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ARKADIUSZ SADOWSKI, WERONIKA TULLIN1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

POTRZEBY DORADCZE ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO W ZAKRESIE EKONOMIKI I TECHNOLOGII
PRODUKCJI ROLNICZEJ
Nadesłany: 7.08.2015

Zaakceptowany do druku: 25.08.2015

1. Wstęp
Podstawowym zadaniem producenta rolnego jest efektywne ekonomicznie
wytwarzanie surowców rolniczych, co w sensie ogólnospołecznym przekłada
się na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Wymaga to między innymi stałej obserwacji przyrodniczego, ekonomicznego, politycznego czy w końcu
technologicznego otoczenia gospodarstwa, co wiąże się z kolei z potrzebą zdobywania rzetelnej wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania [Dudek 2015, Orłowska 2013]. Zjawisko to jest stale obecne w działalności gospodarstw rolnych
oraz innych przedsiębiorstw, jednakże w polskim rolnictwie szczególne jego nasilenie ma miejsce w ostatnich latach i związane jest z procesem integracji z Unią
Europejską. Ważne są tu zwłaszcza dwa zasadnicze aspekty. Pierwszy dotyczy
włączenia krajowej gospodarki do wspólnego europejskiego rynku, co stwarza
nowe szanse poszerzenia rynków zbytu, ale zwiększa jednocześnie konkurencję
ze strony podmiotów pochodzących z innych państw członkowskich. Dla polskich gospodarstw rolnych rodzi to potrzebę wdrażania technik produkcyjnych
i sposobów zarządzania poprawiających ich pozycję konkurencyjną. Drugi aspekt
związany jest z objęciem polskiego rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki
Rolnej, co w skrócie sprowadza się do możliwości skorzystania z programów pomocowych oraz obowiązku spełnienia szeregu norm jakościowych. Bieżące obowiązki rolnika związane z prowadzeniem produkcji często utrudniają bądź nawet
1 Wkład pracy: A. Sadowski – 60%, W. Tullin – 40%.
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uniemożliwiają analizowanie wszystkich ważnych aspektów mających wpływ na
bliższe i dalsze możliwości rozwojowe gospodarstwa.
Stąd rodzi się potrzeba świadczenia przez instytucję doradztwa rolniczego
szerokiego zakresu usług doradczych, kształceniowych, informacyjnych i upowszechnieniowych [Kujawiński 2009], przy czym:
 działalność doradcza (doradztwo rolnicze), to swoisty rodzaj edukacji rolniczej, polegającej na automotywacyjnym i intencjonalnym współdziałaniu
doradcy rolniczego z jego rolniczym partnerem, zmierzającym do rozwiązania problemów zawodowych partnera oraz pozwalającym przygotować
go do podejmowania skutecznych działań zapobiegających niepowodzeniom w pracy, a także nabycia umiejętności samodzielnego rozpoznawania
i rozwiązywania swoich problemów,
 działalność informacyjna, to zespół czynności związanych z udostępnianiem informacji potrzebnych rolnikom w ich pracy we własnym gospodarstwie rolnym,
 działalność upowszechnieniowa, to sterowany przez publiczną rolniczą organizację doradczą przekaz innowacji od źródła ich powstania do miejsca
pełnego ich zastosowania w gospodarstwach rolników,
 działalność kształceniowa, to świadome świadczenie rolnikom różnych
form kształcenia, w ramach procesów doskonalenia lub szkolenia zawodowego, będące odpowiedzią na ich potrzeby i aspiracje intelektualne.
Świadczenie wszystkich tych usług oparte jest na podmiotowym podejściu do
rolnika i głównie wspieraniu jego aktywności w zakresie własnego rozwoju, jako
sprawnego przedsiębiorcy rolnego [Kujawiński 2009, 2013]. Takie podejście wzmacniane jest założeniami Wspólnej Polityki Rolnej, gdzie od 2007 roku beneficjenci dopłat bezpośrednich zobowiązani są do przestrzegania norm cross compliance, lecz jednocześnie mają możliwość otrzymania odpowiedniej pomocy ze strony publicznych
i uprawnionych niepublicznych organizacji doradztwa rolniczego [Wawrzyniak 2012].
Rozumienie usług doradztwa rolniczego jako partnerskiego współdziałania
doradcy i rolnika oznacza między innymi dobrowolność korzystania z nich, co
z kolei rodzi konieczność poznania potrzeb potencjalnych klientów, zdefiniowanych przez Kujawińskiego [2008] jako „stan napięcia wewnętrznego organizmu
człowieka, inicjujący i ukierunkowujący własną aktywność na zdobycie tego, co
jest ważne dla jego normalnego funkcjonowania”.
Oczywiście wyartykułowane przez klientów potrzeby nie mogą być jedynym wyznacznikiem działalności podmiotów doradczych (szczególnie publicznych), gdyż
ważną rolę pełnią też zagadnienia nie będące w polu zainteresowania producentów, nastawionych na realizację celów produkcyjnych i ekonomicznych i z racji tego
przez nich nieuświadomione [Wawrzyniak 1993]. Pomimo tego istnieje cała gama
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zagadnień, których uwzględnienie w planowaniu pracy doradczej uzależnione jest
od potrzeb producentów, a które związane są głównie z produkcyjną i ekonomiczną
sferą działania gospodarstwa. Znajomość preferencji klientów jest dla organizacji
doradczej ważna także dlatego, że wskazuje istotne z jej punktu widzenia obszary,
które powinny być w polu zainteresowania rolników, a z jakiś przyczyn nie są.
Wziąwszy pod uwagę powyższe rozważania, przeprowadzone zostały badania,
których celem było poznanie potrzeb kompetencyjnych producentów rolnych
z województwa wielkopolskiego w zakresie zagadnień technologicznych i ekonomicznych, które ze swej natury dotykają istoty prowadzenia gospodarstwa rolnego. Potrzeby te w niniejszym opracowaniu nazywane są w uproszczeniu „potrzebami doradczymi”, ponieważ mieszczą się w obszarze kompetencji rolniczych
organizacji doradczych2. Ponadto, z uwagi na to, że są czy mogą być one zaspokajane w efekcie świadczenia przez te organizacje różnych usług (doradczych,
kształceniowych, informacyjnych i upowszechnieniowych) z obszaru technologii i ekonomiki produkcji rolnej - usługi te nazwa się odpowiednio doradztwem
technologicznym i doradztwem ekonomicznym.

2. Uwagi metodyczne i charakterystyka respondentów
Określenie potrzeb doradczych dokonane zostało na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych na populacji stu rolników posiadających gospodarstwa
rolne w powiatach grodziskim i nowotomyskim, leżących w województwie wielkopolskim. Badania przeprowadzone zostały w roku 2014. Lokalizacja ta wybrana
została ze względu na znaczącą rolę rolnictwa w gospodarce obu powiatów, a także
z powodu przewagi gospodarstw rodzinnych, będących „naturalnymi” klientami
instytucji doradczych. Relatywnie niewielki dobór próby oraz jej ograniczenie do
konkretnego obszaru geograficznego nie przydaje jej waloru reprezentatywności,
jednakże można sądzić, iż wyrażona w wielu miejscach jednoznaczność poglądów wskazuje na pewne ogólne tendencje dotyczące analizowanych zagadnień
i w znacznej mierze odzwierciedla poglądy społeczności rolniczej.
Wśród respondentów (tabela 1) przeważali użytkownicy gospodarstw średnio
małych, o powierzchni od 10 do 20 ha (37 respondentów) oraz średnio dużych –
20-50 ha, których było 41. W swej zdecydowanej większości są to podmioty na
tyle małe, że nie dysponują własną kadrą zarządzającą (poza tym są to gospodarstwa rodzinne), lecz na tyle duże, że prowadzą produkcję towarową, co nakazuje
im utrzymywać pozycję konkurencyjną, a w konsekwencji czyni je potencjalnymi
klientami instytucji doradczych.
2 W szczególności są to nie tylko potrzeby doradcze, ale też kształceniowe, informacyjne i upo-

wszechnieniowe.
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Gospodarstwa respondentów według klas wielkości fizycznej
Klasy wielkości

Liczba

Do 5 ha

2

Od 5,01- 10 ha

11

Od 10,01- 15 ha

22

Od 15,01 - 20 ha

15

Od 20,01- 50 ha

41

Powyżej 50 ha

9

Razem

Tabela 1

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n=100.

W delimitacji badanych podmiotów uwzględniono też kierunek produkcji, co
wynikało z przyjętego założenia, że będzie miał on wpływ na preferowaną tematykę usług doradczych, kształceniowych, informacyjnych i upowszechnieniowych.
Uwzględniono zarówno dominujący rodzaj produkcji, który respondent mógł wybrać tylko jeden oraz kierunki dodatkowe, których mogło być kilka, w zależności od
specyfiki podmiotu (tabela 2). W dalszych analizach badane podmioty grupowane
zostały tylko według kierunku dominującego, zgodnie z przyjętym założeniem, że
to podstawowa działalność determinuje potrzeby doradcze. W analizowanej populacji dominowali producenci specjalizujący się w produkcji polowej, produkcji mleka oraz chowie trzody chlewnej. Niewielka liczba (7 gospodarstw) specjalizowała się
w produkcji bydła opasowego. Marginalna część (3 gospodarstwa) zadeklarowała
jako dominującą produkcję ogrodniczą, a żaden z podmiotów nie specjalizował się
w chowie drobiu. W dalszych badaniach nie uwzględniono dwóch ostatnich grup ze
względu na niewielką reprezentację (ogrodnictwo) lub jej brak (drób).
Badania dotyczyły analizy potrzeb w zakresie doradztwa zbiorowego, rozumianego jako uczestnictwo w kursach, szkoleniach czy konferencjach3. W wymienionych formach edukacyjnych między ich uczestnikami zachodzi interakcja
bezpośrednia, a nie pośrednia, jak np. przez mass media. W tym przypadku uwaga została skupiona na ogólnie rozumianej tematyce spotkań, gdzie uwzględnione
zostały zagadnienia technologiczne (z podziałem na poszczególne kierunki produkcji) oraz ekonomiczne. Dla każdej tematyki respondenci mogli wyrazić swoją
opinię co do jej znaczenia, poczynając od bardzo ważnej, a na nieprzydatnej kończąc (tabela 3 i 4).
3 Zakres prowadzonych badań był szerszy, a niniejszy artykuł prezentuje wyłącznie ich wybra-

ny fragment.
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Tabela 2
Gospodarstwa respondentów według deklarowanego kierunku
produkcji (liczba odpowiedzi)
Produkcja
mleka

Chów
trzody
chlewnej

Produkcja
polowa

Ogrodnictwo

Chów bydła
opasowego

Chów
drobiu

Dominująca

32

20

38

3

7

0

Drugorzędna*

9

28

47

2

17

9

Razem

41

48

85

5

24

9

Rodzaj produkcji

* istniała możliwość zadeklarowania kilku rodzajów produkcji drugorzędnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n=100.
3.

Wyniki badań

Zagadnienia technologiczne obecne są w tematyce doradczej od zarania prowadzenia tego typu działalności. Były one szczególnie ważne w okresach niedoborów żywności (między innymi w okresie realnego socjalizmu), kiedy to polityka
państwa nakierowana była na wzrost wolumenu produkcji, do czego niezbędne
było między innymi dostarczenie producentom wiedzy na temat wydajnych technik wytwarzania. Obecnie, w warunkach często występującej nadprodukcji żywności i dużej konkurencji (także międzynarodowej) problematyka technologiczna
nie jest mniej ważna, aczkolwiek jest inaczej rozumiana. Problemem jest głównie
to, jak prowadzić proces produkcyjny, aby być jednocześnie efektywnym ekonomicznie oraz konkurencyjnym cenowo. Waga tego zagadnienia jest szczególnie
widoczna na przykładzie dokonanego kilka lat temu „przesunięcia” produkcji
trzodowej (a w pewnym stopniu dotyczy to wielu innych kierunków produkcji)
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (głównie z Polski) do Europy Zachodniej
[Sadowski i inni 2013, Baer-Nawrocka i Sadowski 2013]. W główniej mierze utrata zdolności konkurencyjnych wielu podmiotów z nowych krajów członkowskich
wynikała z niedostatku kapitału rzeczowego, jednak ważna też była z pewnością
umiejętność zastosowania nowoczesnych technik wytwarzania, nakierowanych
między innymi na zmniejszenie jednostkowych nakładów, co w konsekwencji dawało bezpośrednie lub pośrednie przewagi konkurencyjne.
Z przeprowadzonych badań wynika, że producenci rolni doceniają zagadnienia technologiczne, które w większości przypadków oceniane są przez znaczną
część respondentów jako znaczące (tabela 3). Zauważyć tu można pewną prawidłowość. Otóż szczególnie w przypadku oceny tematyki technologii produkcji
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zwierzęcych widoczna jest silna zbieżność z dominującym kierunkiem produkcji.
Dla 80% producentów trzody oraz 66% producentów mleka zagadnienia związane właściwą sobie specyfiką są ważne lub bardzo ważne. Nieco inaczej wygląda to
w przypadku produkcji roślinnej, gdzie ponad połowa rolników specjalizujących
się w uprawach polowych uznała tą tematykę za średnio ważną lub nieistotną.
Rozdźwięk między podejściem do produkcji roślinnej i zwierzęcej wynikać może
z tego, że ta druga jest bardziej skomplikowana (zagadnienia związane z żywieniem, zdrowotnością, utrzymaniem budynków), przez co wymagająca większej
wiedzy. Poza tym większość norm UE dotyczy produkcji zwierzęcej, co też ma
wpływ na stosowane technologie produkcji.
Tabela 3
Znaczenie doradztwa technologicznego wśród respondentów
według dominującego kierunku produkcji
Dominujący
kierunek
produkcji

Znaczenie (%)
Bardzo ważna

Ważna

Średnio ważna

Nieprzydatna

Razem (liczba
respondentów)

Technologia produkcji polowej
Produkcja polowa

28,9

21,1

5,3

44,7

38

Trzoda chlewna

20,0

20,0

10,0

50,0

20

Produkcja mleka

25,0

25,0

3,1

46,9

32

Chów bydła
opasowego

14,3

14,3

0,0

71,4

7

Chów trzody chlewnej
Produkcja polowa

5,3

21,1

7,9

65,8

38

Trzoda chlewna

55,0

25,0

0,0

20,0

20

Produkcja mleka

6,3

0,0

9,4

84,4

32

Chów bydła
opasowego

14,3

0,0

0,0

85,7

7

Produkcja mleka
Produkcja polowa

7,9

15,8

2,6

73,7

38

Trzoda chlewna

10,0

0,0

0,0

90,0

20

Produkcja mleka

50,0

15,6

6,3

28,1

32

Chów bydła
opasowego

0,0

14,3

0,0

85,7

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n=100.

Takie podejście producentów jest uzasadnione. Ankietowani rolnicy słusznie
uważają, że ich podstawową rolą jest efektywne wytwarzanie, które w konsekwencji w największej mierze wpływa także na osiągnięcie efektów nie tylko produkcyjnych (ilość i jakość wytwarzanych wyrobów) ale też ekonomicznych, będących
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ostatecznym celem działania każdego podmiotu gospodarczego. Stąd coraz lepsze
poznawanie własnego fachu, a szczególnie związanych z nim nowości, jest myśleniem zasadnym i logicznym.
Tabela 4
Znaczenie doradztwa ekonomicznego wśród respondentów według
dominującego kierunku produkcji
Dominujący kierunek
produkcji

Znaczenie (%)
Bardzo ważna

Ważna

Średnio
ważna

Nieprzydatna

Razem (liczba
respondentów)

Rachunkowość rolnicza
Produkcja polowa

13,2

15,8

10,5

60,5

38

Trzoda chlewna

15,0

10,0

10,0

65,0

20

Produkcja mleka

3,1

25,0

9,4

62,5

32

Chów bydła opasowego

14,3

0,0

0,0

85,7

7

Produkcja polowa

2,6

81,6

38

Trzoda chlewna

20,0

5,0

0,0

75,0

20

Produkcja mleka

0,0

28,1

9,4

62,5

32

Chów bydła opasowego

0,0

0,0

14,3

85,7

7

Analizy ekonomiczne
7,9

7,9

Pozyskiwanie środków z zewnątrz
Produkcja polowa

26,3

21,1

2,6

50,0

38

Trzoda chlewna

25,0

25,0

10,0

40,0

20

Produkcja mleka

34,4

12,5

3,1

50,0

32

Chów bydła opasowego

14,3

0,0

0,0

85,7

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W tym kontekście zastanawiające są odpowiedzi ankietowanych rolników dotyczące zagadnień ekonomicznych (tabela 4). W każdym z analizowanych przypadków większość respondentów, bez względu na kierunek produkcji oceniła, że
są to zagadnienia nieprzydatne. Zakres prowadzonych badań obejmował wyłącznie sferę oceny poszczególnych zagadnień, bez uwzględniania przyczyn danego
stanu rzeczy, aczkolwiek wydaje się, że uzasadnione byłoby podjęcie kolejnych
badań pozwalających ostatecznie zweryfikować zaprezentowane poniżej próby
wyjaśnienia opisywanego zjawiska. Według autorów może być ich kilka, a żadne
z nich nie oznacza, że rolnicy nie są nastawieni na osiąganie celów ekonomicznych. Po pierwsze, po akcesji do UE i objęciu rolnictwa systemem dopłat bezpośrednich, przynajmniej w rozumieniu producentów, analizy czysto ekonomiczne
gospodarstw straciły na ostrości, ponieważ przeciętnie niemal połowa dochodów
uzyskiwana jest z dopłat bezpośrednich [Czubak i inni 2011]. Poza tym, można
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mniemać (chociaż nie wynika to bezpośrednio z dotychczasowych badań, lecz
może stanowić przyczynek do podjęcia kolejnych), iż oferta ekonomiczna publicznych instytucji doradczych ma wymiar nieco „abstrakcyjny” w porównaniu
do bardziej „realnej” i codziennej problematyki technologicznej. Rachunkowość
rolnicza FADN jest cennym źródłem wiedzy na temat stanu rolnictwa towarowego państw UE, jednakże jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym
jest ograniczone, chociażby ze względu na dość ogólny charakter raportu indywidualnego, a także jego wygenerowanie dopiero kilka miesięcy po zakończeniu
roku obrachunkowego, co powoduje, że w rozumieniu rolników może mieć on
wymiar wyłącznie historyczny. Kolejny produkt doradztwa ekonomicznego, jaki
stanowią kalkulacje rolnicze, z konieczności wykonywane są przy ujednoliconych
założeniach technologicznych, pogodowych i glebowych, co także w rozumieniu
pojedynczych producentów może przydawać im cech abstrakcyjności i oderwania od realiów jego gospodarstwa. Nie inaczej jest z notowaniami cenowymi,
które odnoszą się do danych historycznych, a także wskazują pewne wartości
uśrednione, które nie zawsze są zgodne z dynamicznie zmieniającymi się cenami
podczas sprzedaży targowiskowej. Nieco inny charakter mają plany przedsięwzięć
(biznes plany), które z założenia wykonywane są dla konkretnych podmiotów,
opisują więc realne i indywidualne problemy. Odnoszą się też do przyszłości, co
tym bardziej powinno predestynować je jako narzędzie zarządzania bieżącego
i (głównie) strategicznego. W praktyce jednak traktowane są w większości przypadków jako swoisty formalny „załącznik” przy ubieganiu się o krajowe i unijne
środki pomocowe. Inny powód deprecjonowania przez producentów doradztwa
ekonomicznego może wynikać z przedstawionej wcześniej tezy, zgodnie z którą
rola rolnika sprowadza się do właściwego prowadzenia procesów technologicznych i wytworzenia dobrego jakościowo produktu, podczas gdy uregulowania
cenowe i wynikająca z nich opłacalność produkcji stanowi domenę instytucji publicznych i będących w ich ręku instrumentów regulacyjnych. Takie podejście do
oferty ekonomicznej podmiotów doradczych ma też potencjalnie przełożenie na
ocenę doradztwa zbiorowego.
Przedstawione przykłady stanowią próbę wyjaśnienia możliwych przyczyn
małego zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi, lecz nie uznania ich
za słuszne. Umiejętność ekonomicznego spojrzenia na gospodarstwo, pomimo
wspomnianej „abstrakcyjności”, jest równie ważna co znajomość technologii produkcji i tak samo wpływa na osiągane wyniki finansowe. Kształtowanie struktury
kosztów w gospodarstwie, do czego niezbędna jest ich znajomość i bieżąca analiza
ma równie istotny wpływ na wielkość dochodu, co racjonalnie prowadzona technologia produkcji. Pewne zjawiska niezwiązane bezpośrednio z procesem wytwarzania, takie jak np. przeinwestowanie (szczególnie niebezpieczne w warunkach
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oferty pomocy publicznej) prowadzi do zachwiania proporcji pomiędzy wielkością kosztów bezpośrednich i pośrednich poprzez nieracjonalny wzrost amortyzacji, ubezpieczeń czy remontów [Sadowski 2003, Sadowski 2008]. Dla oceny
stanu rzeczy w tym zakresie w konkretnym gospodarstwie przydatna może być
np. analiza wyników rachunkowości FADN, dokonana szczególnie w długich ciągach czasowych (kilku lat), co jednakże wymaga podejścia bardziej analitycznego
zarówno ze strony rolnika, jak doradcy. Podobnie wykorzystanie kalkulacji czy
notowań cenowych, pomimo ich ogólnego i historycznego charakteru (notowane
są zdarzenia z przeszłości, których przełożenie na przyszłe relacje jest ograniczone i niepewne) może pomóc w podejmowaniu indywidualnych decyzji produkcyjnych. Przedstawione powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście możliwej
gamy wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zarządzaniu gospodarstwem.
Wśród zagadnień ekonomicznych nieco większym zainteresowaniem cieszy
się problematyka pozyskiwania środków z zewnątrz, co jest zrozumiałe w warunkach nowych zasad programów pomocowych na lata 2014-2020, co wiąże
się z potrzebą zdobycia wiedzy. W tym kontekście dziwić może to, że w większości przypadków tylko około 50% respondentów uznało to zagadnienie za bardzo ważne lub ważne. Wśród producentów bydła mięsnego było to tylko niecałe
15%, co jest o tyle interesujące, że dla tego kierunku produkcji istnieje w nowym
okresie programowania specjalna oferta pomocowa, obejmująca zarówno dopłaty
bezpośrednie, jak i wsparcie inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020. Być może
więc brak zainteresowania wynika z braku informacji.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazały na to, że pomimo szerokiej oferty ze strony
środków masowego przekazu, w tym szczególnie prasy i Internetu, nadal istnieje
wśród producentów zapotrzebowanie na usługi doradcze. Jako świadomą potrzebę respondenci wskazali przede wszystkim na potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu technologii, szczególnie dotyczącej dominującego kierunku produkcji. Inaczej przedstawia się tematyka ekonomiczna, która, obiektywnie jest równie ważna, jednakże nie jest doceniana przez producentów. Stan taki stanowi szczególne
wyzwanie dla instytucji doradczych, w tym zwłaszcza publicznych, które mają na
celu nie tylko realizację zadań komercyjnych, na które istnieje wyartykułowane
zapotrzebowanie klientów, lecz także realizację celów społecznych, a więc także
wpływania na zmianę wiedzy, zachowania i mentalności. Rodzi to potrzebę modyfikacji nie tyle oferty doradztwa ekonomicznego, co spojrzenia na jego istotę.
Ważnym wydaje się przy tym uświadomienie producentom potrzeby ekonomicz-
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nego spojrzenia na własne gospodarstwo4. Istotna jest także edukacja w zakresie
umiejętności indywidualnego wykorzystania istniejących produktów doradztwa
ekonomicznego, pomimo często ich „abstrakcyjnego” i ogólnego (to znaczy oderwanego od realiów konkretnego gospodarstwa) charakteru.
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POTRZEBY DORADCZE ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ZAKRESIE EKONOMIKI I TECHNOLOGII PRODUKCJI ROLNICZEJ

Słowa kluczowe: potrzeby doradcze, doradztwo technologiczne, doradztwo ekonomiczne
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród wielkopolskich rolników. Dotyczyły one identyfikacji potrzeb w zakresie doradztwa technologicznego i ekonomicznego. Respondenci zadeklarowali duże zainteresowanie zdobyciem
wiedzy w zakresie technologii wytwarzania, szczególnie w zakresie kierunku produkcji
dominującego w ich gospodarstwach. Doradztwo ekonomiczne, pomimo obiektywnie
dużego znaczenia, nie zostało uznane przez większość badanych rolników za ważne. Stan
taki wskazuje na konieczność modyfikacji podejścia do zagadnień ekonomicznych przez
organizacje doradcze.
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ADVISORY NEEDS OF FARMERS FROM WIELKOPOLSKA REGION OF ECONOMICS
AND AGRICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGY
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SUM M A RY

The paper presents the results of surveys conducted among farmers from Wielkopolska region. They concerned the identification of needs in terms of technological and economic advisory. Respondents declared their strong interest in gaining knowledge in the
field of production technology, particularly in the direction of the dominant production
in their farms. Economic advisory, despite the objectively great importance has not been
recognized by the majority of farmers consider important. This status indicates a need to
modify the approach to economic issues by advisory organizations.
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1. Wstęp
Zmiany jakie zachodzą na rynku produktów rolnych, w tym coraz większa
konkurencja pomiędzy wytwarzającymi je podmiotami, a także nowe potrzeby
i oczekiwania konsumentów sprawiają, że gospodarstwa rolne aby przetrwać
i rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami zarządzających nimi rolników muszą
w odpowiedni sposób oraz we właściwym czasie reagować na te zmiany, w tym
poprzez szerokie stosowanie innowacji rolniczych.
Pojęcie innowacji pochodzi od łacińskiego słowa innovati, co oznacza „odnowienie” lub też łacińskiego innovare, czyli „odnawiać”. Do tej pory brak jednoznacznej, powszechnie akceptowanej definicji tego pojęcia. Wynika to m.in.
z faktu, że innowacje pozostają przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych,
takich jak np. heurystyka, inwentyka, socjologia, psychologia, ekonomia.
W przedmiotowej pracy przyjęto poprzez pojęcie innowacja określać zweryfikowaną w praktyce korzystną nowość materialną lub niematerialną, dostępną do
przenikania (dyfuzji) i upowszechnienia oraz do absorpcji przez zainteresowane nią
podmioty [W. Kujawiński 2011].
Innowacja rolnicza, tak jak każda inna, jest efektem skutecznego przebiegu
pierwszego z dwóch procesów innowacyjnych, zwanego procesem powstawania innowacji. Zwykle wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje procesów innowacyjnych. Pierwszy związany jest ze wspomnianym już procesem powstawaniem innowacji, drugi – z ich rozprzestrzenianiem wśród potencjalnych użytkowników,
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przy czym rozprzestrzenianie się innowacji przebiegać może drogą dyfuzji albo
upowszechniania. Należy wyjaśnić, że dyfuzja innowacji to proces samoistnego
rozprzestrzeniania się innowacji drogą interakcji społecznej. Proces ten przebiega
w sposób spontaniczny i niekontrolowany. Natomiast upowszechnianie innowacji
to sterowany przez jakieś ogniwo pośredniczące intencjonalny przekaz innowacji od
źródła ich powstania do miejsca pełnego ich zastosowania1. Procesy dyfuzji i upowszechniania innowacji są ściśle powiązane z przebiegającym do nich równolegle
procesem absorpcji2 czyli ogólnie „wchłaniania”, przyjmowania innowacji.
W przebiegu procesu powstawania innowacji3 występują dwie fazy: faza wytwarzania nowości, oraz faza wdrażania nowości.
W fazie pierwszej – twórczej, dąży się do uzyskania nowości i zweryfikowania
jej korzystności w warunkach sztucznych4. Faza ta, obejmuje trzy etapy: 1) etap
badań podstawowych, w którym dochodzi do powstawania idei mogących mieć
praktyczną przydatność, 2) etap badań stosowanych, w którym następuje przekształcanie idei naukowych w inwencje, czyli pomysły wykorzystania tych idei
w praktyce i 3) etap prac rozwojowych, w którym następuje przekształcenie inwencji w nowość i eksperymentalne zweryfikowanie jej korzystności w warunkach laboratoryjnych (sztucznych).
W fazie drugiej – wdrażania nowości, wypróbowuje się w warunkach naturalnych tę nowość, która wcześniej zweryfikowana w sztucznie wytworzonym środowisku wykazała się wyższą korzystnością dla praktyki od istniejących dotąd
rozwiązań, a także ewentualnie poprawia oraz określa zakres i warunki jej zastosowania. Jeśli wdrażanie określonej nowości w pełni potwierdza wcześniej
wykazane zalety, lub ich nie potwierdza, ale w stopniu nie odbiegającym istotnie
od poziomu oczekiwanych korzyści związanych z ewentualną jej absorpcją, to taką
nowość uznaje się za pozytywnie wdrożoną i pod postacią innowacji gotową do użycia. Narzędziem usprawniającym ten proces może być intencjonalnie opracowana
i właściwe stosowana instrukcja wdrożeniowa.
Z uwagi na to, że od pewnego czasu pracownicy naukowi sektora B+R (badawczo-rozwojowego) w ramach swych prac zmierzających do wytworzenia innowacji
rolniczych, często pomijają ostatni etap procesu ich powstawania, nie są też zainteresowani konstruowaniem instrukcji wdrożeniowych mających usprawnić realizację
1 Porównaj: I. Sikorska-Wolak [1993, s. 15].
2 W innych opracowaniach m.in. E.M. Rogersa [2003] używa się pojęcia „proces adaptacji in-

nowacji”. Pojęcie to sugeruje niesłusznie, że każde wprowadzanie innowacji wiąże się z jej adaptacją
czyli przystosowaniem, dostosowaniem czy przeróbką.
3 Innowacje powstają zwykle w ramach przedsięwzięć badawczych i prac rozwojowych, podejmowanych w sektorze B+R (badawczo-rozwojowym).
4 Rozwiązanie różne od dotychczasowych, mogące mieć postać materialną (np. prototyp nowej

maszyny) lub niematerialną (np. nowy projekt, metoda, system organizacji itp.
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tego etapu. Główną przyczynę tego stanu należy upatrywać w obecnie istniejącym
systemie oceny parametrycznej jednostek naukowych, które m.in. dostają punkty
już za samo zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Dlatego też nawet te
publikowane opracowania przedmiotowej sfery, które w swych tytułach zawierają
zapis: „instrukcja wdrożeniowa”, mają niewiele (albo raczej nic) wspólnego z instrukcją i procesem wdrażania. Są to na ogół opisy nowości, niekiedy uzupełniane
o wykaz wyników, jakie uzyskały one w badaniach sprawdzających, prowadzonych
w warunkach nienaturalnych (laboratoryjnych).
Zaniechanie wdrażania nowości, a przez to kreowania innowacji przez większość przedstawicieli publicznej sfery B+R jest poważnym utrudnieniem dla praktyki rolniczej oczekującej od nich konkretnych innowacji, a nie jedynie wstępnie
sprawdzonych rozwiązań (tj. nowości). Absorpcja tych nowości wiąże się bowiem
ze zwiększeniem ryzyka, a niekiedy nawet z brakiem poprawy uzyskiwanych
efektów, co w takich przypadkach naraża rolników na zbędne koszty wynikające
z ich pozyskania i wprowadzania. Także doradcy i specjaliści zatrudnieni w publicznych rolniczych organizacjach doradczych oczekują od nauki pozytywnie
wdrożonych rozwiązań, bo tylko takie mogą być przedmiotem prowadzonego
przez nich upowszechnienia.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie własnej propozycji dotyczącej ogólnych wymogów, do jakich należy się stosować przy konstruowaniu instrukcji wdrożeniowych. Propozycja ta została rozbudowana o szczegółowy algorytm
postępowania badacza, który we współpracy z rolnikiem wdraża nowości rolnicze.
Przedmiotowa propozycja powstała w oparciu o informacje uzyskane z przeglądu literatury przedmiotu5 oraz praktyczną wiedzę autora, nabytą podczas wieloletniej metodycznej współpracy z publicznymi rolniczymi organizacjami doradczymi (lub ich wcześniejszymi postaciami) w zakresie podejmowanych przez
nie samodzielnie działań upowszechnieniowych i we współpracy z nauką działań
wdrożeniowych.

2. Pojęcie instrukcji wdrożeniowej
W naukach rolniczych pod pojęciem instrukcji wdrożeniowej należy rozumieć narzędzie, specjalnie zbudowane przez autora danej nowości rolniczej, a kierowane do dwóch podmiotów procesu jej wdrażania, tj. do instalującego i wypróbowującego ją rolnika oraz do badacza, wspierającego go informacyjnie i kształceniowo w obu tych działaniach (zwykle autora przedmiotowej nowości).
5 Są to następujące prace: E. Gajda [1989], J. Kuźma [1986], H. Maat [2011], Cz. Maziarz,
E. Jachimowicz, I. Sikorska [1972], J. Pochopień [1988], Z.J. Przychodzeń [1991], J. Ryznar [1995],
I. Sikorska – Wolak [1993], A.W. van den Ban, H.S. Hawkins [1997], B. Wawrzyniak [1993].
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Instrukcja wdrożeniowa musi spełniać dwie zasadnicze funkcje, tj. informacyjną
i dokumentacyjną. Pierwsza, to informowanie, jak oba podmioty procesu wdrażania mają postępować, aby wskazana w instrukcji nowość rolnicza mogła być sprawnie zainstalowana i wypróbowana w gospodarstwie uczestniczącego w tym procesie
rolnika, a – poprzez poprawne funkcjonowanie z innymi rozwiązaniami, pozwoliła
uzyskać zakładaną korzyść ilościową, jakościową, lub wartościową. Druga, to umożliwienie udokumentowania (podparcia dokumentami) przebiegu procesu wdrażania
i uzyskanych efektów - głównie dla jego weryfikacji oraz walidacji wdrożonej nowości.
Przy czym weryfikacja procesu wdrażania nowości rolniczej - to sprawdzanie, czy proces jej wdrażania przebiega prawidłowo, to znaczy zgodnie z wytycznymi i z zachowaniem odpowiednich standardów. Z kolei walidacja wdrażanej
nowości rolniczej oznacza sprawdzanie, czy wdrażanie to daje rolnikowi - uczestnikowi wdrażania oczekiwaną korzyść.
Po uzyskanym w procesie walidacji określonej nowości rolniczej potwierdzeniu, że jej wprowadzenie i użycie gwarantuje czyniącemu to rolnikowi uzyskanie
oczekiwanych korzyści – instrukcja wdrożeniowa usprawniająca dokonanie tej
oceny może być podstawą do sporządzenia kolejnej instrukcji, zwanej instrukcją
upowszechnieniową6.

3. Ogólne wymogi w zakresie budowy instrukcji wdrożeniowej
Instrukcja wdrożeniowa dla sprawnej realizacji obu swych funkcji (tj. informacyjnej i dokumentacyjnej) musi spełniać określone wymogi metodyczne, czyli zawierać wszystkie elementy istotne dla treści i formy realizowanego wdrażania. Są to:
 określenie obowiązków i uprawnień – kto i w jakim stopniu jest odpowiedzialny
za stosowanie instrukcji,
 temat wdrażania, czyli zapis tego, co ma być przedmiotem wdrażania,
 cel wdrażania, czyli zapis stanu końcowego, którym jest uzyskanie przez
rolnika – uczestnika wdrażania, w ustalonym czasie i ściśle określonych warunkach produkcyjnych, założonej korzyści wynikającej z instalacji określonej nowości rolniczej.
 Prawidłowe sformułowanie celu wdrażania powinno umożliwić odpowiedź
na pytania: kto?, co? i kiedy?,
6 Instrukcja upowszechnieniowa to zbiór przepisów, wskazówek, ścisłych pouczeń ustalających
sposób postępowania osoby upowszechniającej daną innowację rolniczą (na przykład doradcy rolniczego) względem rolników-przedsiębiorców, pozwalający poprzez właściwe wprowadzenie w gospodarstwach zapotrzebowanych innowacji rolniczych sprawnie osiągać określony cel upowszechnienia.
Instrukcję upowszechnieniową może opracować twórca proponowanej innowacji rolniczej, który tę
innowację sam upowszechnia, albo jej upowszechnianie pozostawia wyspecjalizowanym jednostkom
upowszechnieniowym, np. wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego. Instrukcję taką może też
wytworzyć sama jednostka upowszechnieniowa - w przypadku jej braku, bądź jeśli jest, ale ma niską
ocenę jako narzędzie usprawniające przebieg procesu upowszechnienia danej innowacji.
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metoda wdrażania, którą tworzą wybrane metody informowania i kształcenia rolnika, przygotowujące go do sprawnego, zgodnego z przedmiotową instrukcją zainstalowania i użytkowania wdrażanej nowości rolniczej,
a także wybrane metody kontroli i oceny procesu wdrażania oraz walidacji
wdrożonej nowości,
określenie wymogów osobowościowych rolnika – uczestnika wdrażania
w zakresie posiadanych cech i kompetencji,
określenie wymogów produkcyjnych gospodarstwa, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia proponowanego wdrażania (np. co do skali produkcji, rozłogu, jakości gleby, usprzętowienia itd.),
algorytm postępowania rolnika – uczestnika wdrażania, czyli opis czynności, przeprowadzanych w ściśle określonych warunkach produkcyjnych,
we wskazanej kolejności oraz odstępach czasu, jakie musi wykonać, aby
w swym gospodarstwie osiągnął podany w instrukcji cel wdrażania. Opisane
tu czynności mają pozwolić temu rolnikowi:
– przygotować swe gospodarstwo do sprawnego zainstalowania i wypróbowania określonej nowości rolniczej,
– dokonać sprawnej instalacji tej nowości i wypróbować ją,
algorytm postępowania badacza (tj. drugiego uczestnika przedmiotowego
wdrażania) zabezpieczający właściwe dla rolnika – jego partnera, działania wdrożeniowe, na który składa się opis czynności, przeprowadzanych
w określonej kolejności oraz odstępach czasu, umożliwiających sprawne:
1) rozpoznanie:
– istotnych dla przebiegu procesu wdrażania, posiadanych cech osobowościowych, motywów i kompetencji zawodowych rolników - potencjalnych uczestników tego procesu;
– zasobów produkcyjnych ich gospodarstw;
– uzyskiwanych efektów gospodarczych (jakościowych, ilościowych,
wartościowych) w obszarze objętym potencjalnym wdrażaniem,
2) wytypowanie jednego z tych gospodarstw jako miejsca wdrażania nowości
rolniczej, tj. tego, które wypełniło postawione przed nim wymogi i którego
właściciel wyraził chęć uczestniczenia w przedmiotowym wdrażaniu,
a także sprawną:
3) analizę potrzeb informacyjnych i kształceniowych rolnika – uczestnika
wdrażania, których zaspokojenie pozwoli na sprawne zainstalowanie
i wypróbowanie określonej nowości rolniczej, 7

7 Czynności umożliwiające realizację zadań wskazanych w punktach 1, 2 i 3 mogą być wykonywane przy współudziale właściwego specjalisty WODR, albo mogą mu być powierzone do samodzielnego wykonania.
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4) budowę planu wdrażania określonej nowości rolniczej, w tym poprzez
wskazanie sposobu prowadzenia właściwych zapisów i załączenie niezbędnego do tego formularza,
5) realizację zaplanowanego wdrażania. Dla prawidłowej weryfikacji procesu wdrażania nowości rolniczej i walidacji uzyskanego efektu niezbędne
jest dokładne rejestrowanie przebiegu tego procesu, najlepiej na specjalnie opracowanej karcie dokumentacyjnej wdrażania,
6) kontrolę i ocenę realizacji planu wdrażania (kontrola i ocena bieżąca oraz
ocena końcowa), w tym poprzez podanie:
– opisu prowadzenia przez badacza – partnera rolnika kontroli procesu
wdrażania z podaniem parametrów granicznych,
– sposobu prowadzenia ewentualnych działań korygujących,
– formularza do prowadzenia zapisów niezbędnych dla przedmiotowej
kontroli i ocen.
Z kolei odnosząc się do wymogów formalnych przedmiotowej instrukcji, należy
zauważyć, że jej autor musi swą wypowiedź wyrażać stylem komunikatywnym, tj. jasnym, prostym, zwięzłym i precyzyjnym, że musi używać w niej często równoważników zdań8, a bezokoliczniki lub czasowniki - stosować na ogół w trybie rozkazującym.

