany jest jedynie
jeden akarycyd do amatorskiej ochrony pomidora, papryki i oberżyny. Amatorzy nie mają jakiejkolwiek możliwości chemicznej ochrony przed innymi ważnymi szkodnikami takimi jak: drutowce, mątwik ziemniaczany, pędraki, rolnice
w ochronie ziemniaka; mączlik szklarniowy, mszyce, miniarki, guzaki w ochronie
pomidora; mączlik szklarniowy, mszyce, wciornastki, miniarki w ochronie papryki i bakłażana.
Brak możliwości chemicznej ochrony przed wieloma ważnymi gospodarczo
patogenami czy szkodnikami roślin psiankowatych jest istotny z punktu widzenia jakości czy ilości uzyskanych warzyw. Inny ważny aspekt związany z ograniczoną liczbą środków ochrony roślin dostępnych dla amatorów to możliwość
uodparniania się organizmów szkodliwych na stosowane preparaty. Brak możliwości rotacji substancji czynnych przyczynia się do rozwoju odporności. Odporne organizmy szkodliwe, zarówno szkodniki, jak i sprawcy chorób grzybowych,
mają możliwość przemieszczania się, co może przyczynić się rozwoju odporności
w produkcji towarowej.
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ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN DLA UPRAWY PSIANKOWATYCH DO ZASTOSOWANIA
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIEPROFESJONALNYCH
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STRESZCZENIE

Ochrona roślin w ogrodach działkowych i przydomowych nie pozostaje bez znaczenia. Amatorzy chętnie wykorzystują możliwości chemicznej ochrony przed organizmami szkodliwymi, o czym świadczą dane dotyczące zużycia środków ochrony roślin przez
użytkowników nieprofesjonalnych. Obecnie do dyspozycji amatorów dostępnych jest 69
preparatów, spośród których 23 mają zastosowanie w ochronie roślin psiankowatych,
a wśród nich 14 fungicydów, 6 insektycydów i 3 herbicydy. Liczba zarejestrowanych preparatów jest niewielka. Możliwości ochrony przed wieloma znaczącymi agrofagami są
ograniczone, a w wielu przypadkach w ogóle nie można prowadzić chemicznej ochrony.
Brak lub bardzo niewielkie możliwości rotacji substancji czynnych przyczyniają się do
rozwoju odporności, z kolei organizmy szkodliwe, które wykształciły odporność w ogrodach działkowych czy przydomowych mogą się przenosić i przyczyniać do dalszego jej
rozwoju czego konsekwencją mogą być straty ekonomiczne w uprawach towarowych.
JOANNA SOBCZAK, EWA MATYJASZCZYK, MAGDALENA SZULC
PLANT PROTECTION PRODUCTS FOR NIGHTSHADES CROPPING BY UNPROFESSIONAL USERS

Keywords: plant protection, plant protection products, nightshade plants, amateurs, resistance
SUM M A RY

