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ŁUKASZ BOCHEŃSKI, KRZYSZTOF ŻOK1
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

ROLNICTWO W POLSCE –
WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
1. Wstęp
Polska jest krajem o znacznym potencjale wytwórczym rolnictwa, zróżnicowanym regionalnie ze względu na panujące warunki przyrodnicze oraz organizacyjno – ekonomiczne. W użytkowaniu rolniczym znajduje się 14,6 mln ha gruntów
(46,7 % powierzchni Polski), rolnictwo jako dział gospodarki narodowej wytwarza produkty na poziomie 3,5% Produktu Krajowego Brutto, a zatrudnienie znajduje ponad 2 mln osób, co stanowi około 15,1 % aktywnych zawodowo Polaków.
Ponadto, rolnictwo jest największym beneficjentem środków finansowych uzyskanych z programów Unii Europejskiej i wsparcia krajowego w ostatnich latach.
Rolnicy jako jedyna grupa zawodowa posiadają własny system ubezpieczeń społecznych – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z preferencyjną na tle innych podmiotów gospodarczych wielkością opłacanej składki (wynoszącej w zależności od wielkości gospodarstwa od 378 zł dla gospodarstwa poniżej 50 ha do
1593 zł/ kwartał dla gospodarstw powyżej 300 ha2). Na podstawie Ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzona przez
nich działalność nie podlega tej formie opodatkowania3, a w myśl Ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, płacą niezależnie od uzyskanego dochodu
zryczałtowaną składkę w wysokości stanowiącej równowartość 2,5 kwintala żyta,
która dla roku 2014 wynosiła 173,2 zł/ ha.
1 Wkład pracy: Łukasz Bocheński – 50%, Krzysztof Żok – 50%.
2 Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2014 obejmująca

świadczenia emerytalno rentowe oraz wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.
3 Z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.
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Rolnictwo jest największym beneficjentem pomocy publicznej w Polsce realizowanej m.in. w formie: wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych,
preferencyjnych warunków kredytowych, ubezpieczeń społecznych czy zwolnienia z podatku dochodowego w prowadzonej działalności rolniczej. W rezultacie
nastąpił dynamiczny wzrost działalności inwestycyjnej jednostek funkcjonujących w rolnictwie, produkcji rolnej ogółem oraz towarowej czy handlu produktami rolno – spożywczymi. Środki finansowe uzyskane w ostatnich latach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przyczyniły się do zdynamizowania przekształceń w sektorze rolnym, wsparcia działalności inwestycyjnej gospodarstw rolnych
i sektora rolnego, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost jego konkurencyjności. Widocznym tego efektem jest także wzrost kooperacji oraz rozwój przetwórstwa produktów rolnych, co z kolei przyczyniło się do poprawy rentowności
prowadzonej działalności rolniczej.

2. Cel i metodyka badań
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych form wsparcia
dla rolnictwa. Wskazanie ich wpływu na kształtowanie warunków społeczno –
ekonomicznych jednostek działających w sektorze rolnictwo oraz na obszarach
wiejskich, zarówno w układzie regionów jak i całościowo dla gospodarki Polski.
Na podstawie dostępnych danych z lat 2004 - 2014 podjęto także próbę oszacowania faktycznej wielkości wsparcia finansowego czy pomocy publicznej realizowanej na rzecz rolnictwa oraz rezultatów ekonomicznych uzyskanych przez
jednostki funkcjonujące w rolnictwie i przemyśle rolno – spożywczym.