4. Szczegółowy algorytm postępowania badacza wdrażającego nowości rolnicze
Proponuje się, aby badacz jako podmiot odpowiedzialny za przebieg wdrażania danej nowości rolniczej przyjął następujący pięcioetapowy porządek działań:

Etap 1. Wybór i przygotowanie środowiska wdrażania
Badacz rozpoznaje, typuje i przygotowuje odpowiednie środowisko wdrażania, tj.:
 rozpoznaje
– potencjał produkcyjny wybranych gospodarstw rolnych (najlepiej przykładowych) zainteresowanych dana nowością, chcących ją wprowadzić
i uczestniczyć w jej badaniu,
– istotne dla przebiegu procesu wdrażania, posiadane cechy osobowościowe, motywy i kompetencje zawodowe rolników - potencjalnych uczestników tego procesu,
– uzyskiwane efekty jakościowe, ilościowe, wartościowe w obszarze objętym potencjalnym wdrażaniem;
 typuje gospodarstwo, które będzie najlepszym środowiskiem wdrażania nowości;
8 Równoważniki zdania – wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nie tworzące zdania (ponieważ

nie mają formy osobowej orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie.
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Gospodarstwo to powinno:
– być prowadzone przez rolnika-przedsiębiorcę posiadającego cechy osobowościowe, motywację i kompetencje zawodowe pozwalające mu na prowadzenie wysoce rozwojowego gospodarstwa rolnego i który podejmuje się udostępniać badaczowi swoje gospodarstwo jako miejsce wdrażania
przedmiotowej nowości,
– spełniać wszystkie warunki produkcyjne wymagane dla sprawnego przebiegu wdrażania i jego poprawności.
informuje rolnika, zarządzającego wytypowanym gospodarstwem rolnym,
o planowanym przebiegu procesu wdrażania, oraz o związanych z tym procesem jego obowiązkach, tj. obowiązku:
– ścisłego stosowania się do odpowiednich poleceń instrukcji, zawartych
w jej rozdziale zatytułowanym „Algorytm postępowania rolnika”,
– samodzielnego, lub z udziałem badacza, zdobywania informacji i wiedzy
niezbędnej do właściwej realizacji przewidzianych dla niego zadań,
– prowadzenia, w otrzymanym od badacza specjalnym zeszycie, rejestru
zdarzeń (Patrz przykład 1) i udzielania badaczowi wszelkich informacji
niezbędnych do przeprowadzenia właściwej weryfikacji procesu wdrażania i walidacji jego efektów.

Przykład 1. Formularz do prowadzenia zapisów pomocniczych dla
„Karty dokumentacyjnej wdrażania”9

Rejestr zdarzeń
1. data: .......................... zdarzenie:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. data: .......................... zdarzenie:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. data: .......................... zdarzenie:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. data: .......................... zdarzenie:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Źródło: Opracowanie własne.
9 Należy wpisywać wszystkie istotne zdarzenia związane z czynnościami wskazanymi w algo-

rytmie postępowania rolnika (w tym szczególnie wszelkie odstępstwa z podaniem ich przyczyn).
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Etap 2. Budowa planu wdrażania
Kolejnym krokiem badacza jest przystąpienie do budowy planu wdrażania danej nowości rolniczej. W tym celu kolejno:
 dla rolnika – uczestnika wdrażania określa właściwy cel wdrażania, a dla wyodrębnionych etapów osiągania tego celu wyznacza właściwe cele pośrednie,
 do właściwego celu pośredniego wyznacza rolnikowi - uczestnikowi wdrażania odpowiednie zadania kształceniowe, oraz metody ich realizacji,
 dla każdego z podejmowanych przez tego rolnika zadań określa:
– termin10 i miejsce jego realizacji,
– nakład czasu na jego realizację oraz niezbędne dla niej środki materiałowe i finansowe (Patrz przykład 2).
Przy czym:
 Cel wdrażania, to zapis stanu końcowego, którym jest uzyskanie przez rolnika – uczestnika wdrażania, w ustalonym czasie i ściśle określonych warunkach produkcyjnych, założonej korzyści wynikłej z instalacji określonej
nowości rolniczej.
 Prawidłowe sformułowanie celu wdrażania powinno umożliwić odpowiedź na
pytania: kto?, co? i kiedy?
 Cel pośredni, to zapis stanu kończącego pewien wyznaczony etap osiągania
celu wdrażania, tj. etap, na którym rolnik wykonuje jakieś istotne zadanie
produkcyjne, wpływające na osiągnięcie końcowego, oczekiwanego efektu.
 Prawidłowe sformułowanie celu pośredniego powinno umożliwić odpowiedź na pytania: kto?, co? i kiedy?
 Zadania informacyjne i kształceniowe mają pomóc rolnikowi osiągnąć dany cel
pośredni.

10 Termin realizacji planowanych zadań musi być logicznie powiązany z harmonogramem
praktycznego wykonywania poszczególnych czynności technologicznych związanych z wdrażaniem
nowości.

wdrażania
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Przykład 2. Formularz do budowy planu realizacji tematu wdrażania11
Roczny plan realizacji tematu wdrażania
Miejsce realizacji : …………………..……..…………………….…….………..………….
1

Rok realizacji: ……….……

…..……………………....
(realizator)

………………………………………………….………………………..
(temat wdrażania)

Cel
wdrażania

………………………………………………………………………………….
Realizacja
z użyciem zasobów

Cel pośredni
wdrażania

Zadanie
informacyjne
/kształceniowe

Metoda
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(godz.)
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1
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materiałowych
termin
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……
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Adres gospodarstwa wdrożeniowego.
org. - organizacyjne, real. - realizacyjne.

Źródło: Opracowanie własne.

Etap 3. Realizacja planu wdrażania
Badacz wspólnie z rolnikiem – uczestnikiem wdrażania wykonuje kolejno
wszystkie cele pośrednie, wyszczególnione w bieżąco korygowanym rocznym planie wdrażania.

Etap 4. Rejestrowanie przebiegu procesu wdrażania
Badacz na specjalnie przygotowanym formularzu zwanym „Karta dokumentacyjna wdrażania” (Patrz przykład 3) dokonuje zapisów niezbędnych do weryfikacji procesu wdrażania i walidacji jego efektów.
11 W przypadku nowości rolniczych których okres instalacji i wypróbowywania wymaga dwuletnich, kierunkowych działań badacza i rolnika, należy wykonać na każdy rok osobny roczny plan
realizacji tematu wdrażania.

1
2

Adres gospodarstwa wdrożeniowego.
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Etap 5. Kontrola i ocena realizacji planu wdrażania
Badacz na bieżąco kontroluje wykonywanie planu realizacji założonego celu wdrażania. Odbywa się to poprzez ocenę stopnia osiągnięcia stawianych w planie:
 zadań kształceniowych; jeśli rolnik – uczestnik wdrażania nie zrealizuje jakiegoś z tych zadań w stopniu wystarczającym (tzn. pozwalającym wykonać
właściwy cel pośredni), to badacz musi znaleźć tego przyczynę, usunąć ją
i przystąpić z rolnikiem do ponownej realizacji zadania,
 celów pośrednich; jeśli rolnik – uczestnik wdrażania nie zrealizuje danego
celu pośredniego zgodnie z wytycznymi instrukcji, to badacz musi znaleźć
tego przyczynę oraz podjąć odpowiednie działanie.
Jeśli poczyniona zmiana nie wpływa negatywnie na osiągnięcie założonego
celu wdrażania, to badacz tylko odnotowuje ją na formularzu „Karta dokumentacyjna wdrażania”. Jeśli zaś poczyniona zmiana wpływa negatywnie na osiągnięcie założonego celu wdrażania, to badacz odnotowuje ją na formularzu „Karta
dokumentacyjna wdrażania” oraz doprowadza do podjęcia przez rolnika właściwych działań korygujących, a w przypadku niemożliwości ich wykonania – ocenia zasadność kontynuowania przedmiotowego wdrażania i podejmuje właściwą
decyzję.
Po poprawnym zrealizowaniu wszystkich postawionych w planie wdrażania
celów pośrednich, badacz przystępuje do końcowej oceny tego planu. Tzn. odnosi
on uzyskaną w wyniku działań wdrożeniowych zmianę w gospodarstwie rolnika uczestnika wdrażania - do założonej w celu wdrażania.
W przypadku, gdy uzyskana zmiana jest mniejsza od oczekiwanej, badacz ustala, czy przyczyną tego są odstępstwa od założeń przedmiotowego wdrażania, czy
czynniki przez niego niekontrolowane. Jeśli wystąpią czynniki przez badacza kontrolowane, to musi on znaleźć sposób wyeliminowania ich negatywnego wpływu na
realizację celu wdrażania. W obu przypadkach musi on opracować nowy, skorygowany plan i w następnym roku ponownie objąć nim rolnika – uczestnika wdrażania.
Z kolei, jeśli niesatysfakcjonująca rolnika zmiana spowodowana jest wystąpieniem nieprzewidzianych i niewystępujących w warunkach eksperymentu laboratoryjnego, a obserwowanych dopiero w warunkach produkcyjnych istotnych
i nierozwiązanych dotąd przez naukę ograniczeń, to badacz musi uznać, że wdrażane rozwiązanie nie spełnia wymogów rozwiązania innowacyjnego i nie może
być przedmiotem dyfuzji bądź jego upowszechniania.
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Przykład 3. Formularz do dokumentowania przebiegu wdrażania
Karta obserwacyjna wdrażania
……………………………………………………….…………..……………………

(temat wdrażania)
1. Lokalizacja wdrażania (adres gospodarstwa wdrożeniowego):
……………………………………………………………….…….……..………………………………….……….

2. Dane osobowe:
2.1. właściciela gospodarstwa (imię, nazwisko, wykształcenie):
..…………………………………………………………………………………….………………….……

2.2. prowadzącego wdrażanie (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia):
..…………………………………………………………………………………….………………….……

2.3. specjalisty WODR wspierającego wdrażanie: (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia):
..…………………………………………………………………………………….………………….……

3. Data
3.1. rozpoczęcia wdrażania: .....……..……..…..…
3.2. zakończenia wdrażania: ………………………
4. Skala wdrażania:
……………………………………………………..……………………………………………….………………

5. Środowisko wdrażania :
1

……………………………………………………..……………………………………………….………………

6. Efekty produkcyjne
6.1. poziom wyjściowy:
...……………………………………………..…………………………….………………………………..

6.2. poziom zakładany:
...……………………………………………..…………………………….………………………………..

6.3. poziom uzyskany:
...……………………………………………..…………………………….………………………………..

7. Wykaz warunków, niezbędnych dla osiągnięcia założonego efektu:
……………………………………………………..……………………………………………….………………
2

8. Ryzyka związane z wdrażaniem :
……………………………………………………..……………………………………………….………………

9. Zastosowana aparatura badawcza
……………………………………………………..……………………………………………….………………
3

10. Informacje o odstępstwach od założeń procesu wdrażania (data i opis zdarzenia) :
10.1. data: …………… zdarzenie ………………….......................................................
10.2. data: …………… zdarzenie: …….……….......................................................

………………………………………

podpis osoby wdrażającej
………………………………………

………………………………………

podpis właściciela gospodarstwa wdrożeniowego

podpis specjalisty WODR
………………….……………………………

Miejscowość i data sporządzenia
dokumentacji

1

Składowe gospodarstwa, mające istotny wpływ na przebieg wdrażania.
Przewidywane zdarzenia, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi wdrażanie nowości oraz
szacowane prawdopodobieństwa ich wystąpienia i wpływu na ten proces.
3
Istotne dla prawidłowej walidacji uzyskanego efektu oraz dokonania ewentualnych modyfikacji
w zakresie przedmiotu wdrażania.
2

Źródło: Opracowanie własne.
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5. Zakończenie
Prawidłowe zainstalowanie i odpowiednie użytkowanie przez rolnika właściwie
dobranej innowacji rolniczej gwarantuje mu osiągnięcie założonych celów rozwojowych, którymi mogą być np.: większy dochód z posiadanego gospodarstwa czy
lepiej zorganizowana praca. Aby jednak rolnik mógł pozyskać jakąś niezbędną
mu innowację, najpierw – w twórczym umyśle badacza – musi powstać pomysł
na jej opracowanie. Jeśli pojawi się taki pomysł (zwany inwencją), to dalej badacz
musi przekształcić go w praktyczne rozwiązanie. To rozwiązanie (zwane nowością), aby mogło być uznane za innowację musi posiadać cztery atrybuty, tj. nowości, korzystności, wielopostaciowości i dostępności.
Nowości, czyli że jest absolutnie nowe lub nowe w kontekście branżowym, terytorialnym itp. (Np. nie było jeszcze dotąd stosowane w rolnictwie, czy też nie
występowało wcześniej w otoczeniu konkretnego gospodarstwa rolnego.) Korzystności, czyli że przynosi ich odbiorcom większe korzyści (gospodarcze czy
pozagospodarcze) i przez to przedkładają je nad rozwiązania wcześniejsze. Wielopostaciowości, czyli że może przybierać postać materialną i niematerialną (reguła, zasada, norma itd.). Dostępności, czyli że jest dostępne dla zainteresowanych
nią podmiotów, które mogą przyjmować je w następstwie procesu dyfuzji bądź
upowszechniania [W. Kujawiński 2012].
Sprawdzenie, czy wypracowane rozwiązanie posiada wszystkie te atrybuty
musi przebiegać w odpowiednich warunkach, w tym koniecznie naturalnych,
które może zapewnić tylko odpowiednio dobrane i przygotowane gospodarstwo
wdrożeniowe. Rozwiązanie nowe, którego testowanie ograniczono jedynie do
warunków sztucznych (laboratoryjnych) i które w jego efekcie wykazało się posiadaniem atrybutu korzystności, nie może być jeszcze ani przedmiotem procesu
dyfuzji ani upowszechniania. Wprowadzanie nowości do gospodarstw rolnych
wiąże się bowiem z ryzykiem nieuzyskiwania takich korzyści, o jakich świadczyłyby wyniki badań laboratoryjnych. Dopiero informacje uzyskiwane z ostatniej
fazy procesu powstawania innowacji, czyli fazy wdrażania nowości, pozwalają to
ryzyko skutecznie usunąć.
Należy też zauważyć, że odpowiedzialność za przebieg procesu oceny nowego
rozwiązania spoczywa wyłącznie na osobie badacza, najczęściej autora tej nowości. Osoba ta odpowiada również za rzetelny opis wytworzonej innowacji, czyli
taki – który stanowić będzie wysokiej jakości informację pozwalającą rolnikowi
podjąć właściwą decyzję o jej przyjęciu (absorpcji) bądź odrzuceniu.
Przedstawiona propozycja dotycząca ogólnych wymogów, do jakich należy się
stosować przy konstruowaniu instrukcji wdrożeniowych, wzbogacona o szczegółowy algorytm postępowania badacza, zdaniem autora powinna ułatwić zaintere-
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sowanym osobom (najlepiej autorom konkretnych nowości rolniczych) budowę
narzędzia usprawniającego ich wdrażanie. Jednak o tym, czy przedstawiciele sfery
B+R będą zainteresowani realizacją przedmiotowej fazy procesu powstawania innowacji oraz stosowania instrukcji wdrożeniowej w proponowanym lub podobnym kształcie, w dużej mierze zależeć będzie od modyfikacji obecnie istniejącego
systemu oceny parametrycznej jednostek naukowych. Zmodyfikowany system
wymuszać musi na jednostkach sfery B+R prowadzenie badań dających w rezultacie innowacje rolnicze mogące podlegać procesom dyfuzji i upowszechniania
w gospodarstwach rolnych.
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Celem opracowania jest przedstawienie własnej propozycji dotyczącej ogólnych wymogów, do jakich należy się stosować przy konstruowaniu instrukcji wdrożeniowych.
Propozycja ta została rozbudowana o szczegółowy algorytm postępowania badacza, który
we współpracy z rolnikiem wdraża nowości rolnicze. Podstawą jej powstania były informacje uzyskane z przeglądu literatury przedmiotu oraz praktyczna wiedza autora, nabyta
podczas wieloletniej metodycznej współpracy z publicznymi rolniczymi organizacjami
doradczymi w zakresie podejmowanych przez nie samodzielnie działań upowszechnieniowych i we współpracy z nauką działań wdrożeniowych.
W opracowaniu uporządkowano podstawowy aparat pojęciowy dotyczący jednego
z procesów innowacyjnych, jakim jest proces powstawania innowacji rolniczych. Zwrócono też uwagę na niesprzyjające okoliczności dla realizacji przez naukę fazy wdrażania
nowości rolniczych, wywołane obecnie istniejącym systemem oceny parametrycznej jednostek naukowych, który zdaniem autora należy niezwłocznie zmienić.
WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI
THE IMPLEMENTATION INSTRUCTIONS AS A TOOL TO IMPROVE THE PROCESS OF
THE FORMATION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS
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SUM M A RY

The aim of this article is to present its own proposals on the general requirements to
be used to construct the implementation instructions. This proposal was developed with
detailed algorithm of conduct investigator, who in collaboration with the farmer implements the novelties. The basis for its creation were information obtained from a review
of literature and the author’s practical knowledge acquired during long-term cooperation
with the public agricultural advisory service in their self-directed extensions activities and
implementations activities in collaboration with science.
In this article a basic conceptual apparatus concerning one of the innovation processes, which is the process of the formation of agricultural innovations, has been arranged.
Also noted on the unfortunate circumstances for the achievement of the implementation
phase by science, caused by the current system of parameter evaluation of the scientific
units, which according to the author, should be immediately changed.
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1. Wstęp
Właściwa struktura użytkowania gruntów jest jednym spośród wielu elementów decydujących o stopniu zrównoważenia środowiska przyrodniczego [Zegar
2013, 28]. Kluczowe znaczenie odgrywa tu udział poszczególnych form zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. gruntów ornych, łąk i pastwisk
oraz upraw trwałych (sadów, plantacji wieloletnich) w powierzchni użytków rolnych. Dla zachowania elementów zrównoważonego rozwoju ważny jest również
odpowiedni udział poszczególnych upraw w strukturze zasiewów na gruntach
ornych, zapewniający możliwość racjonalnego następstwa roślin po sobie, które uzasadnione jest przyrodniczo, ekonomicznie i gospodarczo. Dobrze dobrany,
bioróżnorodny płodozmian powinien zapewnić między innymi: wysokie i wierne
plonowanie roślin, ochronę gleby przed erozją przez maksymalne utrzymywanie
powierzchni pod ochronną pokrywą roślinną, ograniczenie wymywania azotanów i innych składników odżywczych do wód gruntowych, mniejszą presję ze
strony chorób, szkodników i chwastów oraz możliwość kontroli ich liczebności
i zwalczania integrowanymi metodami (agrotechnicznymi, fizycznymi, biologicznymi, a dopiero w ostateczności chemicznymi) oraz zwiększenie zasobów materii
organicznej i poprawienie żyzności i aktywności biologicznej gleby [Horoszkiewicz-Janki i in. 2013, 8].
Oddziaływanie roślin na bilans glebowej materii organicznej jest zatem bardzo
odmienne, natomiast tylko dodatnie saldo tego komponentu gleby jest jednym
z elementów stopnia zrównoważenia środowiska przyrodniczego, zwłaszcza na
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terenach użytkowanych rolniczo. W przypadku zbóż np. za górną dopuszczalną
granicę w płodozmianie przyjmuje się 66% ich udział. Tak wysoki udział zbóż
nie będzie jednak wywoływał negatywnych skutków, jeżeli poszczególne gatunki
zbóż, zajmą właściwą kolejność w rotacji [Wrzaszcz 2008, 18].
W skali globalnej jak podaje Wilkin [2014, 113] rośnie zapotrzebowanie na
grunty rolne, co może doprowadzić do przekroczenia poziomu wykorzystania
tego zasobu uznanego za optymalny i zrównoważony. W niektórych jednak rejonach naszego globu obserwuje się znaczny ubytek ziemi rolniczej na skutek jej
porzucania i przeznaczania na cele nierolnicze. Zjawisko to od wielu lat dostrzega
się między innymi w krajach Unii Europejskiej.
Tendencję do zmniejszania powierzchni użytków rolnych obserwuje się także
w Polsce. Odnotowuje się ją od 1989 roku. Dotyczy ona jednak znacznie szybszego zmniejszenia się powierzchni użytków rolnych w użytkowaniu gospodarstw
rolnych, niż powierzchni gruntów rolnych ogółem na skutek zmniejszenia się
liczby gospodarstw rolnych. W latach 1990-2010 liczba gospodarstw rolnych
zmniejszyła się o ponad 1 566 tys., z 3 834 tys. do 2 278 tys., podczas gdy powierzchnia gruntów rolnych będąca w ich użytkowaniu z 18,5 do 15,5 mln ha.
W rezultacie mamy do czynienia z narastaniem obszaru użytków rolnych niebędących w użytkowaniu gospodarstw rolnych. Obszar ten w 2010 roku wynosił
2,59 mln ha [Dzun 2014, 61].
Problem zmian strukturalnych jest ważny zarówno w odniesieniu do roli jaką
polskie rolnictwo odgrywa i może w przyszłości odgrywać w dostarczaniu żywności
na rynek UE oraz rynki globalne, jak również w odniesieniu do istotnego problemu zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska w ramach tzw. Wspólnej Polityki
Rolnej, aby zapewnić zrównoważenie gospodarowania wprowadziła szereg programów rolno-środowiskowych. Większość z nich ma na celu przestrzeganie przez
producentów rolnych praktyk, które są korzystne dla jakości gleby, różnorodności
biologicznej i ogólnie pojętego środowiska naturalnego. Chodzi tu między innymi
o zróżnicowanie upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz ochronę stref
ekologicznych w obrębie gospodarstw [Skulimowska 2013, 20]. W ramach swojej
działalności rolnicy otrzymują różnego rodzaju wsparcie finansowe jak np. płatności
bezpośrednie. Warto zatem śledzić skutki podejmowanych w tym zakresie działań.
W pracy zaprezentowano dane dla 2010 roku dotyczące powierzchni oraz struktury użytkowania ziemi w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, które
odniesiono do odpowiadających im danych dla roku 2000. Ukazano w ten sposób
zachodzące zmiany wykorzystania zasobów ziemi. Przedstawiono w niej również
strukturę zasiewów czterech grup lub gatunków roślin uprawnych na gruntach ornych o największym znaczeniu gospodarczym, tj. zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych i rzepaku, jaka występowała w 27 krajach Unii Europejskiej.
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2. Materiał i metodyka
W pracy wykorzystano opublikowane dane zamieszczone w Roczniku Statystycznym Rolnictwa [2013]. Zaprezentowane dane odnosiły się do 2000 i 2010
roku. Ukazano przede wszystkim powierzchnię oraz strukturę form użytkowania ziemi (gruntów ornych, upraw trwałych oraz łąk i pastwisk) w 27 państwach,
które w 2010 roku wchodziły w skład UE. Dane z 2000 roku, w przypadku części
krajów były więc danymi pochodzącymi sprzed ich akcesji do UE. Sytuacja taka
miała miejsce w przypadku następujących krajów: Cypru, Czech, Estonii, Litwy,
Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier, które do struktur UE wstąpiły
w 2004 roku oraz Bułgarii i Rumunii, które do Wspólnoty UE przynależą od 2007
roku.
Powierzchnię danej formy użytkowania ziemi w poszczególnych krajach przeliczono w stosunku do ich ogólnej powierzchni w krajach UE. Wskazano w ten
sposób udział powierzchni gruntów ornych, upraw trwałych oraz łąk i pastwisk
danego kraju względem Wspólnoty.
Ponadto dla 2010 roku na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rolnictwa z 2012 roku zaprezentowano strukturę zasiewów na gruntach ornych.
Analizę danych poprzedzono charakterystyką wybranych zmiennych rolno-ekonomicznych z zakresu czynnika ziemi (liczba gospodarstw, średnia wielkość gospodarstwa, plony zbóż). Dotyczyła ona tylko niektórych krajów.

3. Wyniki badań
Z danych zamieszczonych w tabeli 1. wynika, że na przestrzeni lat 2000-2010
w każdym z krajów UE nastąpił spadek liczby gospodarstw rolnych, czemu towarzyszy wzrost średniej powierzchni przeciętnego gospodarstwa. W większości
krajów (za wyjątkiem Danii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii) zaznacza się
też wyraźna tendencja do wzrostu plonów zbóż, które w 2010 roku średnio w objętych analizą krajach, były wyższe o ok. 11% w porównaniu z 2000 rokiem.
Na przestrzeni analizowanych lat we wszystkich krajach UE w rolnictwie dokonują się zatem liczne zmiany strukturalne. Są one niewątpliwie efektem działania mechanizmów, które każdy kraj jest zobowiązany przestrzegać w ramach tzw.
Wspólnej Polityki Rolnej. Bardzo wyraźne zmiany zaznaczają się również w przypadku zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Powierzchnię oraz
strukturę użytkowania gruntów w krajach Unii Europejskiej zaprezentowano
w tabeli 2. Natomiast w tabeli 3. wskazano w nich kierunek oraz dynamikę zachodzących zmian w powierzchni poszczególnych form zagospodarowania użytków
rolnych.
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Tabela 1
Wybrane charakterystyki rolno-ekonomiczne z zakresu czynnika ziemi
w niektórych krajach Unii Europejskiej
Kraj
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Węgry
Holandia
Austria
Wielka Brytania

Kraj
Bułgaria

Liczba gospodarstw rolnych
(tys. szt.)
2000
57,8
472,0
817,1
1287,4
663,8
2153,7
966,9
101,6
199,5
233,3

2010
42,1
299,1
723,1
989,8
516,1
1620,9
576,8
72,3
150,2
186,8

Liczba gospodarstw rolnych
(tys. szt.)
2007*
493,1

Średnia powierzchnia
gospodarstwa (ha)
2000
45,7
36,3
4,4
20,3
42,0
6,1
4,7
20,0
17,0
67,7

2010
62,9
55,8
7,2
24,0
53,9
7,9
8,1
25,9
19,2
90,4

Średnia powierzchnia
gospodarstwa (ha)

Plony zbóż (dt)
2000a
62,2
64,5
39,0
36,0
72,4
49,9
36,3
79,1
54,2
71,6

2010b
58,8
67,2
46,3
33,0
67,2
53,2
47,2
85,7
64,3
69,5

Plony zbóż (dt)

2010
370,5

2007*
6,2

2010
12,1

2000a
24,6

2010b
40,2

Czechy

39,4

22,9

89,3

152,4

Polska

2391,0

1506,5

6,5

9,6

39,1
25,3

46,9
33,9

Rumunia

3931,4

3859,0

3,5

3,4

18,6

33,3

* dane dla 2007 roku z uwagi na brak danych dla 2000 roku.
a – Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011,
b – Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014.

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013.

Według danych z analizowanych lat łączna powierzchnia użytków rolnych w krajach Unii Europejskiej (UE 27) wynosiła w 2000 roku 199,3 mln ha oraz 188,3 mln
ha w 2010 roku, co stanowiło dokładnie 44,7 i 42,3% jej powierzchni. W analizowanym okresie nastąpił zatem spadek powierzchni użytków rolnych o 5,5%. W strukturze form użytkowania ziemi przeważały grunty orne, które w 2000 r. zajmowały
57,6 natomiast w 2010 r. 55,7% powierzchni użytków rolnych.
Polska jako jeden z większych, pod względem powierzchni, krajów UE wyróżnia się także znacznymi zasobami ziemi użytkowanej rolniczo. Powierzchnia
użytków rolnych w 2010 roku klasyfikowała nasz kraj na 5. miejscu. Spośród krajów Wspólnoty największą powierzchnię użytków rolnych posiadały: Francja,
Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania. O powierzchni użytków rolnych w pewnym stopniu decydowała jednak ogólna powierzchnia kraju, która w przypadku
krajów przodujących pod względem zasobów ziemi użytkowanej rolniczo była
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znacząca w porównaniu z pozostałymi krajami. Tylko w siedmiu krajach tworzących Wspólnotę (UE 27) ogólny obszar kraju przekraczał powierzchnię 30 mln
ha. Należy zauważyć, że wśród krajów o znacznym obszarze znajdują się dwa kraje
skandynawskie o specyficznych uwarunkowaniach klimatycznych oraz ukształtowaniu terenu, a więc ograniczonych możliwościach produkcyjnych i najniższym
wśród krajów unijnych udziale użytków rolnych w odniesieniu do ogólnej powierzchni kraju, wynoszącym zaledwie 6,5% (Finlandia) i 7,1% (Szwecja).
W badanym okresie, w Polsce nastąpił znaczący ubytek użytków rolnych (tj. aż
o 3,2 mln ha – tabela 3), największy spośród krajów UE. Powierzchnia użytków
rolnych w tym okresie zmniejszyła się aż o 18%, większy jej spadek zanotowano
tylko w Słowacji (20,8%), ale skala tego zjawiska była tam znacznie mniejsza. Należy tu również mocno podkreślić, że w Polsce dosyć powszechne jest zjawisko
wyłączania z produkcji rolnej niekiedy gruntów wysokiej jakości i przeznaczanie ich na cele nierolnicze. Rozpatrując zmiany jakie zaszły w użytkowaniu ziemi
w pozostałych analizowanych krajach w 2010 roku w porównaniu z 2000 rokiem
można dostrzec, że w większości z nich, podobnie jak w Polsce, obserwuje się
tendencję do zmniejszania powierzchni użytków rolnych. Spadek ten odbywa
się głównie kosztem zmniejszenia powierzchni gruntów ornych. W Niemczech
i we Francji, gdzie powierzchnia gruntów ornych w 2010 roku nie zmieniła się
w stosunku do 2000 roku, zmniejszenie to nastąpiło na skutek ograniczenia areału upraw trwałych oraz łąk i pastwisk (powierzchni użytkowanych w dłuższym
okresie czasu). Z kolei w krajach, w których rolnicy powiększyli zasięg swojego
gospodarowania zwiększając powierzchnię użytków rolnych (Bułgaria, Irlandia,
Łotwa, Finlandia, Wielka Brytania) wzrost powierzchni użytkowanej rolniczo
nastąpił głównie na skutek zwiększenia powierzchni upraw trwałych (Bułgaria,
Wielka Brytania) lub łąk i pastwisk (Irlandia). Wyjątek od reguły stanowiły zaledwie dwa kraje (Łotwa i Finlandia), w przypadku których wzrost powierzchni
użytków rolnych skutkował wzrostem powierzchni gruntów ornych. W przypadku tych ostatnich krajów wzrost ten był jednak nieznaczny.
Na uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa (55%) powierzchni użytków rolnych UE w 2010 roku (tabela 4) znajdowała się w dyspozycji 5 krajów, tj. Niemiec,
Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. Praktycznie tyle samo (54,9%) stanowiły grunty orne będące w użytkowaniu tych samych państw. Struktura taka
utrzymywała się na podobnym poziomie w porównaniu z 2000 rokiem.

3,1
11,1
7,9
4,3
35,7
4,5
7,0
13,2
50,5
67,5
30,1
0,9
6,5
6,5
0,3
9,3
0,0
4,2
8,4
31,3
9,3
23,8
2,0
4,9
33,8
45,0
24,5
445,6

a
1,4
5,6
4,3
2,6
17,1
1,0
4,4
8,5
29,8
29,7
16,6
0,1
1,6
3,4
0,1
5,9
0,0
2,0
3,4
17,8
3,8
14,9
0,5
2,4
2,2
3,2
17,0
199,3

b
45,9
50,5
54,5
60,3
47,9
22,1
62,6
64,4
59,1
44,0
55,1
10,8
24,8
52,1
38,7
63,4
0,0
48,2
40,5
56,9
40,9
62,5
24,7
48,9
6,5
7,1
69,4
44,7

2000
b
45,9
55,0
53,3
60,3
46,8
19,9
65,5
62,1
54,5
43,1
47,5
10,8
27,9
42,9
38,7
57,0
0,0
45,8
38,2
46,7
39,8
59,6
24,7
38,7
6,8
6,9
70,3
42,3

2010
a
1,4
6,1
4,2
2,6
16,7
0,9
4,6
8,2
27,5
29,1
14,3
0,1
1,8
2,8
0,1
5,3
0,0
1,9
3,2
14,6
3,7
14,2
0,5
1,9
2,3
3,1
17,2
188,3

Użytki rolne
Grunty orne
2000
2010
a
b
a
b
0,9
64,3
0,8
57,1
3,5
62,5
3,2
52,5
3,2
74,4
3,2
76,2
2,3
88,5
2,4
92,3
11,8
69,0
11,8
70,7
0,8
80,0
0,6
66,7
1,1
25,0
1,0
21,7
2,7
31,8
2,5
30,5
13,4
45,0
12,5
45,5
18,4
62,0
18,4
63,2
8,5
51,2
7,0
49,0
0,1
100,0
0,1
100,0
1,0
62,5
1,2
66,7
2,9
85,3
2,1
75,0
0,05
50,0
0,05
50,0
4,6
78,0
4,4
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
45,0
1,1
57,9
1,4
41,2
1,4
43,8
13,7
77,0
10,9
74,7
42,1
1,1
29,7
1,6
9,4
63,1
9,1
64,1
0,2
40,0
0,2
40,0
1,5
62,5
1,4
73,7
2,2
100,0
2,3
100,0
2,7
84,4
2,6
83,9
5,9
34,7
4,4
25,6
114,8 57,6 104,8 55,7

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, opracowanie i obliczenia własne.

Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
UE

Wyszczególnienie

Powierzchnia ogółem

w tym:
Uprawy trwałe
2000
2010
a
b
a
b
0,0
0,0
0,1
7,1
0,3
5,4
1,2
19,7
0,1
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,8
0,2
1,2
0,1
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
12,9
1,2
14,6
4,9
16,4
4,7
17,1
1,2
4,0
1,0
3,4
3,7
22,3
2,6
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3,4
0,1
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
5,0
0,0
0,0
0,1
2,9
0,1
3,1
0,2
1,1
0,4
2,7
0,6
15,8
0,8
21,6
0,6
4,0
0,6
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
3,1
0,0
0,0
0,1
0,6
1,6
9,3
13,7
6,9
14,7
7,8

Tabela 2

Łąki i pastwiska
2000
2010
a
b
a
b
0,5
35,7
0,5
35,7
1,8
32,1
1,7
27,9
1,0
23,3
1,0
23,8
0,3
15,4
0,2
7,7
5,0
29,2
4,7
28,1
0,1
10,0
0,3
33,3
3,3
75,0
3,6
78,3
4,7
55,3
4,5
54,9
11,5
38,6
10,3
37,5
10,1
34,0
9,7
33,3
4,4
26,5
4,7
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
37,5
0,6
33,3
0,5
14,7
0,6
21,4
0,05
50,0
0,05
50,0
1,1
18,6
0,8
15,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
50,0
0,8
42,1
1,9
55,9
1,7
53,1
3,9
21,9
3,3
22,6
1,6
42,1
1,8
48,6
4,9
32,9
4,5
31,7
0,3
60,0
0,3
60,0
0,9
37,5
0,5
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
12,5
0,5
16,1
11,0
64,7
11,2
65,1
71,0
35,6
67,9
36,1

Powierzchnia (mln ha - a) i struktura (% - b) użytkowania gruntów w krajach Unii Europejskiej

Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów w Polsce na tle krajów UE
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Analizując strukturę zasiewów na gruntach ornych (tabela 5) można dostrzec
między innymi, że w 2010 roku w trzech krajach Unii Europejskiej (UE 27) udział
zbóż w strukturze zasiewów przekraczał 66 procentowy udział uznany za dopuszczalny, nie mający negatywnego wpływu na stopień zrównoważenia środowiska
glebowego z uwagi na saldo bilansu glebowej materii organicznej, zapewniającej
między innymi naturalną zdolność gleby do zaspokajania potrzeb życiowych roślin, tj. jej żyzność. Wśród tych krajów, oprócz Polski znajduje się Austria i Wielka
Brytania. Według Jana Kusia i Jerzego Kopińskiego [2012, 9] zboża i oleiste, które
wcześniej traktowano jako rośliny zubażające glebę w materię organiczną, należą
jednak do roślin o małym ujemnym wpływie na bilans próchnicy lub neutralnych
pod tym względem. Ujemne oddziaływanie tych roślin na bilans glebowej materii
organicznej znacznie zmniejszyły zmiany w agrotechnice, tj. zagęszczenie łanów
(dzięki skróceniu słomy), ograniczenie liczby zabiegów uprawowych oraz zbiór
kombajnowy, przy którym na polu pozostaje dużo resztek pożniwnych. Należy
podkreślić, że jakość resztek pożniwnych zbóż jest gorsza niż pozostałych gatunków roślin z uwagi na niekorzystny stosunek węgla do azotu.
Tabela 3
Zmiana (%) oraz różnica (mln ha) w powierzchni użytkowania
gruntów w 2010 roku w porównaniu z 2000 rokiem
Wyszczególnienie

Użytki rolne

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Różnica

Zmiana

Różnica

Zmiana

Różnica

Zmiana

Belgia

0,0

0,0

-0,1

-11,1

0,0

0,0

Bułgaria

0,5

8,9

-0,3

-8,6

-0,1

-5,6

Czechy

-0,1

-2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Dania

0,0

0,0

0,1

4,3

-0,2

-50,0

Niemcy

-0,4

-2,3

0,0

0,0

-0,3

-6,0

Estonia

-0,1

-10,0

-0,2

-25,0

0,2

200,0

Irlandia

0,2

4,5

-0,1

-9,1

0,3

9,1

Grecja

-0,3

-3,5

-0,2

-7,4

-0,2

-4,3

Hiszpania

-2,3

-7,7

-0,9

-6,7

-1,2

-10,4

Francja

-0,6

-2,0

0,0

0,0

-0,4

-4,0

Włochy

-2,3

-13,9

-1,5

-17,6

0,3

6,8

Cypr

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Łotwa

0,2

12,5

0,2

20,0

0,0

0,0

Litwa

-0,6

-17,6

-0,8

-27,6

0,1

20,0

Luksemburg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Węgry

-0,6

-10,2

-0,2

-4,3

-0,3

-27,3

Malta

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Holandia

-0,1

-5,0

0,2

22,2

-0,2

-20,0
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Użytki rolne

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Różnica

Zmiana

Różnica

Zmiana

Różnica

Zmiana

Austria

-0,2

-5,9

0,0

0,0

-0,2

-10,5

Polska

-3,2

-18,0

-2,8

-20,4

-0,6

-15,4

Portugalia

-0,1

-2,6

-0,5

-31,3

0,2

12,5

Rumunia

-0,7

-4,7

-0,3

-3,2

-0,4

-8,2

Słowenia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Słowacja

-0,5

-20,8

-0,1

-6,7

-0,4

-44,4

Finlandia

0,1

4,5

0,1

4,5

0,0

0,0

Szwecja

-0,1

-3,1

-0,1

-3,7

0,1

25,0

Wielka Brytania

0,2

1,2

-1,5

-25,4

0,2

1,8

-11,0

-5,5

-9,0

-7,8

-3,1

-4,4

UE

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2013.