The plant protection in allotments and home gardens is not without significance. The
amateurs willingly use the possibilities of chemical protection against harmful organisms
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as evidenced by data concerning the consumption of plant protection products by unprofessional users. Currently, 69 preparations are available for the amateurs of which 23 products are used in the protection of nightshade plants including 14 fungicides, 6 insecticides and 3 herbicides. The number of registered preparations is small. The possibilities of
protection against many significant pests are limited and in many cases there is no possibility of chemical protection. Lack or very limited possibilities of active substances rotations
contribute to the development of resistance. Harmful organisms which are resistant in allotments or home gardens may be transmitted and contribute to the further development
of resistance and consequently may cause economic losses in commercial crops.
e-mail: J.Sobczak@iorpib.poznan.pl
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PRZYDATNOŚĆ APLIKACJI KOMPUTEROWEJ
DO WYZNACZANIA OPTYMALNEGO TERMINU
ZWALCZANIA RDZY BRUNATNEJ PSZENICY
1. Wstęp i cel
Jednym z podstawowych elementów technologii produkcji zbóż jest chemiczne zwalczanie agrofagów, którego celem jest uzyskanie wysokich i dobrej jakości
plonów. W produkcji roślinnej nie można zrezygnować ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ale trzeba zawsze mieć na uwadze, że muszą być
one używane w sposób odpowiedzialny, korzystny ekonomicznie i uwzględniający aspekt społeczny. Mając na uwadze wymagania integrowanej ochrony roślin,
ochronę środowiska i presję konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania
zmierzające do ograniczenia liczby zabiegów chemicznego zwalczania agrofagów,
przy jednoczesnym zachowaniu ich maksymalnej skuteczności. Badania naukowe
wykazały, że warunkiem do spełnienia takiego założenia jest w większym stopniu
określenie optymalnego terminu zabiegu, wyznaczonego indywidualnie dla każdego zwalczanego agrofaga, niż zastosowana dawka środka ochrony roślin. Zabieg
nie wykonany w optymalnym terminie jest nieopłacalny, a producenci ponoszą
koszty związane z ochroną roślin, które nie zwracają się w postaci uratowanego
plonu i niepotrzebnie obciążają środowisko wprowadzonym do niego preparatem
chemicznym. Dlatego tak ogromne znaczenie mają badania naukowe w wyniku
których modernizuje się, udoskonala i opracowuje nowe metody prognozowania
i sygnalizowania chemicznego zwalczania agrofagów [Bereś i in. 2007].
1 Wkład pracy: Dr inż. Anna Tratwal-50%; dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka-10%; dr inż.
Paweł K. Bereś – 10%; prof. dr hab. Felicyta Walczak – 20%; dr Andrzej Podleśny – 10%.
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Dobra praktyka ochrony roślin, jak i wymagania integrowanej produkcji
i ochrony zalecają wykonanie zabiegów w odpowiednim terminie, co wpływa na
ich skuteczność. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie rozwojem systemów wspomagania podejmowania decyzji (Decision Support Systems
– DSS). Taki program musi dać odpowiedź na trzy podstawowe pytania:
l w jakim terminie wykonać zabieg?
l czy zabieg jest uzasadniony ekonomicznie?
l jaki preparat zastosować i w jakiej dawce?
Celem pracy było oszacowanie przydatności opracowanej aplikacji komputerowej wspomagającej podjęcie decyzji o zwalczaniu rdzy brunatnej pszenicy ozimej. Aplikacja została opracowana z Zakładzie Metod Prognozowania Agrofagów
i Ekonomiki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

2. Materiał i metody
Rdza brunatna pszenicy (Puccinia recondita) jest rozpowszechniona we
wszystkich rejonach uprawy pszenicy ozimej i jarej, a jej występowanie można
obserwować we wszystkich fazach rozwojowych roślin. Choroba występuje na
terenie kraju corocznie, w zmiennym nasileniu. Pogoda, zwłaszcza temperatura
i wilgotność względna powietrza mają decydujący wpływ na przebieg poszczególnych stadiów procesu chorobowego: infekcji, okresu inkubacji i występowania objawów. Jesienią i wczesną wiosną objawy chorobowe występują przede
wszystkim na górnej stronie liści (rzadziej na dolnej), na pochwach liściowych,
sporadycznie na źdźbłach, w postaci początkowo chlorotycznych plam, a następnie brodawek – poduszeczkowatych skupień urediniospor łatwo rozsiewających
się i rozprzestrzeniających chorobę w okresie wegetacji. Skupienia te są koloru
rdzawobrunatnego, mają owalny, nieco wydłużony kształt i rozwijają się na liściach pod skórką. W miarę dojrzewania ciemnieją, a pokrywająca je skórka pęka
i zwija się tworząc „wałeczek” wokół urediniów. Na początku lipca, głównie na
dolnej stronie blaszek liściowych, niekiedy również na pochwach liściowych i na
źdźbłach, powstają owalne lub nieco wydłużone czarne, błyszczące, bo przykryte
skórką skupienia teliospor (telia) [Bereś i in. 2007].
Rdza brunatna pszenicy w przypadku wczesnego wystąpienia powoduje przedwczesne zamieranie i zasychanie liści, co prowadzi do znacznej obniżki plonu jak
i pogorszenia jego jakości. Zasiewy pszenicy ozimej silnie porażone jesienią gorzej znoszą zimowanie.
Skuteczność zabiegów chemicznych w zwalczaniu tego patogena, jest uwarunkowana przede wszystkim sprawną i niezawodną sygnalizacją właściwych terminów zabiegów. Wyznaczenie terminów zabiegów fungicydowych tylko na pod-
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stawie objawów chorobowych lub faz fenologicznych rośliny uprawnej jest mało
precyzyjne, dlatego celowym wydaje się być wykorzystywanie systemów opartych
na modelach matematycznych, opisujących rozwój agrofaga w zależności od fazy
fenologicznej rośliny i przebiegu warunków atmosferycznych. Opracowana aplikacja komputerowa powstała przy wykorzystaniu metody obliczeń sumy temperatur efektywnych potrzebnych do rozwoju choroby.