3. Wsparcie finansowe działalności rolniczej ze środków krajowych
i Unii Europejskiej
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do
końca 2013 r. zrealizowano płatności w kwocie ponad 51,3 mld zł, przy czym
największe łączne transfery środków przypadały na województwa: mazowieckie
i wielkopolskie – odpowiednio 7,433 mld zł i 6,075 mld zł. Stanowi to naturalną
konsekwencję wielkości tych województw oraz zastosowanych mechanizmów podziałów środków PROW 2007-2013.
Biorąc pod uwagę wielkość środków przypadających średnio na 1 ha użytków
rolnych, za województwo o najwyższej absorpcji należy uznać województwo
podlaskie. Także to województwo zajmuje najwyższą pozycję, gdy środki PROW
2007-2013 przeliczono na 1 mieszkańca obszarów wiejskich – 8600 zł/os. wobec
3940 zł/os. w Wielkopolsce i 3914 zł/os. na Mazowszu. Powyższe kwoty należy
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uzupełnić o środki finansowe uzyskane w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tzw. płatności bezpośrednich. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej
systemem tym objętych zostało około 1,4 mln gospodarstw rolnych, a wartość
płatności zrealizowanych z tego tytułu w/w okresie wyniosła około 70,8 mld zł
[Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
za 2013 rok, 2014, s.24, Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2013, s.26]4.
Tabela 1
Płatności zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 wg województw
Wyszczególnienie
Polska
Dolnośląskie

Ogółem w mln złotych

W przeliczeniu na
1 mieszkańca obszarów
wiejskich w złotych

W przeliczeniu na
1 ha użytków rolnych
w złotych

51318

3377

2734

2511

2834

2109

Kujawsko-pomorskie

3391,3

4065

2892

Lubelskie

4966,8

4280

2817

Lubuskie

1479,7

3938

2613

Łódzkie

3638,4

3961

2820

Małopolskie

2341,7

1366

2526

Mazowieckie

7433,1

3914

3073

Opolskie

1166,3

2417

1938

Podkarpackie

2385,6

1910

2529

Podlaskie

4088,1

8600

3362

Pomorskie

2367,5

2987

2566

Śląskie

1485,9

1434

2347

Świętokrzyskie

2322,4

3309

3092

Warmińsko-mazurskie

3102,7

5255

2363

Wielkopolskie

6075,9

3940

3133

Zachodniopomorskie

2561,6

4763

2284

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sprawozdanie za 2013 r. Numer sprawozdania 8/2013, zestawienie nie obejmuje działania 111, 133 oraz Pomocy Technicznej.

Dopłaty do działalności operacyjnej przyczyniły się do znacznej poprawy dochodów gospodarstw rolnych oraz stabilizacji sytuacji ekonomicznej rolników. Ich
udział w kształtowaniu dochodów gospodarstw rolnych był znaczny i kształtował
4 Dotyczy kampanii w latach 2008-2013.
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się w ostatnich latach na poziomie od 80% w 2009 roku do około 60% w 2013 roku
[www.fadn.pl – dostęp 07.12.2014].
Drugim widocznym rezultatem wsparcia finansowego dla rolnictwa ze środków PROW jest dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe
w rolnictwie.

4. Inwestycje i nakłady na środki trwałe w rolnictwie
W latach 2010 - 2012 wartość inwestycji podwoiła się i wyniosła około 4,5 miliarda złotych, co stanowiło 2,4% nakładów inwestycyjnych realizowanych przez
jednostki gospodarcze w Polsce i porównywalna była do nakładów realizowanych
przez jednostki zakwalifikowane do sekcji budownictwo. W zależności od województwa ich udział kształtował się w przedziale od 0,7% w województwie śląskim
do 6,6% w województwie podlaskim – tabela 2. Około 40% nakładów w rolnictwie
realizowanych jest przez jednostki funkcjonujące na Mazowszu i w Wielkopolsce.
Stanowią one jednak 1,7 i 4,2 % nakładów inwestycyjnych realizowanych przez
jednostki gospodarcze w danych województwach. Zdecydowanie większy wpływ
na gospodarkę regionalną ma rolnictwo na Podlasiu oraz w województwie lubelskim, gdzie zarówno nakłady, jak i wartość środków trwałych przekracza średnie
dla Polski o około 2-2,5 raza.
Zdecydowana większość inwestycji zrealizowana została w sekcjach budynki
i budowle oraz pojazdy, co znajduje także odzwierciedlenie w danych publikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko w ramach działania «Modernizacja gospodarstw rolnych» do końca 2013 r. ponad
60 tys. rolników otrzymało wsparcie w wysokości ok 8,5 mld zł. W efekcie wraz
z wkładem własnym beneficjentów zrealizowano inwestycje za około 14 mld zł.
Zakupiono prawie 34 tys. ciągników, 222 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, zrealizowano ponad dwa tysiące osiemset inwestycji budowlanych. Znaczące były też
inwestycje związane z unowocześnieniem i rozbudową firm przetwórstwa żywności. Na ten cel wypłacono dotychczas ponad 2 mld zł [efekty unijnej pomocy
udzielanej przez arimr 2014]
Zwiększone nakłady inwestycyjne w rolnictwie przekładają się pośrednio na
usprawnienie procesu wytwórczego oraz wzrost efektywności gospodarowania
poprzez poprawę jakości czy stopnia przetworzenia produktów rolnych. Wpływają pozytywnie na konkurencyjność polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, czego rezultatem jest dynamiczny wzrost produkcji i eksportu produktów rolno – spożywczych w ostatnich latach.
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Tabela 2
Nakłady na środki trwałe w rolnictwie oraz wartość środków trwałych
wg województw w 2012 roku
Nakłady
inwestycyjne
w mln złotych