Udział (%) poszczególnych form użytkowania gruntów
w danym kraju w stosunku do krajów UE
Wyszczególnienie

Użytki rolne

Tabela 4

w tym:
Grunty orne

Uprawy trwałe

Łąki i pastwiska

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

Belgia

0,7

0,7

0,8

0,8

0,0

0,7

0,7

2010
0,7

Bułgaria

2,8

3,2

3,0

3,0

2,2

8,2

2,5

2,5

Czechy

2,2

2,2

2,8

3,0

0,7

0,0

1,4

1,5

Dania

1,3

1,4

2,0

2,3

0,0

0,0

0,6

0,3

Niemcy

8,6

8,9

10,3

11,2

2,2

1,4

7,0

6,9

Estonia

0,5

0,5

0,7

0,6

0,7

0,0

0,1

0,4

Irlandia

2,2

2,4

1,0

0,9

0,0

0,0

4,6

5,3

Grecja

4,3

4,4

2,4

2,4

8,0

8,2

6,6

6,6

Hiszpania

15,0

14,6

11,7

11,8

35,8

32,0

16,2

15,2
14,3

Francja

14,9

15,5

16,0

17,4

8,8

6,8

14,2

Włochy

8,3

7,6

7,4

6,6

27,0

17,7

6,2

6,9

Cypr

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Łotwa

0,8

1,0

0,9

1,1

0,0

0,0

0,8

0,9

Litwa

1,7

1,5

2,5

2,0

0,0

0,7

0,7

0,9

Luksemburg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Węgry

3,0

2,8

4,0

4,2

1,5

0,7

1,5

1,2

Malta

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Holandia

1,0

1,0

0,8

1,0

0,7

0,0

1,4

1,2

Austria

1,7

1,7

1,2

1,3

0,7

0,7

2,7

2,5

Polska

8,9

7,8

11,9

10,3

1,5

2,7

5,5

4,9

Portugalia

1,9

2,0

1,4

1,0

4,4

5,4

2,3

2,7
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w tym:

Użytki rolne

Grunty orne

Uprawy trwałe

Łąki i pastwiska

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

Rumunia

7,5

7,5

8,2

8,6

4,4

4,1

6,9

2010
6,6

Słowenia

0,3

0,3

0,2

0,2

0,0

0,0

0,4

0,4

Słowacja

1,2

1,0

1,3

1,3

0,0

0,0

1,3

0,7

Finlandia

1,1

1,2

1,9

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Szwecja

1,6

1,6

2,4

2,5

0,7

0,0

0,6

0,7

Wielka Brytania

8,5

9,1

5,1

4,2

0,7

10,9

15,5

16,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

UE

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego
Rolnictwa 2013.

Tabela 5
Powierzchnia (tys. ha) poszczególnych gatunków roślin uprawnych
na gruntach ornych (a), ich udział (%) w strukturze zasiewów w kraju (b),
oraz udział (%) względem krajów Unii Europejskiej (c) – 2010 rok
Wyszczególnienie

a
Belgia
330
Bułgaria
1917
Czechy
1467
Dania
1489
Niemcy
6596
Estonia
275
Irlandia
276
Grecja
1015
Hiszpania
5984
Francja
9769
Włochy
3460
Cypr
36
Łotwa
517
Litwa
517
Luksemburg
30
Węgry
2587
Malta
3,1
Holandia
210
Austria
975
Polska
7638
Portugalia
322
Rumunia
5019
Słowenia
96
Słowacja
701
Finlandia
954
Szwecja
959
Wielka Brytania
3013
b.d. – brak danych.

Zboża
b
41,3
59,9
45,8
62,0
55,9
45,8
27,6
40,6
47,9
53,1
49,4
36,0
43,1
24,6
30,0
58,8
0,0
19,1
69,6
70,1
29,3
55,2
48,0
50,1
41,5
36,9
68,5

c
0,6
3,4
2,6
2,7
11,7
0,5
0,5
1,8
10,7
17,4
6,2
0,1
0,9
0,9
0,1
4,6
0,0
0,4
1,7
13,6
0,6
8,9
0,2
1,2
1,7
1,7
5,4

a
82
14
27
39
255
9,4
12
31
77
168
62
4,3
30
37
0,6
20
1,4
157
22
388
26
247
41
11
25
27
138

Ziemniaki
b
10,3
0,4
0,8
1,6
2,2
1,6
1,2
1,2
0,6
0,9
0,9
4,3
2,5
1,8
0,6
0,5
0,0
14,3
1,6
3,6
2,4
2,7
20,5
0,8
1,1
1,0
3,1

c
4,2
0,7
1,4
2,0
13,1
0,5
0,6
1,6
3,9
8,6
3,2
0,2
1,5
1,9
0,0
1,0
0,1
8,0
1,1
19,9
1,3
12,7
2,1
0,6
1,3
1,4
7,1

Buraki cukrowe
a
b
c
59
7,4
3,7
0
0,0
0,0
56
1,8
3,5
39
1,6
2,4
367
3,1
23,0
b.d.
b.d.
0,0
b.d.
b.d.
0,0
13
0,5
0,8
44
0,4
2,8
389
2,1
24,4
63
0,9
4,0
b.d.
b.d.
0,0
0
0,0
0,0
15
0,7
0,9
b.d.
b.d.
0,0
14
0,3
0,9
b.d.
b.d.
0,0
71
6,5
4,5
45
3,2
2,8
206
1,9
12,9
0,3
0,0
0,0
22
0,0
1,4
0
0,0
0,0
18
1,3
1,1
15
0,7
0,9
39
1,5
2,4
118
2,7
7,4

a
11
212
369
167
1461
98
b.d.
15
21
1465
20
b.d.
106
252
5
259
b.d.
3
54
946
b.d.
506
5
164
158
110
642

Rzepak
b
c
1,4
0,2
6,6
3,0
11,5
5,2
7,0
2,4
12,4 20,7
16,3
1,4
b.d.
0,0
0,6
0,2
0,2
0,3
8,0
20,8
0,3
0,3
b.d.
0,0
8,8
1,5
12,0
3,6
5,0
0,1
5,9
3,7
b.d.
0,0
0,3
0,0
3,9
0,8
8,7
13,4
b.d.
0,0
5,6
7,2
2,5
0,1
11,7
2,3
6,9
2,2
4,2
1,6
14,6
9,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2012.
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W Unii Europejskiej nieznaczny udział w strukturze zasiewów zajmują ziemniaki. W Polsce w 2010 roku obszar uprawy tego gatunku stanowił jedynie 3,6%
powierzchni kraju, co stanowiło dokładnie 19,9% areału w UE. Tak niski udział
ziemniaków z rolniczego punktu widzenia jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym,
ograniczającym prawidłowe następstwo roślin po sobie, uzasadnione przyrodniczo, ekonomicznie i gospodarczo. Ziemniaki bowiem, chociaż uznawane za rośliny o negatywnym wpływie na środowisko glebowe, zazwyczaj rozpoczynają płodozmian stanowiąc doskonały przedplon dla zbóż, zwłaszcza jarych.
Pod względem powierzchni gruntów ornych Polska w 2010 roku spośród
27 państw UE zajmowała 4 lokatę (wyprzedzając Wielką Brytanię). Również
w powierzchni uprawy 3 głównych grup upraw, tj. zbóż, okopowych (ziemniaki,
buraki cukrowe) i rzepaku Polska zajmuje kluczowe miejsce. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej pod względem powierzchni uprawy ziemniaków
w 2010 roku zajmowała 1 miejsce, w uprawie zbóż 2 miejsce (po Francji), natomiast w uprawie buraków cukrowych i rzepaku 3 miejsce (po Francji i Niemczech).

4. Podsumowanie
Zmiany strukturalne zachodzące w rolnictwie są ważne ze względu na problem
zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni lat 2000-2010 w większości krajów UE
obserwuje się tendencję do zmniejszenia powierzchni użytków rolnych. Największy ubytek użytków rolnych występuje jednak w Polsce. Ograniczenie to odbywa się głównie kosztem zmniejszenia powierzchni gruntów ornych. W krajach,
w których zaznacza się wzrost powierzchni wykorzystywanej rolniczo, wzrost
ten następuje na skutek wzrostu powierzchni użytkowanych długookresowo, tj.
upraw trwałych lub łąk i pastwisk, co może być efektem spadku opłacalności produkcji. Stwarza to jednak możliwość pozyskania płatności rolno-środowiskowych
z funduszy strukturalnych UE.
Polska pod względem powierzchni użytków rolnych wśród krajów Wspólnoty
zajmuje czołową pozycję. Sposób zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. udział poszczególnych form użytkowania gruntów wydaje się również
bardzo korzystny, chociaż zaznacza się tendencja do porzucania ziemi rolniczej.
Niekorzystnie sytuacja przedstawia się jednak w przypadku zagospodarowania
powierzchni gruntów ornych, na których w strukturze zasiewów dominują zboża, tj. rośliny o neutralnym (przy pozostawieniu słomy na polu) lub ewentualnie
nieznacznie ujemnym wpływie na saldo bilansu glebowej materii organicznej. Ich
udział jednak w strukturze zasiewów przekracza 66%. Sytuację taką dostrzega się
również w dwóch innych krajach Wspólnoty, tj. Austrii i Wielkiej Brytanii. Moż-

40

Michał Figura

na przypuszczać, że rolnicy decydują się na uprawę zbóż z uwagi na to, że charakteryzują się one prostą technologią uprawy i niewielkimi kosztami produkcji
w porównaniu z innymi roślinami, o czym na przykładzie gospodarstw rolnych
w Polsce informowano już w innym opracowaniu [Figura 2015, 58].
Wydaje się, że główne cele strategiczne podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym mechanizmy ochrony gruntów rolnych w UE i poszczególnych państwach członkowskich są realizowane w sposób poprawny. W Polsce
często jednak występuje zjawisko wyłączania z produkcji rolnej gruntów, niekiedy
wysokiej jakości i przeznaczanie ich na cele nierolnicze, czego należałoby unikać.
Szybszy spadek powierzchni gruntów ornych niż łąk i pastwisk może świadczyć
na rzecz tezy o stopniowym odchodzeniu od rolnictwa industrialnego. Grunty
użytkowane długookresowo, stale pokryte roślinnością, w większym stopniu pozwalają zachować zrównoważenie gleby, jednego spośród wielu elementów środowiska przyrodniczego.
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STRESZCZENIE

W pracy wykorzystując dane opracowane w Roczniku Statystycznym Rolnictwa z 2012
i 2013 roku przedstawiono powierzchnię oraz strukturę użytkowania gruntów w Polsce na
tle krajów Unii Europejskiej, a także strukturę zasiewów na gruntach ornych. W przypadku form użytkowania gruntów porównywano dane z 2000 roku z danymi z 2010 roku.
Ukazano między innymi czołową pozycję Polski pod względem powierzchni użytków
rolnych, w tym głównie gruntów ornych. Powierzchnia gruntów ornych w Polsce w 2010
roku stanowiła 10,3% powierzchni gruntów ornych krajów UE, co po Francji, Hiszpanii i Niemczech pod tym kątem plasowało nasz kraj na czwartym miejscu. W 2010 roku
w porównaniu z 2000 rokiem w większości krajów UE nastąpiło zmniejszenie powierzchni użytków rolnych. Spadek dotyczył głównie ograniczenia powierzchni gruntów ornych.
W trzech krajach Wspólnoty, tj. Austrii, Polsce i Wielkiej Brytanii udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych przekraczał udział uznany za dopuszczalny wynoszący
66%, co z punktu zrównoważonego rozwoju jest zjawiskiem niepożądanym.
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SURFACE AND STRUCTURE OF USE OF LAND IN POLAND ON THE BACKGROUND OF
THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
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SUM M A RY

In this paper, using data developed in the Statistical Yearbook of agriculture from
2012 and 2013 was presented to the surface and the structure of land use in Poland in the
European Union countries, as well as the structure of sown on arable land. In the case of
land use compared data from 2000 with data from 2010. It shows, among other things
Polish leading position in terms of area of agricultural land, mainly arable land. The area
of arable land in Poland in 2010 represented 10.3% of arable land countries of UE as France, Spain and Germany in this regard our country placed the fourth. In 2010, compared
to 2000 in most EU countries there has been a reduction in the area of agricultural area.
The decrease was mainly to limit the areas of arable land. In the three countries of UE,
ie. Austria, Poland and the UK share of cereals in crop structure on arable land exceeded
deemed admissible participation amounting to 66%.
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1. Wstęp
Rolnictwo ekologiczne oznacza nowe podejście do rolnictwa, które zmierza do
ochrony środowiska, zapewnienia dobrostanu zwierząt, wysokiej jakości żywności
i co z tym się wiąże, stałego podnoszenia zdrowia społeczeństwa [Lampkin 1999].
Celem rolnictwa ekologicznego jest stworzenie zintegrowanego, humanitarnego,
a przy tym zrównoważonego środowiska, przy stosowaniu ekonomicznie uzasadnionych systemów produkcyjnych, które zmierzają do zachowania odnawialnych
rolniczo zasobów [Jespersen 2011]. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały
zobowiązane do wprowadzenia krajowych planów działania na rzecz rolnictwa
ekologicznego, którego celem była w szczególności regulacja miejsca i roli rolnictwa ekologicznego w ramach krajowej polityki rolnej, z uwzględnieniem kwestii,
takich jak certyfikacja, standaryzacja i etykietowanie [Willer, 2009]. Ponadto państwa członkowskie powinny wspierać rolnictwo ekologiczne w kontekście wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, jako części polityki rozwoju obszarów wiejskich,
a przy tym zapewnić wysoki poziom dostaw dla potrzeb społecznych i gospodarczych. Według wielu autorów celem polityki ekologicznej jest informowanie
konsumentów i producentów, co do korzyści płynących z produkcji ekologicznej
[Facts and figures, 2013]. Badacze wskazywali jak ważne jest wspieranie komer1 Wkład pracy: A. Mickiewicz-25%, B. Mickiewicz-25%, P. Prus-25%, B. M. Wawrzyniak-25%.
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cjalizacji produktów rolnictwa ekologicznego, jakie były sposoby preferencyjnego
przyznawania uprawnień i traktowania producentów, jak wchodzili na rynek poprzez właściwie certyfikowane produkty [Bruckner 2013]. Wskazywano, że organy państwowe, stowarzyszenia, grupy producentów, sieci dystrybucji powinny
budować wiarygodność rolnictwa ekologicznego wśród konsumentów. Badacze
wskazywali, że konsumenci oczekują wysokich standardów w odniesieniu do
produkcji ekologicznej i przejrzystych standardów jej kontroli. Według autorów
innym niepokojącym czynnikiem jest duża presja popytu, która również zwiększa ryzyko nieuczciwych zachowań lub innych naruszeń prawa. Poczynania takie
szkodzą interesom konsumentów i powodują szkody gospodarcze zakłócające
konkurencję, oraz wywierają negatywny wpływ na reputację podmiotów działających w sektorze ekologicznym [Bartels, Neuendorff 2014].

2. Problematyka, cel i zakres badań
Ostatnie lata przyniosły ogromny wzrost bezpieczeństwa żywności i jakości
żywności, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim [Prus 2008; Prus
2012]. Stworzone regulacje prawne w ramach UE, zostały zaimplementowane na
poziomie krajowym. Obligują one władze publiczne, organy normalizacyjne, doradztwo rolnicze, grupy przemysłowe i detaliczne do przestrzegania standardów
i norm żywności. Jakość żywności to ważny wymóg związany z jego wytwarzaniem oraz przetwórstwem, ponieważ konsumenci żywności oczekują produktów
wolnych od zanieczyszczeń, a także chcą znać sposoby produkcji i przetwarzania.
Poza jakością składników, istnieją również sanitarne wymagania, w celu wytworzenia możliwie najbezpieczniejszej dla konsumentów żywności. Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku produkcja rolnicza. Dzięki uprawie
bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, rolnictwo ekologiczne
przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych,
a także produkcji żywności o wysokiej jakości.
Według Unii Europejskiej produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem
zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze
dla środowiska i klimatu praktyki, zapewniającym wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych i stosowanych norm produkcji.
Produkcja ekologiczna stanowi element unijnych systemów jakości produktów
rolnych. W tym ujęciu produkcja ekologiczna realizuje te same cele w ramach
wspólnej polityki rolnej, które stanowią nieodłączny element wszystkich unijnych
systemów jakości produkcji rolniczej [Rozporządzenie PE i Rady 2014 ].
W systemie rolnictwa ekologicznego ważną pozycję, zajmują instytucje akredytacyjne oraz certyfikacyjne, które mają obowiązek ustanowienia, wdrożenia
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i utrzymywania procedury zarządzania kompetencjami osób uczestniczących
w procesie certyfikacji. Tak więc podstawowym celem badań było scharakteryzowanie jednostek certyfikujących, które z mocy ustawy odpowiadają za stan rolnictwa ekologicznego. Badania prowadzono z pozycji organów odpowiedzialnych za
funkcjonowanie systemu rolnictwa ekologicznego, świadomie zaś zrezygnowano
z przedstawienia analizy rozwoju tego rolnictwa z pozycji rolników. Wychodzono z założenia, że wiarygodność rolnictwa ekologicznego jest zależna od jakości
prawa, mechanizmów kontrolnych oraz intencjonalnego przygotowania rolników
do spełniania nowej roli rolnika ekologicznego. Pierwszy poziom badań dotyczył
jednostek certyfikujących, które odpowiedzialne są za przebieg i ocenę pracy inspektorów, za identyfikację ich potrzeb szkoleniowych i sposoby przeprowadzania
kontroli w gospodarstwie. Drugi poziom dotyczył samych inspektorów rolnictwa
ekologicznego, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie efektywnej inspekcji
i certyfikacji. Ich zadaniem jest ocena przestrzegania wymagań prawnych przez
certyfikowane podmioty poddające się kontroli.
Badania przeprowadzono głównie w oparciu o raporty Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), dane jednostek certyfikujących
oraz badania wśród inspektorów rolnictwa ekologicznego. Trudności badawcze
tej problematyki biorą się stąd, że raporty o rolnictwie ekologicznym wydawane
są przez IJHARS w okresach 2-letnich (ostatnie 2011-2012), zaś sprawozdania
z działalności Inspekcji w okresach rocznych i mają inny charakter. Natomiast
badania inspektorów rolnictwa ekologicznego stanowią pierwszą próbę charakterystyki nowego zawodu, który ma tendencje dalszego wzrostu, wobec wzrostu
znaczenia rolnictwa ekologicznego.

3. Początki system nadzoru, kontroli i certyfikacji w rolnictwie
ekologicznym
Organizacje ekologiczne w rolnictwie występując w opozycji do rolników stosujących coraz wyższy poziom środków agrochemicznych, zdecydowały się w latach 80-tych na całkowite odejście od przemysłowych środków produkcji. Idea
ta funkcjonująca początkowo w dużym rozproszeniu terytorialnym, bez zaplecza
organizacyjnego, zaczęła stopniowo skupiać swoich zwolenników w stowarzyszeniach oraz zdobywać coraz więcej sympatyków [Moschitz, Stolze, Michelsen
2004]. Zdawano sobie sprawę, że aby uwiarogodnić swoje produkty, jako całkowicie wolne od chemii, należy je w jakiś sposób oznaczać. Najpierw robiły to stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego, które wprowadziły swoje zasady certyfikacji żywności. Wyższe standardy zdrowotne żywności ekologicznej pociągnęły za
sobą wartość dodaną w postaci wzrostu ceny, która była przyczyną napływu na ry-
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nek „obcych” ekologicznie produktów, nie spełniających wymagań i standardów.
W Europie Zachodniej funkcji instytucji zrzeszającej rolników ekologicznych pełniła Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Organicznego IFOAM (International
Federation of Organic Agriculture Movements), która w celu ustalenia kryteriów
produkcji ekologicznej, zasad kontroli i oznakowania produktów ekologicznych,
wypracowała w 1982 r. „Założenia rolnictwa ekologicznego”. Założenia te stały się
podstawą opracowania przepisów urzędowych wspólnoty europejskiej w zakresie
rolnictwa ekologicznego [Bartels U., Neuendorff J. 2014].
Na gruncie polskim pierwszą organizacją było Stowarzyszenie Producentów
Żywności Metodami Ekologicznymi “Ekoland”, które w 1990 r. wydało 27 gospodarstwom pierwsze atesty poświadczające, że produkcja odbywała się metodami
ekologicznymi. Stowarzyszenia ekologiczne zmierzały do tego, aby zmniejszyć
zależność od nakładów zewnętrznych, poprzez stymulowanie biologicznych mechanizmów produkcyjnych w obrębie gospodarstwa. Tak więc, wskazywano na
konieczność radykalnego ograniczenia stosowania środków wytworzonych lub
przetworzonych o charakterze przemysłowym, nawet jeśli były to analogi substancji występujących w przyrodzie. Wskazywano, że należy raczej zmierzać do
naśladowania procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach, zarówno jeśli chodzi o aspekty jakościowe (rodzaj wprowadzanych do obiegu substancji), jak
i ilościowe (poziom intensywności). System rolnictwa ekologicznego od samego
początku definiowany był poprzez kryteria oraz zakres dozwolonych środków
produkcji i metody ich wytwarzania [Raport IJHARS 1999].
Pod wpływem IFOAM doprowadzono we wspólnocie do wypracowania norm
prawnych, które przyjęły postać rozporządzenia Rady (EWG) z 1991 r. w sprawie
rolnictwa ekologicznego i odpowiedniego znakowania produktów rolnych. W rozporządzeniu opracowano ramowe przepisy wspólnotowe dotyczące produkcji,
etykietowania i kontroli, umożliwiające ochronę produkcji ekologicznej, poprzez
zapewnienie uczciwej konkurencji między producentami tej żywności. W ramach
regulacji prawnych dążono do zapewnienia przejrzystości na każdym etapie
produkcji i przetwarzania, co miało doprowadzić do poprawienia wiarygodności
takiej produkcji w oczach konsumentów. Wskazano, że produkcja ekologiczna
pociąga za sobą znaczne ograniczenia w stosowaniu nawozów i pestycydów,
mogących niekorzystnie oddziaływać na środowisko [Rozporządzenie Rady
1991]. Początkowo rozporządzenie dotyczyło regulacji jedynie produkcji roślinnej. Dopiero w 1999 r. ukazały się dodatkowe przepisy dotyczące produkcji
zwierzęcej. Zasady te dotyczyły składników zawartych w paszach dla zwierząt,
obejmowały sposoby zapobiegania chorobom, ustalały metody leczenia weterynaryjnego, określały zasady ochrony zwierząt. Już wówczas wskazywano, że wykorzystywanie organizmów genetycznie modyfikowanych i produktów wyprodu-
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kowanych z nich, należy wyłączyć z produkcji ekologicznej. W tym samym czasie
zatwierdzono możliwość importu produktów ekologicznych z krajów trzecich,
których produkcja odpowiadała kryterium i systemowi kontroli obowiązującemu
w UE. W wyniku tego trwającego lata procesu do rozporządzenia wprowadzano
sukcesywnie uzupełniania i zmiany. Stąd po uznaniu, że postanowienia zawarte
w rozporządzeniu z 1991 r. były bardzo skomplikowane i zbyt rozległe, wprowadzono kolejne zmiany. Istotą rozwiązań prawnych było, że każdy podmiot gospodarczy produkujący, przygotowujący, przechowujący lub przywożący żywność
ekologiczną podlega procedurze kontroli, przez właściwe do tego organa [Rozporządzenie Rady 2007].
Również w Polsce zaczęły obowiązywać wspólnotowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Warunkiem funkcjonowania rynku produktów ekologicznych było powołanie krajowych jednostek certyfikujących gospodarstwa ekologiczne. Gospodarstwa przystępujące do prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi lub prowadzące już taką produkcję, były objęte kontrolami przez jednostki certyfikujące, upoważnione do prowadzenia kontroli oraz do wydawania
certyfikatów zgodności na prowadzony sposób produkcji. Atestacja w rolnictwie
ekologicznym oznaczała poświadczenie przez jednostkę certyfikującą, że produkt
został wytworzony według przyjętych kryteriów, a produkcja podlegała obowiązującej kontroli.
Obok Ekolandu, od 1993 r. atestację gospodarstw ekologicznych podjęło Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego, z kolei w 1996 r. powstała jednostka
kontrolna pod nazwą Agro Bio Test, a w 1998 działalność kontrolną rozpoczął
Bioekspert. Trzy wymienione jednostki certyfikujące w 1999 r. przeprowadziły
łącznie 513 kontroli, by w kolejnym roku ta liczba wzrosła do 949. Uprawnienia
do wydawania atestów dla żywności ekologicznej wydawało Biuro ds. Akredytacji, zaś system pozostawał pod nadzorem ministra do spraw rolnictwa, za pośrednictwem ówczesnego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
[Raport IJHARS 2001].
4. Charakterystyka jednostek certyfikujących w rolnictwie

ekologicznym

Wprowadzony system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest
gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. W systemie rolnictwa ekologicznego występuje dwubiegunowa zależność. Z jednej strony certyfikaty wydaje Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), który jest organem udzielającym akredytacji i jest także odpowiedzialne
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za akredytację jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym. Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane
przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Akredytacja stanowi część ogólnego systemu obejmującego ocenę zgodności i nadzór rynku, który ma służyć
ocenie i zapewnieniu zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami. PCA
na wniosek jednostki oceniającej sprawdza, czy ta jednostka oceniająca posiada
kompetencje do wykonywania określonych czynności z zakresu oceny zgodności.
W zakres wymagań wchodzi ustalenie, czy jednostka certyfikacyjna dysponuje
wiedzą fachową, sprzętem oraz infrastrukturą wymaganą do wykonywania zadań
jej przekazanych. Ponadto bada czy dysponuje wystarczającą liczbą odpowiednio
wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz czy jest bezstronna i nie
występuje żaden konflikt interesów w związku z realizacją przekazanych jej zadań
[Rozporządzenie Rady 2007]. W przypadku rolnictwa ekologicznego, PCA określiło wymagania odnoszące się do personelu jednostek certyfikujących. Inspektor
rolnictwa ekologicznego powinien posiadać wykształcenie w zakresie rolnictwa,
przetwórstwa żywności, towaroznawstwa, ochrony środowiska lub pokrewnym.
Ponadto musi wykazać się dwuletnim doświadczeniem zawodowym (w przypadku wykształcenia wyższego) lub pięcioletnim (w przypadku wykształcenia średniego). Inspektor zanim rozpocznie samodzielne kontrole musi udokumentować
co najmniej pięć inspekcji przeprowadzonych wspólnie z inspektorem-trenerem.
Otrzymane certyfikaty upoważniają jednostki certyfikujące, akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego, do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności na prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi.
Ponadto, są zobowiązane przekazywać wyniki przeprowadzonych kontroli właściwemu organowi, w sposób regularny i na każde jego żądanie [Leśkiewicz 2009].
Drugim ogniwem systemu jest minister do spraw rolnictwa, który korzystając
z umocowania ustawowego, upoważnia jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym. Z kolei Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
sprawuje państwowy nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi
w rolnictwie ekologicznym. IJHARS nie funkcjonuje sama, lecz współpracuje
z Inspekcją Handlową w sprawie wprowadzania do obrotu detalicznego żywych
lub nieprzetworzonych produktów rolnych. Z kolei Inspekcja Weterynaryjna jest
odpowiedzialna za jakość pasz, natomiast Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin
i Nasiennictwa – odpowiada w zakresie wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion do celów uprawy.
W Polsce, podobnie jak we wszystkich państwach UE, przyjęty został system kontroli oparty na prywatnych jednostkach certyfikujących, uznawanych
oraz nadzorowanych przez wyznaczone organy państwa. Tak więc wprowadzony
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ustawą o rolnictwie ekologicznym system kontroli i certyfikacji jaki zastosowano w kraju, był systemem mieszanym tj. państwowo-prywatnym. W tym sensie
jednostka certyfikacyjna oznacza niezależną prywatną stronę trzecią dokonującą
inspekcji i certyfikacji w zakresie produkcji ekologicznej, co oznacza spełnienie
wysokich standardów unijnych [Ustawa 2009].
Główną funkcją jednostek certyfikujących jest niezależna i obiektywna kontrola wypełniania przez podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw produktów
ekologicznych, stosownie do wymogów prawnych UE w zakresie produkcji ekologicznej. Certyfikacja przez jednostkę daje producentom możliwość powoływania się na status ekologiczny ich produktów w kontaktach z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw oraz informowania konsumentów o tym, że wytwarzają one produkty ekologiczne. Daje to gwarancję i pewność konsumentom, że
rzeczywiście kupują żywność ekologiczną [Meredith, Willer 2014]
Zakres upoważnienia jakie otrzymały niemal wszystkie jednostki do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie
ekologicznym obejmował następujące dziedziny wytwarzania: 1. ekologiczną
uprawę roślin i utrzymanię zwierząt, 2. zbiór ze stanu naturalnego, 3. pszczelarstwo, 4. produkty akwakultury i wodorostów morskich, 5. przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcję pasz i drożdży, 6. wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.
Zgodnie z ustawodawstwem europejskim wykluczona została sprzedaż produktów ekologicznych, bez potwierdzenia jej certyfikatem. Wiarygodność jakości
ekologicznego produktu rozkładała się na dwa podmioty, tj. producenta i jednostkę certyfikującą. W ten sposób zorganizowany system prowadził do wzrostu
zaufania konsumenta, że ekologiczny produkt, którego poszukuje, jest nim faktycznie. Wszystkie zabezpieczenia prawno-systemowe kontroli i certyfikacji mają
jeden cel: udowodnienie ekologicznej jakości produktu oferowanego konsumentowi. W rolnictwie ekologicznym ocenia się i kontroluje procesy jej wytwarzania
„od pola do stołu”. Tak więc kontrola obejmuje gospodarstwa rolne, zakłady przetwórcze, firmy zajmujące się dystrybucją, eksportem i importem oraz handlem
detalicznym. Na każdym etapie ekologiczna żywność na rynku musi być objęta
programem kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej. Charakter i częstotliwość przeprowadzania kontroli określa się na podstawie oceny ryzyka wystąpienia nieprawidłowości lub naruszeń zgodności z wymogami [Lockeretz 2007].
Z kolei producent żywności ekologicznej przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu ekologicznego musi zgłosić tę działalność właściwemu
organowi państwowemu i wyrazić zgodę na objęcie jego działalności systemem
kontroli. Rolnictwo ekologiczne jest zatem systemem produkcji rolniczej opartym
o zasoby odnawialne na poziomie lokalnym. Zasoby nieodnawialne oraz produk-
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ty uboczne powinny być poddawane recyklingowi, który umożliwi uzyskanie substancji odżywczych do nawożenia gleby. Ekologiczna produkcja roślinna powinna
przyczynić się do utrzymania i zwiększenia żyzności gleby, a także zapobiegać
jej erozji. Rośliny powinny być nawożone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych. Tak więc, podstawowymi
elementami systemu zarządzania ekologiczną produkcją roślinną są: zarządzanie
żyznością gleby, dobór gatunków i odmian, wieloletni płodozmian, recykling substancji organicznych i odpowiednie techniki uprawy. Dodatkowe nawozy, środki
poprawiające żyzność gleby i środki ochrony roślin powinny być używane wyłącznie w przypadku, gdy ich użycie jest zgodne z celami i zasadami produkcji
ekologicznej. Natomiast produkcja zwierzęca ma podstawowe znaczenie w organizacji produkcji rolniczej w gospodarstwach ekologicznych, ponieważ dostarcza
materii organicznej i substancji odżywczych dla uprawianej gleby, przyczyniając
się w ten sposób do poprawy stanu gleby i zrównoważonego rozwoju rolnictwa
[Rozporządzenie Rady 2007].
W ślad za szybkim wzrostem liczby gospodarstw ekologicznych wzrastała liczba jednostek certyfikujących, zaś niektóre spośród nich zostały przekształcone.
Przykładowo Ekogwarancja PTRE powstała 2002 r. poprzez przyjęcie i kontynuację działalności Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego [PTRE]. Także w 2002 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), uzyskało dodatkowe
uprawnienia w zakresie certyfikacji gospodarstw ekologicznych. W 2008 r. upoważnienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi uzyskały kolejne cztery jednostki, tj.
TÜV Rheinland Polska, Centrum Jakości AgroEko, SGS Polska i Control Union
Poland, która nie podjęła działalności. Obecnie funkcjonuje 10 jednostek certyfikujących, spośród których najwięcej (70%) zlokalizowanych jest w Warszawie
(Ekogwarancja PTRE, Bioekspert, Agrobiotest, PCBC, Centrum Jakości AgroEko,
SGS Polska i TÜV Rheinland Polska), natomiast Biocert Małopolska oraz Cobico
zlokalizowane są w woj. małopolskim, a PNG w woj. świętokrzyskim. Większość
jednostek certyfikujących stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co
oznacza, że spółka tego typu jest spółką handlową, której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Natomiast Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji (PCBC) jest spółką akcyjną, mogącą funkcjonować na giełdzie papierów wartościowych. W celu bliższego kontaktu z gospodarstwami ekologicznymi niektóre spółki zorganizowały oddziały terenowe (np. PCBC (Piła), SGS,
TÜV Rheinland (Wieliczka)). Niektóre jednostki zajmują się wyłącznie gospodarstwami ekologicznymi, inne zaś są częścią większej organizacji i mają status
jednostki notyfikowanej, pozwalającej na przeprowadzanie certyfikacji w skali
europejskiej.
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Liczba podmiotów kontrolowanych przez upoważnione
jednostki certyfikujące

Tabela 1

Jednostki
%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
certyfikujące
w 2013 r.

Bioekspert

93

132 242 317 332 504 974 1192 1515 2036 2508 3323 4126 4762

*

*

Agro Bio Test 144 278 431 595 744 1095 1848 2090 2448 2933 3083 3427 3725 3859 4530

16,7

Ekogwarancja

26,1

276 539 1114 1061 1042 1521 2724 3508 4351 4879 5115 5602 5869 6099 7058
14

26

205 560 464

836 974 1066 1125 1171 1425

5,2

Cobico

82

319 635 815 1161 1596 1862 1066 2517 2991 2203

8,1

PCBC

78

205 340 838 1309 1612 1862 2549 3071 3402 3460

12,8

PNG

Biocert
Małopolska

200 450

Centrum
Jakości
AgroEko

739 1140 1409 1672 1846 2122 3555
136 487

TÜV
Rheinland
Polska
SGS Polska
Razem

674

513

949

13,1

940 1564 1853 2491

9,2

104

230

368

693 2172

8,1

8

23

72

158

0,7

199

1787 1987 2304 3849 7281 9357 12197 15168 17412 19898 24283 27110 27093

100,0

* Dnia 23 lipca 2013 r. MRiRW cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert do działania
w rolnictwie ekologicznym. Ponowne upoważnienie jednostka otrzymała w kwietniu 2014 r.

Źródło: Raporty IJHARS „Rolnictwo ekologiczne w Polsce” za wymienione lata.

Powyższe zestawienie obrazuje proces wchodzenia na rynek rolnictwa ekologicznego jednostek certyfikujących oraz liczbę gospodarstw ekologicznych. Do
jednych z najdłużej funkcjonujących jednostek można zaliczyć trzy takie firmy,
w tym Ekogwarancja PTRE, Bioekspert oraz Agro Bio Test. Od samego początku
dominującą pozycję zajmowała Ekogwarancja, która w 2007 r. obsługiwała 52,3%
wszystkich gospodarstw ekologicznych, by w 2013 r. spaść do 26,1%. Wysoką pozycję zajmuje Agro Bio Test (16,7%), Biocert Małopolska (13,1%) oraz Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji (12,8%). W tym końcowym zestawieniu (za 2013 r.)
nie uwzględniono Bioekspert, który po pewnych perturbacjach wrócił dopiero
w 2014 r. na rynek ekologiczny.