3. Wyniki
Prawidłowo prowadzony i dobrze wykorzystywany monitoring dla potrzeb
regionalnej sygnalizacji, informujący o pojawianiu się i nasileniu występowania
chorób i szkodników na plantacjach jest jednym z podstawowych elementów
współczesnej ochrony roślin. Prowadzony obecnie przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa monitoring agrofagów stanowi podstawę do informowania producentów rolnych o terminie rozpoczęcia zabiegów
na terenie działania oddziałów terenowych, jednakże nie daje szczegółowej informacji o nasileniu występowania agrofagów i rzeczywistej potrzebie wykonania
zabiegów na danej plantacji.
W celu pomocy producentom w określaniu terminu i ustalaniu potrzeby wykonania zabiegów ochroniarskich od roku 2005 prowadzony jest przez Zakład
Metod Prognozowania i Rejestracji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin – PIB
monitoring, wyniki którego publikowane są na stronie internetowej IOR – PIB
(www.ior.poznan.pl) w formie serwisu informacyjnego pt. „Sygnalizacja agrofagów” (rysunek 1). Serwis informacyjny zawiera też część edukacyjną, umożliwiającą producentowi oznaczenie agrofaga, poznanie jego biologii i indywidualną
ocenę sytuacji na plantacji w konkretnym gospodarstwie.
Celem monitoringu jest popularyzowanie na stronie internetowej IOR – PIB
informacji dotyczących nasilenia chorób i stadiów rozwojowych szkodników dla
celów prawidłowej sygnalizacji zabiegów ochrony roślin w wybranych miejscowościach. Podjęcie takich działań zostało podyktowane zapotrzebowaniem praktyki
rolniczej na tego typu informacje, wspomagające producentów w wyznaczaniu
optymalnego terminu zwalczania agrofagów i celowości tego zwalczania, którego
kryterium są progi ekonomicznej szkodliwości. Dodatkowo przy każdym agrofagu znajdują się podstawowe informacje o jego morfologii, biologii, oraz metodyki
prowadzenia obserwacji i progi ekonomicznej szkodliwości pod hasłami „Opis
i szkodliwość” oraz „Zwalczanie” [Walczak i Krasiński 2005, Pruszyński i Walczak
2006a, b].
Obecnie pracownicy IOR - PIB prowadzą obserwacje dotyczące nasilenia chorób, stadiów rozwojowych agrofagów i ich liczebności w następujących lokaliza-
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Serwis informacyjny „Sygnalizacja agrofagów”

Rysunek 1

Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin.