Nakłady
inwestycyjne
w%

Wartość
środków trwałych
w%

Polska

4492,7

2,4

4,9

Dolnośląskie

241,8

1,8

3,5

Kujawsko-pomorskie

269,2

3,2

7,5

Lubelskie

349,5

4,2

9,4

Lubuskie

96,2

2,9

4,6

Łódzkie

284,5

1,7

5,9

Małopolskie

165,2

1,2

3,3

Mazowieckie

678,7

1,7

3,1

Opolskie

158,0

4,3

7,3

Podkarpackie

153,0

2,6

5,5

Podlaskie

307,8

6,6

11,7

Pomorskie

232,6

2,1

3,6

Śląskie

140,2

0,7

1,6

Świętokrzyskie

131,9

2,8

6,8

Warmińsko-mazurskie

275,2

5,1

9,5

Wielkopolskie

804,1

4,2

7,4

Zachodniopomorskie

204,8

3,3

5,7

Wyszczególnienie

Źródło: Rocznik statystyczny województw 2013.

5. Produkcja rolnicza i handel produktami rolno-spożywczymi
W okresie 2010-2013 produkcja rolnicza zwiększyła się o około 30%. W przypadku produkcji rolniczej globalnej wzrost wyniósł około 27 %, z 84,5 mld zł
w 2010 r. do 107 mld zł w 2013 r. natomiast produkcja rolnicza towarowa zwiększyła się o około 35%, z poziomu 59,4 mld zł do 80,3 mld zł.
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Miejsce Polski w produkcji niektórych produktów rolnych

Wykres 1

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, dane za 2011 rok.