Miejsce i rola jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie rolnictwa ... 51

5. Zakres i sposób funkcjonowania inspektorów rolnictwa
ekologicznego
Inspektor rolnictwa ekologicznego (inspector of organic farming) odgrywa
kluczową rolę w procesie efektywnej inspekcji i certyfikacji, którego zadaniem jest
ocena przestrzegania wymagań prawnych przez certyfikowane podmioty poddające się kontroli. W związku z tym inspektor musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji tego zadania. Zgodnie z ustawowymi prerogatywami określającymi wymagania dla jednostek certyfikujących, jednostki te powinny ustanowić,
wdrożyć i utrzymywać procedurę zarządzania umiejętnościami pracowników
uczestniczących w procesie certyfikacji. Inspekcje powinni przeprowadzać kompetentni inspektorzy, posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności. Na kompetencje inspektorów rolnictwa ekologicznego składają się umiejętności osobiste,
formalne wykształcenie zdobyte w szkole lub na uczelni, doświadczenie zawodowe, wiedza zdobyta na szkoleniach oraz doświadczenie nabyte w trakcie wykonywania kontroli. Podstawowe wymagania w tym zakresie obejmują doświadczenie
w zakresie technologii produkcji i procesów technologicznych, umiejętność identyfikacji punktów krytycznych w cyklu produkcyjnym, znajomość wskaźników
produkcji oraz dobrą znajomość dokumentacji księgowej. Musi ponadto posiadać
praktyczną wiedzę i umiejętności oceny sytuacji w gospodarstwie ekologicznym.
W tym sensie inspektor powinien znać zasady, procedury i metody inspekcji, jak
przykładowo kontrola na miejscu, sprawdzanie dokumentacji i pobieranie próbek. Powinien także umieć dostosować metody kontroli do danego obszaru gospodarstwa, które są w zasadzie większe obszarowo od przeciętnych i posiadać
znajomość zasad kontroli dokumentacji.
Wejście do grona gospodarstw ekologicznych odbywa się w procesie dwufazowym. Produkcja ekologiczna oznacza stosowanie metody produkcji zgodnej
z zasadami określonymi w rozporządzeniach na wszystkich etapach produkcji,
przygotowania i dystrybucji. Najpierw gospodarstwo przystępuje do produkcji
wstępnej zwanej konwersją, co oznacza przejście z rolnictwa nieekologicznego na
rolnictwo ekologiczne w określonym okresie czasu. Okres ten definiowany jest
w zależności od sytuacji ekologicznej gospodarstwa.
Druga faza oznacza przejście na produkcję metodami ekologicznymi, co wiąże
się z corocznym poddawaniem się obowiązkowej kontroli, podczas której upoważnieni inspektorzy, po uprzednim powiadomieniu o kontroli, sprawdzają czy
rolnicy postępują zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Po kontroli zostaje sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
rolnik, a drugi zostaje przekazany do jednostki certyfikującej. Jeżeli rolnik wnioskuje o płatność w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne programu rolnośrodo-
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wiskowego, jednostka certyfikująca, na podstawie protokołu z kontroli, sporządza
raport, który zostaje przekazany Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na podstawie raportu Agencja nalicza płatność, która podlega refundacji.
Tak więc uzyskanie certyfikatu zgodności produkcji metodami ekologicznymi
wiąże się z okresem przestawiania (konwersji), która dla rolnika oznacza zasadnicze zmiany w gospodarstwie. Przejście z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną polega na stopniowych zmianach, podczas których stosuje się odpowiednie następstwo roślin, staranną agrotechnikę, racjonalne wykorzystanie nawozów
organicznych, wprowadzenie poplonów, a w przypadku produkcji zwierzęcej –
stosowanie własnych pasz i dodatków naturalnych. Długość okresu przestawiania
określa jednostka certyfikująca po pierwszej kontroli. Najczęściej jednak wynosi
ona 2 lata, ale może trwać także 3 lata (w przypadku upraw sadowniczych), lub
w wyjątkowych sytuacjach, zostać skrócona do 1 roku.
Gospodarstwa ekologiczne podlegają kontroli ze strony inspektorów rolnictwa
ekologicznego (lub organu kontrolnego), którzy reprezentują określoną jednostkę
certyfikacyjną. Przyjęto jako normę, że jednostka certyfikująca przeprowadza fizyczną kontrolę wszystkich podmiotów gospodarczych przynajmniej raz w roku. Aby
poznać poziom przygotowania gospodarstwa do pełnienia roli producenta żywności
ekologicznej jednostka certyfikująca może pobierać próbki do testów na występowanie produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej lub celem sprawdzenia zgodności technik produkcji z zasadami produkcji ekologicznej. W przypadku
wątpliwości co do rzetelności produkcji, próbki można także pobierać i analizować, celem wykrycia ewentualnego zanieczyszczenia produktami niedozwolonym
w produkcji ekologicznej. Analizy takie należy wykonywać również w przypadku
podejrzenia zastosowania produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej. Po
każdej wizycie kontrolnej sporządzane jest sprawozdanie z kontroli, które jest kontrasygnowane przez osobę odpowiedzialną za daną jednostkę lub jej przedstawiciela.
Ponadto jednostka certyfikująca może przeprowadzić niezapowiedziane i wyrywkowe wizyty kontrolne w oparciu o ogólną ocenę ryzyka niezgodności z zasadami
produkcji ekologicznej, z uwzględnieniem przynajmniej wyników poprzednich kontroli, ilości produktów objętych kontrolą oraz ryzyka zamiany produktów. Z kolei
podmiot gospodarczy czy rolnik zapewnia jednostce certyfikującej, do celów kontrolnych, dostęp do wszystkich części jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, jak
również do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów źródłowych. Ponadto rolnik jest zobowiązany do dostarczenia jednostce certyfikującej wszelkich informacji uznanych za niezbędne do celów kontroli, w celu ustalenia stopnia spełniania
standardów rolnictwa ekologicznego. Ponadto powinien przedstawić na żądanie jednostki certyfikującej wyniki własnych programów zapewnienia jakości produktów
ekologicznych [Rozporządzenie Komisji 2008].
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Inspektorzy rolnictwa ekologicznego do swojej roli są intencjonalnie przygotowani, poprzez odpowiedni system naboru, kształcenia, oceny i weryfikacji
kwalifikacji. Aby móc przeprowadzać kontrole w gospodarstwie ekologicznym,
inspektor musi być wpisany do rejestru, który określa rodzaje specjalizacji. Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzi IJHARS. Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, może być wpisana osoba, która posiada wiedzę
teoretyczną i praktyczną niezbędną do prowadzenia kontroli, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez IJHARS. Osoba
wpisana do rejestru i chcąca kontynuować pracę na tym stanowisku, zobowiązana
jest do zdawania tego egzaminu co 3 lata przed komisją kwalifikacyjną [Rozporządzenie MRIRW 2010].
Początkowo jednostki certyfikujące w celu przeprowadzenia kontroli, posługiwały się osobami, które zdobyły odpowiednie uprawnienia w ramach danych
jednostek lub sięgały po doradców rolnośrodowiskowych ODR, najlepiej znających problematykę ekologiczną w rolnictwie. Od 2010 r. upoważnione jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym zobowiązane zostały do przeprowadzania kontroli u producentów ekologicznych wyłącznie za pośrednictwem osób
wpisanych do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, który prowadzony
jest przez IJHARS. W przepisach nie określono, ile gospodarstw ekologicznych
powinno przypadać na jednego inspektora. Według danych raportu IJHARS dane
statystyczne były przedstawiane na dwa sposoby a mianowicie według zakresu
specjalizacji oraz według jednostek certyfikujących. W przypadku charakterystyki rodzajów specjalizacji, to jeden inspektor mógł mieć ukończone kilka rodzajów
specjalizacji.
Zgodnie z krajową ustawą z 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, osoba zainteresowana pracą inspektora rolnictwa ekologicznego w jednostce certyfikującej musi
zdać państwowy egzamin, organizowany przez właściwy organ, czyli IJHARS.
W zasadzie w rozporządzeniu ministra do spraw rolnictwa nie istnieją specjalne
wymagania dotyczące wykształcenia ani doświadczenia zawodowego kandydata.
Każdy może przystąpić do egzaminu, którego termin jest ogłaszany na stronie
internetowej Inspekcji [Ustawa 2009].
Kwalifikacje inspektora rolnictwa ekologicznego osoba zdobywa w trakcie
kursów organizowanych przez jednostki certyfikacyjne i ewentualnie IJHARS,
zgodnie z szczegółowymi przepisami określonymi przez ministra do spraw rolnictwa. W rozporządzeniu minister określił rodzaje specjalizacji do prowadzenia
kontroli, których wymieniono sześć i były one identyczne jak w przypadku zakresu upoważnienia, które otrzymały jednostki do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ponadto minister określił szczegółowy zakres zagadnień,
których znajomość jest wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów spe-
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cjalizacji do prowadzenia kontroli oraz w załączniku nawet szczegółowy zakres
zagadnień objętych egzaminem, których znajomość jest wymagana do uzyskania
poszczególnych rodzajów specjalizacji. W rozporządzeniu nie określono poziomu
wykształcenia, jego rodzaju czy stażu pracy [Rozporządzenie MRiRW 2010].
Tabela 2
Liczba inspektorów rolnictwa ekologicznego, wpisanych do rejestru
IJHARS, według rodzajów specjalizacji
Zakres specjalizacji

2010

2011

2012

2013

2014

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

175

249

Zbiór ze stanu naturalnego

14

27

59

98

269

6

24

Pszczelarstwo

6

14

25

6

10

13

Produkty akwakultury i wodorosty morskie
Przetwórstwo produkcji ekologicznej oraz
produkcja pasz i drożdży

5

15

4

7

8

25

32

8

28

34

Wprowadzenie na rynek produktów
ekologicznych, w tym importowanych z państw
trzecich

10

33

9

29

22

Razem

235

381

92

196

360

Źródło: Raporty IJHARS „Rolnictwo ekologiczne w Polsce” za wymienione lata.

Liczba inspektorów rolnictwa ekologicznego wykazana w powyższej tabeli, nie
ma charakteru narastającego, lecz obrazuje stan w danym roku. Każdy inspektor musi zdobyć co najmniej jedną specjalizację, kilka lub wszystkie specjalizacje.
Najwięcej specjalizacji uzyskali inspektorzy w zakresie ekologicznej uprawy roślin
i utrzymania zwierząt. Jak podaje w rocznym raporcie IJHARS, w 2012 r. liczba
inspektorów przystępujących do egzaminu i wpisanych do rejestru uległa obniżeniu, co spowodowane było zmniejszeniem liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu. Od tego czasu liczba osób ubiegających się o uprawnienia
kontrolne stopniowo rosła, zwłaszcza w obliczu nowej perspektywy finansowej
WPR na lata 2014-2020.
Inaczej sytuacja wygląda, jeśli na problem inspektorów rolnictwa ekologicznego spojrzymy poprzez pryzmat jednostek certyfikujących, których liczba ulegała
zmianie na skutek zmiany liczby pozyskanych gospodarstw ekologicznych.
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Liczba inspektorów rolnictwa ekologicznego według
jednostek certyfikujących
Jednostki certyfikujące

Liczba
producentów
ekologicznych
(2013)

Liczba producentów
na jednego
inspektora
(2013)

2011

2012

Bioekspert

44

54

*

*

*

Agro Bio Test

63

62

71

4530

63,8

Ekogwarancja

98

92

92

7058

76,7

PNG

18

21

22

1425

64,8

Cobico

37

38

40

2203

55,1

PCBC

40

64

45

3460

76,9

Biocert Małopolska

56

55

63

3555

56,4

Centrum Jakości AgroEko

28

37

47

2491

53,0

TUV Rheinland Polska

19

12

19

2172

114,3

SGS Polska

3

4

9

199

22,1

406

439

408

27093

66,4

Razem

2013

Tabela 3

* Uwagi jak tabela 1.
Źródło: Raporty IJHARS „Rolnictwo ekologiczne w Polsce” za wymienione lata.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w 2013 r., w porównaniu do 2011 r.
w 8 jednostkach odnotowano wzrost liczby inspektorów rolnictwa ekologicznego.
Największy wzrost wystąpił w jednostce Centrum Jakości AgroEko – o 19 inspektorów oraz w Agro Bio Test – o 8 osób. Analizując te dane stwierdzić można, że
wzrost liczby inspektorów był związany ze wzrostem liczby producentów ekologicznych, kontrolowanych przez poszczególne jednostki certyfikujące. Natomiast
przeliczając te dane w stosunku do liczby gospodarstw ekologicznych, to w 2011
r. na jednego inspektora przypadało 58 takich gospodarstw, natomiast w 2013 r.
66 producentów ekologicznych.
Inspektor rolnictwa ekologicznego nie jest klasycznym doradcą rolniczym w rozumieniu przepisów ustawy o systemie doradztwa rolniczego, lecz osobą nastawioną na kontrolę wszystkich aspektów ekologicznych, związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego. W tym sensie nie doradza, jak postępować,
aby uzyskać standardy i dostęp do logo rolnictwa ekologicznego, lecz stwierdza stan
faktyczny w gospodarstwie i na jego podstawie wystawia opinię, czy gospodarstwo
jest na etapie przestawiania (konwersji) czy też pełnym członkiem tej grupy rolników. W procesie dochodzenia do pozycji rolnika ekologicznego pomagają doradcy
rolnośrodowiskowi ODR, którzy współuczestniczą w realizacji działań określonych
we Wspólnej Polityce Rolnej.
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W Europie nie istnieje profil zawodowy inspektora rolnictwa ekologicznego,
uwzględniający specyfikę tego zawodu. Kilka państw członkowskich UE (np.
Niemcy i Polska) wprowadziło wprawdzie krajowe przepisy dotyczące wykonywania tego zawodu, ale są one nieprzydatne do opracowania właściwego profilu
zawodowego inspektora. Wydaje się potrzebne, aby opracowanie profilu zawodowego inspektora rolnictwa ekologicznego stało się zadaniem rozwojowym jednostek certyfikujących i organizacji ich zrzeszających.
W świetle przeprowadzonych badań ankietowych, którymi objęto 6 jednostek na 10 istniejących, inspektorzy rolnictwa ekologicznego charakteryzują się
na ogół wyższym wykształceniem (95,6%), w tym zwłaszcza wykształceniem rolniczym (92,5%). Zostali do tej roli intencjonalnie przygotowani poprzez system
kursów, praktyk i zdobywania doświadczenia u boku starszego kolegi. Liczba gospodarstw ekologicznych nie pozwala jednostkom na zapewnienie inspektorom
pełnowymiarowego czasu pracy. Pracują zarówno w oparciu o umowę o pracę
(11,8%), jak również w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło (88,2%).
Ze względu na charakter pracy, jest to zawód w pełni dostępny dla kobiet. Kobiety
stanowią 49,7% zbiorowości, zaś mężczyźni 50,3%. Cechą charakterystyczną inspektorów jest młody wiek, ponieważ w przedziale wiekowym do 40 lat pozostaje
52,2% badanych.
Warto wspomnieć, że z produkcją ekologiczną wiąże się konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów działalności ze strony rolników, w tym opłat za kontrole przeprowadzone przez jednostki certyfikujące. Na ogół jednostki certyfikujące
stosują system opłat zryczałtowanych, obejmujących koszty certyfikatu, koszty
analiz laboratoryjnych oraz corocznych kontroli. W przypadku gospodarstw rolnych wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości gospodarstwa, ilości działek
rolnych, odległości pomiędzy działkami, ilości wyodrębnionych jednostek produkcyjnych, itp. W okresie przestawiania się (konwersji) gospodarstwa ekologiczne ponoszą wyższe opłaty. Natomiast po uzyskaniu certyfikatu dopłaty ulegają
zmniejszeniu. W przypadku przetwórni koszt kontroli uzależniony jest od wielkości produkcji w zakładzie, kosztu pobrania prób i ich analiz. Jednostka certyfikująca za swoją działalność wystawia faktury, które w przypadku gospodarstw
ekologicznych są refundowane przez ARiMR.
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Tabela 4
Charakterystyczne cechy badanych inspektorów rolnictwa
ekologicznego (2014)
Wyszczególnienie

Bioekspert

SGS
Polska

Centrum
Jakości
AgroEko

Cobico

PCBC

PNG

Razem

Procent

Liczba badanych inspektorów

10

9

40

35

43

24

161

100,0

Umowa o pracę

2

9

0

5

0

3

19

11,8

W oparciu o umowę
zlecenie lub umowę
o dzieło

8

0

40

30

43

21

142

88,2

Sposób zatrudnienia

Płeć
Kobieta

4

5

20

18

21

12

80

49,7

Mężczyzna

6

4

20

17

22

12

81

50,3

Wyższe

10

9

40

33

38

24

154

95,6

Średnie

0

0

0

2

5

0

7

4,4

Wykształcenie

Rodzaj wykształcenia
Wykształcenie rolnicze

7

5

40

34

39

24

149

92,5

Wykształcenie pozarolnicze

3

4

0

1

4

0

12

7,5

Do 40 lat

5

6

33

13

16

11

84

52,2

Powyżej 40 lat

5

3

7

22

27

13

77

47,8

27

b. d.

90

52

82

50

60

Wiek

Przeciętna liczba gospodarstw
ekologicznych przypadających
na 1 inspektora

Źródło: Badania własne.

6. Uwagi końcowe
Głównym celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności wysokiej jakości, która gwarantowana jest przez ścisły system certyfikacji i kontroli ze strony
odpowiednich służb. Wymagane jest, aby w gospodarstwach ekologicznych stosowane były ścisłe metody produkcji, które nie mogą być kwestionowane przez
jednostki certyfikujące, a przy tym akceptowane przez konsumentów. W tym sensie proces powstawania żywności ekologicznej jest śledzony, kontrolowany i udokumentowany na drodze „od pola do stołu”, przy czym odpowiedzialność za jej
jakość ponosi zarówno producent, jak i jednostka kontrolująca proces produkcji.
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W świetle badanych jednostek certyfikacyjnych i zatrudnionych inspektorów
można powiedzieć, że ustanowiony w Polsce system kontroli pozostaje w całkowitej zgodności z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. System
kontroli daje konsumentom pewność, że produkty ekologiczne są wytwarzane
zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Jednym z zadań o charakterze systemowym, jest poprawa jakości żywności
i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego, poprzez wspieranie wytwarzania
żywności metodami integrowanymi, ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi
oraz z lokalnych surowców. Trzeba mieć świadomość, że rolnictwo ekologiczne
jest na początku drogi wznoszącej się ku górze, ponieważ w 2013 r. gospodarstwa
te zajmowały w sumie tylko 177,0 tys. ha użytków rolnych, co stanowiło 1,5%
wszystkich użytków rolnych kraju. Tymczasem w innych krajach UE osiągnięto
o wiele wyższe poziomy i tak w Austrii – 18,6%, w Szwecji – 15,8%, w Czechach –
13,1% czy w Grecji – 11,1% [Facts and figures 2013].
Zgodnie z intencjami ustawodawcy system nadzoru, kontroli i certyfikacji jest
dwubiegunowy. Z jednej strony występują jednostki certyfikacyjne jako podmioty
prywatne, którym upoważnienie wydaje minister do spraw rolnictwa. Z drugiej
zaś strony IJHARS przy udziale innych organów sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikacyjnymi, przeprowadza audyty, sprawdza prawidłowości kontroli
przeprowadzanych przez inspektorów, itp. Liczba jednostek certyfikujących jest
wystarczająca w obecnym systemie rolnictwa ekologicznego, przy czym możliwości zwiększenia zakresu oddziaływania są na wystarczającym poziomie. Natomiast liczba inspektorów rolnictwa ekologicznego pozostających na poziomie
400 osób może spowodować trudności objęcia kontrolą pojawiających się gospodarstw w okresie przestawiania (konwersji). Brak więzi niektórych inspektorów
z jednostkami certyfikacyjnymi, którzy funkcjonują w oparciu o umowę zlecenie (umowę o pracę), może być przyczyną niedostatecznie skutecznego nadzoru nad przeprowadzanymi kontrolami. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że
w przestrzeni wiejskiej pojawił się nowy zawód, dotychczas nie zakwalifikowany
do systemu klasyfikacji zawodów i specjalności. Najbardziej znanym zawodem
jest doradca, który korzeniami sięga okresu sprzed I wojny światowej. W systemie doradczym skupionych jest około 4,6 tys. specjalistów, funkcjonujących
w 16 ODR. Organem rządowym odpowiedzialnym za jakość żywności i ekologię
jest IJHARS, który zatrudnia 6,5 tys. osób, przy czym w wojewódzkich inspektoratach ponad 0,4 tys. osób. Większość merytorycznych pracowników (62,6%)
ukończyło kierunki rolnicze. Po wejściu do UE nowego znaczenia nabrały dwie
instytucje, a mianowicie ARiMR i ARR. W ARiMR zatrudnionych jest 10,9 tys.
osób, w tym 6,2 tys. w 314 biurach powiatowych. W ARR pracuje 1,2 tys. osób,
w tym w oddziałach terenowych 0,6 tys. osób. Występowanie wielkiej liczby do-
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radców, specjalistów, inspektorów i innych fachowców jest nieuświadomionym
zjawiskiem występującym na obszarach wiejskich, który powinien być poddany
wnikliwej analizie.
LITERATURA
1. Bartels U., Neuendorff J. (2014): Training on improved risk management tools for organic inspectors, IFOAM Organic World Congress, Istanbul, Turkey.
2. Bruckner S. (2013): Analysis of training approaches and concepts in food and feed
control and certification, IRM-Organic Report, Agrizert.
3. Facts and figures on organic agriculture in the European Union, 2013, DG Agriculture
and Rural Development, Unit Economic Analysis of EU Agriculture. Brussels.
4. Jespersen L. M. (2011): Organic certification in selected European Countries, Control
fees and size of the sector, CERTCOST.
5. Lampkin N. (1999): Organic Farming in the European Union – overview, policies and
perspectives, Organic farming in the European Union – Perspectives for the 21st Century, Vienna.
6. Leśkiewicz K. (2009): Jednostki certyfikujące jako podmioty kontrolujące i nadzorujące w rolnictwie ekologicznym, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1.
7. Lockeretz W. (2007): Organic farming: an international history, The development of
organic farming in the EU, UK.
8. Meredith S., Willer H. (2014): Organic in Europe. Prospects and Developments, IFOAM EU Group, Brussels.
9. Moschitz H., Stolze M., Michelsen J. (2004): Further Development of Organic Farming Policy in Europe with Particular Emphasis on EU Enlargement, European Organic Farming Policy, University of Southern Denmark.
10. Prus P. (2008): Sustainable development of individual farms based on chosen groups
of farmers, EJPAU 11(3), #06.
11. Prus P. (2012): Perspectives for Sustainable Development of Agricultural and Rural
Areas. [in:] Jakobsson Ch. (ed.): Ecosystem Health and Sustainable Agriculture 1. Sustainable Agriculture. CSD Uppsala, Uppsala University, Sweden, 51-59
12. Raporty o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 1999–2012, 2013, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.
13. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 20142020 (2014): MRiRW, Warszawa.
14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie
nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego.
15. Rozporządzenie Komisji I (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
16. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków
spożywczych.

60

Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz, Piotr Prus, Bogdan M. Wawrzyniak

17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie
(EWG) nr 2092/91.
18. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie o kontrolach urzędowych) uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.
19. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym wraz z późniejszymi
zmianami.
20. Willer H. (2009): Organic Farming in Europe – A Brief Overview, Brussels.

ANTONI MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ, PIOTR PRUS,
BOGDAN M. WAWRZYNIAK
MIEJSCE I ROLA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH ORAZ INSPEKTORÓW
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STRESZCZENIE

Badaniami objęto problematykę rolnictwa ekologicznego, którą analizowano poprzez
pryzmat jednostek certyfikujących oraz zatrudnionych tam inspektorów rolnictwa ekologicznego. Początkowo funkcjonowały cztery jednostki certyfikujące (1997-2001), których
przybywało w miarę wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, osiągając stan dziesięciu jednostek w chwili obecnej. Główną funkcją jednostek certyfikujących jest niezależna
i obiektywna kontrola podmiotów uczestniczących w produkcji żywności ekologicznej.
Do kontroli gospodarstw ekologicznych powoływani są inspektorzy rolnictwa ekologicznego, którzy w liczbie ponad 400 osób są odpowiedzialni za stan 27 tys. takich podmiotów
gospodarczych.
W świetle przeprowadzonych badań inspektorzy rolnictwa ekologicznego charakteryzują się na ogół wyższym wykształceniem (95,6%), w tym zwłaszcza wykształceniem
rolniczym (92,5%). Pracują zarówno w oparciu o umowę o pracę (11,8%), jak również
w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło (88,2%). Kobiety stanowią 49,7% zbiorowości, zaś mężczyźni 50,3%. Cechą charakterystyczną inspektorów jest młody wiek, ponieważ w przedziale wiekowym do 40 lat pozostaje 52,2% badanych.
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SUM M A RY

The study involved the issue of organic farming, which was analyzed through the
prism of certifying authorities and inspectors in the organic farming system. Initially there were operating four certifying authorities (1997-2001), which increased as the number
of organic farms, reaching a state of ten units at present. The main function of certifying
authorities was independent and objective audit entities involved in the production of organic food. To control organic farms there were appointed inspectors who in the number
of more than 400 people are responsible for the condition of 27 thousand such economic
entities.
In the light of the research the inspectors were generally characterized by higher education (95,6%), especially agricultural education (92,5%). They worked both on the basis
of an employment contract (11,8%), as well as based on contract of mandate or contract
work (88,2%). Women represented 49,7% population and men 50,3%. A characteristic
feature of inspectors was a young age; the age up to 40 years was 52,2% of respondents.
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1. Wstęp
O opłacalności uprawy pszenżyta decyduje intensywność stosowanych technologii. Jednym z jej wyznaczników jest intensywność ochrony roślin [Jaśkiewicz
2009]. Zadaniem Falgera i Jaworskiego [2011] głównym celem ochrony roślin, jako
zespołu zabiegów agrotechnicznych, jest zabezpieczenie plonu będącego wypadkową przede wszystkim potencjału genetycznego odmiany i innych czynników takich,
jak: nawożenie, uprawa czy warunki klimatyczno-glebowe. Zastosowanie określonej ochrony roślin – jej poziomu czy doboru środka, zależy od oceny zagrożeń na
plantacji, ale także od możliwości finansowych gospodarstwa. Ochrona roślin jest
jednym z najtrudniejszych elementów produkcji rolniczej. Dążenie do zwiększenia
precyzji w tym zakresie ma na celu poprawę efektywności produkcji i jakości żywności [Jaczewska-Kalicka i Krasiński 2010, Zaliwski i Nieróbca 2010].
Opanowanie roślin zbóż przez choroby powoduje znaczne straty w plonach
ziarna oraz pogorszenie jego jakości, dlatego tak ważne są badania nad zwalczaniem przy zróżnicowanym ich występowaniu. Istotnym zagadnieniem jest również bieżąca analiza uzyskiwanych efektów ekonomicznych wykonywanych zabiegów zwalczania agrofagów [Kaniuczak i Noworól 2012]. Chemiczna ochrona
roślin stanowi skuteczne, opłacalne i niezbędne działania przeciwdziałające spadkowi plonu, niwelując zagrożenie spadku efektywności innych nakładów [Mierzejewska 1991, 1996].
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W postawionej hipotezie badawczej założono, iż zwiększenie liczby zabiegów
ochrony przeciwgrzybowej pozwoli na uzyskanie wyższej wartości produkcji ziarna, a w rezultacie wpłynie pozytywnie na efektywność ekonomiczną produkcji
ziarna pszenżyta ozimego. Celem badań była ocena opłacalności zwalczania chorób pszenżyta ozimego powodowanych przez grzyby patogeniczne.

2. Materiał i metody badań
Obliczenia wykonano na podstawie wyników trzyletnich (2009–2011) badań
polowych z półkarłową odmianą pszenżyta ozimego odmiany Gniewko. Eksperyment przeprowadzono w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym w Bałcynach
k. Ostródy. Doświadczenie 2-czynnikowe założono metodą split-plot (w 4 powtórzeniach) na glebie płowej typowej, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego.
Uprawę roli stosowano zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami agrotechnicznymi. Przedplonem pszenżyta ozimego w trzyletnim okresie badawczym był rzepak ozimy. Zastosowano następujące nawożenie: N 90 kg∙ha-1, P 30 kg∙ha-1 oraz
K 75 kg∙ha-1. Materiał siewny na wszystkich obiektach zaprawiano zaprawą Baytan Universal 094 FS (substancja aktywna triadimenol + imazalil + fuberidazol).
Poziom ochrony przed chorobami grzybowymi polegał na: a – jednym zabiegu
ochronnym, oprysk preparatem Input 460 EC w ilości 1 l∙ha-1 (spiroksamina +
protiokonazol) w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31), b – dwukrotnym zabiegu
ochronnym. Pierwszy zabieg, jak w obiekcie a, druga aplikacja fungicydu nastąpiła w fazie pełni kłoszenia (BBCH 58), gdzie zastosowano preparat Prosaro 250
EC w dawce 0,6 1 l∙ha-1) (tebukonazol + protiokonazol). Regulację zachwaszczenia
obejmował jednorazowy oprysk jesienny mieszaniną herbicydów (Boxer 800 EC
2 l∙ha-1 – substancja aktywna prosulfokarb, Glean 75 WG 5 g∙ha-1 – substancja aktywna chlorosulfuron, Legato 500 SC 0,5 l∙ha-1 – substancja aktywna diflufenikan).
Zaprawianie nasion powinno być powszechnym zabiegiem profilaktycznym
w ochronie roślin, stanowiąc niezbędny element każdej technologii produkcji.
W doświadczeniu przyjęto więc, iż jest to obiekt kontrolny. Skuteczność działania
i opłacalność stosowanych zabiegów oceniano porównując plon z obiektów chronionych (opryskiwanych fungicydami), uwzględniając koszty ochrony. W każdym roku badań przyjmowano aktualne ceny zakupu fungicydów, ceny oleju napędowego oraz zbytu ziarna pszenżyta ozimego.
W celu przeprowadzenia analizy dokonano kalkulacji kosztów jednostkowych
przeprowadzania zabiegów ochronnych, przeliczanych na 1 ha-1. Na koszty faktyczne zabiegów ochrony roślin składają się koszty środka ochrony roślin oraz jego
aplikacji (Mierzejewska 1992). Ustalenie kosztów zastosowanych maszyn oparto
na metodach obliczania kosztów przyjętych przez IBMER (Muzalewski 2009).
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Zgodnie z tą metodą koszt wykonania określonej czynności lub zabiegu oblicza
się następująco:

K = Kutrz + Kuż + Kr
gdzie:

Kutrz – koszt utrzymania maszyny,
Kuż – koszt użytkowania maszyny,
Kr – koszt pracy ludzkiej.
Ekonomiczną efektywność stosowanych zabiegów ochrony roślin obliczono
według wskaźników opisanych przez Mierzejewską i Golinowską [1976] oraz Golinowską [2002]:

Wpk = Pu
Kz
gdzie:

Wpk – wskaźnik pokrycia kosztów,
Pu – produkcja uratowana (dt lub zł),
Kz – koszt zabiegu (zł).
Wskaźnik pokrycia kosztów określa relacje pomiędzy produkcją uratowaną,
a kosztami zabiegów. Wartość tego wskaźnika wyższa od jedności oznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami dla producenta i opłacalność zabiegu. Natomiast wartość niższa od jedności świadczy, że koszty zabiegów były wyższe od
wartości uratowanego plonu. Dla producenta oznacza to stratę finansową.
Opłacalność zabiegów ochrony roślin przedstawiono za pomocą orientacyjnego wskaźnika opłacalności E1 i E2 [Golinowska 2009]. Wskaźnik E1 określa liczbę
dt produktu chronionego pokrywającego zabiegi ochronne według następującej
formuły:

E1 = Kz
C

gdzie:
Kz – koszty faktyczne zabiegu (zł/ha),
C – cena produktu chronionego (zł/dt).
Wskaźnik E2 informuje o wielkości zbioru (%), który należy przeznaczyć na
pokrycie kosztów ochrony roślin.

E2 =

E1 . 100
P
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gdzie:
P – plon uprawy (dt/ha).
Porażenie liści flagowych i podflagowych oraz kłosów oceniono (makroskopowo) w fazie mleczno-woskowej pszenżyta ozimego na 25 wybranych losowo roślinach z poletka. Ocenę nasilenia chorób rozwijających się na roślinach oceniono
według 9-stopniowej skali, w której: 9 – oznacza całkowitą odporność (bez zmian
na wszystkich organach), a 1 – rośliny całkowicie wrażliwe (porażenie powyżej
50% powierzchni asymilacyjnej) [Ralski i Muszyńska 1970] w fazie BBCH 65
(pełnia kwitnienia). Wyniki przedstawiono w procentach jako indeks porażenia
(Ip), wyliczony ze wzoru:

Ip =

Σ(a . b) 100%
n.i

gdzie:

∑(a∙b) – suma iloczynów stopnia skali i liczby roślin porażonych w tym
stopniu,
n – ogólna liczba analizowanych roślin,
i – najwyższy stopień skali.

3. Wyniki i ich omówienie
Udział kosztu środków ochrony roślin w strukturze kosztów bezpośrednich
produkcji pszenżyta ozimego wyniósł od 12,6 w technologii najniższego plonu do
13,7% w technologii najwyższego plonu [Bielski 2014]. W badaniach Majchrzaka
i in. [2009] udział kosztów ochrony w kosztach bezpośrednich pszenżyta ozimego był niższy i wynosił od 5,2 do 7,2%. Natomiast Jaśkiewicz [2009] odnotowała
zdecydowanie wyższy udział ochrony roślin w strukturze kosztów bezpośrednich.
W zależności od wariantu technologii wynosił od 10,3 do 23%. Zdaniem Falgera
i in. [2009] koszty ochrony roślin zależą od nasilenia agrofagów na plantacji oraz
od doboru środków ochrony roślin i liczby zabiegów.
We wszystkich obiektach chronionych przy użyciu fungicydów nastąpiła
zwyżka plonu. Wielkość produkcji uratowanej w wyniku zabiegów plonochronnych była bardzo zróżnicowana w latach badań (tabela 1).
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Tabela 1
Produkcja uratowana w wyniku stosowanych zabiegów fungicydowych
Lata
2009
2010
2011
Średnia

Produkcja uratowana

Sposób
ochrony

(dt/ha)

(% plonu)

(PLN/ha)

a

6,1

7,0

258

b

9,6

9,9

403

a

7,2

8,5

374

b

15,4

15,4

803

a

3,2

3,8

211

b

3,5

4,0

229

a

5,5

6,4

281

b

9,5

9,8

478

Cena 1 dt pszenżyta ozimego: 2009 – 42 PLN, 2010 – 52 PLN, 2011 – 66 PLN

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań.

Największą ilość uratowanego plonu odnotowano w roku 2010 (15,4% w wyniku zastosowania podwójnej aplikacji środka przeciwgrzybowego), a najniższą
w 2011 roku. Miało to ścisłe odzwierciedlenie w stopniu porażenia roślin pszenżyta przez choroby [Bielski 2015]. W trzyletnim okresie badawczym, średnia
masa plonu uratowana w wyniku przeprowadzonych zabiegów plonochronnych
wyniosła do 5,5 do 9,5 dt∙ha-1. Skuteczność dwukrotnego zabiegu fungicydowego
była więc ok. 73% wyższa, w porównaniu do jednokrotnej aplikacji środka chemicznego. Zdaniem Horoszkiewicz-Janka i in. [2014] w ograniczaniu występowania chorób w sezonie nie wystarcza wykonanie jednego zabiegu. W badaniach
Kaniuczaka i Beresia [2008] masa plonu pszenżyta ozimego uratowana zabiegami fungicydowymi była również wysoka i kształtowała się od 7,0 do 8,8 dt∙ha-1.
W badanych latach efektywność produkcyjna zabiegów ochrony fungicydowej
wyrażona wartością uratowanego plonu pszenżyta ozimego wahała się od 211
do 374 PLN w obiektach z jednokrotną aplikacją fungicydów oraz od 229 do
803 PLN∙ha-1 w obiektach chronionych podwójnym zabiegiem. Średnio w okresie
prowadzonych badań uzyskano wzrost wartości plonu uratowanego ziarna pszenżyta ozimego, ale nie w każdym roku pozwolił on pokryć koszty ochrony i zapewnić nadwyżkę (tabela 2).

Ekonomiczna efektywność zróżnicowanej intensywności ochrony fungicydowej ...

67

Tabela 2
Efekt ekonomiczny zwalczania chorób grzybowych pszenżyta ozimego
oraz wartość wskaźników ekonomicznych w latach 2009–2011
Lata
2009
2010
2011
Średnia

Sposób ochrony

Koszt ochrony
(zł·ha-1)

Nadwyżka
(zł·ha-1)

Wpk

E1

E2

a

216

42

1,2

5,1

5,5

b

366

37

1,1

8,7

9,0

a

220

154

1,7

4,2

5,6

b

378

425

2,1

7,3

8,7

a

229

-18

0,9

3,5

5,9

b

389

-160

0,6

5,9

10,0

a

222

59

1,3

4,3

5,7

b

378

101

1,3

7,3

9,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań.

Wskaźnik pokrycia kosztów kształtował się w dość wąskich granicach (0,6–
2,1). W obu sposobach stosowania fungicydów, średnio za okres trzech lat wyniósł 1,3. Wskazuje to na niską efektywność stosowania ochrony przeciwgrzybowej w uprawie pszenżyta ozimego. W badaniach Kaniuczaka [2012] nad pszenżytem jarym, wskaźnik pokrycia kosztów był również niski, średnio dla lat badań
wyniósł 1,6. W badaniach własnych w roku o najniższym porażeniu roślin (2011),
wskaźnik ten przyjął wartość poniżej 1,0. Wynik ten jest efektem niskiej wartości
produkcji uratowanej i stosunkowo wysokich kosztów poniesionych na ochronę przeciwgrzybową. W efekcie koszty poniesione na ochronę chemiczną były
wyższe niż wartość produkcji uratowanej, co skutkowało stratą finansową. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na próg ekonomicznej opłacalności, poniżej
którego zabiegi ochronne są zbędne. Badania przeprowadzone przez Golinowską
(2001) wykazują wysoki wzrost wydajności w wyniku podwyższenia kontroli nasilenia chorób w pszenicy. Badania Kaniuczaka i Beresia [2008] dotyczące ochrony pszenżyta ozimego potwierdzają powyższe wyniki.
Wskaźnik opłacalności zabiegu (E1) jest bardzo przydatny, gdyż można go
obliczyć przed wykonaniem zabiegu. Według Golinowskiej (2002) orientacyjne
wskaźniki opłacalności są bardzo przydatne w podejmowaniu decyzji co do celowości przeprowadzenia zabiegów ochronnych. Zdaniem Autorki producenci
rolni podejmując decyzję o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego w praktyce
często analizowali relacje cenowo-kosztowe pomiędzy ceną środków ochrony roślin, a ceną produktu i wybierali raczej tańsze pestycydy. W badaniach własnych
porównanie kosztów ochrony roślin wskazuje, iż dwa zabiegi grzybobójcze znacznie zwiększają koszt ochrony roślin pszenżyta. W efekcie orientacyjny wskaźnik
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opłacalności E1, wyrażający ilość plonu (dt) równoważącą koszty zabiegu, wzrósł
średnio w porównaniu z jednokrotnym zabiegiem o 67%. Analiza procentowego
wskaźnika kosztów wskazuje, że w przypadku stosowania fungicydów, na zrównoważenie kosztu jednokrotnego zabiegu należy przeznaczyć przeciętnie 5,7% plonu plantacji chronionej, natomiast przy stosowaniu dwukrotnej aplikacji fungicydowej wielkość tego wskaźnika znacznie wzrasta i wynosi średnio 9,2% (tabela
2). We wszystkich badanych kombinacjach wskaźnik E2 przekroczył 5%. Według
Juszczak i Krasińskiego (1999) jest to wartość chronionego plonu zapewniająca
granicę opłacalności. Golinowska (2002) analizując kształtowanie się wielkości
wskaźnika opłacalności (E2) stwierdziła opłacalność zabiegów ochrony roślin
w uprawie zbóż na poziomie od 4,2 do 13,1%. Zdaniem Falger i in. [2009] koszty
ochrony roślin zależą od nasilenia agrofagów na prowadzonych plantacjach, od
doboru środków ochrony roślin i liczby zabiegów wykonanych na plantacjach.