cjach: Winna Góra, Słupia Wielka, Baborówko, Kościelna Wieś – woj. wielkopolskie, Boguchwała, Nienadówka, Głuchów i Krzeczowice – woj. podkarpackie,
Białystok – woj. podlaskie, Toruń – woj. kujawsko-pomorskie i Sośnicowice – woj.
śląskie (rysunek 2). Producenci, których plantacje zlokalizowane są w pobliżu wymienionych punktów obserwacyjnych mogą korzystać z serwisu informacyjnego
odnośnie stadiów rozwojowych szkodników lub nasilenia występowania objawów
chorobowych, na podstawie których mogą być podejmowane decyzje o wykonaniu zabiegu ochronnego. Producenci lub doradcy w innych rejonach kraju mogą
korzystając z części edukacyjnej („Opis i szkodliwość” oraz „Zwalczanie”) serwisu
informacyjnego IOR - PIB, kontrolować swoje plantacje i podejmować decyzje
o optymalnym terminie zabiegu.
Po wybraniu rośliny uprawnej w danej miejscowości otwiera się okno ze szczegółowymi danymi z wyników obserwacji dla wytypowanych agrofagów (rysunek
3), np. rdzy brunatnej.
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Miejscowości i uprawy objęte monitorowaniem
występowania najważniejszych patogenów

Rysunek 2

Źródło: Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin.

Wyniki obserwacji na pszenicy ozimej

Rysunek 3

Źródło: Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin.

W rolnictwie zrównoważonym (proekologicznym) nie można zrezygnować ze
środków ochrony roślin. Integralną część idei rolnictwa zrównoważonego stanowi zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin, które jest rozwiązaniem
uwzględniającym oczekiwania konsumentów, zwracającym uwagę na aspekt
ekonomiczny i liczącym się z wymaganiami środowiska. Reakcją na postępujący
wzrost zużycia środków ochrony roślin jest opracowywanie i wdrażanie programów doradczych.
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Systemy DSS, funkcjonujące już w niektórych krajach w internecie, umożliwiają doradcy lub producentowi dostęp do informacji, dotyczących między innymi danych meteorologicznych, sum temperatur efektywnych, bezpośrednich
obserwacji fenologicznych, stałej lub okresowej sygnalizacji pojawiania się kolejnych stadiów rozwojowych agrofaga, wyników odłowów w pułapkach feromonowych czy zalecanych środków ochrony roślin.
W sezonie wegetacyjnym 2011–2012 weryfikowano pod względem informatycznym opracowany wcześniej system w warunkach naturalnych, głównie w rejonach południowo-wschodniej Polski. W sezonie wegetacyjnym 2012–2013,
prowadzono systematyczne obserwacje na plantacjach pszenicy ozimej pod kątem nasilenia występowania objawów rdzy brunatnej pszenicy w różnych lokalizacjach. Z wynikami przeprowadzonych prac można się zapoznać na stronie internetowej IOR – PIB (www.ior.poznan.pl), w zakładce „Sygnalizacja Agrofagów”
(rysunek 1), następnie po wyborze miejscowości Boguchwała i uprawy Pszenica
ozima (rysunek 2) należy przejść do tabeli z wynikami obserwacji dotyczącymi
rdzy brunatnej pszenicy (rysunek 3). Po wyborze „prognoza” można zapoznać się
z zaleceniami jakie sugeruje aplikacja komputerowa (rysunek 4-5). Oczywiście
finalną decyzję o konieczności wykonania zabiegu należy podjąć po obserwacji
plantacji i stwierdzeniu faktu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości.
Rysunek 4
Zalecenia aplikacji komputerowej wspomagającej podjecie decyzji o zabiegu
chemicznym przeciwko rdzy brunatnej

Źródło: Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin.
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Rysunek 5
Zalecenia aplikacji komputerowej wspomagającej podjecie decyzji o zabiegu
chemicznym przeciwko rdzy brunatnej

Źródło: Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin.