Podobną dynamikę wzrostu zaobserwowano w eksporcie artykułów rolno-spożywczych, która tylko dla 2013 roku wyniosła 11,5% osiągając wartość
20,5 mld EUR, przy całkowitym wzroście eksportu towarów z Polski o 6,5%. Największą część stanowiły gotowe artykuły spożywcze oraz produkty pochodzenia
zwierzęcego, których wywóz zwiększył się odpowiednio o 10,2% do 8,9 mld EUR
oraz o 10,5% do ponad 6,4 mld EUR. Nadwyżka obrotów w handlu artykułami
żywnościowymi zwiększyła się o 1,4 mld EUR, do ponad 5,7 mld EUR.
W ciągu ostatnich 5 lat eksport produktów polskiego przemysłu spożywczego
– mimo kryzysu i recesji w wielu krajach, będących odbiorcami tych produktów
– zwiększał się prawie o 12% rocznie (1,5 mld euro), a dodatnie saldo wymiany
zwiększyło się ponad dwukrotnie (do 6,6 mld euro). Było to wprawdzie tempo
wolniejsze niż w latach 2003-2008, ale wciąż na tyle wysokie, że znacząco poprawiły się wszystkie główne miary konkurencyjności i umiędzynarodowienia tego
sektora [Mroczek 2014, s. 144].
Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem w 2013 roku
wyniósł 13,2%, z tego wartość sprzedaży do państw Unii Europejskiej wzrosła
o 15,7%. Odpowiednio o 16,1% wzrósł eksport do państw dawnej „piętnastki”
i 14,4% do 12 „nowych” państw członkowskich. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 16,23 mld EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego
udział państw Unii Europejskiej w ciągu roku wzrósł z 77,4% do 78,4%. Najważniejszym partnerem handlowym, podobnie jak ma to miejsce w eksporcie ogółem, pozostają Niemcy. Sprzedaż do Niemiec stanowiła 23% wartości całego eksportu rolno-spożywczego i wyniosła około 4,712 mld EUR.
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Wartość eksportu do państw Europy Środkowo – Wschodniej (z wyjątkiem
państw – członków Unii Europejskiej) wyniosła 2 194 mln EUR i w stosunku do
2012 roku wzrosła o 8,8% [Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2013 roku – dane ostateczne!, 2014, s.3]. Ponad połowa eksportu przypada na Federację Rosyjską. Rynek rosyjski, pomimo stosunkowo niedużej w ujęciu
wartościowym sprzedaży eksportowej, stanowi istotny kierunek zbytu wybranych
produktów roślinnych, zwłaszcza owoców i warzyw (tylko w przypadku jabłek
wartość eksportu wyniosła 250 mln euro, co stanowi 20% wartości wyeksportowanych artykułów) oraz produktów i przetworów mlecznych.
Uzależnienie sprzedaży eksportowej wybranych produktów spożywczych od
jednego partnera handlowego wpływa nie tylko na rezultaty wymiany handlowej, ale przede wszystkim podważa ekonomiczne fundamenty funkcjonowania
gospodarstw rolnych. Wskutek ograniczenia eksportu pojawia się nadprodukcja
na rynku krajowym, następuje spadek ceny produktów, co z kolei prowadzi do
spadku rentowności bądź strat w prowadzonej działalności rolniczej.
Wykres 2
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w mln EUR
w 2013 roku

Źródło: /bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Handel-zagraniczny-artykulamirolno-spozywczymi – Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi
w 2013 roku.

6. Zatrudnienie i pracujący w rolnictwie
Wzrost produkcji ogółem skutkuje także poprawą wydajności w rolnictwie.
W dalszym ciągu pozostaje ona jednak 4 - krotnie mniejsza w stosunku do innych działów gospodarki narodowej ogółem. Wynika to po części ze specyfiki
działalności rolniczej, struktury, wielkości gospodarstw rolnych w Polsce, jednak
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w znacznie większym stopniu kształtowana jest przez sytuację społeczno – ekonomiczną kraju.
Tabela 3
Udział zatrudnionych i wydajność pracy w rolnictwie polskim
na podstawie danych GUS
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Udział zatrudnionych w rolnictwie
w zatrudnionych ogółem w%

16,5

16,2

15,8

15,1

14,8

15

15,2

15,1

Krotność wydajności pracy ogółem
w stosunku do wydajności pracy
w rolnictwie

3,6

4

4,3

4

4,5

4,7

4,6

4,2

Źródło: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Ekonomiczna i społeczna wydajność
pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, Sławomir Jarka, SGGW, Wydział Nauk
Ekonomicznych.