4. Wnioski
1. Opłacalność chemicznych zabiegów ochronnych wyrażona wskaźnikami
była zróżnicowana w poszczególnych latach badań.
2. Zastosowanie zabiegów fungicydowych w sezonie występowania agrofagów skutecznie ograniczało rozwój patogenów, co pozwoliło pokryć koszty
ochrony i zapewnić opłacalność ich stosowania.
3. Opłacalność ochrony pszenżyta ozimego, ze względu na dość stabilne ceny
środków przeciwgrzybowych, w znacznym stopniu zależała od cen zbytu
ziarna.
4. Zwiększenie opłacalności produkcji pszenżyta ozimego powinno uwzględniać lustrację plantacji i rozpoznanie chorób, a stosowanie zabiegów fungicydowych ograniczyć do koniecznych przypadków.
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STRESZCZENIE

W latach 2009–2011 na terenie Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego w Bałcynach
k. Ostródy przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie z pszenżytem ozimym odmiany Gniewko. Celem eksperymentu było określenie ekonomicznej efektywności zabiegów zwalczających choroby grzybowe w uprawie pszenżyta. W interpretacji wyników
badań uwzględniono koszty ochrony i cenę zbytu ziarna w latach badań. Plon uratowany
po zastosowaniu jednokrotnego oprysku fungicydowego wyniósł 5,5 dt∙ha-1, a dwukrotna
aplikacja środka przeciwgrzybowego pozwoliła otrzymać 9,5 dt∙ha-1 więcej ziarna pszenżyta w stosunku do obiektów kontrolnych, gdzie zastosowano tylko zaprawę nasienną.
Po zastosowaniu fungicydów średnia wartość wskaźnika pokrycia kosztów wynosiła 1,3.
W roku 2011 zabiegi fungicydowe były nieopłacalne Natomiast największą opłacalność
odnotowano w roku 2010, w którym stwierdzono najsilniejszy stopień porażenia roślin.
STANISŁAW BIELSKI
ECONOMICAL EFFECT OF DIFFERENTIATED INTENSITY OF WINTER TRITICALE
FUNGICIDE PROTECTION

Keywords: winter triticale, fungicide protection, profitability
SUM M A RY

In 2009-2011 at the Research Station in Bałcyny near Ostróda, two-factorial experiment was conducted with winter triticale varieties Gniewko. The aim of the experiment
was to determine the economic efficiency of treatments antifungal diseases in the cultivation of triticale. In interpretation of research results take into account the costs of protection and sale price of grain in the years of the study. Yield saved after using fungicidal
spray was 5.5 dt∙ha-1, and twice antifungal application yielded 9.5 dt∙ha-1 more in relation
to the control objects, which was used only seed dressing. After applying fungicides average value of the coverage cost was 1.3. In 2011 the fungicidal treatments were unprofitable.
In contrast, the highest profitability was recorded in 2010, which found the strongest level
of infestation of plants.
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1. Wstęp
Soja jako roślina oleisto-białkowa, jest jedną z najstarszych roślin uprawnych.
W Chinach jest znana od ponad 5 tys. lat, a produkty sojowe są bardzo rozpowszechnione i wykorzystywane pod różnymi postaciami (np. mleko sojowe, ser
sojowy ‘tofu’, kiełki sojowe i różnorodne sosy) [Hartman i in. 2011]. W Japonii
szczególnie znanym produktem sojowym jest „miso” – tradycyjna gęsta pasta
ze sfermentowanych nasion soi. Wiele z owych dalekowschodnich produktów
(w szczególności sojowe mleko i sosy) zyskują rosnącą popularność w kuchni europejskiej. Mąka sojowa znajduje zastosowanie jako dodatek do mąki pszennej
przy produkcji pieczywa, dzięki czemu jest ono wzbogacane w tłuszcz i białko. Do
niektórych rodzajów pieczywa dodaje się też całe nasiona soi. Innym cenionym
produktem uzyskiwanym z soi jest olej, charakteryzujący się korzystnym stosunkiem kwasów tłuszczowych z rodzin n6 i n3, grupujących niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). W chowie zwierząt doskonałą paszą treściwą
jest poekstrakcyjna śruta sojowa [Fenta i in. 2014]. Produkt ten dostarcza białka
w żywieniu drobiu, trzody chlewnej i bydła. Szerokie możliwości wykorzystania
spowodowały, że soja to druga roślina oleista świata po palmie, a przed rzepakiem
i najważniejszy gatunek uprawny z rodziny bobowatych (Fabaceae).
1 Wkład pracy: J. Śliwa – 25%, J. Kania – 25 %, M. Dacko – 25%, T. Zając – 25%.
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W krajach UE uprawa soi należy do rzadkości, stąd mały areał w zasiewach.
Także w Polsce zasiewy soi mają jak dotąd charakter raczej tylko incydentalny,
choć dane pochodzące z różnych źródeł są na ten temat dość rozbieżne. Według
GUS2 w roku 2012 soję uprawiano w 241 gospodarstwach, a łączna powierzchnia
zasiewów wynosiła 855 ha. Taki wynik podaje też dla naszego kraju FAO STAT,
ale dane firmy Agroyoumis3 wskazują, że w 2012 roku soję uprawiano w Polsce na powierzchni 2 tys. ha. Wśród rolników upowszechniło się przekonanie,
że w naszej strefie klimatycznej uprawa soi jest zbyt ryzykowna. W warunkach
klimatycznych i geograficznych uprawa soi jest uzasadniona raczej w cieplejszej
zachodniej części kraju. Soja jest bowiem rośliną dnia krótkiego o dużych wymaganiach termicznych, dlatego większość odmian zagranicznych w Polsce nie dojrzewa. Specyficzny jest też zbiór, ponieważ powinien się on odbywać przy niskiej
wysokości koszenia na równym płaskim polu. Do uprawy w polskich warunkach
nadają się odmiany, które wymagają w okresie wegetacji sumy dziennych temperatur do 2200°C. Okres wegetacji powinien też być możliwie krótki – najlepiej
poniżej 140 dni. Oprócz produkcji, ważnym elementem jest tutaj także przetwórstwo. W nasionach soi występuje bowiem szereg substancji antyodżywczych, które neutralizuje się poprzez odpowiednią obróbkę termiczną.
W opinii IUNG-PIB [2009] obecnie istnieje pilna potrzeba zwiększenia w kraju
areału uprawy roślin bobowatych (strączkowych) do około 500 tys. ha (czyli o ponad 300 tys.). Czy w ich strukturze będzie rósł udział soi? Niewykluczone, ponieważ
globalne ocieplanie się klimatu (statystycznie udowodniono wzrost średniej temperatury powietrza w ostatnich 12 latach) sprawia, że w strefie klimatu umiarkowanego coraz korzystniej pod względem rozwojowym i produkcyjnym będą zachowywać się plantacje roślin ciepłolubnych: winorośli, kukurydzy, a także soi [Żmudzka
2009; Starkel i Kundzewicz 2008]. Dodatkowym wsparciem dla soi w tym wyścigu
o powiększenie powierzchni zasiewów są dopłaty do roślin strączkowych i motylkowych (soja w 2014 roku była dotowana kwotą 1467,24 zł/ha). Konieczność wdrożenia opcji zazieleniania pól w większych gospodarstwach rolnych, zapewne także
stanie się istotnym przesłaniem dla rozwijania upraw soi. O szerszym włączeniu
soi do zestawu gatunków roślin uprawnych w naszym kraju przesądzi weryfikacja
produkcyjności wczesnych odmian tego gatunku w warunkach cieplejszych rejonów Polski, przez co doradztwo rolnicze i praktyka rolnicza uzyskają miarodajne
odpowiedzi nt. efektywności i opłacalności tej rośliny. W niniejszej pracy wykorzystano dane empiryczne dla soi, uzyskane w warunkach produkcyjnych zachodniego
(cieplejszego) pasa Polski. Na podstawie tych danych przeprowadzono ocenę opłacalności upraw tej rośliny w porównaniu z rzepakiem.
2 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_uzytkowanie_gruntow_r_2012.pdf
3 http://www.agroyoumis.eu/?p=1664
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Dyskusja nad możliwościami krajowej produkcji tej wartościowej rośliny wydaje się obecnie zasadna z wielu względów. Większy areał soi w kraju z pewnością przyczyni się do poprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Mógłby
być także elementem dywersyfikacji gatunków w obrębie dużych gospodarstw, co
wydaje się być korzystne zarówno w ujęciu ekologicznym, jak i ekonomicznym.
Poprzez upowszechnienie w kraju uprawy soi o nasionach zasobnych w białko
i tłuszcz można poprawić dochodowość oraz zapewnić większą samowystarczalność gospodarstw. Soja jako roślina bobowata (strączkowa) może stanowić ważny
element pożytecznego zmianowania. Jest to bowiem roślina o umiarkowanych
wymaganiach pokarmowych, która dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu
pozyskuje składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Jako przedplon wzbogaca glebę w niezbędny dla innych roślin azot, zwłaszcza dla pszenicy.
Według danych MRiRW w 2014 roku do Polski sprowadzono niemal 2 mln ton
poekstrakcyjnej śruty sojowej o wartości 803,6 mln euro. Jak podaje dystrybutor
towarów do produkcji rolnej Agrolok4, aktualna cena tony śruty sojowej Hi-Pro notowana w porcie w Gdańsku wynosi 1730 zł/t. Od trzech lat cena tego produktu paszowego nie spadła poniżej 1400 zł/t. Niewykluczone, że w 2015 roku cena ta wzrośnie, ponieważ rolnictwo głównego eksportera tego produktu, czyli Brazylii boryka
się z długotrwałą suszą. Poekstrakcyjna śruta sojowa jest kluczowym składnikiem
pasz w produkcji zwierzęcej. Polska należy do największych jej importerów w Europie. Braki tego surowca lub wzrost cen niewątpliwie miałyby wyraźne przełożenie
na wielkość krajowej produkcji mięsa i jego cenę. Naszym zdaniem wystarczyłaby
realizacja ustawowego zakazu5 sprowadzania pasz produkowanych z roślin GMO,
aby ceny mięsa zwiększyły się o 20-30%. W dobie globalizacji często zapomina się,
jak bardzo poszczególne działy produkcji rolniczej są od siebie zależne i jak cenna
może być samowystarczalność. W oparciu o dane dotyczące zużycia w kraju śruty
sojowej oszacowano areał zasiewów konieczny dla wyprodukowania 2 mln ton poekstrakcyjnej śruty z niemodyfikowanych genetycznie odmian soi. Otóż z danych
przedstawionych w części badawczej niniejszego artykułu wynika, że średni plon
soi uzyskany przez zakłady IZ-PIB wyniósł 2,17 t/ha. Można przyjąć, że z 1 tony
nasion soi można wyprodukować około 800 kg śruty. Zatem produkcja 2 mln t śruty wymaga obróbki 2,5 mln ton ziarna, co przy średnim plonie 2,17 t/ha dawałoby
powierzchnię zasiewów równą 1,15 mln ha. Wydaje się, że już kilkadziesiąt tys. ha
4 http://www.agrolok.pl/pl/site/notowania-sruty-sojowej-hi-pro-294.html#
5 Zakaz stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych (GMO) został uchwalony w ustawie

o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., Dz. U. Nr 144, poz. 1045 i miał on obowiązywać po 2 latach moratorium, tj. od 12 sierpnia 2008 r. Nowelizacje: Ustawa o zmianie ustawy o paszach z dnia 26 czerwca
2008 r., Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, która wydłużyła moratorium na stosowanie pasz GMO do
końca 2012 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o paszach z dnia 13 lipca 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz.
1007, w której zawarto moratorium na ten zakaz przesuwając jego wejście w życie na 01.01.2017 r.
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rodzimych upraw soi mogłoby stanowić pewien bufor bezpieczeństwa łagodzący
ewentualne zawirowania w imporcie.
Niestety krajowa produkcja roślin wysokobiałkowych (w tym soi) pozostaje
wciąż zbyt mała wobec potrzeb przemysłu paszowego.
Należy podkreślić, że współcześnie w Polsce wypracowano szereg korzystnych
agroinnowacji umożliwiających zarówno efektywną uprawę, jak i wykorzystanie
całych nasion soi. Podstawy naukowe w zakresie doboru zabiegów agrotechnicznych w uprawie soi opracowano w Stacji Oceny Odmian w Głubczycach w woj.
opolskim [Pyziak 2013].
Wraz z nowymi uregulowaniami prawnymi WPR od 2015 roku rolnicy, chcąc
otrzymać pełne dopłaty bezpośrednie, będą musieli spełnić warunek zazielenienia. Uprawa soi może stać się częściej poszukiwaną alternatywą dla innych roślin,
a wówczas faktycznie powierzchnia zasiewów soi może w kraju znacząco wzrosnąć.
Aktualnie ponad połowę światowej produkcji soi wytwarza się w Stanach Zjednoczonych. Do grona wielkich producentów soi należą także Brazylia (19%), Argentyna (10%) i Chiny (9%). Niemal 90% światowej produkcji soi powstaje więc
w czterech krajach. Białko wytworzone przez tę roślinę należy do nielicznych pełnowartościowych białek roślinnych, które można nie tylko stosować w żywieniu
ludzi i zwierząt, ale też i względnie tanio produkować [Dobek i in. 2009]. Nasiona
współcześnie uprawianych odmian soi zawierają około 40% wartościowego białka
z uwagi na dobry skład aminokwasowy oraz około 20% tłuszczu, niezależnie od
miejsca uprawy [Fenta i in. 2014; Hartman i in. 2011; Bujak i Frant 2009].

2. Materiał, metody i lokalizacja badań
Badania prowadzono w trzech zootechnicznych zakładach doświadczalnych
(ZZD) funkcjonujących w strukturach IZ-PIB, zlokalizowanych w miejscowościach Kołbacz (woj. zachodniopomorskie), Pawłowice (woj. wielkopolskie)
i Grodziec Śląski (woj. śląskie). Dane dotyczące powierzchni zasiewów, struktury
kosztów oraz kategorii wynikowych produkcji pozyskano na podstawie zestawień
wygenerowanych w programie księgowo-finansowym CD OPTIMA. Wszystkie
trzy zakłady stosowały metodę kalkulacji doliczeniowej polegającej na doliczeniu
do bezpośrednich kosztów produkcji kosztów ogólnych (pośrednich) na podstawie ich procentowej stawki narzutu. Informacja o koszcie całkowitym (zł) odniesiona do zbioru (t), powierzchni (ha), wartości zbioru i uprawy (zł) pozwoliła na
obliczenie wyników ogółem i jednostkowych (z dopłatami i bez) oraz opłacalności i dochodowości (z dopłatami i bez). Wyniki te zostały w niniejszej pracy
zestawione, poddane interpretacji i odniesione do wyników, jakie w tym samym
okresie i w tych samych obiektach osiągnięto w uprawie rzepaku.

Rolniczo-ekonomiczne uwarunkowania uprawy soi w Polsce ...

75

Koszty bezpośrednie obejmują zarówno koszty proste, tj. koszty środków
produkcji zużytych bezpośrednio w produkcji według faktycznych cen zakupu
(materiał siewny, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, czynsz dzierżawny),
jak i koszty złożone (koszt siły roboczej i pociągowej zużytej bezpośrednio przy
wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych oraz usługi działów pomocniczych, tj.
warsztatów mechanicznych, suszarni zbóż i koszty utrzymania maszyn, rozliczone według stosownych kluczy podziałowych).
Koszty pośrednie (ogólne) obejmują tylko koszty ogólnogospodarcze, tj. wynagrodzenia kierownictwa zakładów, służb księgowych i administracyjnych, koszty
utrzymania budynków ogólnogospodarczych, BHP, wyjazdy służbowe itp.
Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (ogólnych) został ustalony na podstawie
stosunku tych kosztów w danym zakładzie do kosztów bezpośrednich. Opłacalność
(dochodowość) z 1 ha upraw soi i rzepaku wyliczono w złotych jako różnicę pomiędzy wartością sprzedaży, a kosztami całkowitymi oraz w % jako stosunek uzyskanego dochodu 1 ha uprawy do poniesionych kosztów całkowitych x 100.
We wszystkich trzech zakładach doświadczalnych IZ-PIB uprawa soi była
prowadzona na małych areałach (3-6 ha). Miała ona raczej charakter eksperymentalny zważywszy na zasoby ziemi jakimi dysponowały (Kołbacz – 4,4 tys. ha,
Pawłowice – 2 tys. ha, Grodziec Śląski – 1,1 tys. ha).
W pracy przedstawiono porównanie przeciętnej opłacalności (dochodowości) uprawy soi z uprawą rzepaku ozimego jako rośliny, która była uprawiana we
wszystkich trzech zakładach.

3. Opłacalność i dochodowość upraw soi i rzepaku
Już na podstawie wstępnej analizy danych dostarczonych przez porównywane
zakłady można zauważyć, że w przypadku soi koszt samego materiału siewnego
stanowił 1/3 kosztów wytworzenia, podczas gdy koszt nasion rzepaku stanowił
jedynie 6-7% takich kosztów. Koszty te miały jednak tutaj swoje uzasadnienie: bowiem nasiona odmiany ‘Merlin’ zaszczepione były szczepionką Hi Stick Soybean.
Jak podaje sprzedawca, firma Saatbau Linz, soja tej odmiany charakteryzuje się
dobrym potencjałem plonowania w Polsce, a wczesnej dojrzewalności towarzyszy
duża odporność łanu na wyleganie. Dość wysokie koszty materiału siewnego były
więc podyktowane jego starannym doborem, który miał zagwarantować satysfakcjonujące plonowanie.
Kołbacz, Pawłowice i Grodziec to trzy duże, lecz zróżnicowane podmioty gospodarcze. Z danych dostarczonych przez te zakłady wyłaniają się różne przyrodnicze uwarunkowania produkcyjne soi. W przypadku uprawy soi w Kołbaczu nie
poniesiono kosztów nawożenia, ochrony roślin oraz zużycia innych materiałów
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i usług. Tam też najniższy był narzut kosztów ogólnych (stawka 11,61%). Gleba
w Kołbaczu była w wysokim stopniu zasobna w przyswajalne formy N, P, K i Mg.
Soja wysiana w tym Zakładzie wytworzyła zwarty łan i przy szybkim początkowym wzroście roślin skutecznie konkurowała z chwastami. Nakładów na ochronę
roślin nie ponoszono też w Pawłowicach, lecz w tym Zakładzie wskaźnik kosztów
ogólnych stanowił aż 27,3%. Z kolei w Grodźcu Śląskim przy uprawie soi nie wykazano zużycia innych materiałów i usług. W tym Zakładzie wskaźnik kosztów
ogólnych przyjęto na poziomie 15%. Trzeba też zaznaczyć, że w uprawie soi zakłady IZ-PIB nie poniosły kosztów związanych ze sprzedażą i dowozem do odbiorcy.
Siew zaprawionych i zaszczepionych nasion soi wykonano w końcu kwietnia
(Kołbacz) oraz w I-szej dekadzie maja (Pawłowice i Grodziec Śląski). Najwyższe
rośliny soi wykształciły się w dobrych warunkach siedliskowych miejscowości
Kołbacz. Zaobserwowano tu wykształcenie największej liczby strąków z pojedynczej rośliny. W pozostałych miejscowościach liczba strąków na roślinie była
niższa. Wyższe opady w sierpniu i wrześniu umożliwiły w Grodźcu Śląskim intensywniejszy rozwój nasion, co skutkowało nieco wyższą masą pojedynczego
nasiona.
Ze szczegółowej analizy danych wynikało, że plon nasion soi był najniższy
w środkowej części Polski (Pawłowice), na co złożył się gorszy rozwój roślin i łanu
w czasie wegetacji, głównie w efekcie nadmiaru wody po siewie oraz jej niedostatku w miesiącach letniej wegetacji. Prawidłowy rozwój roślin i lepsze plonowanie
nasion uzyskano w pozostałych miejscowościach, co przełożyło się na dobre plonowanie.
Jak wynika z danych prezentowanych w tabeli 1, nawet przy słabym plonie
uzyskanym w ZZD Pawłowice (gdzie wystąpiły ekstremalne zjawiska pogodowe
– od nadmiernych opadów wiosennych po utrzymującą się suszę w okresie lata)
uprawa soi gwarantowała, przy uwzględnieniu dopłat, opłacalność zbliżoną do
65%. W ZZD Kołbacz (gdzie warunki przyrodnicze były najlepsze) opłacalność
produkcji soi z 1 ha z dopłatami przekroczyła 103%. Oznacza to, że każde 100
zł kosztów produkcji w tym Zakładzie przynosiło 103 zł dochodu z dopłatami
w uprawie tej rośliny. W ZZD Grodziec Śląski opłacalność produkcji z 1 ha nasion
soi przy uwzględnieniu dopłat także osiągnęła wysoki poziom sięgający 49,1%.
Dla porównania uprawa rzepaku pozwalała na osiągnięcie średniej opłacalności
z dopłatami na poziomie 40,6% wobec 72,3% średniej dla soi w badanych Zakładach (tabela 2).
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Tabela 1

Porównanie kosztów i opłacalności uprawy soi
ZZD

Wyszczególnienie

Grodziec

Powierzchnia zasiewów (ha)

ZZD
Kołbacz

ZZD
Pawłowice

3

6

5

Plon (t/ha)

2,40

2,56

1,57

Średnia cena sprzedaży 1 t i/lub cena ewidencyjna
przyjęcia do magazynu (zł)

1 700

1 700

1 700

Wartość sprzedaży (zł)

12 240

26 112

13 345

Dopłaty obszarowe – stawka 1467,24 zł/ha (zł)

4 402

8 803

7 336

Bezpośrednie koszty produkcji: ogółem zł

9 704

15 371

10111

3 235

2 562

2 022

Wskaźnik kosztów pośrednich (ogólnych) (%)

15,0

11,6

27,3

Narzut kosztów pośrednich (ogólnych): zł

1 456

1 785

2 760

485

298

552

11 160

17 156

12 871

3 720

2 859

2 574

Dochód bez dopłat (zł/ha)

360

1 490

193

Dochód z dopłatami (zł/ha)

1 827

2 957

1 660

Opłacalność z 1 ha bez dopłat (dochód/koszty całkowite
x 100) (%)

9,7

52,1

7,5

Opłacalność z 1 ha z dopłatami (dochód/koszty całkowite
x 100) (%)

49,1

103,4

64,5

zł/ha

zł/ha
Koszty całkowite produkcji: ogółem zł
zł/ha

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez IZ-PIB.
Opłacalność produkcji soi bez dopłat jest jednak nieco niższa (średnio w badanych zakładach 17,2%), niż rzepaku (średnio 21,7%). W Kołbaczu była ona
bardzo wysoka (52,1%), zaś w przypadku Grodźca Śląskiego i Pawłowic poziom
wyniósł kolejno 9,7% i 7,5%. Pod tym względem uwidaczniała się przewaga rzepaku, którego produkcja nawet bez dopłat gwarantowała opłacalność na poziomie
25,5% w Kołbaczu, 20,2% w Pawłowicach i 19,6% w Grodźcu Śląskim.
Biorąc pod uwagę dopłaty można jednak zauważyć, że uprawa soi w zakładach
doświadczalnych charakteryzowała się wyższą opłacalnością, niż uprawa rzepaku i kształtowała się na poziomie 64,5% w Pawłowicach (rzepak 35,7%), 49,1%
w Grodźcu (rzepak 40,2%) oraz 103,4% w Kołbaczu (rzepak 45,8%).
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Tabela 2

Porównanie kosztów i opłacalności uprawy rzepaku
ZZD
Grodziec

ZZD
Kołbacz

ZZD
Pawłowice

Powierzchnia zasiewów (ha)

63,0

679,3

398,6

Plon (t/ha)

4,35

4,11

4,18

Średnia cena sprzedaży 1 t i/lub cena ewidencyjna
przyjęcia do magazynu (zł)

1 219

1 368

1 320

334 067

3 819 351

2 199 315

Wyszczególnienie

Wartość sprzedaży (zł)
Dopłaty obszarowe - stawka 910,87 zł/ha (zł)

57 385

618 754

363 073

Bezpośrednie koszty produkcji: ogółem zł

218 202

2 725 338

1 483 649

3 464

4 012

3 722

15,0

11,6

27,3

32 730

316 412

405 036

520

466

1 016

279 452

3 041 737

1 888 685

4 436

4 478

4 738

Dochód bez dopłat (zł/ha)

871

1 141

779

Dochód z dopłatami (zł/ha)

1 782

2 052

1 690

Opłacalność z 1 ha bez dopłat (dochód/koszty całkowite
x 100) (%)

19,6

25,5

20,2

Opłacalność z 1 ha z dopłatami (dochód/koszty
całkowite x 100) (%)

40,2

45,8

35,7

zł/ha
Wskaźnik kosztów pośrednich (ogólnych) (%)
Narzut kosztów pośrednich (ogólnych): zł
zł/ha
Koszty całkowite produkcji: ogółem zł
zł/ha

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez IZ-PIB.
Dochody z 1 ha z dopłatami były w przypadku upraw soi zróżnicowane: od
2 957 zł w Kołbaczu (gdzie soja dała dobry plon przy minimum zabiegów agrotechnicznych), i 1 827 zł w Grodźcu do 1 660 zł w Pawłowicach (gdzie plon był
najniższy, a uprawa wymagała nawożenia i zwalczania chwastów). Pod tym względem uprawa rzepaku dawała dużo stabilniejszy i pewniejszy wynik w każdym
z ZZD IZ-PIB: średni dochód z 1 ha z dopłatami wynosił od 2 052 zł w Kołbaczu,
przez 1 782 zł w Grodźcu, po 1 690 zł w Pawłowicach.
Nietrudno zauważyć, że ZZD w Kołbaczu osiągnął wyróżniającą się opłacalność
produkcji zarówno rzepaku, jak i soi. Plonowanie soi na poziomie 2,5 ton to bardzo dobry wynik porównywalny z osiągnięciami światowych producentów nasion
tej rośliny. Przy niskich kosztach produkcji osiągnięto wysoką 103,4% opłacalność
produkcji z 1 ha soi z dopłatami. Nie należy jednak oczekiwać, że plon taki będzie
reprezentatywny dla upraw krajowych. Co więcej – przypadek Pawłowic wskazu-
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je, że nawet starannie dobrany materiał siewny zaszczepiony bakteriami wiążącymi azot, to jedynie połowa sukcesu. Nadmiar opadów po siewie sprawił, że w ZZD
w Pawłowicach część nasion zgniła, a dalszy wzrost roślin w okresie lata był ograniczony przedłużającą się suszą. Ale nawet ten zmniejszony przez niekorzystne warunki pogodowe plon przy poniesionych kosztach nawożenia i zwalczania chwastów
pozwalał po uwzględnieniu dopłat na osiągnięcie opłacalności z 1 ha zbliżonej do
65%. Można zatem uznać, że produkcja soi wydaje się być obiecującą alternatywą dla
wiodących gatunków roślin uprawnych w naszym kraju. W świetle uzyskanych wyników wprowadzenie na szerszą skalę powierzchni zasiewów soi w Polsce wydaje się
nie tylko możliwe, ale jak najbardziej zasadne. Otwartym pozostaje pytanie, w której
części kraju (czy tylko na północnym zachodzie) roślina ta znajdzie szczególnie dobre warunki rozwoju, a w ślad za tym wykaże wysoki potencjał produkcyjny.

4. Uprawa soi w aspekcie wymogów zazielenienia
Obowiązkowym komponentem nowego systemu dopłat bezpośrednich od
2015 roku jest płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. zazielenienie. Na jej finansowanie w Polsce przeznaczone zostało 30% krajowej koperty finansowej, tj. ok. 1 mln EUR rocznie, czyli ok. 74 EUR/
ha. Jedną z trzech praktyk zazielenienia, obok dywersyfikacji upraw i utrzymania
trwałych użytków zielonych, jest utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA –
Ecological Focus Area). Dotyczy ono gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha
gruntów ornych, które zostały zobowiązane do posiadania obszarów proekologicznych na powierzchni co najmniej 5% gruntów ornych.
Tabela 3
Powierzchnia zasiewów soi (ha) konieczna, by spełnić kryteria zazielenienia
w różnych obszarowo gospodarstwach
Powierzchnia gruntów ornych (ha)
15

20

25

50

100

200

400

7,14

14,3

28,6

Powierzchnia soi (ha)
1,07

1,43

1,79

3,57

Źródło: Obliczenia własne.
Otóż soja zwyczajna znajduje się na liście upraw wiążących azot (czyli roślin
bobowatych), mających na celu poprawę różnorodności biologicznej, przez co jej
znaczenie jako alternatywnej rośliny dodatkowo wzrosło. Współczynnik ważenia
i konwersji dla niej wynosi 0,7, przez co powierzchnia zaliczana do obszaru EFA
będzie stanowić jedynie 70% powierzchni rzeczywistej (tabela 3).
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5. Podsumowanie
Wdrożenie na szerszą skalę uprawy soi w Polsce wydaje się jak najbardziej
uzasadnione. Będzie sprzyjało w pierwszym rzędzie poprawie bezpieczeństwa
żywnościowego kraju, ponieważ posunięcie to zapewni większą produkcję białka
dobrej jakości, mającego zastosowanie w żywieniu różnych grup zwierząt gospodarskich. Ale wkomponowana w rodzime uprawy soja może też stanowić ważny
element dobrze pojętej ekologizacji rolnictwa. Obecność roślin soi na polach, poprawi bowiem bilans materii organicznej w glebie. Dopływ nad – i podziemnych
resztek pozbiorowych soi do profilu gleby, dostarcza substratu aktywizującego
życie biologiczne, a w konsekwencji umożliwia zwiększenie zasobu próchnicy
glebowej. Można oczekiwać, że takie rozwiązanie obniży tempo spadku zawartości próchnicy na polach, a także znacząco zmniejszy skutki degradacji gleby, do
jakich dochodzi w kraju, gdzie udział zbóż w strukturze zasiewów jest nadmierny.
Najkorzystniejsze warunki dla wzrostu, rozwoju i plonowania soi zdają się występować w południowo-wschodniej części Polski, która pozostaje pod wpływem
klimatu kontynentalnego oraz w południowo-zachodniej, charakteryzującej się
najdłuższym okresem wegetacji. Choć niniejsze badania można uznać jedynie za
studium przypadku, to jednak wykazano duży wpływ warunków pogodowych na
wykorzystanie potencjału plonotwórczego soi w warunkach Pomorza Zachodniego. Ocieplanie się klimatu w Polsce to warunki dla szerszego zainteresowania
rolników uprawą wczesnych odmian tego gatunku. Trzeba jednak, oprócz rosnących możliwości produkcyjnych, zwrócić uwagę na uwarunkowania zewnętrzne
produkcji soi w Polsce, a te dotyczą nie tylko skupu nasion, ale też gotowości
rodzimego przemysłu olejarskiego i paszowego do ich przerobu.
Wdrożenie na szerszą skalę upraw soi będzie w Polsce sprzyjało zmniejszeniu
skutków degradacji gleby na skutek wysokiego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Konieczność utrzymywania zazielenienia przez większe obszarowo gospodarstwa (powyżej 15 ha) to istotny imperatyw upowszechniania uprawy soi na
nasiona będące źródłem białka. Pozaprodukcyjnym skutkiem realizacji zazielenienia poprzez uprawę soi będzie uzyskanie bardzo dobrego przedplonu dla pszenicy ozimej w wyniku pozostawienia substancji organicznej zasobnej w azot.
Upowszechnienie niemodyfikowanych genetycznie odmian soi w Polsce z pewnością będzie miało wieloaspektowe skutki. Te, które poruszono w świetle niniejszej pracy, są pozytywne. Należy raz jeszcze podkreślić, że rodzime uprawy soi
wpisują się w postulaty zrównoważonego rozwoju tak gospodarstwa, jak i całego
rolnictwa. W pracy wykazano, że są one korzystne nie tylko z ekologicznego
punktu widzenia, ale też uzasadnione ekonomicznie i pożądane społecznie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w cieplejszym pasie Polski zachodniej
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uprawa soi gwarantowała satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne. Analiza porównawcza opłacalności produkcji soi i rzepaku przeprowadzona w trzech badanych ZZD wykazała, że uprawa soi charakteryzuje się wyższą opłacalnością.
Szczególnie wysoka opłacalność uprawy soi uwidoczniła się po uwzględnieniu
w rachunku ekonomicznym dopłat obszarowych. Skutkowało to zdecydowanie
wyższą opłacalnością produkcji soi w stosunku do rzepaku wynoszącą odpowiednio 49,1% i 40,2% w Grodźcu, 64,5% i 35,7% w Pawłowicach oraz 103,4% i 45,8%
w Kołbaczu.
Wkomponowanie soi w uprawy zbóż jest więc zgodne z właściwie pojętą ekologizacją rolnictwa, która powinna przede wszystkim opłacać się rolnikowi. Tylko
taka ekologizacja ma sens, bowiem nie będzie wymuszona, a tym samym realizowana przez rolnika z niechęcią i oporem. Celowe wydaje się kontynuowanie badań mających m.in. na celu określenie zmienności plonowania w latach (badania
w cyklu trzyletnim).
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ROLNICZO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA UPRAWY SOI W POLSCE
W ASPEKCIE WSZECHSTRONNOŚCI ZASTOSOWAŃ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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STRESZCZENIE

Ze względu na zaobserwowane globalne ocieplenie klimatu, uprawa wczesnych odmian soi może być podjęta w warunkach klimatu umiarkowanego, czyli w Polsce. W artykule przedstawiono plonowanie soi, odmiany Merlin - jedynej zaprawionej i zaszczepionej
bakteriami brodawkowymi, w oparciu o wyniki produkcyjne w trzech zootechnicznych
zakładach doświadczalnych, położonych w zachodnim, ciepłym pasie naszego kraju.
Uzyskano zróżnicowany poziom plonowania nasion soi postrzeganych jako źródło białka
odmian nie GMO. Zasięg analizy poszerzono o porównanie kosztów i opłacalności soi
w stosunku do rzepaku ozimego. Przewaga soi nad rzepakiem wynika z możliwości jej
użycia jako rośliny wiążącej azot i stanowiącej użytek proekologiczny będący elementem
zazielenienia.
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AGRO-ECONOMIC DETERMINANTS OF SOYBEAN IN POLAND IN TERMS
OF VERSATILE APPLICATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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SUM M A RY

Because of the observed global warming, growing early varieties of soybeans can be taken in moderate climate conditions, ie in Poland. The article presents yielding of soybean
variety Merlin - the only mingled and inoculated with soil bacteria Rhizobia, based on the
production results of three animal experimental farms, located in the western and warm
belt of our country. Achieved varying levels of perceived yielding soybeans, as a protein
source of non-GMO varieties. The range of the analysis was extended to compare the costs
and profitability of soybean versus oilseed rape. Soybean advantage over rape results from
the possibility of its use as a binding plants use nitrogen and acting as part of ecological
greening.
e-mail: jozefsliwa@poczta.onet.pl

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2015

83

JOANNA SOBCZAK, MAGDALENA SZULC, EWA MATYJASZCZYK1
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin

KONSEKWENCJE DLA PRAKTYKI OCHRONY ROŚLIN
WYNIKAJĄCE Z WYCOFANIA ZE STOSOWANIA SUBSTANCJI
CZYNNEJ KARBENDAZYM
Nadesłany: 01.04.2015

Zaakceptowany do druku: 25.08.2015

1. Wstęp
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 542/2011 z dnia 1 czerwca
2011 r. [Rozporządzenie 542/2011] w dniu 30 listopada 2014 nastąpiło wygaśnięcie zezwolenia dla karbendazymu znajdującego się na liście substancji czynnych
dopuszczonych do stosowania w ochronie roślin na podstawie Rozporządzenia
Komisji Europejskiej 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. [Rozporządzenie 540/2011].
Jednocześnie nie przedłużono ważności zezwolenia, czego konsekwencją będzie
wycofanie z rynku wszystkich środków zawierających tę substancję. Karbendazym jest jedną z najstarszych substancji fungicydowych stosowanych w ochronie
roślin w Polsce. Środki ochrony roślin są rejestrowane w Polsce od 1965 roku
[Pruszyński 2011, Matyjaszczyk 2011], a rejestracja pierwszego preparatu z tą
substancją miała miejsce w 1976 roku. Spośród obecnie zarejestrowanych substancji stosowanych głównie w ochronie zbóż wcześniej zarejestrowane były: tiuram, siarka (1965 r.), mankozeb (1971r.), tiofanat metylowy (1972 r.), karboksyna (1973 r.). Od 1976 roku do obrotu i stosowania dopuszczono w Polsce około
50 różnych fungicydów zawierających karbendazym, których zakres stosowania
obejmował głównie ochronę roślin rolniczych, przede wszystkim zbóż, jak również roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych czy leśnych. Karbendazym
1 Wkład pracy: J. Sobczak – 80%, M. Szulc – 10%, E. Matyjaszczyk – 10%.
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był składnikiem zarówno preparatów przeznaczonych do opryskiwania roślin, jak
również zapraw nasiennych o szerokim spektrum chronionych upraw i zwalczanych chorób. Ze względu na długi okres obecności na rynku, preparaty z karbendazymem są dobrze znane rolnikom. Z uwagi na liczne i dobrze udokumentowane przypadki odporności na substancje z grupy benzimidazoli [Vargas 1973,
Griffin i in. 1982], wycofania karbendazymu nie można ocenić jednoznacznie
negatywnie.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie skutków wycofania karbendazymu
w ujęciu dostępności środków zastępczych oraz kosztów ochrony roślin.