Opracowana aplikacja komputerowa wspomagająca podejmowanie decyzji
o chemicznym zwalczaniu rdzy brunatnej w pszenicy ozimej powstała przy wykorzystaniu metody obliczeń sumy temperatur efektywnych potrzebnych do rozwoju
choroby. Temperatury efektywne obliczamy począwszy od dnia, w którym nastąpiło zakażenie roślin. Ustalamy je w ten sposób, że od średniej dziennej temperatury powietrza odejmujemy 1,9°C (tzw. próg fizjologiczny). W ciągu kolejnych dni
temperatury efektywne sumujemy. Kiedy suma tych temperatur osiągnie 85°C, na
powierzchni zakażonych roślin pojawić się powinny skupienia urediniospor rdzy
brunatnej [Bereś i in. 2007]. Obserwowane plantacje zlokalizowane były w woj.
wielkopolskim, śląskim i podkarpackim. W roku badań tylko w woj. podkarpackim (Boguchwała) odnotowano większe nasilenie występowania choroby i system
zalecał wykonanie zabiegu. W Polsce dostępny jest też inny system wspomagania decyzji [Zaliwski 2009; Nieróbca i wsp. 2010], w którym jedną z chorób, jaką
uwzględniono była również rdza brunatna. Jednak wskazaniem do wykonania zabiegów nie jest, jak w przypadku omawianej aplikacji, suma temperatur efektywnych. Producent rolny musi wykonać lustrację pola i określić procent porażonych
roślin z objawami rdzy brunatnej oraz fazę rozwojową pszenicy. System na tej podstawie oraz odmiany jaka jest uprawiana wskaże lub wykluczy potrzebę wykonania
zabiegu. Inny program doradczy wspomagający podjęcie decyzji o chemicznym
zwalczaniu rdzy brunatnej testowany w warunkach Luksemburga [El Jarrroudi
i wsp. 2014] oprócz obserwacji polowych wymaga informacji o temperaturze po-
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wietrza, wilgotności i opadach. El Jarrroudi i wsp. na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzają, że przy prawidłowo wyznaczonym terminie aplikacji, jeden zabieg chemiczny w sezonie wegetacyjnym jest wystarczającą ochroną
Zaletą opracowanej aplikacji komputerowej, dostępnej na stronie internetowej
IOR – PIB, jest jej prosta obsługa – poza niezbędnymi obserwacjami polowymi
system wymaga tylko informacji o średniej dobowej temperaturze. W przypadku
większego zagrożenia plantacji pszenicy ze strony omawianej choroby w innych
miejscowościach, możliwe będzie monitorowanie i wyznaczanie optymalnego
terminu chemicznego zwalczania rdzy brunatnej w oparciu o opracowaną aplikację komputerową.

4. Wnioski
1. Systemy doradcze wspomagające podejmowanie decyzji o ochronie chemicznej zbóż są jednym z ważniejszych elementów integrowanej ochrony.
2. Opracowana aplikacja komputerowa może być przydatna w podejmowaniu
decyzji o zwalczaniu chemicznym rdzy brunatnej pszenicy ozimej, zwłaszcza
rejonach, gdzie choroba występuje rokrocznie.
3. Ważnym aspektem ochrony pszenicy przed rdzą brunatną jest również dobór
odmian odpornych.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Formy, metody i środki działalności upowszechnieniowej WODR –
Demonstracja, pokaz, instrukcja upowszechnieniowa. Wenancjusz
Kujawiński. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 51.

Demonstracja, pokaz i instrukcja upowszechnieniowa to podstawowe narzędzia pracy doradcy rolniczego zatrudnionego w publicznej, rolniczej organizacji
doradczej i wykonującego zadania upowszechnieniowe na rzecz rolników. Chociaż narzędzia te były wcześniej prezentowane w wielu stosownych publikacjach,
to ich klasyfikacja i opisy, zdaniem autora wymagały ponownego uporządkowania
- zwłaszcza w odniesieniu do aktualnie wprowadzanej w obszarze rolniczej działalności upowszechnieniowej metodyki oraz związanego z nią aparatu pojęciowego. W niniejszej pracy podjęto próbę właściwego sklasyfikowania tych trzech
podstawowych narzędzi oraz przedstawiono poprawione opisy i stosowne przykłady ich użycia w realizacji konkretnych zadań upowszechnieniowych.
Opracowanie może stanowić pomoc w posługiwaniu się w/wymienionymi narzędziami przez osoby pracujące w WODR.

Wybrane zagadnienia z ekonomiki ochrony roślin ważne dla praktyki
rolniczej. Andrzej Gmiąt. Wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach oraz Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa z siedzibą w Brzesku; Karniowice, Brzesko 2014, ss. 52.