2. Metodyka badań
Zastosowano następujące metody badawcze:
1. Analiza rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
i stosowania w Polsce, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, celem wyodrębnienia preparatów, mających zastosowanie w ochronie
zbóż i rzepaku (według stanu na styczeń 2015).
2. Analiza etykiet środków ochrony roślin.
4. Przegląd rejestrów środków ochrony roślin, materiałów archiwalnych celem
ustalenia czasu rejestracji analizowanych preparatów.
5. Przegląd cen środków ochrony roślin na podstawie informacji zawartych
w punktach sprzedaży detalicznej.
6. Obliczenia kosztów zabiegów ochrony roślin. Koszt pojedynczego zabiegu
uzyskano sumując koszt środka dla zalecanej dawki z kosztem wykonania zabiegu. Koszty aplikacji przyjęto w wysokości 60 PLN/ha w przypadku opryskiwania roślin [Wachowiak i Kierzek 2009, Gantner 2009]
oraz 5 PLN/100 kg ziarna w przypadku zaprawiania [Wachowiak i Kierzek
2009].

3. Wyniki
Obecnie do obrotu i stosowania w Polsce dopuszczonych jest 8 fungicydów
zawierających karbendazym, przeznaczonych do opryskiwania zbóż ozimych
(6 środków), zbóż jarych (2 środki), rzepaku ozimego (2 środki) oraz do zaprawiania zbóż jarych, ozimych i rzepaku jarego (2 środki). Szczegółowy zakres stosowania tych preparatów przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Wykaz obecnie zarejestrowanych fungicydów zawierających karbendazym
Nazwa
środka/ Numer
zezwolenia
Helben 500 SC
R-6/2006

Rok pierwszej
rejestracji

Ważność
zezwolenia

Zakres stosowania

2006

01.12.2014
01.06.2015
01.06.2016

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto:
łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza
brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

*Prokarb 380 EC
R-39/2006

2006

01.12.2014
31.05.2015
31.05.2016

Pszenżyto ozime: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza
brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Jęczmień ozimy: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza
karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa
Żyto: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza,
rynchosporioza, fuzarioza kłosów
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń
krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

Sarfun 500 SC
R-16/2010

1997

01.12.2014
31.05.2015
31.05.2016

Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza
paskowana liści
Pszenżyto ozime: łamliwość podstawy źdźbła
Jęczmień ozimy: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Pszenica jara, jęczmień jary: mączniak prawdziwy
Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza
paskowana liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza
kłosów, rdza brunatna

*Sarfun Pro 187,5 SC
R-123/2012

2000

01.12.2014
31.05.2015
31.05.2016

Pszenżyto ozime: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, septorioza liści, septorioza plew,
fuzarioza kłosów, rdza brunatna
Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy, rdza karłowa,
rynchosporioza
Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza liści,
septorioza plew, rdza brunatna
Jęczmień jary: mączniak prawdziwy, rdza karłowa,
rynchosporioza
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Nazwa
środka/ Numer
zezwolenia

Rok pierwszej
rejestracji

Ważność
zezwolenia

Zakres stosowania
Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć karłowa, zgorzel
siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

*Sarfun T 450 FS
R-80/2010

1997

01.12.2014
31.05.2015
31.05.2016

Żyto: pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa, zgorzel siewek
Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
Pszenżyto jare: zgorzel siewek
Jęczmień jary: zgorzel siewek
Owies: zgorzel siewek
Rzepak jary: zgorzel siewek
Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca
Pszenżyto ozime: zgorzel siewek

*Sarfun T 65 DS
R-79/2010

1997

01.12.2014
31.05.2015
31.05.2016

Jęczmień ozimy: zgorzel siewek
Żyto: głownia źdźbłowa, zgorzel siewek
Pszenica jara: zgorzel siewek, septorioza paskowana liści,
śnieć cuchnąca
Pszenżyto jare: zgorzel siewek
Jęczmień jary: zgorzel siewek
Rzepak jary: zgorzel siewek

*Siarkol K 1000 SC
R-6/2012

1997

01.12.2014
31.05.2015
31.05.2016

Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, mączniak
prawdziwy, septorioza paskowana liści, fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła
Pszenżyto ozime: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła
Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń
krzyżowych, szara pleśń

*Siarkol K 85 WP
R-47/2011

1981

01.12.2014
31.05.2015
31.05.2016

Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, mączniak
prawdziwy, septorioza paskowana liści, fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła
Żyto: łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń
krzyżowych, szara pleśń

* Fungicydy zawierające dwie substancje czynne.
Uwaga: W kolumnie zatytułowanej „Ważność zezwolenia” podano 3 terminy, z których pierwszy oznacza termin ważności zezwolenia, drugi okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji, trzeci
okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, etykiet środków oraz materiałów archiwalnych.
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Środki z karbendazymem ostatecznie zostaną usunięte z rejestru środków
w czerwcu 2016 roku [Rejestr 2015, Etykiety 2015]. Preparaty te przeznaczone są
do ochrony roślin wielkoobszarowych, o dużym znaczeniu gospodarczym, zatem
istnieją liczne możliwości ochrony tych upraw środkami alternatywnymi. Przykładowo do ochrony pszenicy ozimej zarejestrowanych jest obecnie około 200 fungicydów, w tym ponad 40 zapraw nasiennych, a do ochrony rzepaku ozimego dostępnych jest ponad 60 preparatów. W tabeli 2 podano wykaz przykładowych środków,
o największym zakresie chronionych upraw, które mogą zastąpić preparaty z karbendazymem. Warto jednak zaznaczyć, że wyjątkowo do ochrony rzepaku jarego
dla zapraw z karbendazymem nie ma obecnie na rynku preparatów alternatywnych.
W roku 2013 powierzchnia uprawy zbóż w Polsce wyniosła prawie 7,5 mln ha.
Udział zbóż w strukturze zasiewów roślin uprawnych jest w Polsce znaczący i oscyluje wokół 70% [GUS 2014]. Polska jest ważnym producentem zbóż w skali Unii
Europejskiej i pod względem powierzchni uprawy zajęła w 2012 roku 3 miejsce zaraz po Francji i Niemczech. W roku 2013 powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce
wyniosła z kolei 0,921 mln ha. Udział rzepaku w strukturze zasiewów wynosi niecałe 10% [GUS 2014]. Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach rzepak nabiera
coraz większego znaczenia w strukturze zasiewów i bardzo często wymieniany jest
jako roślina konkurencyjna względem pszenicy [Kucharski 2011].
Tabela 2
Wykaz przykładowych preparatów alternatywnych dla fungicydów
z karbendazymem
Chroniona
uprawa

Środki alternatywne

Substancje czynne

Pszenica ozima,
jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime,
żyto, pszenica
jara, pszenżyto
jare, jęczmień jary

Amistar 250 SC, Arastar 250 SC, Dobromir 250 SC, Atol 250
SC, Atos 250 SC, Jay 250 SC, Kask 250 SC, Mirador 250
SC, Sammisto 250 SC, Starami 250 SC, Strobi 250 SC

azoksystrobina

Artea 330 EC, Chefara 330 EC, Menara 410 EC

propikonazol, cyprokonazol

Atak 450 EC, Golden Prochloraz 450 EC, Mirage 450 EC,
Mondatak 450 EC, Pro-Prochloraz 450 EC, Promax 450 EC,
Salento A 450 EC, Spector 450 EC

prochloraz

Bumper Super 490 EC

prochloraz, propikonazol

Falcon 460 EC, Sokół 460 EC

spiroksamina, tebukonazol,
triadimenol

Impact 125 SC

flutriafol

Prosaro 250 EC

protiokonazol, tebukonazol

Safir 125 SC, Soprano 125 EC

epoksykonazol

Soligor 425 EC

spiroksamina, tebukonazol,
protiokonazol

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy

Fungicydy nalistne
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Chroniona
uprawa

Środki alternatywne

Substancje czynne

Zaprawy grzybobójcze
Pszenica ozima,
jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime,
żyto, pszenica
jara, pszenżyto
jare, jęczmień
jary, owies

Baytan Trio 180 FS

triadimenol, fluoksastrobina,
fluopyram

Baytan Universal 094 FS

triadimenol, imazalil, fuberidazol

Funaben Plus 02 WS, Gizmo 060 FS, Tarcza 060 FS,
Zaprawa Domnic 060 FS, Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS

tebukonazol

Lamardor 400 FS, Maredo 400 FS

protiokonazol, tebukonazol

Raxil Gel 206 GF

tiuram, tebukonazol
Fungicydy nalistne

Rzepak ozimy,
Rzepak jary

Grisu 500 SC

iprodion

Horizon 250 EW, Jetcur 250 EW, Orian, Syrius 250 EW

tebukonazol

Propulse 250 SE

fluopyram, protiokonazol

Tilmor 240 EC, Traper 250 EC

tebukonazol, protiokonazol

Zaprawy grzybobójcze
Rzepak ozimy

Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS

Rzepak jary

–

tiuram
–

Źródło: Opracowanie własne.

Koszty środków ochrony roślin są ważnym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji roślin. Kolejnym elementem niniejszej pracy jest analiza porównawcza kosztów zabiegów ochrony zbóż oraz rzepaku z udziałem środków
zawierających karbendazym oraz innych wybranych fungicydów. W pracy porównano koszty zabiegów przeciwko mączniakowi prawdziwemu – celem porównania kosztów z udziałem fungicydów nalistnych w ochronie zbóż, koszty
zaprawiania ziarna zbóż przeciwko zgorzeli siewek – celem porównania zapraw
oraz koszty zabiegów nalistnych w ochronie rzepaku przeciwko czerni krzyżowych – celem porównana kosztów zabiegów preparatami stosowanymi nalistnie
w ochronie rzepaku (tabele 3,4). Do analizy porównawczej wybrano preparaty
zróżnicowane pod względem zawartych w nich substancji czynnych oraz okresu
ich obecności na polskim rynku. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można wyraźnie zauważyć, że koszty zabiegów przeciwko mączniakowi prawdziwemu
z udziałem fungicydów zawierających karbendazym takich jak Sarfun 500 SC czy
Siarkol K 85 WP są zdecydowanie niższe w porównaniu z kosztami z udziałem
wybranych innych preparatów. Koszt zabiegu środkiem Sarfun 500 SC był nawet
trzykrotnie niższy w porównaniu z preparatami Amistar 250 SC czy Fandango
200 EC. Z kolei koszt zabiegu preparatem Prokarb 380 EC był zazwyczaj porównywalny, niższy jak również w niektórych przypadkach wyższy w stosunku do
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kosztów zabiegów z udziałem innych fungicydów (tabela 3). Warto zaznaczyć,
że dwa pierwsze środki zawierające karbendazym są obecne na rynku już od
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, co może wyjaśniać ich niższą cenę, a co za
tym idzie niższy koszt zabiegów z ich udziałem. Porównując z kolei koszty zaprawiania ziarna zbóż, można zauważyć, że koszty zaprawiania fungicydami Sarfun
T 450 FS oraz Sarfun T 65 DS są często dwu, trzy, cztero a nawet sześciokrotnie
niższe w porównaniu z kosztami zaprawiania innymi preparatami (tabela 3).
Tabela 3
Koszty zabiegów w ochronie zbóż z udziałem fungicydów zawierających
karbendazym oraz innych wybranych fungicydów
Środek
ochrony
roślin

Substancje
czynne

Rok
pierwszej
rejestracji
środka

Dawka
środka

Koszt całkowity
Koszt środka
zabiegu ochrony
ochrony roślin PLN/
roślin (za koszt
ha lub PLN/100 kg
aplikacji przyjęto
ziarna (według cen
60,00 PLN/ha lub 5,00
ze stycznia 2015)
PLN/100 kg ziarna)

Fungicydy nalistne
Amistar 250 SC

azoksystrobina

1997

1 l/ha

211,70 (211,66 za 1 l)

271,70

Artea 330 EC

propikonazol
cyprokonazol

2001

0,5 l/ha

81,70 (163,43 za 1 l)

141,70

Atak 450 EC

prochloraz

1997

1 l/ha

47,00 (47,04 za 1 l)

107,00

Duett Star 334 SE

fenpropimorf
epoksykonazol

2008

1 l/ha

96,90 (96,90 za 1 l)

156,90

Falcon 460 EC

spiroksamina
tebukonazol
triadimenol

1998

0,6 l/ha

94,50 (157,53 za 1 l)

154,50

Fandango 200 EC

protiokonazol
fluoksastrobina

2005

1 l/ha

188,70 (188,70 za 1 l)

248,70

Impact 125 SC

flutriafol

1987

1,25 l/ha

84,70 (67,75 za 1 l)

144,70

Prokarb 380 EC

prochloraz
karbendazym

2006

1,5 l/ha

99,00 (66,00 za 1 l)

159,00

Sarfun 500 SC

karbendazym

1997

0,4 l/ha

25,60 (64,00 za 1 l)

85,60

Siarkol K 85 WP

siarka
karbendazym

1981

3 kg/ha

38,20 (38,20 za 3 kg)

98,20

Topsin M 500 SC

tiofanat metylowy

2001

1,4 l/ha

103,00 (73,60 za 1 l)

163,00

Zaprawy grzybobójcze
Astep 225 FS

protiokonazol
imidachlopryd

2009

200 ml/100 kg
ziarna

50,60 (253 za 1 l)

55,60

Baytan Trio 180 FS

triadimenol
fluoksastrobina
fluopyram

2013

200 ml/ 100
kg ziarna

29,80 (148,94 za 1 l)

34,80

Baytan Universal
094 FS

triadimenol imazalil
fuberidazol

2000

200 ml/ 100
kg ziarna

17,50 (87,30 za 1 l)

22,50

Certicor 050 FS

tebukonazol
metalaksyl-M

2012

100 ml/ 100
kg ziarna

10,50 (104,58 za 1 l)

15,50
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Środek
ochrony
roślin

Substancje
czynne

Rok
pierwszej
rejestracji
środka

Dawka
środka

Koszt całkowity
Koszt środka
zabiegu ochrony
ochrony roślin PLN/
roślin (za koszt
ha lub PLN/100 kg
aplikacji przyjęto
ziarna (według cen
60,00 PLN/ha lub 5,00
ze stycznia 2015)
PLN/100 kg ziarna)

Galmano 201 FS

fluchinkonazol
prochloraz

2003

450 ml/ 100
kg ziarna

83,70 (186,10 za 1 l)

88,70

Premis 025 FS

tritikonazol

1998

200 ml/ 100
kg ziarna

16,65 (83,27 za 1 l)

21,65

Raxil Gel 206 GF

tiuram tebukonazol

2000

500 ml/ 100
kg ziarna

19,30 (38,60 za 1 l)

24,30

Sarfun T 450 FS

tiuram
karbendazym

1997

250 ml/ 100
kg ziarna

8,20 (32,94 za 1 l)

13,20

Sarfun T 65 SC

tiuram
karbendazym

1997

200 g/100 kg
8,20 (32,85 za 800 g)
ziarna

13,20

Vitavax 200 FS

karboksyna tiuram

1990

300 ml/ 100
kg ziarna

18,50

13,50 (45,12 za 1 l)

Uwaga: W tabeli podano koszty zabiegów dla kilku fungicydów z karbendazymem, dla których dostępne były informacje o cenach w punktach sprzedaży.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z punktów sprzedaży środków
ochrony roślin, etykiet środków oraz danych literaturowych [Wachowiak i Kierzek
2009, Gantner 2009].

Tabela 4
Koszty zabiegów w ochronie rzepaku z udziałem fungicydów
zawierających karbendazym oraz innych wybranych fungicydów

Grisu 500 SC

iprodion

2012

1 l/ha

178,00 (178,00 za 1 l)

Koszt całkowity
zabiegu ochrony
roślin (za koszt
aplikacjiprzyjęto
60,00 PLN)
238,00

Impact 125 SC

flutriafol

1987

1 l/ha

67,75 (67,75 za 1 l)

127,75

Horizon 250 EW

tebukonazol

1999

1 l/ha

101,20 (101,21 za 1 l)

161,20

2006

2 l/ha

132,00 (66,00 za 1 l)

192,00

2012

1 l/ha

183,10 (183,13 za 1 l)

243,10

1981

4 kg/ha

51,00 (38,20 za 3 kg)

111,00

2001

1,4 l/ha

103,00 (73,60 za 1 l)

163,00

2007

1 l/ha

178,25 (178,25 za 1 l)

238,25

Środek ochrony
roślin

Prokarb 380 EC
Propulse 250 SE
Siarkol K 85 WP
Topsin M 500 SC
Traper 250 EC

Substancje
czynne

prochloraz
karbendazym
fluopyram
protiokonazol
siarka
karbendazym
tiofanat metylowy
protiokonazol
tebukonazol

Rok
pierwszej
rejestracji
środka

Dawka
środka

Koszt środka
ochrony roślin
PLN/ha (według cen
ze stycznia 2015)

Uwaga: W tabeli podano koszty zabiegów dla kilku fungicydów z karbendazymem, dla których dostępne były informacje o cenach w punktach sprzedaży.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z punktów sprzedaży środków
ochrony roślin, etykiet środków oraz danych literaturowych [Wachowiak i Kierzek
2009, Gantner 2009].
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Na podstawie analizy tabeli 4 można zauważyć, że koszt zabiegu przeciwko
czerni krzyżowych z udziałem środka Siarkol K 86 WP jest każdorazowo niższy, w porównaniu z kosztami zabiegów pozostałymi wybranymi fungicydami.
W przypadku preparatu Prokarb 380 EC oceniono niższy koszt zabiegu w stosunku do połowy analizowanych fungicydów. Warto tutaj zaznaczyć, że fungicyd
Siarkol K 86 WP jest obecny na rynku polskim już od 1981 roku, a fungicyd Prokarb 380 EC od roku 2006, co może tłumaczyć niższe koszty zabiegów z udziałem
dłużej dostępnego na rynku preparatu.

4. Wnioski
1. Możliwości zastąpienia fungicydów zawierających karbendazym innymi
preparatami stosowanymi w ochronie zbóż są duże (w zależności od gatunku zboża istnieje kilkadziesiąt do 200 środków alternatywnych)
2. Możliwości zastąpienia karbendazymu w ochronie rzepaku są także duże
(ponad 60 preparatów), za wyjątkiem możliwości zaprawiania nasion rzepaku jarego, dla którego oprócz preparatów z karbendazymem, nie ma obecnie
zarejestrowanych innych zapraw.
2. Koszty zabiegów z udziałem większości fungicydów z karbendazymem,
zwłaszcza tych będących najdłużej na polskim rynku są zazwyczaj niższe
w porównaniu z kosztami zabiegów przy stosowaniu innych preparatów.
3. Wycofanie karbendazymu spowoduje utratę na rynku tańszych środków,
będących cennym elementem programów ochrony roślin, co może zostać
negatywnie odebrane przez rolników.
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KONSEKWENCJE DLA PRAKTYKI OCHRONY ROŚLIN WYNIKAJĄCE Z WYCOFANIA
ZE STOSOWANIA SUBSTANCJI CZYNNEJ KARBENDAZYM

Słowa kluczowe: ochrona roślin, fungicydy, koszty zabiegów ochrony roślin, konsekwencje,
wycofanie karbendazymu
STRESZCZENIE

Karbendazym jest jedną z najstarszych substancji czynnych stosowanych w ochronie zbóż i rzepaku, dostępną na polskim rynku od 1976 roku. Na mocy rozporządzenia
542/2011 substancja ta zostanie wycofana ze stosowania w ochronie roślin. W konsekwencji, od czerwca 2016 roku część tańszych preparatów do ochrony zbóż i rzepaku
przed chorobami grzybowymi nie będzie dostępna. Środki z karbendazymem są obecnie
jedynymi zarejestrowanymi preparatami do zaprawiania nasion rzepaku jarego.
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THE CONSEQUENCES TO PLANT PROTECTION PRACTICE RESULTING FROM WITHDRAWAL OF CARBENDAZIM ACTIVE SUBSTANCE
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SUM M A RY

Carbendazim, available on the Polish market since 1976, is one of the oldest substances used in the protection of cereals and oilseed rape. According to Regulation 542/2011,
the substance will be withdrawn from use in plant protection. As a consequence, from
June 2016 a part of cheaper preparations used in the protection of cereals and oilseed rape
against fungal diseases will be no longer available. Products with carbendazim are currently the only registered solution for spring oilseed rape seed treatment.
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1. Wstęp
Rosnące zagrożenie upraw buraka cukrowego ze względu na występowanie chwościka buraka w Polsce notuje się od lat 90. XX wieku. Wynika to m.in.
z wprowadzenia na polski rynek wielu jednokiełkowych odmian nieodpornych na
tego patogena [Nowakowska i wsp. 1997, Wójtowicz i Jakubowska 2000]. Obecnie chwościk jest nadal najgroźniejszą chorobą liści buraka cukrowego. W warunkach sprzyjających, przy ciepłej i wilgotnej pogodzie, może przyczynić się do
strat w plonie korzeni sięgających do 50% i znacznych strat w zawartości cukru
w korzeniach [Shane i Teng 1992, Byford 1996, Rossi i wsp. 2000].
Jednym z kluczowych elementów w systemie integrowanej ochrony roślin jest
uprawa odmian odpornych. W Ustawie o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 roku
[Dz. U. nr 133 poz. 849 z 2008 r. – tekst ujednolicony] uprawa roślin odmian
tolerancyjnych lub odpornych jest wymieniona jako jeden z pięciu elementów
zwalczania lub ograniczania występowania organizmów niekwarantannowych.
Najprostsze definicje odporności i tolerancji można przyjąć za Agrios [2005].
Przez odporność należy rozumieć posiadanie przez roślinę gospodarza zdolności
1 Wkład pracy: D. Górski – 40%, J. Piszczek – 20%, A. Ulatowska – 20%, R. Gaj – 20%.
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do ograniczenia i utrudnienia rozwoju patogena, natomiast tolerancja to zdolność
do wydawania wysokiego plonu pomimo zainfekowania roślin przez patogena.
Rozmiar strat powodowanych przez chwościka buraka, poza zwalczaniem
chemicznym, może być w znacznym stopniu ograniczony przez wprowadzenie
do uprawy odmian odpornych, przy czym mogą one różnić się znacznie stopniem
odporności na patogena [Pfleidedrer i Schäufele 2000]. Różnice te powodowane
są wielogenową naturą odporności na C. beticola [Rossi 2000], a ich działanie
się sumuje [Schäfer-Pregi i wsp. 1999]. Przyjmuje się, że odporność na C. beticola warunkowana jest czteroma lub pięcioma genami, które działają addytywnie. Jednakże ostateczna ilość genów biorących udział w procesie odporności jest
nieznana. Rośliny odporne na C. beticola są porażane, jednak objawy choroby są
na nich słabsze, niż na roślinach podatnych, a plamki mają mniejsze rozmiary
[Rossi 2000]. Jednocześnie na ich powierzchni produkowana jest mniejsza liczba
zarodników. Kiełkowanie zarodników chwościka na liściach odmian odpornych
zachodzi dłużej, niż na odmianach podatnych. Powoduje to późniejsze wystąpienie objawów choroby, a różnica ta może wynieść nawet kilkanaście dni [Rossi
i wsp. 1999, Gaurilcikiene i wsp. 2006].
Z uwagi na wielogenową odporność buraka cukrowego na C. beticola, rośliny odporne w warunkach silnej presji patogenu mogą wykazywać istotnie różny
stopień porażenia. Z praktycznego punku widzenia odporność na chwościka wydłuża czas rozwoju choroby na roślinach i opóźnia moment, w którym zachodzi
konieczność wykonania zabiegu ochronnego. W rezultacie pozwala to na redukcję liczby wykonywanych zabiegów ochronnych.
Utrudnieniem dla hodowców jest fakt, że występuje ujemne sprzężenie genów
odporności z genami warunkującymi plonowanie, zawartość cukru w korzeniach
i poziom melasotworów w miazdze. Wprowadzanie genów odporności na C. beticola do materiałów hodowlanych często skutkuje obniżeniem ich plonowania. Dobre wyniki uzyskiwane są z materiałami o średniej odporności [Holtschulte 2000].
W początkowym okresie hodowli odpornościowej stwierdzano nawet 18% niższe
plonowanie mieszańców odpornych, niż nieodpornych [Miller i wsp. 1994].
W warunkach silnej presji patogenu odmiany odporne niechronione chemicznie mogą plonować gorzej od odmian nieodpornych, skutecznie chronionych [Smith i Campbell 1996, Gaurilčikienė i in. 2006]. Stąd też stosowanie fungicydów jest nadal podstawową metodą zwalczania chwościka, jednakże ich użycie
od 2014 r. musi być zgodne z wymogami integrowanej ochrony roślin [Piszczek
i Mrówczyński 2012].
Efektywność ekonomiczna ochrony roślin wyraża korzyści ekonomiczne uzyskane w wyniku przeprowadzonych zabiegów i charakteryzuje relację między
zabiegiem i kosztami oraz kosztami i wartością produkcji uratowanej [Golinow-
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ska 2009a]. W aspekcie ekonomicznym każdy nakład poniesiony na zastosowane
środki ochrony roślin powinien być opłacalny. Oznacza to, że efekt zysku wynikający ze wzrostu produkcji powinien być większy od poniesionego nakładu
2. Materiały i metody
[Mierzejewska 1985, Golinowska 2002, 2009b]. Z drugiej strony duża zmienność
oraz cen środków
roślin powodują,
że precyzyjne
W plonowania
latach 2013–2014
w ochrony
miejscowości
Koniczynka
kołopoliczenie
Torunia
kosztów wykonania zabiegów oraz ich efektywności jest trudne, dlatego w prakprzeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie poletkowe, którego celem była
tyce można podać tylko przybliżenie poszukiwanej wartości [Mierzejewska 1985,
2002].
ocena Golinowska
efektywności
ekonomicznej ochrony fungicydowej pięciu odmian buraka
Cel badań: ocena efektywności ekonomicznej stosowania fungicydów w zwalcukrowego
odpornych na chwościk buraka.
czaniu chwościka buraka na odmianach odpornych w uprawie buraka cukrowego.

Doświadczenie założono w układzie losowanych bloków w czterech
2. Materiały
i metody
powtórzeniach.
Wielkość
poletka brutto wynosiła 13,5 m2, a netto do zbioru 10
W latachdoświadczalnym
2013–2014 w miejscowości
koło Torunia
przeprowam2. Czynnikiem
było pięćKoniczynka
odmian buraka
cukrowego
(Finezja,
dzono dwuczynnikowe doświadczenie poletkowe, którego celem była ocena efek-

Gallant,
Jagusia,
Milton, Pikador)
oraz ochrona
chwościkiem
buraka
tywności
ekonomicznej
ochrony fungicydowej
pięciuprzed
odmian
buraka cukrowego

odpornych
na chwościka
buraka.
(wariant
kontrolny,
wariant chroniony).
W wariancie chronionym wykonano dwa
Doświadczenie założono w układzie losowanych bloków w czterech powtórze-

zabiegi,
pierwszy
w momencie
wystąpienia
pierwszych
(Optan
do zbioruinfekcji
10 m2. Czynniach.
Wielkość
poletka brutto
wynosiła 13,5
m2, a nettoobjawów
nikiem
doświadczalnym
pięć3odmian
buraka (Tebu
cukrowego
Gallant,0,8
183 SE
w dawce
0,7 l/ha), abyło
drugi
tyg. później
250 (Finezja,
EW w dawce
Jagusia, Milton, Pikador) oraz ochrona przed chwościkiem buraka (wariant kontro-

l/ha). lny,
Ocenę
porażenia
liściW przez
chwościk
buraka
przeprowadzono
podczas
wariant
chroniony).
wariancie
chronionym
wykonano
dwa zabiegi, pierwmomencie
wystąpienia
objawów
infekcji (Optan
183 SE w dawce
zbioruszy
wgw normy
EPPO
nr PP pierwszych
1/1(4). Indeks
porażenia
(IP) obliczono
według
0,7 l/ha), a drugi 3 tyg. później (Tebu 250 EW w dawce 0,8 l/ha). Ocenę porażenia

wzoruliści
Townsenda-Heubergera.
Plony korzeni podczas
przeliczono
przez chwościka buraka przeprowadzono
zbiorunawgmasę
normykorzeni
EPPO o
nr PP16%
1/1(4).
Indeks porażenia (IP) obliczono według wzoru Townsenda-Heuberzawartości
cukru.
gera. Plony korzeni przeliczono na masę korzeni o zawartości 16% cukru.

Efektywność
ekonomiczną
zabiegów
ochronnych
obliczono
według
Efektywność
ekonomiczną
zabiegów
ochronnych
obliczono
wedługwskaźników
wskaźników opisanych przez Golinowską [2002, 2009a]:
opisanych
przez Golinowską [2002, 2009a]:

𝐏𝐏𝐮𝐮 = (𝐏𝐏𝟐𝟐 − 𝐏𝐏𝟏𝟏 ) × 𝐂𝐂,. 𝐖𝐖𝐩𝐩𝐩𝐩 =

gdzie: gdzie:

P – produkcja uratowana (zł),

𝐏𝐏𝐮𝐮

𝐊𝐊 𝐳𝐳

,.𝐄𝐄𝟏𝟏 =

,.𝐄𝐄𝟐𝟐 =
𝐂𝐂

𝐊𝐊 𝐳𝐳

𝐄𝐄𝟏𝟏 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐏𝐏𝟐𝟐

u
Pu – produkcja
(zł),
korzeni w wariancie
kontrolnym (t/ha),
P – plon uratowana
1

plon korzeni
w wariancie
chronionym
(t/ha),
P2 –korzeni
P1 – plon
w wariancie
kontrolnym
(t/ha),
C – cena 1 tony produktu chronionego (zł),

P2 – plon korzeni w wariancie chronionym (t/ha),
C – cena 1 tony produktu chronionego (zł),
Wpk – wskaźnik pokrycia kosztów, definiuje w jakim stopniu wartość plonu
uratowanego pokryła koszty zabiegu. Wskaźnik większy od jedności oznacza,
4
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Wpk – wskaźnik pokrycia kosztów, definiuje w jakim stopniu wartość plonu
uratowanego pokryła koszty zabiegu. Wskaźnik większy od jedności
oznacza, że koszty zabiegów zostały zrekompensowane przez produkcję
uratowaną, a mniejszy sytuację przeciwną,
Kz – koszt zabiegu (zł),
E1 – orientacyjny wskaźnik opłacalności zabiegu, wyraża liczbę ton produktu chronionego, która równoważy koszty zabiegu (t),
E2 – orientacyjny wskaźnik opłacalności zabiegu, oznacza jaki procent wyprodukowanego plonu należy przeznaczyć na zrównoważenie kosztów
zabiegu [%].
Wydatki na ochronę chemiczną przyjęto na jednakowym poziomie w obydwu
latach badań. Koszt fungicydu Optan 183 SE w dawce 0,7 l/ha wyniósł 156 zł, fungicydu Tebu 250 EW w dawce 0,8 l/ha – 94 zł [www.liz.pl (dostęp: 05.02.2015)],
a wykonania jednego zabiegu 55 zł/ha [http://uslugirolne.pl/ (dostęp: 05.02.2015)].
W obliczeniach wartość jednej tony korzeni przyjęto na poziomie 150 zł [Seremak-Bulge 2014]. Według przyjętych stawek łączne koszty ochrony chemicznej
(Kz) wyniosły 360 zł/ha, co było równoważone (E1) przez 2,4 tony korzeni.
Wyniki uzyskanego plonu korzeni i indeksu porażenia opracowano statystycznie metodą dwuczynnikowej analizy wariancji. Istotność różnic między kombinacjami oceniono zgodnie z procedurą Newmana-Keulsa na poziomie istotności
α = 0,05. Całość obliczeń wykonano w programie Microsoft Excel 2010 i ARM 9.

3. Wyniki i dyskusja
W obydwu latach badań, niezależnie od odmiany, stwierdzono niski indeks
porażenia liści przez chwościka buraka (tabela 1). W roku 2013 największy procent zainfekowanej powierzchni stwierdzono dla odmian Finezja i Jagusia (3,1%),
natomiast w roku 2014 dla odmiany Milton (6,7%). W wariancie chronionym
indeks porażenia odmian zależał od roku badań. W roku 2013 wpływ odmiany
był nieistotny, natomiast w sezonie następnym zaznaczyły się różnice istotne. Na
tle innych, najlepiej wypadła odmiana Pikador, u której stwierdzono najniższy
indeks porażenia zarówno w wariancie kontrolnym, jak i chronionym, odpowiednio 1,2 i 0,8%. Biorąc pod uwagę wyniki średnie, w obydwu latach badań,
ochrona chemiczna wpłynęła istotnie na stan zdrowotny badanych odmian, przy
czym w warunkach niskiej presji patogena, skuteczność zastosowanych fungicydów była na średnim poziomie. W roku 2013 użycie fungicydów do zwalczania
chwościka buraka ograniczyło rozwój choroby średnio o 63,3%, natomiast w roku
2014 o 41,6%.
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Wpływ odmiany i ochrony chemicznej na indeks
porażenia liści przez C. beticola
Rok

Odmiana

2013

Finezja

Skuteczność [%]

Kontrola

Ochrona

3,1 a

0,8 d

73,8

Gallant

1,1 c

0,8 d

31,9

Jagusia

3,1 a

0,8 d

73,5

Milton

2,8 ab

0,8 d

71,6

Pikador

2,5 b

0,9 d

65,6

2,5 a

0,8 b

63,3

Finezja

4,1 b

1,9 c

54,9

Gallant

1,6 c

1,2 d

27,7

Średnia
2014

Indeks porażenia [%]

Tabela 1

Jagusia

3,6 b

1,8 c

50,7

Milton

6,7 a

3,6 b

45,8

Pikador

1,2 d

0,8 d

28,8

3,4 a

1,8 b

41,6

Średnia

Średnie w kolumnach oraz w wierszach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie według testu Newmana-Keulsa (p = 0,05).

Źródło: Badania własne.

Opłacalność ochrony chemicznej roślin przeciw chwościkowi buraka określona za pomocą wskaźników opłacalności przedstawiona została w tabeli 2. Niezależnie od roku badań nie udowodniono istotnego wpływu ochrony chemicznej
na plon korzeni badanych odmian. Stwierdzono natomiast wyraźną tendencję
do powstania nadwyżki produkcji na skutek zastosowanych zabiegów. W obydwu latach badań najlepiej na ochronę chemiczną zareagowała odmiana Pikador.
W wariancie z tą odmianą w roku 2013 stwierdzono wzrost plonu korzeni średnio o 9,2%, natomiast w roku 2014 średnio o 12,1%. Bez względu na rok badań
wartość produkcji uratowanej rekompensowała koszty ochrony chemicznej tylko w przypadku dwóch odmian: Jagusia i Pikador. W tych wariantach wskaźnik
pokrycia kosztów (Wpk) był większy od jedności. W pozostałych kombinacjach
zabiegi były nieopłacalne (Wpk ≤ 1).
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Wpływ odmiany na opłacalność ochrony chemicznej
przeciw C. beticola

Tabela 2

Rok

Odmiana

P1
[t/ha]

P2
[t/ha]

Pu
[t]

Pu
[zł]

Wpk

E2
[%]

2013

Finezja

107,1 a

107,9 a

0,7

112,0

0,3

2,2

Gallant

103,7 a

104,1 a

0,4

62,6

0,2

2,3

Jagusia

99,7 a

103,7 a

4,0

598,3

1,7

2,3

Milton

102,9 a

102,6 a

-0,3

-38,9

-0,1

2,3

94,6 a

103,3 a

8,7

1299,4

3,6

2,3

101,6 a

104,3 a

2,7

406,7

1,1

2,3

Pikador
Średnia
2014

Średnia

Finezja

68,1 c

67,0 c

-1,1

-170,3

-0,5

3,6

Gallant

77,8 abc

79,9 ab

2,0

307,3

0,9

3,0

Jagusia

71,4 bc

76,6 abc

5,2

781,2

2,2

3,1

Milton

77,3 abc

80,0 ab

2,7

401,2

1,1

3,0

Pikador

76,7 abc

86,0 a

9,3

1395,3

3,9

2,8

107,1 a

107,9 a

0,7

112,0

0,3

2,2

Średnie w kolumnach oraz w wierszach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie według testu Newmana-Keulsa (p = 0,05).
P1 – plon korzeni w wariancie niechronionym, P2 – plon korzeni w wariancie chronionym, Pu – produkcja uratowana,
Wpk – wskaźnik pokrycia kosztów, E2 – orientacyjny wskaźnik opłacalności zabiegu.

Źródło: Badania własne.

Wysokie koszty ochrony buraka cukrowego przed agrofagami są rekompensowane w mniejszym stopniu, niż w przypadku ochrony innych roślin [Golinowska 2002]. Autorka analizując koszty i opłacalność chemicznej ochrony buraka
cukrowego w latach 1992–1997 stwierdziła, że zwalczanie agrofagów w tej roślinie
było mniej opłacalne, niż w uprawie zbóż i ziemniaków, a porównywalne do rzepaku. Biorąc pod uwagę wyniki roczne na pokrycie kosztów zabiegu (E2) w roku
2013 należało przeznaczyć średnio 2,3%, a w roku 2014 średnio 3,1% korzeni
o zawartości cukru 16%. Różnice we wskaźniku opłacalności (E2), przy stałej wartości wskaźnika E1 = 2,4 t w latach badań były efektem różnic w plonie korzeni
uzyskanym w wariancie chronionym. W roku 2014 plon korzeni w kombinacji
chronionej był mniejszy w stosunku do roku 2013 średnio o 25,3%.
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4. Wnioski
1. Stosowanie ochrony chemicznej przeciw chwościkowi buraka w warunkach niskiej presji patogena na odmianach odpornych skutkowało istotnym
spadkiem indeksu porażenia liści, co w konsekwencji przyczyniło się do
wzrostu plonu korzeni.
2. Nadwyżka produkcji rekompensowała nakłady poniesione na ochronę
w zależności od odmiany. Przy niskiej presji chwościka buraka, chemiczna
ochrona była opłacalna w przypadku odmiany Jagusia i Pikador.
3. Wysoka reakcja plonotwórcza odmian Jagusia i Pikador na zastosowaną
ochronę chemiczną przeciw chwościkowi buraka w warunkach niskiej presji patogena może sugerować utratę odporności na sprawcę choroby przez te
odmiany.
4. Opisy cech odmian buraka cukrowego opierają się na informacjach dostarczanych przez hodowców oraz obserwacjach wykonywanych w doświadczeniach rejestrowych buraka w COBORU. W liście opisowej odmian 2010
o odmianie Jagusia podano, że jest słabo porażona przez chwościka burakowego w warunkach sprzyjających infekcji. W opinii hodowców KHBC odmiana ta charakteryzuje się niską odpornością na C. beticola. O odmianie
Pikador podano, że jest tolerancyjna na chwościka buraka.
5. Na pokrycie kosztów ochrony chemicznej przeciw chwościkowi buraka w latach 2013–2014 należało przeznaczyć równowartość 2,4 ton korzeni. W roku
2013 odpowiadało to 2,3%, a w roku 2014 3,1% produkcji chronionej.
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ANALIZA OPŁACALNOŚCI OCHRONY CHEMICZNEJ PRZED CHWOŚCIKIEM
BURAKA [CERCOSPORA BETICOLA SACC.] NA ODMIANACH ODPORNYCH

Słowa kluczowe: chwościk buraka, odporność odmian, wskaźnik pokrycia kosztów
STRESZCZENIE

W latach 2013–2014 w miejscowości Koniczynka koło Torunia przeprowadzono
dwuczynnikowe doświadczenie poletkowe, którego celem była ocena efektywności ekonomicznej ochrony fungicydowej pięciu odmian odpornych na chwościka buraka. Czynnikami doświadczalnymi były odmiany buraka cukrowego (Finezja, Gallant, Jagusia, Milton, Pikador) oraz ochrona fungicydowa przed chwościkiem buraka (obiekt kontrolny
oraz obiekt chroniony). Pod koniec wegetacji oceniono indeks porażenia roślin przez
chwościka buraka oraz oznaczono plon korzeni. Efektywność ekonomiczną ochrony chemicznej przed chwościkiem buraka obliczono za pomocą wskaźnika pokrycia kosztów
(Wpk) oraz orientacyjnych wskaźników opłacalności E1 i E2. Stosowanie ochrony chemicznej przeciw chwościkowi buraka w warunkach niskiej presji patogena na odmianach
odpornych skutkowało istotnym spadkiem indeksu porażenia liści, co przyczyniło się do
wzrostu plonu korzeni. Przy czym, nadwyżka produkcji rekompensowała koszty zabiegów
w przypadku dwóch spośród pięciu badanych odmian.
DARIUSZ GÓRSKI, JACEK PISZCZEK, AGNIESZKA ULATOWSKA, RENATA GAJ
ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF CHEMICAL PROTECTION AGAINST
CERCOSPORA LEAF SPOT (CERCOSPORA BETICOLA SACC.) ON SUGAR BEET RESISTANT VARIETIES

Keywords: Cercospora beticola; resistant varieties, cost coverage ratio
SUM M A RY

Economic efficiency of plant fungicide protection of five resistant against Cercospora
leaf spot sugar beet varieties were tested in two factor experiment on plots in 2013-2014.
Sugar beet varieties (Finezja, Gallant, Jagusia, Milton and Pikador) and chemical protection against Cercospora leaf spot (protected and unprotected plots as a control) were
factor of experiment. The index of leaf infection by Cercospora beticola and root yield
were estimated at the late vegetation time. Economic effectiveness of fungicide protection
against C. beticola were calculated using cost coverage ratio (Wpk) and rough profitability index E1 and E2. Protection of resistant sugar beet varieties in low pathogen pressure
condition resulted in significant reduction of infection index and root yield increase. Yield
increase compensated cost of fungicide protection in case of two among five varieties.
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1. Wstęp
Mając na uwadze wymagania integrowanej ochrony roślin, ochronę środowiska i presję konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do
ograniczenia liczby zabiegów chemicznych przeciwko agrofagom, przy jednoczesnym zachowaniu ich maksymalnej skuteczności [Tratwal i in. 2014]. Badania naukowe wykazały, że określenie optymalnego terminu zwalczania, wyznaczonego
indywidualnie dla każdego organizmu szkodliwego jest o wiele bardziej skuteczne aniżeli zastosowanie odpowiedniej dawki czy określonego środka ochrony roślin. Zabieg chemiczny wykonany w nieodpowiednim terminie jest nieopłacalny
i niepotrzebnie obciąża środowisko pozostałościami po zastosowaniu preparatu
chemicznego. 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]. W ochronie roślin rolniczych sygnalizacja zagrożeń upraw ze strony szkodników jest dotychczas stosowana w niewielkim zakresie i dotyczy tylko kilku gatunków fitofagów [Walczak 1999; Walczak i in. 2010]. Przy wyznaczeniu optymalnego terminu
zwalczania szkodliwych gatunków należy przede wszystkim kierować się prawidłowo prowadzonym monitorowaniem szkodnika. Polega on na systematycznych
1 Wkład pracy: M. Jakubowska – 65%, J. Bocianowski – 15%, A. Tratwal – 10%, H. Ławiński – 10%.
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obserwacjach organizmów szkodliwych i stwierdzeniu w jakim nasileniu występują lub w jakim stadium rozwojowym znajduje się szkodnik oraz jaka jest jego
liczebność, a w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu pestycydem [Matyjaszczyk i in. 2010; Walczak
i in. 2010]. Badania dotyczące praktycznego wykorzystania oceny metod i technik
stosowanych w monitorowaniu rolnicy zbożówki (Agrotis segetum Den. et Schiff.)
podjęto w związku z napływającymi informacjami dotyczącymi liczniejszego występowania rolnic w uprawach polowych [Jakubowska i Walczak 2008, 2009].
O szkodliwości rolnic decyduje przede wszystkim ich liczebność, na którą
ogromny wpływ mają warunki pogodowe oraz rozciągnięty w czasie okres wylęgu i rozwoju żarłocznych gąsienic. Zwalczanie stadium szkodliwego gąsienic
jest bardzo trudne ze względu na ukryty tryb życia. Skuteczne ograniczenie ich
szkodliwości uzależnione jest w dużym stopniu od trafnego określenia terminu
chemicznego zwalczania. Z tego powodu, także w przypadku innych szkodników,
realizowane są badania zmierzające do poszukiwania zależności pomiędzy tempem ich rozwoju, a temperaturą i wilgotnością powietrza dla wspomagania wyznaczenia optymalnego terminu zwalczania.
Celem badań przeprowadzonych wraz z cukrownią Pfeifer & Langen Polska
była ocena przydatności opracowanej aplikacji komputerowej wspomagania decyzji o zastosowaniu zabiegu insektycydowego do zwalczania rolnic z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Aplikacja została opracowana w Zakładzie Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin Instytutu
Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

2. Materiał i metody
Badania monitoringowe i wyznaczenie terminu zwalczania rolnic były prowadzone w latach 2009-2014 przez Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin IOR – PIB oraz Dział Doświadczalnictwa firmy Pfeifer
& Langen Polska S.A., na corocznie wybranych 13 plantacjach buraka cukrowego
w województwie wielkopolskim i dolnośląskim oraz od roku 2014 na 5 plantacjach w województwie mazowieckim. W sumie, przez cały okres badawczy od
roku 2009 do roku 2014, monitorowanie trzech gatunków rolnic prowadzono
w 26 miejscowościach. Wielkość plantacji, na której prowadzony był monitoring
rolnic wynosiła od 3 do 5 ha. Obserwacje dotyczące odłowów imagines szkodnika
prowadzono 1–2 razy w tygodniu, w okresie od początku maja do końca lipca.
Dorosłe motyle rolnic: rolnicy zbożówki (A. segetum Den. et Schiff.), rolnicy czopówki (A. exclamationis L.) oraz rolnicy panewki (Xestia c- nigrum L.) odławiano
za pomocą pułapek świetlnych (samołówek), rozmieszczonych po jednej sztuce
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na każdej plantacji buraka cukrowego [Jakubowska i Ławiński 2011; Jakubowska i in. 2012]. Zebrany materiał biologiczny identyfikowano do gatunków oraz
sumowano [Fibiger i Hacker 1991]. Ponadto, podczas prowadzenia odłowów
motyli, od maja do końca września rejestrowano temperaturę oraz wilgotność
względną powietrza za pomocą polowych stacji meteorologicznych należących
do Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB (Winna Góra), Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) (Turew, Szalejewo, Leszno, Kościelna Wieś) oraz GlaxoSmithKline (GSK-Poznań).
W wyniku przeprowadzonych obserwacji ustalono termin początku wylotów
motyli oraz całkowitą liczebność szkodnika na plantacjach. Jednocześnie z monitorowaniem odłowów rolnic prowadzono systematyczną kontrolę plantacji, od
momentu stwierdzenia masowego lotu motyli. Kontrola plantacji posłużyła do
zaobserwowania początku składania jaj, wylęgu pierwszych gąsienic, osiągnięcia
przez gąsienice wielkości 10–12 mm oraz ustalenie terminu zabiegu chemicznego.
Termin zwalczania szkodnika oparto na podstawie kontroli lotu motyli [Piekarczyk i in. 1993] oraz na jednoczesnym wyznaczeniu wartości sum ciepła i sum
temperatur efektywnych, które wysoce istotnie wpływały na długość rozwoju
rolnic do osiągnięcia przez nie pożądanego stadium rozwojowego – L2 [Walczak
2003; Jakubowska 2009]. Zabieg metodą fenologiczną w oparciu o sumy ciepła
i sumy temperatur efektywnych wyznaczono sumując od następnego dnia po
określeniu daty początkowej masowego nalotu motyli (dla każdej analizowanej
miejscowości) średnie dobowe temperatury powietrza dla minimum 30 – 35 dni.
Skuteczność zabiegów chemicznych w zwalczaniu tego agrofaga, jest uwarunkowana przede wszystkim sprawną i niezawodną sygnalizacją właściwych terminów zabiegów. Wyznaczenie terminów zabiegów insektycydowych tylko na podstawie uszkodzeń lub faz fenologicznych buraka cukrowego jest mało precyzyjne,
dlatego celowym wydaje się być wykorzystanie opracowanej aplikacji komputerowej oraz monitorowanie pól, opisując rozwój agrofaga w zależności od fazy fenologicznej rośliny uprawnej i przebiegu warunków atmosferycznych. Opracowana
aplikacja komputerowa powstała przy wykorzystaniu metod obliczeń sumy temperatur efektywnych potrzebnych dla rozwoju rolnic, z uwzględnieniem średniego progu fizjologicznego dla obu gatunków rolnic.
Uzyskane wyniki liczebności gatunku rolnicy zbożówki z przeprowadzonego
monitorowania opracowano statystycznie. Model regresji prostej zastosowano do
analizy wpływu sumy ciepła i sumy temperatur efektywnych na liczebność rolnic.
Współczynnik determinacji R2 zastosowano jako miarę jakości dopasowania modelu do obserwacji empirycznych: R2=1-SSE/SST, gdzie SSE oznacza sumę kwadratów dla błędu (nazywaną również sumą kwadratów dla reszt), SST jest całkowitą
sumą kwadratów.
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3. Wyniki
W celu pomocy producentom w określeniu 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 są publikowane na stronie internetowej IOR-PIB (www.iorpib.
poznan.pl) w formie serwisu informacyjnego pt. „Sygnalizacja agrofagów”. Serwis
informacyjny zawiera też część edukacyjną, umożliwiającą producentowi oznaczenie agrofaga, poznanie jego biologii i indywidualną ocenę sytuacji na plantacji
w konkretnym gospodarstwie. Celem monitorowania jest popularyzowanie na stronie internetowej IOR – PIB informacji dotyczących szkodliwości i nasilenia stadiów
rozwojowych szkodników dla prawidłowej sygnalizacji zabiegów 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. Obecnie pracownicy
IOR – PIB prowadzą obserwacje dotyczące nasilenia chorób, stadiów rozwojowych
agrofagów i ich liczebności w 11 miejscowościach zlokalizowanych na terenie pięciu
województw (rysunek 1). Ponadto, współpracując z organizacją doradczą działającą
w ramach przedsiębiorstwa Pfeifer & Langen Polska S.A – Rolniczym Doradztwem
w Uprawie Buraka Cukrowego – LIZ (Landwirtschaftlicher Informationsdienst
Zuckerrübe) wyniki monitorowania rolnic publikowane są na stronie – www.liz.
pl, w zakładce „Tematy” – „Ochrona Roślin” – „Monitoring rolnic” (rysunek 2 i 3).
Producenci, których plantacje zlokalizowane są w pobliżu wymienionych punktów
obserwacyjnych mogą korzystać z serwisu informacyjnego odnośnie stadiów rozwojowych szkodników, wstępnych prognoz dotyczących terminów zwalczania oraz
wyboru preparatów do chemicznego zwalczania.
Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, 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 szkodnika, wyników
odłowów w pułapkach feromonowych, świetlnych i zalecanych środków ochrony
roślin.
W sezonie wegetacyjnym 2013-2014 weryfikowano pod względem informatycznym opracowany wcześniej system w warunkach naturalnych, głównie w rejonie Wielkopolski. Prowadzono systematyczne obserwacje na plantacjach buraka cukrowego w różnych lokalizacjach, na których zainstalowane były pułapki
świetlne, pod kątem występowania szkodnika.
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Rysunek 1

Zagrożenia dla miejscowości Winna Góra
BURAK CUKROWY
Chwościk buraka

Rolnice

Mszyca trzmielinowo-burakowa

Śmietka ćwiklanka

Źródło: Serwis informacyjny ze strony
internetowej Instytutu Ochrony Roślin.
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Rysunek 2
Monitoring rolnic – wykaz miejscowości objętych monitoringiem
w roku 2015
Lokalizacja samołówek
Instytut Ochrony Roślin PIB
Pfeifer & Langen Polska

Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Rolniczego Doradztwa
w Uprawie Buraka Cukrowego (www.liz.pl).

Dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego, w okresie czteroletnich badań w warunkach kontrolowanych i polowych, wyznaczono wartości sum ciepła
– 501,1°C i sum temperatur efektywnych – 230,0°C dla badanego okresu rozwojowego rolnic [Jakubowska 2009]. Wyznaczone wartości zostały wykorzystane przy
powstaniu aplikacji. Temperatury efektywne zostały wyliczone począwszy od
dnia, w którym nastąpił masowy wylot motyli rolnic. Ustalamy je w ten sposób, że
od średniej dziennej temperatury powietrza odejmujemy 10,9°C (tzw. próg fizjologiczny). W ciągu kolejnych dni temperatury efektywne sumujemy. Kiedy suma
tych temperatur osiągnie 230,0°C, należy wykonać zabieg opryskiwania środkiem
ochrony roślin – obserwowane w tym czasie gąsienice występują w stadium L2.
Obserwowane plantacje zlokalizowane były na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. W latach badań (2009–2014) zabiegi insektycydowe przeciwko rolnicom według sygnalizacji wyznaczono między 29. a 41. dniem od daty
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wskazującej na początek masowego lotu motyli rolnic. Zabiegi metodą fenologiczną wyznaczono uzyskując sumy ciepła w przedziale od 497,8 do 661,9°C oraz
sumy temperatur efektywnych od 130,6 do 255,8°C.
Rysunek 3
Serwis informacyjny „Monitoring rolnic“

Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Rolniczego Doradztwa
w Uprawie Buraka Cukrowego (www.liz.pl).

Wyniki przeprowadzonej analizy regresji wskazują istotny statystycznie
(p < 0,001) wpływ zarówno sumy ciepła, jak i sumy temperatur efektywnych na liczebność rolnic (współczynnik determinacji R2 dla modelu wyniósł 0.73). Wyniki
z doświadczeń polowych, korespondują z wcześniejszymi badaniami monitoringowymi rolnic przeprowadzonymi na plantacjach buraków [Jakubowska i Ławiński 2011; Jakubowska i in. 2012; Jakubowska i Bocianowski 2013]. Dane literaturowe wskazują, że zarówno temperatura, jak i wilgotność mają zróżnicowany
wpływ w poszczególnych okresach rozwojowych szkodników, tzn. inne warunki
potrzebne są dla okresu składania jaj, wylęgu gąsienic, czy dalszego ich rozwoju.
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Po wyborze zakładki „Prognozowanie krótkoterminowego zwalczania agrofagów w roku 2015” – „Rolnice”, można zapoznać się z zaleceniami jakie sugeruje
aplikacja komputerowa dla monitorowanych pól (rysunki 4-5). Końcową decyzję
dotyczącą konieczności wykonania zabiegu należy podjąć po obserwacji plantacji
i stwierdzeniu faktu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości.
Rysunek 4
Zalecenia aplikacji komputerowej wspomagajacej podjecie decyzji
o zabiegu chemicznym przeciwko rolnicom
Temperatury efektywne
od 2014-05-12 do 2014-08-22

Po przekroczeniu wartości sumy temperatur efektywnych 235°C – wykonuje się lustrację plantacji
pod kątem obecności i liczebności gąsienic rolnic na roślinach. Po stwierdzeniu, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego.

Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin.
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Od roku 2015 prowadzone są badania polowe, przez doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w celu walidacji systemu doradczego zwalczania rolnic w ośmiu demonstracyjnych gospodarstwach rolnych.
Obecnie program nie w pełni jest dostępny dla praktyki rolniczej. Zaletą opracowanej aplikacji komputerowej, dostępnej na stronie internetowej IOR–PIB, jest
prosta obsługa – poza niezbędnymi obserwacjami polowymi, system do wprowadzenia wymaga informacji o średniej dobowej temperaturze. Dlatego też, niezbędnym jest posiadanie polowej stacji meteorologicznej. W przypadku większego zagrożenia plantacji ze strony szkodnika w innych miejscowościach, możliwe
będzie monitorowanie i wyznaczenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania rolnic w oparciu o opracowaną aplikację.
Rysunek 5
Zalecenia aplikacji komputerowej wspomagajacej podjecie decyzji
o zabiegu chemicznym przeciwko rolnicom

Źródło: Serwis informacyjny ze strony internetowej Instytutu Ochrony Roślin.
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Prognozowanie i kontrolowanie rozwoju populacji rolnic jest bardzo trudne,
gdyż brak jest korelacji pomiędzy liczbą odławianych osobników motyli, a liczebnością gąsienic na uprawach roślin. Z tego względu bardzo ważne jest opracowanie
sposobów prognozowania i oceny nasilenia występowania badanych Noctuinae.

4. Wnioski
1. Systemy doradcze wspomagające podejmowanie decyzji w ochronie chemicznej okopowych, a zwłaszcza w buraku cukrowym, są jednym z ważniejszych elementów integrowanej ochrony.
2. Opracowana aplikacja komputerowa może być przydatna w podejmowaniu
decyzji o zwalczaniu chemicznym rolnic na buraku cukrowym.
3. Aktualnie najbardziej praktyczną metodą wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu – w celu zwalczenia gąsienic, które jeszcze nie zdążyły zejść do
gleby – jest stosowanie odpowiednich metod monitoringu lotu motyli oraz
systematycznych kontroli plantacji.
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MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANNA TRATWAL, JAN BOCIANOWSKI,
HENRYK ŁAWIŃSKI
PRZYDATNOŚĆ APLIKACJI KOMPUTEROWEJ DO WYZNACZANIA OPTYMALNEGO
TERMINY ZWALCZANIA ROLNIC W BURAKU CUKROWYM

Słowa kluczowe: monitoring, rolnice, burak cukrowy, systemy wspomagania decyzji, aplikacja komputerowa
STRESZCZENIE

Celem badań przeprowadzonych wspólnie z Cukrownią Pfeifer & Langen Polska była
próba połączenia i wzbogacenia systemów doradczych w podjęciu decyzji o zastosowaniu
zabiegu insektycydowego do zwalczania rolnic. W wyniku obserwacji ustalono termin
początku wylotów oraz całkowitą liczebność szkodnika na plantacjach. Porównano również przydatność prowadzonego monitoringu odłowów rolnic z systematyczną kontrolą
plantacji, od momentu stwierdzenia masowego lotu motyli rolnic. Celem kontroli było
zaobserwowanie: początku składania jaj, początku wylęgu pierwszych gąsienic, osiągnięcie przez gąsienice wielkości 10–12 mm oraz ustalenie prognozowanego terminu zabiegu chemicznego zwalczania rolnic. Termin zwalczania szkodnika oparto na podstawie
kontroli lotu motyli oraz na wyznaczeniu wartości sumy ciepła i sumy temperatur efektywnych, które wysoce istotnie wpływały na długość rozwoju rolnic do osiągnięcia przez
gąsienice stadium L2. W latach badań (2009–2014) zabiegi insektycydowe przeciwko rolnicom według sygnalizacji wyznaczono między 29. a 41. dniem od daty wskazującej na
początek masowego lotu motyli rolnic. Zabiegi metodą fenologiczną wyznaczono uzyskując sumy ciepła w przedziale od 497,8 do 661,9°C oraz sumy temperatur efektywnych od
130,6 do 255,8°C.
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MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANNA TRATWAL, JAN BOCIANOWSKI,
HENRYK ŁAWIŃSKI
USEFULNESS OF COMPUTER APPLICATION FOR DETERMINING OPTIMAL
CHEMICAL CONTROL AGAINST CUTWORMS (LEPIDOPTERA: NOCTUINAE)
IN SUGAR BEET

Keywords: monitoring, cutworms, sugar beet, decision support systems, computing application
SUM M A RY

The aim of study was an attempt undertaken with Sugar Pfeifer & Langen Poland Industry to develop advisory system for commodity services and sugar beet growers, regarding a decision on the need of chemical control against cutworm. As a result of carried
out observations the date of first moth flights, and the total number of the pests on the
plantations were determined. Chemical treatments were applied based on the pest warning system, and phenological criteria such as the sum of heat and effective temperatures
for the cutworm development. In the study (2009–2014) the chemical control was set on
the basis of signaling between 29th and 41th day from the date of mass flight of moths.
The date of chemical treatments was determined with the aid of phenological criteria,
such as sum of heat in the range from 497.8 to 661.9°C and the sum of effective temperature from 130.6 to 255.8°C.
e-mail: m.jakubowska@iorpib.poznan.pl
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WPŁYW WSPÓŁRZĘDOWEJ UPRAWY KONICZYNY BIAŁEJ
I LUCERNY SIEWNEJ NA ZACHWASZCZENIE UPRAWY
WIERZBY WICIOWEJ (SALIX SP.)
Nadesłany: 06.05.2015

Zaakceptowany do druku:25.08.2015

1. Wstęp
Zakładając plantację wierzby hodowanej na cele energetyczne rolnikowi zależy
na dużym przyroście biomasy i wielu odrostach w karpie. Aby uzyskać taki efekt
plantator musi zadbać przede wszystkim o przygotowanie gleby i odpowiednią
odmianę roślin na danym obszarze. Taką wiedzę może uzyskać od doradcy rolniczego zorientowanego w hodowli wierzby. Uprawy wierzby wiciowej w pierwszym roku są mało konkurencyjne w stosunku do występującego zachwaszczenia.
Krytyczny okres konkurencji chwastów w uprawach wierzb wiciowych występuje
pomiędzy 3 a 6 tygodniem po posadzeniu zrzezów, w którym to chwasty mogą
całkowicie zahamować wzrost młodych pędów [Szczukowski i wsp. 2002].
W związku z powyższym zwalczanie chwastów jest jednym z głównych
zabiegów agrotechnicznych jakie należy przeprowadzić w pierwszym roku uprawy
wierzb wiciowych [Szczukowski i wsp. 2004, Skrzypczak i wsp. 2009].
Jak dotychczas w Polsce nie opracowano programu chemicznego zwalczania
chwastów w uprawie wierzby wiciowej.
W chwili obecnej jedyną substancją czynną zalecaną w okresie przygotowania terenów okresowo ugorowanych pod uprawę roślin rolniczych jest glifosat.
Jednak zastosowanie herbicydów nieselektywnych pomimo skutecznego zwalczania chwastów nie zabezpiecza plantacji przed występującym zachwaszczeniem
w okresie wegetacji roślin. Jedynym sposobem ograniczania negatywnego ich
1 Wkład pracy: W. Miziniak – 50%, K. Nijak – 50%.
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wpływu podczas uprawy wierzby wiciowej jest mechaniczna pielęgnacja. Zdaniem Szczukowskiego i wsp. [2002] oraz Skrzypczaka i wsp. [2009] wykonywane
mechaniczne zabiegi uszkadzają i redukują system korzeniowy, a zmniejszenie
szerokości roboczej maszyn w znaczącym stopniu obniża skuteczność mechanicznego odchwaszczania. Dlatego zaistniała potrzeba poszukiwania nowych
alternatywnych metod ograniczania szkodliwości chwastów w uprawie wierzb
wiciowych - współrzędowa uprawa innych gatunków roślin rolniczych. Według
Heliosa [2013] uprawa współrzędowa koniczyny białej istotnie przyczynia się do
ograniczenia zachwaszczenia w ciągu dwóch pierwszych lat uprawy.

2. Cel, materiały i metody
Celem badań było określenie wpływu zachwaszczenia na plonowanie dwóch
odmian wierzby wiciowej (Turbo i Start) oraz określenie przydatności wspórzędowej uprawy lucerny siewnej i koniczyny białej w regulacji zachwaszczenia
upraw wierzby wiciowej odmiany Start.
W latach 2012-2013 założono dwa odrębne doświadczenia polowe w układzie
losowanych bloków. Jesienią 2012 roku na terenie wcześniej ugorowanym, przeprowadzono jednokrotny oprysk herbicydem Roundup 360 Sl w dawce 6,0 l/ha,
a następnie pole zaorano na zimę. W okresie wiosennym 2013 roku po wyrównaniu pola włóką zastosowano nawożenie mineralne w ilości 18 kg N, 60 kg P2O5
oraz 90 kg K2O na hektar. W okresie przygotowania pola pod uprawę wierzby
wiciowej użyto następujących narzędzi: kultywator o zębach sprężynowych oraz
agregat uprawowy. Wierzbę wiciową odmiany Turbo i Start przeznaczoną na cele
energetyczne posadzono w kwietniu 2013 roku w międzyrzędziach o szerokości 65 cm, natomiast rozstawa w rzędach wynosiła 30 cm (51,3 tys. zrzezów/ha).
Wielkość poletek doświadczalnych wynosiła 10 m2.
W pierwszym doświadczeniu w okresie wegetacji przeprowadzono ocenę stanu zachwaszczenia (kontrola) oraz systematycznie usuwano chwasty (pielęgnacja
mechaniczna). W okresie zimowym przeprowadzono zbiór świeżej masy pędów
wierzby wiciowej.
W doświadczeniu drugim (wsiewka roślin bobowatych) wiosną 2013 roku
posadzono odmianę Start. W tym samym terminie wysiano koniczynę białą
(14 kg/ha) oraz lucernę siewną w ilości 20 kg/ha. W okresie prowadzenia doświadczeń nie ścinano wierzby wiciowej oraz nie przykaszano roślin. Stan zachwaszczenia poletek doświadczalnych oceniano corocznie w miesiącu lipcu za
pomocą metody ramkowej (w 4 losowo wybranych miejscach). Zebrane chwasty
posegregowano określając zarówno liczebność jak i świeżą masę poszczególnych
gatunków na powierzchni 1 m2.
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Analizie statystycznej poddano dane dotyczące liczby i świeżej masy chwastów
oraz świeżej masy pędów. Wyniki testu Fishera oceniano na poziomie istotności
1 i 5%. Po stwierdzeniu istotnych różnic dokonano szczegółowego porównania
średnich za pomocą testu t -Studenta, wyznaczając najmniejszą istotną różnicę na
poziomie istotności 5%.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Wpływ zachwaszczenia na plonowanie odmian wierzby wiciowej
W pierwszym roku badań w strukturze zachwaszczenia wyodrębniono jedynie
gatunki jednoroczne, natomiast w kolejnym sezonie wegetacyjnym oprócz chwastów jednorocznych odnotowano występowanie gatunków wieloletnich – mniszka pospolitego (Teraxacum officinale) oraz bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris)
– tabela 1. Największe straty plonu świeżej masy oszacowano w pierwszym roku
uprawy wierzby wiciowej. W zależności od odmiany wyniosły od 66,4 (Turbo) do
85,3% (Start). W drugim roku uprawy pomimo wzrostu zachwaszczenia, straty
plonu były niższe i zawierały się w przedziale od 21,3 do 23,9%. Rośliny wierzby w miarę wzrostu wzmacniają swój system korzeniowy, a co za tym idzie są
bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów jedno i wieloletnich. Ponadto,
przyrost roślin powoduje silne zacienienie, co również ogranicza przyrost chwastów. Wykonane obliczenia statystyczne wykazały istotny wpływ zachwaszczenia
na plonowanie wybranych odmian wierzby wiciowej jedynie w pierwszym roku
badań, natomiast w 2014 roku pomimo obniżenia świeżej masy pędów podczas
kontroli w przedziale od 21,3% (Start) do 23,9% (Turbo) uzyskane średnie pomiędzy wariantami badań nie różniły się istotnie.
W zależności od roku badań na poletkach kontrolnych stwierdzono występowanie od 8 do 11 gatunków chwastów (tabela 2). W 2013 roku dominującym gatunkiem była komosa biała (Chenopodium album). W strukturze zachwaszczenia
poletek kontrolnych wyodrębniono ponadto występowanie 5 innych gatunków,
z których największą liczebnie grupę stanowiła maruna bezwonna (Matricaria
inodora). W drugim roku badań maruna bezwonna była dominującym gatunkiem chwastu podczas kontroli. Według doniesień zawartych w dostępnej literaturze, skład gatunkowy chwastów determinowany jest przez lokalne warunki
przyrodnicze, gatunek rośliny uprawnej oraz czynniki agrotechniczne [Rola i wsp.
2006].
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Wpływ zachwaszczenia na plonowanie wybranych odmian
wierzby wiciowej
Obiekt

Rok
badań

Kontrola
Pielęgnacja
mechaniczna

2013

NIR (0,05)
LSD (0.05)
Kontrola
Pielęgnacja
mechaniczn

2014

NIR (0,05)
LSD (0.05)

Tabela 1

Plon [t/ha]

Liczba chwastów [szt/m2]

Odmiana

Jednoroczne

Wieloletnie

Turbo

Redukcja
plonu [%]

Start

Redukcja
plonu [%]

34,5

0

3,54 a

-

1,74 a

-

0

0

10,53 b

66,4

11,86 b

85,3

–

–

0,624

–

2,621

–

81,2

42,2

26,68 a

-

27,41 a

-

0

0

35,08 a

23,9

34,84 a

21,3

–

–

r.n.

–

r.n.

–

a, b – grupy jednorodne,
r.n. – różnica nieistotna.

Źródło: Opracowanie własne.

3.2. Wpływ uprawy roślin bobowatych na zachwaszczenie upraw
wierzby wiciowej
W doświadczeniach własnych odnotowano występowanie kilku gatunków
chwastów. Większą różnorodność gatunkową chwastów w uprawach wierzby wiciowej stwierdzili [Helios 2013], [Rola i wsp. 2006] oraz [Wojciechowski
i wsp.2011]. Niska różnorodność gatunkowa chwastów związana była ze sposobem użytkowania gruntów rolnych. Doświadczenia własne założono na kilkuletnim ugorze, w którego składzie gatunkowym dominował głównie perz właściwy
(Elymus repens), pokrywający 90% powierzchni pola. Oprócz omawianego chwastu odnotowano występowanie dwóch innych gatunków wieloletnich takich jak:
ostrożenia polnego (Cirsum arvense) oraz bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris).
Według Roli i wsp. [2007] sposób użytkowania w znaczącym stopniu determinuje
skład gatunkowy chwastów w uprawach wierzby wiciowej.

Wpływ współrzędowej uprawy koniczyny białej i lucerny siewnej na zachwaszczenie ... 119

Tabela 2
Występowanie poszczególnych gatunków chwastów w poszczególnych
latach badań
Sposób uprawy

Kontrola

Koniczyna biała

Lucerna siewna

Kontrola

Koniczyna biała

Lucerna siewna

Rok

2013

2013

2013

2014

2014

2014

Źródło: Opracowanie własne.

Nazwa gatunkowa

Liczba chwastów
na 1m2

Komosa biała

64,5

Maruna bezwonna

27,0

Rdest plamisty

6,0

Tobołki polne

0,5

Mlecz kolczasty

0,5

Przytulia czepna

0,5

Perz właściwy

1,0

Ostrożeń polny

1,5

Komosa biała

13,5

Maruna bezwonna

9,0

Rdest plamisty

4,5

Tobołki polne

0,5

Komosa biała

12,0

Maruna bezwonna

16,0

Rdest plamisty

1,0

Maruna bezwonna

51,5

Przymiotno kanadyjskie

4,0

Przytulia czepna

1,0

Fiołek polny

2,5

Mlecz kolczasty

4,5

Niezapominajka polna

4,5

Bodziszek drobny

0,5

Perz właściwy

4,0

Ostrożeń polny

3,0

Mniszek pospolity

2,5

Bylica pospolita

0,5

Przytulia czepna

0,5

Perz właściwy

1,0

Ostrożeń polny

0,5

Maruna bezwonna

3,0

Przymiotno kanadyjskie

0,5

Przytulia czepna

1,0

Bodziszek drobny

1,0

Perz właściwy

1,0

Ostrożeń polny

1,0
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W drugim roku badań odnotowano niższe nasilenie chwastów na poletkach
kontrolnych zarówno po względem ilościowym 68,5 szt/m2 jak i świeżej masy
chwastów 340,0 g/m2. Mniejsza liczebność chwastów na poletkach kontrolnych
w dużej mierze związana była z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie wegetacji. Analizując dane meteorologiczne z obydwu lat badań, stwierdzono
w 2014 roku niższą sumę opadów w okresie od kwietnia do września 2014 roku
(tabela 3). W lipcu 2014 roku wysokie średnie dobowe temperatury powietrza
(21,90) oraz niedostateczna ilość opadów wpłynęła na zasychanie roślin wierzby
wiciowej.
Tabela 3
Warunki pogodowe w latach prowadzenia doświadczeń
Rok badań
Miesiąc

2013

2014

Średnia dobowa
temperatura powietrza
[C0]

Suma opadów
[mm]

Średnia dobowa
temperatura powietrza
[C0]

Suma opadów
[mm]

Kwiecień

7,7

19,0

11,1

35,5

Maj

15,3

87,0

13,6

81,1

Czerwiec

17,4

46,6

16,3

43,2

Lipiec

18,4

104,3

21,9

60,8

Sierpień

19,2

73,3

17,9

49,5

Wrzesień

12,0

40,3

15,1

25,2

–

370,5

–

294,7

Suma

Źródło: Opracowanie własne.

W omawianym roku badań zarówno w poletkach kontrolnych jak i w obiektach badań, w których uprawiano rośliny bobowate zaczęły pojawiać się gatunki
wieloletnie takie jak: perz właściwy (Elymus repens), mniszek pospolity (Teraxacum officinale), oraz ostrożeń polny (Cirsum arvense). Podobne relacje w składzie
gatunkowym chwastów zauważyli [Trąba i wsp. 2007] oraz [Helios 2013].
W obydwu latach badań współrzędowa uprawa roślin bobowatych wpłynęła
na ograniczenie liczebności chwastów w porównaniu do kontroli (tabela 4). W zależności od wariantu uprawy oraz roku badań, liczebność chwastów zawierała
się w przedziale od 27,5 do 29,0 szt./m2 (2013) oraz od 0,5 do 5,5 szt./m2 (2014).
Wraz ze spadkiem liczebności chwastów malała także ich świeża masa. Wykonane obliczenia statystyczne potwierdziły, że uprawa współrzędowa koniczyny oraz
lucerny siewnej istotnie ogranicza zachwaszczenia w porównaniu do kontroli.
Spośród analizowanych wariantów badań największą redukcję liczby jak i świeżej
masy chwastów w poszczególnych latach badań odnotowano w poletkach z upra-
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wą koniczyny białej, która wyniosła odpowiednio (72,4 i 65,9% - liczba) oraz (99,3
i 96,2% - świeża masa) w porównaniu do kontroli. Korzystny wpływ roślin należących do rodziny bobowatych w obydwu latach związany jest z szybkim wzrostem
i rozwojem roślin, a tym samym ograniczeniem dopływu światła do powierzchni
gleby.
Tabela 4
Wpływ współrzędowej uprawy koniczyny białej i lucerny siewnej na
zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej
Sposób uprawy

Rok

Liczba
chwastów
[szt/m2]

Redukcja
liczby
chwastów
[%]

Świeża masa
poszczególnych
gatunków chwastów
[g/m2]

Redukcja
świeżej masy
chwastów
[%]

Kontrola

99,5 a

–

993,14 a

–

Koniczyna biała

27,5 b

72,4

338,82 b

99,3

Lucerna siewna

2013

29,0 b

70,8

398,77 b

91,9

NIR (0,05)
LSD (0.05)

36,22

–

424,385

–

Kontrola

68,5 a

–

340,53 a

–

Koniczyna biała

0,5 b

65,9

13,05 b

96,2

5,5 b

59,8

72,12 b

78,8

33,21

–

218,569

–

Lucerna siewna

2014

NIR (0,05)
LSD (0.05)
a, b – grupy jednorodne.

Źródło: Opracowanie własne.

Plonowanie wierzby wiciowej uzależnione jest od poziomu zastosowanej
ochrony roślin w pierwszym roku uprawy, ograniczającym negatywny wpływ
chwastów na wzrost i rozwój omawianej rośliny. Brak zarejestrowanych herbicydów zawęża możliwości walki z chwastami do działań profilaktycznych i mechanicznego zwalczania stosowanego podczas wegetacji roślin. W zaistniałej sytuacji, posiadana wiedza przez doradców rolnych będzie miała istotne znaczenie we
wdrażaniu alternatywnych metod ograniczania szkodliwości chwastów w uprawach wierzb wiciowych.
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4. Wnioski
1. Straty plonu świeżej masy wierzby wiciowej spowodowane zachwaszczeniem uzależnione są od roku uprawy oraz od odmiany wierzby wiciowej. Największe ograniczenie plonowania wierzby wiciowej stwierdzono
w pierwszym roku uprawy.
2. W zależności od roku badań w obiekcie kontrolnym odnotowano od 8 do
11 gatunków chwastów.
3. W obydwu latach badań uprawa współrzędowa roślin bobowatych ograniczyła liczbę oraz świeżą masę chwastów jednorocznych dwuliściennych.
4. Spośród analizowanych wariantów najwyższą redukcję zachwaszczenia
stwierdzono w obiekcie badań, w którym wysiano koniczynę białą.
5. W drugim roku badań w strukturze zachwaszczenia wzrósł udział gatunków wieloletnich.
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WOJCIECH MIZINIAK, KATARZYNA NIJAK
WPŁYW WSPÓŁRZĘDOWEJ UPRAWY KONICZYNY BIAŁEJ I LUCERNY SIEWNEJ
NA ZACHWASZCZENIE UPRAWY WIERZBY WICIOWEJ (SALIX SP.)

Słowa kluczowe: wierzba wiciowa, zachwaszczenie, koniczyna biała, lucerna siewna
STRESZCZENIE

Doświadczenia polowe prowadzono w uprawie wierzby wiciowej w latach 2013 i 2014.
Celem badań było określenie wpływu zachwaszczenia na plonowanie dwóch odmian
wierzby wiciowej Turbo i Start oraz przydatności wspórzędowej uprawy lucerny siewnej
i koniczyny białej w regulacji zachwaszczenia upraw wierzby wiciowej. Straty plonu świeżej masy wierzby wiciowej spowodowane zachwaszczeniem uzależnione są od roku uprawy oraz od odmiany wierzby wiciowej. W obydwu latach badań uprawa współrzędowa
roślin bobowatych ograniczyła liczbę oraz świeżą masę chwastów jednorocznych, w porównaniu do kontroli. Spośród analizowanych wariantów najwyższą redukcję zachwaszczenia stwierdzono w obiekcie badań, w którym wysiano koniczynę białą.