W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu ekonomiki ochrony roślin. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi doradcom i producentom
rolnym na fakt, jak istotny jest rachunek ekonomiczny dokonany w połączeniu
z wyborem programu ochrony plantacji przed organizmami szkodliwymi. Czytelnik może zapoznać się z ekonomicznym wymiarem szkód powodowanych
przez agrofagi, poznać progi szkodliwości i zwalczania tych organizmów, a także uproszczone kalkulacje efektywności ekonomicznej chemicznych zabiegów
ochrony roślin.
Autor pokazuje jak ważna jest skuteczność zabiegu wykonanego sprawnym
technicznie opryskiwaczem, właściwym środkiem chemicznym, który chroni poniesione już w danej uprawie nakłady. Zamieszczone w końcowej części opracowania przykładowe formularze do wpisywania rodzaju wykonanych zabiegów
w danej uprawie mogą pomóc i ukierunkować w podejmowaniu właściwych decyzji w zarządzaniu, a jednocześnie stanowić dokumentację realizowanej w gospodarstwie integrowanej ochrony roślin.
Pozycja skierowana do doradców rolniczych, producentów rolnych oraz osób,
od których zależy właściwa i zgodna z zasadami realizacja integrowanej ochrony
roślin.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz
ze wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Prosimy nie używać w tym celu spacji. Spacje należy
stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie należy używać
spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także
przed i za odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu i adres
poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
„Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR M A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.
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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-
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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).
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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
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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.

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
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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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
FQNPQħNæUMKG
MWLCYUMQRQOQTUMKG
NWDGNUMKG
NWDWUMKG
đÎF\MKG
OCđQRQNUMKG
OC\QYKGEMKG
QRQNUMKG
RQFMCTRCEMKG
RQFNCUMKG
RQOQTUMKG
ħNæUMKG
ħYKúVQMT\[UMKG
YCTOKēUMQOC\WTUMKG
YKGNMQRQNUMKG
\CEJQFPKQRQOQTUMKG

2010
2011
2012
2013

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

14 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2010–2013.
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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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STRESZCZENIE

Opracowanie jest próbą oceny stanu obecnego rozwoju agroturystyki w Polsce oraz na
tej podstawie określenia kierunków jej rozwoju. W artykule przedstawiono liczbowo stan
obecny dotyczący liczebności kwater agroturystycznych oraz uwarunkowania tego stanu.
Opierając się na Dokumencie Rządowym wskazano na konieczność wspierania rozwoju
agroturystyki bazując na wysokiej atrakcyjności turystycznego potencjału polskiej wsi.
Ukazano silne strony, słabości, szanse oraz zagrożenia związane z rozwojem agroturystyki.
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Poland and on the basis of the directions of its development. The article presents the current state number for the number of lodgings and conditions of this state. Based on the
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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

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 46

2014-12-01 18:24:36

Opracowanie witryny internetowej do monitorowania zagrożenia ziemniaka

47

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
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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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POTATO BY PHYTOPHTHORA INFESTANS THE CAUSE OF POTATO LATE BLIGHT
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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].
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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
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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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1
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
2
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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

Trematocephalus cristatus

1

Xysticus cristatus

14

4

7

7

32

Xysticus sp.

58

56

20

6

140

246

112

977

2

Xysticus striatipes
Suma

391

2

228

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2
Dendrogram klasyfikacyjny zgrupowań pająków naroślinnych (miara niepodobieństwa- odległość euklidesowa)
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Źródło: Opracowanie własne.
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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.
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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

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 79

2014-12-01 18:24:37

80

Joanna Sobczak

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.
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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

Wkład pracy: Ewa Matyjaszczyk – 60%, Joanna Sobczak – 40%.
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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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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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ANALYSIS OF AVAILABLE PRODUCTS FOR PROTECTION OF PLANTS USED FOR ENERGY PURPOSES
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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

ZDR-4-2014 - 3 korekta.indd 99

2014-12-01 18:24:37

100

Bronisław Brzozowski

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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