WOJCIECH MIZINIAK, KATARZYNA NIJAK
INFLUENCE OF WHITE CLOVER AND ALFALFA INTERCROPPING ON WEED
INFESTATION OF WILLOW (SALIX SP.)

Keywords: willow, weed infestation, white clover, alfalfa
SUM M A RY

The field experiment on willow cultivars was conducted in 2013 and 2014. The aim of
the study was to determine the effects of weed infestation on yield of two willow varieties
(Turbo and Start) and intercropping white clover and alfalfa on weed infestation. The loss
of willow fresh weight caused by weeds varied from year to year and depended on variety
of willow. Intercropping of bean plants significantly limited number and fresh weight of
annual weeds in both years in comparison to control. Among the analyzed variants white
clover addition caused the highest reduction of weeds.
e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Do gromady pajęczaków (Arachnida) sąsiadującej w podziale systematycznym
zwierząt z owadami (Insecta) należą min. pająki (Araneae) oraz roztocze (Acari). Stanowią one niezwykle liczną gromadę zwierząt i pełniącą ważne funkcje
w gospodarce, środowisku i życiu człowieka. Od owadów różnią się bardzo
wyraźnie brakiem skrzydeł, czterema parami odnóży oraz dwuczłonową budową
ciała – głowotułów i odwłok.
Pajaki i roztocze zamieszkują wszystkie środowiska lądowe i rzadziej wodne.
Wiele gatunków przystosowało się do odżywiania roślinami uprawnymi, stając
się poważnym zagrożeniem dla wielu gatunków roślin oraz produktów przechowywanych. Należą tu m.in. przędziorki z szeroko rozpowszechnionym przedziorkiem chmielowcem (Tetranychus urticae Koch.) oraz przędziorkiem owocowcem
(Panonychus ulmi Koch).
Liczną grupę wśród szkodników stanowią szpeciele, rozkruszki, roztocze, rubinowce i pordzewiacze. Podobnie jednak jak w poprzednich dwóch opracowaniach,
przedmiotem tego artykułu będzie jedynie pożyteczna rola roztoczy oraz omówienie gatunków stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka i zwierząt domowych.
W odniesieniu do pająków, które nie są przedmiotem szczegółowego omówienia w tym opracowaniu, to ich rola w regulacji liczebności wielu gatunków
1 Wkład pracy: J. Boczek – 70%, S. Pruszyński – 30 %.
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owadów nie została jeszcze jednoznacznie określona. Wiadomym jest, że w ich
sieci wpada wiele szkodników, jednakże nie brakuje też owadów pożytecznych.
Zbyt mało jest obserwacji nad składem gatunkowym oraz liczebnością pająków
występujących na polach uprawnych w ciągu sezonu wegatacyjnego. Nieliczne
obserwacje (Topa i wsp. 2014) i artykuły przeglądowe (Łuczak 1978) nie wypełniają tej luki i należałoby zachęcić pracowników naukowych do szerszych badań
nad występowaniem i znaczeniem pająków
Pająki u wielu ludzi budzą odrazę i lęk jako reakcję na zagrożenie (arachnofobia). Należy też podkreślić, że wiekszość krajowych gatunków pająków nie
jest w stanie przebić ludzkiej skóry, a ich jad jest mało toksyczny dla człowieka. Zagrożenie mogą stanowić w Polsce jedynie trzy gatunki pająków: sieciarz
jaskiniowy (Meta menardi), kolczak zbrojny (Chiracanthium punctorium) oraz
topik (Argyroneta aquatica). W skrajnych przypadkach może to być nawet nie
sam pająk, ale jedynie możliwość zetknięcia się z nim. W niektórych krajach
(Wietnam, Kambodża) pająki są pieczone i stanowią przysmak (Boczek, 2001).
Nie zachęcając do zjadania pająków należy widzieć w nich naszych sprzymierzeńców i szczególnie jesienią, gdy szukają w naszych zabudowaniach schronienia, ich nie tępić.
Roztocze (Acarina) to maleńkie pajęczaki, 0,08 – 5 mm, mające zwykle 4 pary
nóg, narządy gębowe kłująco-ssące lub gryzące, występują we wszelkich środowiskach lądowych i wodnych. Pełnią w ekosystemach bardzo różne role. Pospolicie występują w glebach, jak również są pasożytami, drapieżcami oraz żyją na
roślinach i są szkodnikami. Niektóre wydzielają silne alergeny i są wektorami wielu
poważnych chorób ludzi i zwierząt. W czasie II Wojny Światowej na azjatyckich
frontach zmarły tysiące żołnierzy na tyfus tsutsugamushi przenoszony przez Trombicula akamushi. Bardzo ważne znaczenie w ochronie roślin odgrywają drapieżne gatunki roztoczy, wykorzystywane w biologicznym zwalczaniu wielu groźnych
szkodników roślin. Docenia się także rolę roztoczy w glebie, gdyż przyczyniają się
do jej żyzności.
Rodzina Dobroczynkowate (Phytoseiidae)
Nazwa Dobroczynkowate wyraźnie wskazuje na przydatność i pożyteczną rolę
jaką gatunki z tej rodziny spełniają w zwalczaniu wielu gatunków szkodników.
Dorosłe osobniki są małe, mają 0,5 – 1mm wielkości i posiadają budowę ciała
typową dla pajęczaków. Od gatunków roślinożernych różnią się barwą, od przeźroczystej białej, poprzez bursztynową do pomarańczowej oraz często bardziej
wysmukłą budową ciała oraz dłuższymi odnóżami. Gatunki krajowe zimują najczęściej w szczelinach kory w postaci zapłodnionych samic, które wiosną przechodzą na rozwijające się liście i przystępują do składania jaj, nawet do 100 sztuk.
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W rozwoju występują dwa stadia larwalne i w zależności od temperatury i wilgotności w ciągu roku może sie rozwinąć od trzech do nawet pięciu pokoleń.
Najbardziej znanym przedstawicielem tej rodziny jest znaleziony i opisany w 1957
roku w Algierze dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot) wróg naturalny przędziorka chmielowca (T.urticae Koch).
Od przędziorków, do których jest zbliżony wielkością, drapieżca różni się czerwonym ubarwieniem oraz kształtem i długością odnóży. Jaja drapieżcy są owalne,
jasnopomarańczowe i większe (0,2 mm) od jaj przędziorków (0,13 mm). O przydatności dobroczynka w biologicznym zwalczaniu przędziorków zadecydowały:
wysoka płodność samic (średnio do 70 jaj), krótszy od przędziorków okres rozwoju oraz duża żarłoczność. Dorosła samica może zniszczyć w przeciągu doby
do 30 jaj lub 20 ruchomych form przędziorka. Drapieżca nie posiada form zimujących i dla potrzeb jego stosowania wymagane jest prowadzenie stałej hodowli.
Do Polski dobroczynek szklarniowy został sprowadzony przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu w 1966 r. (Lipa i wsp. 1967), a już od 1970 roku był stosowany w biologicznym zwalczaniu przędziorków w uprawach ogórków w szklarniach
produkcyjnych (Pruszyński 1992).
Obecnie dobroczynek szklarniowy jest hodowany i dostarczany do zainteresowanych producentów przez kilka firm i stanowi podstawę biologicznego zwalczania przędziorków w szklarniach praktycznie we wszystkich krajach prowadzących
uprawy szklarniowe (Fiedler, Sosnowska 2009). Rozwój biologicznego zwalczania
w szklarniach wymusił potrzebę sprowadzenia i wykorzystania wrogów naturalnych innych poza przędziorkami, gatunków szkodników. W 1983 r został introdukowany do Polski Amblyseius mckenzei (Acarina: Phytoseidae) w celu wykorzystania go w biologicznym zwalczaniu wciornastków (Pruszyński, Piątkowski
1984). Obecnie obok wymienionych w biologicznym zwalczaniu szkodników
w szklarniach wykorzystywane są: dobroczynek wielożerny (A.cucumeris), dobroczynek kalifornijski (A. californicus), dobroczynek brunatny (A. degenerans)
oraz dobroczynek mączlikowy (A. swirski).
Większość z wymienionych gatunków atakuje i niszczy na roślinach przędziorki, a także wciornastki i larwy mączlika. W przypadku braku szkodników
dobroczynki mogą się okresowo odżywiać pyłkiem kwiatowym.
Zgodnie z ustawodawstwem unijnym nie ma obowiązku rejestrowania makro
organizmów stosowanych w biologicznym zwalczaniu szkodników i dlatego występuje pewna dowolność w sprowadzaniu i stosowaniu drapieżców i pasożytów.
W odniesieniu do dobroczynków to są one najczęściej sprzedawane w plastikowych pojemnikach, w których znajdują się otręby oraz pokarm dla drapieżców. Zawartość pojemnika wysypuje się na liściach roślin zaatakowanych przez
szkodniki.
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Należy podkreślić, że wykorzystanie gatunków pożytecznych w zwalczaniu
szkodników w szklarniach jest jednym z największych osiągnięć metody biologicznej w drugiej połowie dwudziestego wieku i dzięki temu warzywa szklarniowe
są w bardzo ograniczonym stopniu chronione chemicznymi środkami ochrony
roślin.
Druga ważna grupa pożytecznych dobroczynkowatych występuje głównie
w sadach, wpływając na znaczne obniżenie liczebności przędziorków. Przydatność i znaczenie tych gatunków badano w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dąbrowski 1973, Kropczyńska-Linkiewicz 1973, Więckowski, Suski 1963), uznając ich
obecność i konieczność ochrony jako ważny element integrowanych programów
ochrony sadów.
Szczególną rolę odgrywa dobroczynek gruszowy (Typhlodamus pyri), który
charakteryzuje się zwiększoną odpornością na stosowane środki ochrony roślin,
jest hodowany, dostępny w hodowli i jest wprowadzany do sadów, w których nie
występuje (Chorąży i wsp. 2014). Już ten krótki przegląd gatunków z rodziny dobroczynkowatych daje obraz ich znaczenia w obecnej ochronie upraw szklarniowych oraz w sadach i na pewno uzasadnia ich wykorzystanie i potrzebę ochrony.

2. Roztocze stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz
zwierząt domowych
Nużeńce (Demodecidae) – są to maleńkie, 0,08 - 1 mm robakowate roztocze
z 4 parami kikutowatych odnóży przesuniętych ku przodowi. Narządy gębowe
kłująco-ssące, jako sztyletowate chelicery. Ciało wyraźnie podzielone na 3 części, z poprzecznymi pierścieniami. Są to pasożyty ssaków. Dotychczas opisano
ponad 100 gatunków związanych z różnymi gatunkami żywicieli, najważniejsze
gospodarczo należą do rodzaju nużeniec (Demodex), Występuje tutaj wyraźna
specjalizacja, związana z żywicielem.
W rozwoju występują stadia: jajo, 6-nożna larwa i 8 -nożne: protonimfa, nimfa
i dorosły roztocz. Rozwój pokolenia trwa kilka tygodni, nużeńca psiego trwa 3 tygodnie. Samice żyją w cebulkach włosowych, w gruczołach łojowych, zwłaszcza w głowie, a także zewnętrznych warstwach naskórka a nawet w układzie krwionośnym
czy pokarmowym, i tam składają jaja, do 30 na samicę. Łatwo są rozprzestrzeniane
w kontaktach między osobnikmi. Większość psów ma nużeńce w skórze i mogą z psa
dostawać się na człowieka, ale na człowieku nie rozwijają się. Leczenie psów polega
na kilkumiesięcznym stosowaniem płynów odkażających, szamponów i maści.
W skórze człowieka występują dwa gatunki nużeńców o długości ciała około
0,3-0,4 mm: Demodex foliculorum głównie w gruczołach łojowych i mieszkach
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włosowych, zwłaszcza twarzy, brwi, rzęs i okolic łona oraz Democex brevis, głównie w gruczołach łojowych głowy. Występują powszechnie na całej kuli ziemskiej.
Porażenie przez nużeńce u ludzi wzrasta z wiekiem, i w wieku ponad 60 lat może
dotyczyć nawet wszystkich osób. Niemowlaki mogą zostać zakażone przez matkę
w czasie np. ssania piersi. Często nużeniec nie wywołuje objawów chorobowych,
ale jego obecność może prowadzić do występowania schorzenia - nużycy. Może
wystąpić trądzik, świąd (zwłaszcza nocą gdy roztocze żerują i wychodzą na skórę),
zapalenie i wypadanie włosów powiek i rzęs, zapalenie brzegów powiek czy zespół
suchego oka jako wynik braku dopływu łoju do cebulki włosowej powiek. W przypadku spadku odporności immunologicznej może występować łysienie i mogą
tworzyć się zgrubienia skóry głowy, a następnie zapalenia skóry z gorączką, wymagające leczenia (parch). Obecność nużeńców sprzyja infekcjom bakteryjnym.
Roztocze żywią się łojem, komórkami nabłonka i przesączem osocza krwi.
Profilaktyka polega na utrzymywaniu w czystości skóry i ubrań oraz czyszczeniu skóry za pomocą płynów odkażających i pilingu. Należy unikać używania wspólnych ręczników i ubrań. Leczenie nużycy to gorące kąpiele z dużą
ilością siarkowego mydła i leki przepisywne przez pediatrę. Zalecane są balsam
peruwiański, roztwory spirytusowe mieszaniny kamforowo-mentolowej, maści,
kremy działające akarycydalnie.
Ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae: Dermanyssidae – dręczowate)
Z ptakami związanych jest sporo gatunków pasożytów. Z roztoczy należy
przede wszystkim wymienić ptaszyńca i kleszcze. Ptaszyniec kurzy występuje na
całym świecie, często zarówno w gniazdach ptaków dzikich jak i w fermach kurzych, głównie kur utrzymywanych w systemach wielkotowarowych z dużą koncentracją ptaków. Z dzikimi ptakami przenosi się i jest rozprzestrzeniany na duże
odległości. W fermach kurzych może występować bardzo licznie, nawet w tysiącach osobników na jedną nioskę, Straty roczne powodowane przez ptaszyńca
w Europie oceniane są na 130 milionów dolarów.
Roztocz ten ma długość ciała 0,7-1,0 mm, 4 pary odnóży zakończonych pazurkami. Narządy gębowe to wydłużone jakby szable, którymi roztocz (nimfy i samica) nacina skórę gospodarza. Ciało jest okryte twardą skórą, tarczą, odporną na
kontaktowo działające akarycydy. Samica napełniona krwią ma kolor czerwony,
starsza – brązowy, ma długość 1 mm. Samiec nie żeruje, ma kolor szarawobrązowy.
W rozwoju pokolenia są stadia: jajo, 6-nożna larwa, 8-nożne dwa stadia nimf
i roztocz dorosły. Samica żyje do 3 miesięcy i w tym czasie, co kilka dni, wysysa
krew z kur, a potem składa kilka jaj, łącznie do 35. Po kilku dniach lęgną się larwy,
które nie żerują. Nimfy żerują, ale bez pożywienia mogą żyć, podobnie jak samica nawet 9 miesięcy. Rozwój pokolenia w warunkach dostępu pożywienia (krwi)
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trwa 1-3 tygodni. Optymalne warunki rozwoju to temperatura 25-30oC i wysoka
wilgotność. Ponieważ dominują samice i szybki jest rozwój pokolenia, z jednej samicy w ciągu miesiąca może się rozwinąć 6 tysięcy roztoczy i nawet tyle roztoczy
może żerować na 1 kurze. Minimalną temperaturą rozwoju jest 11oC.
Roztocze pasożytują głównie nocą, na piersiach i głowach ptaków Pasożyty te
spotyka się także powszechnie na ptakach przy chowie amatorskim i wolno-wybiegowym, jak również w gniazdach i na ciele indyków, kanarków, jaskółek, gołębi, wróbli. Z braku ptaka pasożyt może żerować na skórze ludzi, królików, kotów,
psów. Opisywane są przypadki masowego pasożytowania na skórze pracowników
ferm ptaków, lub gdy gołębie opanowały wieże, strych. Roztocze te są znane jako
wektory pałeczki Salmonella, spirochetoz, cholery drobiu.
Przy licznym wystąpieniu pasożyta stwierdza się obniżenie ciężaru ciała niosek
o kilkanaście procent, śmiertelność nawet do kilkunastu procent, zwłaszcza piskląt
i starszych kur, anemię ptaków. Ptaki wykazują niepokój, obniżoną nośność o kilkanaście procent, a jaja są mniejsze i mają cienką skorupkę. Występuje niechęć do
pracy pracowników ferm. Opisywane są przypadki konieczności leczenia szpitalnego pracowników. Następuje wzrost kosztów i obniżenie opłacalności produkcji.
Dla ochrony przed pasożytem przede wszystkim zaleca się dokładne czyszczenie i dezynsekcję kurnika, gdy jest pusty. Należy czyścić klatki, wprowadzany do
kurnika sprzęt i środki transportu. Zimą można pusty kurnik wymrażać. Także
traktowanie ścian i podłogi wodą o temperaturze ponad 50oC daje dobre efekty.
Należy usuwać z kurnika jaskółki, wróble, gryzonie, które rozprzestrzeniają pasożyta. Ekstrakty i olejki wielu roślin, zwłaszcza tropikalnych, bywają tak skuteczne jak syntetyczne akarycydy. Plastikowe rękawice oraz jednorazowe okrycia na
buty chronią pracowników przed roztoczami (Pilarczyk i in., 2004; Kowalski i in.,
2006; Boczek, 2008a).
Warroza (Varroa destructor)
Jest to kosmopolityczny roztocz, pasożyt pszczoły miodnej. Zawleczony
do Europy ze wschodu w latach 1960-70, w Polsce był pierwszy raz znaleziony
w 1980 r. Czerwono-brunatna owalna samica ma wymiary 1,6 x 1,0 mm, samiec
nieco mniejszy, 0,7 x 0,9 mm. Samica wchodzi do komórki w ramce przed jej zasklepieniem, częściej do komórki trutowej i tam składa 3-6 jaj.
Komórki mateczne zwykle nie są zasiedlane. Cały rozwój zachodzi w komórce:
(6-nożna larwa, 2 stadia 8-nożnych nimf i roztocz dorosły) i trwa około 10 dni.
Z pierwszej nimfy rozwija się samiec, dalsze to samice. Samiec nie opuszcza komórki, tam zachodzi kopulacja. Pasożyt wysysa krew (hemolimfę) czerwiu. Wylęgła samica pasożyta mocno przymocowuje się pazurkami stóp do odwłoka
pszczoły robotnicy, między tergitami, gdzie okrywa ciała jest cieńsza, i co kilka
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godzin nakłuwa i wysysa z niej krew. W czasie roku jego kolonia w ulu może się
12-krotnie powiększyć.
Zimę samice spędzają umocowane pod drugim tergitem pszczoły. Jeśli w czasie zimowli jest około 400 pasożytów na ul – następuje zamieranie roju. Pasożyt
jest łatwo rozprzestrzeniany z pszczołami przy okazji rozlotów roi pszczół, jeśli ule
stoją obok siebie, gdy pszczoły dużych roi kradną pożytek z rojów mało licznych.
Pasożyt rozprzestrzenia także patogeny pszczół: wirusy, grzyby i bakterie.
W krajach, gdzie go badano, stwierdzano zawsze wirusy, a nawet pasożyty przenoszące równocześnie 4-6 wirusów patogenicznych, zwłaszczas wirus zdeformowanych skrzydeł pszczoły. Opisano już co najmniej 15 różnych wirusów patogenicznych dla pszczół i roztocz jest bardzo skutecznym ich wektorem. Stwierdzono
to w krajach Europy i Północnej Ameryki. We Francji opisano 6 wirusów, 4 z nich
znaleziono w roztoczu (Tentcheva i in., 2004).
Roztocz osłabia pszczoły, ich system immunologiczny – stają się one w efekcie
bardzo wrażliwe zarówno na czynniki fizyczne, meteorologiczne jak i na patogeny i w ten sposób jest podstawową przyczyną zamierania roi pszczół. Osłabione
pszczoły wolniej latają, krócej żyją, co obserwuje się w ostatnich latach w coraz
większym stopniu w wielu rejonach świata. Pszczoły te silniej reagują na działanie
chorobotwórczych patogenów pszczół i pestycydy.
Mając to na uwadze od pierwszych pojawów należy podejmować zwalczanie
roztocza metodami fizycznymi, mechanicznymi, genetycznymi, chemicznymi
i związanymi z ich zachowaniem. Wszystkie te metody zastosowane dają pewną,
czasową skuteczność, jednak warroza jest obecnie ciągle jedną z głównych przyczyn zamierania rodzin pszczoły miodnej na świecie i w Polsce. Dla ich zwalczania wymienić należy takie popularnie stosowane zabiegi jak: wycinanie i niszczenie czerwi trutowych, umieszczanie uli w pełnym słońcu, oraz zabiegi chemiczne
2-krotnie w roku, wiosną i jesienią, jeśli liczebność roztocza przekracza wartość
progową, przyjmowaną zwykle jako 3 000 roztoczy w ulu.
Ta wartość progowa może jednak być uzależniona od zdrowotności pszczół i ich
liczebności w roju. Różne substancje czynne zoocydów były dotąd i są stosowane
w różnych krajach i różnych formach (wieszanie nasyconych pasków, zadymianie,
aerozolowanie, opalanie sprzętu). Wymienić można: amitraz, kumafos, alfacypermetryna, kwas mrówkowy, kwas mlekowy, kwas szczawiowy, propolis,
mentol, tymol, wrotycz, flumetryna. Obecnie uważa się, że roztocz wykształcił
odporne biotypy, przede wszystkim na fluwalinat, flumetrynę i bromfenwinfos,
a ponieważ wykształciła się odporność krzyżowa, żaden ze stosowanych
akarycydów nie jest dostatecznie skuteczny. Stosuje się także ogrzewanie ramek
do temperatury 48oC, przy której samice pasożyta odpadają z powierzchni pszczół i giną. Szerokie badania dotyczą obecnie hodowli pszczoły odpornej na atak
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roztocza (Tentcheva i in. 2004) oraz patogenów atakujących roztocza (Medina
i Mejia 1999; Hrabak 2006).
Kurzolubek europejski (Dermatophagoides pteronyssinus) i kurzolubek
amerykański (Dermatophagoides farinae) (Pyroglyphidae)
Roztocze te występują powszechnie w kurzu domowym, w łóżkach (gdzie żywią się łuszczącym się naskórkiem człowieka i grzybnią, pyłkiem), w szpitalach,
środkach transportu, Ich alergeny są powodem bardzo częstych i poważnych
schorzeń co najmniej 5% ludzi (w Polsce około 500 000) i zwierząt domowych.
Osoby reagujące na kurzolubki reagują także zwykle na roztocze przechowalniane. Objawy to: katar, zapalenie spojówek, pokrzywki na skórze, biegunki. Rozwój
pokolenia trwa około miesiąca, samica składa około 400 jaj. Długość ich ciała
wynosi około 0,4 mm- nie tworzą hypopusów (stadiów przetrwalnikowych), ale
ich protonimfa może stanowić takie stadium. Są zdolne do pobierania wilgoci
z powietrza i występują kosmopolitycznie.
Opisane są alergie powodowane przez kilkudziesiąt gatunków różnych innych
roztoczy, włączając roztocze związane z roślinami. Należą tu przede wszystkim
przędziorki (Tetranychidae) i ich wrogowie naturalni, dobroczynki (Phytoseiidae).
Zapobieganie występowaniu roztoczy to przede wszystkim utrzymywanie higieny domów i łóżek, usuwanie mebli wyściełanych, dywanów, wykładzin, odkurzanie z użyciem odkurzaczy z filtrem wodnym. Bardzo skuteczne jest stosowanie
specjalnej pościeli z gęstych tkanin ograniczających liczebność roztoczy. (Arlian,
2002; Boczek, 2003).
Świerzbowce – roztocze dwóch rodzin: Sarcoptidae to świerzbowce drążące,
pasożyty skórne ssaków i ptaków i Psoroptidae- świerzbowce naskórne, ektopasożyty ssaków.
Najpospolitszym przedstawicielem Sarcoptidae jest Sarcoptes scabiei powodujący świerzb u człowieka, ale pasożytuje także 40 innych gatunków ssaków jak:
koza, owca, świnia, pies, królik. Odżywia się młodymi komórkami naskórka i płynami tkankowymi. Owalne, perłowo-szare roztocze, samice mają długość prawie
0,5 mm, a samce są o połowę mniejsze, bez przyssawek kopulacyjnych. Ciało poprzecznie prążkowane, pokryte łuskami lub tarczkami.
Zapłodniona samica drąży w skórze korytarze, gdzie składa jaja, 3-4 dziennie,
żyje kilka tygodni. Cykl rozwoju pokolenia trwa około 2 tygodni. W Polsce ciągle
notowane są zachorowania, zwłaszcza u dzieci, w przedszkolach, szkołach.
Uszkodzeniom skóry towarzyszą infekcje bakteryjne czy reakcje alergiczne.
Tworzą się: obrzęki skóry, pokrzywki, strupy. Najczęściej zmiany na skórze występują w górnych pachwinach, piersiach, brzuchu, na wewnętrznych powierzchniach
ud. Patogenne działanie świerzbowców może dotyczyć naskórka i skóry właściwej,
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a następnie zmian w narządach wewnętrznych, dzięki odkładaniu się amyloidu
w wątrobie, nerkach, śledzionie i zmian wskaźników hematologicznych. Zmiany
skórne powodują upośledzenie wymiany gazowej, chudnięcie, pofałdowanie skóry.
Psoroptidae – świerzbowce naskórne. Ciało owalne, spłaszczone, pokryte jest
tarczkami. Samice nieco większe (0,7 mm) od samców (0,5 mm). Objawy świerzbu roztoczy z rodziny Psoroptidae występują w różnych formach u bydła, owiec,
królików, koni. Chorioptes teksanus powoduje tak zwany świerzb pęcinowy bydła,
owiec i koni. Otodectes cynotis (Hering) wywołuje świerzb uszny u ssaków drapieżnych.
Kleszcze (Ixodida) są to pasożytnicze roztocze zgrupowane w 3 rodzinach,
w których występuje 896 gatunków. Kleszcze dzielą się na twarde, gdy ciało okryte
jest częściowo twardym pancerzem i kleszcze miękkie, z miękką okrywą ciała –
obrzeżkowate. W Europie występują 72 gatunki, a w Polsce 19 i 10 z nich może
żerować na człowieku. Są ektopasożytami i mogą atakować ponad 100 gatunków
ssaków, ptaków i gadów, są wektorami chorób.
Kleszcze są rezerwuarami i przenosicielami około 130 gatunków arbowirusów,
około 30 gatunków riketsji, około 20 gatunków krętków, kilku gatunków innych
bakterii i grzybów oraz około 200 gatunków piroplazm i kilku gatunków innych
pierwotniaków oraz filarii. Organizm kleszcza jest dogodnym siedliskiem dla
bytowania i rozwoju patogenów. Kleszcze długo żyją i pobierają dużo krwi, co
ułatwia ich zakażenie i przekazanie patogena gospodarzowi. Przekazują patogeny
w różnych stadiach rozwojowych, przez ślinę, krew i spermę. (Boczek, Błaszak,
2005). Ich żywicielami są ludzie i zwierzęta inwentarskie. Ponadto niekiedy kleszcze powodują toksykozę nazywaną porażeniem kleszczowym.
Najpospolitszym i najważniejszym w Polsce gatunkiem kleszcza jest kleszcz
pospolity, (Ixodes ricinus L). Drugi gatunek to kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus Fabr). Atakują wszystkie kręgowce lądowe i człowieka. Są też gatunki
kleszczy, które żyją wysysając krew innych zwierząt na przykład: kleszcz jaskółczy
(Ixodes lividus); kleszcz ptasi (Ixodes frontalis); kleszcz gryzoni (Ixodes trianguliceps); europejski obrzeżek gołębi (Argas reflexus Fabr) i obrzeżek polski (Argas
polonicus), który również atakuje gołębie w ich miejscach gniazdowania (Szlendak, 2013).
Samica kleszcza pospolitego (I. ricinus) ma 3-4 mm, samiec jest nieco mniejszy. Aparat gębowy samicy jest kłująco-gryzący, do gnatosomy przymocowany
jest ryjek z ząbkami skierowanymi ku tyłowi ciała, umożliwiający silne umocowanie się na żywicielu. W rozwoju kleszczy są stadia: jajo, larwa, nimfa i osobnik
dorosły. Stadia ruchome, aby się rozwijać muszą napić się krwi. Cykl rozwojowy
wynosi pół roku do kilku lat, średnio 2 lata. Samica po kopulacji wychodzi po
roślinach na wysokość do 1,5 m (przeważnie do 1 m) i oczekuje na żywiciela na
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dolnej stronie liści, przyczepiona do roślin, niewidoczna dla otoczenia. Najliczniej dorosłe samice można znaleźć w wysokich trawach, zagajnikach z zaroślami, brzegach lasów graniczących z łąkami, jeżynach, paprociach, czarnym bzie,
leszczynie. Samica wyczuwa zbliżającego się żywiciela po zapachu, kwasie mlekowym, CO2 i zwiększonej (tylko o 0,1oC) temperaturze. Wtedy przyczepia się
i zaczyna wysysać krew. Trwa to 6 - 11 dni, jej objętość powiększa się nawet 200
razy. Po napełnieniuu krwią samica odpada na ziemię i niedługo potem składa
jaja w złożach, które mogą zawierać do 5 000 jaj. Nagie larwy oraz nimfy muszą
żerować przez 2-7 dni, aby pobrać krew i przejść w rozwoju w następne stadium.
Kleszcz ma dwa okresy aktywności w roku: marzec-czerwiec i wrzesień-październik Ma też dwa okresy aktywności w czasie dnia w godzinach: 8-12 i 1617. Wiosną aktywność rozpoczyna się, gdy temperatura gleby przekracza granicę
5-7oC i kończy się jesienią, gdy temperatura gleby obniża się poniżej tej temperatury. Samice zimują na glebie, w roślinności, przeżywają do temperatury -7oC.
Ślina kleszczy zawiera liczne bioaktywne składniki jak: antykoagulanty,
enzymy i inhibitory, środki miejscowo znieczulające, toksyny i środki służące
do umocowania kleszcza w skórze żywiciela. Kleszcz znieczula miejsce wkłucia.
U kleszczy twardych korzystanie z krwi odbywa się na jednym żywicielu, kleszcz
jeden raz żeruje. Natomiast u obrzeżków samica może korzystać nawet z 7 żywicieli, 7 razy żerować każdorazowo na innym gospodarzu.
Liczebność kleszczy i przypadki schorzeń przenoszonych przez kleszcze w Polsce wzrasta. Wiąże się to z ocieplaniem się klimatu. Po ciepłej zimie 2013/14 obserwowano aktywność kleszczy już w ciepłe dni w lutym. Spotyka się kleszcze nawet
w parkach miejskich i dlatego należy pamiętać o kilku zasadach zabezpieczania się
przed nimi. Idąc na spacer w rejon, gdzie będą wysokie trawy lub krzewy należy
odpowiednio się ubrać. Nosić odzież zakrywającą jak najwięcej części ciała i stosować odstraszające kleszcze środki. Po spacerze doładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza pod pachami, okolice łona. Jeśli stwierdzi się umocowanego na skórze kleszcza,
należy go delikatnie usunąć. Najlepiej zrobić to pęsetą lub poprosić o pomoc lekarza. Nie należy tego robić paznokciem, ponieważ istnieje zagrożenie wciśnięcia pod skórę dużej ilości toksycznych substancji z gruczołów ślinowych kleszcza.
Często, choć nie zawsze to miejsce otacza czerwony rumień na skórze. W takim
przypadku podejrzenie o infekcję patogena jest większe i po usunięciu kleszcza, po
5 tygodniach należy w szpitalu uzyskać potwierdzenie ewentualnej infekcji.
Przed wirusowym, kleszczowym zapaleniem mózgu zabezpiecza nas szczepionka. Należy zastosować trzy dawki, powtórzyć po 3 latach i potem co 5 lat,
a osobom po 60-tce co 3 lata. Mleko od krów, kóz, owiec należy pić wyłącznie
przegotowane. Rezerwuarami wirusa są ssaki (gryzonie, zające, sarny, jelenie)
i zwierzęta inwentarskie (kozy, krowy, owce, psy) oraz ptaki, które rozprzestrze-
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niają wirus. Wirus może przenikać do gruczołów mlecznych i do mleka. Kleszcz
może przekazać wirus człowiekowi przez ukłucie lub przy jego rozgnieceniu
i wtedy wirus dostaje się do krwi. Nie można się zarazić od chorego człowieka.
Antybiotyki nie są skuteczne w leczeniu choroby.
Drugą bardzo niebezpieczną światową chorobą, bakteryjną, jest borelioza. Od
15 do 36% (Mazury) kleszczy w Polsce, wszystkie stadia, przenosi bakterie boreliozy. Diagnostykę tej choroby można wykonać w odpowiednim szpitalu po 2-3 miesiącach po ukłuciu, w surowicy krwi lub w płynie mózgowo-rdzeniowym. Nie jest
ona łatwa podobnie jak zwalczanie bakterii. W całym kraju notuje się rocznie kilkaset przypadków boreliozy i jej liczebność gwałtownie rośnie z każdym rokiem.
Łagodne zimy sprawiają, że przeżywalność kleszczy jest bardzo wysoka. Boreliozę leczy się zwykle szpitalnie, przez kilka tygodni odpowiednimi antybiotykami. Przy braku leczenia, objawy choroby ujawnią się w groźnej formie po kilku
latach jako gorączka, ogólne osłabiebie, bóle stawów, serca, układu nerwowego,
nerek. Rozróżnia się boreliozę stawową, neurologiczną i atakującej nerki, wątrobę
i śledzionę. Badania nad wykrywaniem choroby i jej zwalczaniem prowadzone
są nadal w wielu krajach, w celu ulepszenia i uproszczenia diagnostyki i leczenia.
Oprócz tych dwóch poważnych chorób przenoszonych przez kleszcze, w Polsce odnotowano przypadki tularemii, wirusa Zachodniego Nilu, babeszjozy, erlichiozy i gorączki Q (Boczek, Błaszak, 2005).

3. Zakończenie
Obecny artykuł jest ostatnim z serii opracowań przygotowanych pod wspólnym tytułem,, Owady, roztocze i pająki w gospodarce i życiu człowieka“ i omawia pająki i roztocze. Jakkolwiek tytuł serii może na to wskazywać, to tematem
opracowań nie były szkodniki roślin i produktów przechowywanych, choć tu rola
wielu gatunków owadów i roztoczy jest olbrzymia, a zwrócenie uwagi na rzadziej
przedstawiane znaczenie owadów i roztoczy jako organizmów pożytecznych,
wspierających działalność człowieka, ale i tych, które nam bezpośrednio zagrażają, a także zagrażają zwierzętom gospodarskim.
Artykuły dotyczyły najbogatszych w liczbie gatunków gromad zwierząt przystosowanych w drodze wielu milionów lat ewolucji do życia w różnych warunkach i środowiskach, a także pełniących w nich bardzo różne role.
Dla człowieka i jego działalności niezwykle ważna jest pożyteczna rola wielu gatunków owadów i roztoczy. Widok zbierającej pyłek pszczoły nie tylko nas
uspokaja i budzi w nas pozytywne odczucia, ale także przypomina zarówno
o miodzie i innych produktach jej pracy, jak też o tak ważnym dla produkcji roślinnej zapylaniu kwiatów. Równie pozytywnie traktujemy biedronki, które prze-
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cież reprezentują olbrzymią liczbę gatunków pożytecznych i drapieżnych, ograniczajacych liczebność szkodników. Jeżeli do tego dodamy rolę owadów i roztoczy
w środowisku, gdzie pełnią ważne funkcje sanitarne i w glebie, do żyzności której
się przyczyniają, to obraz pożytecznej działalności owadów i roztoczy narzuca
nam obowiązek ich ochrony i wykorzystania.
Nie można również jednostronnie traktować gatunków nam zagrażających. Wszystkie one są elementem bioróżnorodności i pełnią w środowisku
naturalnym określone funkcje. Larwy komarów, owadów, chociaż dla nas tak
uciążliwe, stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt wodnych. Chroniąc
zatem siebie i zwierzęta gospodarskie pamiętajmy, że dbałość o bioróżnorodność
i jej zachowanie jest jednym z najważniejszych zadań zrównoważonego rolnictwa
i jest gwarantem naszej przyszłości.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Ewolucja na talerzu czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowieka”. Praca pod
redakcją Jana Gawęckiego. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 144.
Książka składa się z dwóch integralnych części, z których pierwsza traktuje o historii, dniu dzisiejszym i przyszłości odżywiania się ludzi, kładąc akcent na jego
związki z aktywnością fizyczną, środowiskiem naturalnym i promocją zdrowia.
Część druga poświęcona jest nauce o żywieniu człowieka, jej podwalinom, teraźniejszości i zadaniom na przyszłość, w szczególny sposób ukazując zmiany
w podejściu do norm żywieniowych i tabel wartości odżywczych jako podstawowych instrumentów racjonalizacji żywienia oraz oceny sposobu żywienia i jego
adekwatności do potrzeb organizmu. Całość stanowi kompedium wiedzy na temat żywienia i żywności podane z humorem przez Autorów z różnych polskich
uczelni.
Książka skierowana przede wszystkim do młodzieży i nauczycieli, ale również
doradcy rolniczy, specjaliści z zakresu WGD, znajdą w niej wiele przydatnych informacji.
„Wyniki badań naukowych do zastosowania w produkcji roślinnej”. Praca
zbiorowa. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu, Radom 2015, s. 68.
W opracowaniu prezentowane są wyniki badań pracowników uczelni rolniczych i instytutów naukowych na tematy dotyczące: technologii uprawy zbóż,
traw i okopowych, znaczenia agrotechniki w integrowanej ochronie rzepaku,
przetwarzania odpadów popieczarkowych na nawóz, wykorzystania fitosanitarnych międzyplonów oraz technik poprawiających efektywność nawożenia mineralnego, innowacyjnych narzędzi wspomagania decyzji w nawadnianiu upraw,
roli płodozmianu w integrowanej ochronie roślin, czy nowych tendencji w agrotechnice roślin uprawnych i ich skutków środowiskowych, przyrodniczych i produkcyjno-ekonomicznych.
Interesujący przegląd najnowszych wyników badań naukowych do zastosowania w produkcji roślinnej, przydatny i do wykorzystania w pracy doradców
rolniczych, a także do poszerzenia wiedzy – bezpośrednio rolnikom.
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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 FORM 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.