Liczba osób pracujących w rolnictwie w Polsce w 2010 roku wynosiła szacunkowo 3,8 mln osób, a w przeliczeniu na pełnozatrudnionych kształtowała
się na poziomie około 2 mln5. Między rokiem 2011 a 2000 zanotowano spadek
liczby pracujących w rolnictwie o około 570 tys. jednak na podstawie danych
publikowanych przez GUS od 2007 roku widoczny jest ponowny wzrost liczby
pracujących o prawie 300 tys. do poziomu 2,33 mln. w większości województw.
Największy wzrost pracujących odnotowano w województwie podkarpackim –
o około 100 tys., małopolskim o około 90 tys. i śląskim o około 30 tys. Spadek,
lecz w o iele mniejszej skali, nastąpił w województwie mazowieckim – o około 20
tys., łódzkim o 13 tys. i 10 tys. w kujawsko pomorskim. Zatrudnienie w rolnictwie
polskim kształtuje się na wysokim poziomie – około 15% zatrudnionych w gospodarce narodowej przy średniej dla krajów Unii Europejskiej 5%. Rozpatrując
powyższe dane w odniesieniu do 100 ha użytków rolnych, najwięcej osób pracuje
w rolnictwie w Małopolsce i na Podkarpaciu – odpowiednio 47,1 i 41,9, natomiast
najmniej w zachodniopomorskim 5,1, przy średniej dla kraju 15,6.
Wzrost zatrudnienia w rolnictwie jest po części konsekwencją utrzymującego
się, wysokiego poziomu bezrobocia ogółem, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Według danych publikowanych przez GUS prawie 900 tysięcy ludzi pozostaje bez
pracy na wsi, co stanowi obecnie połowę zarejestrowanych bezrobotnych Polaków.
Z drugiej strony, polityka społeczna realizowana wobec osób zatrudnionych
w rolnictwie, a ubezpieczonych w KRUS, jest preferencyjna w stosunku do podmiotów funkcjonujących w gospodarce, a podlegających systemowi ubezpieczeń
ZUS. Wysokość składki na ubezpieczenie rolników stanowi w zależności od wiel5 EU Agricultural Economics Briefs How many people work in agriculture in the European

Union? No 8 | July 2013.
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kości gospodarstwa od 10 do około 50% wymiaru składki płaconej przez osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS. W efekcie dopłata z budżetu państwa dla
osób podlegających ubezpieczeniu i świadczeniobiorcom KRUS (około 2,5 mln
ludzi) wynosi rocznie około 16,5 mld zł (składka płacona przez rolników stanowi
jedynie 1/10 wpływów pieniężnych KRUS). W przypadku osób ubezpieczonych
w ZUS (24,1mln płatników składek i świadczeniobiorców) wysokość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła około 50 mld złotych i stanowiła 25% wpływów uzyskanych przez ZUS w związku z realizowaną działalnością ubezpieczeniowo-społeczną [www.krus.gov.pl, www.zus.gov.pl – dostęp 20.01.2015].

7. Podsumowanie
W niniejszym artykule dokonano ogólnej charakterystyki rolnictwa z punktu widzenia wybranych zagadnień ekonomicznych. Pominięto analizy sektorowe oraz czynniki mikroekonomiczne mające wpływ na prowadzenie działalności
rolniczej. Rolnictwo korzysta ze znacznego wsparcia realizowanego ze środków
krajowych i programów Unii Europejskiej i jest największym beneficjentem środków publicznych ogółem i w stosunku do wartości wytwarzanych produktów.
Stworzone przez Państwo warunki pozwoliły części gospodarstw na zdynamizowanie przekształceń i wzmocnienie swojej pozycji rynkowej, czego najlepszym
przykładem jest wzrost produkcji towarowej. Istnieje jednak wiele podmiotów,
które funkcjonują jedynie statystycznie, a służą zabezpieczeniu podstaw socjalnych prowadzących je jednostek.
Realizowana polityka rolna i społeczna, czy tworzenie preferencyjnych warunków w niektórych obszarach (np. rezygnacja z opodatkowania działalności rolniczej podatkiem dochodowym, preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne,
system dopłat i rekompensat), mających na celu wsparcie działalności rolniczej,
w zdecydowanej większości gospodarstw rolnych spowodowała utrwalenie niekorzystnych z punktu widzenia gospodarczego działań i zachowań właścicieli
gospodarstw (którzy funkcjonując jako podmioty w warunkach rynkowych nie
mieliby szansy egzystencji), a co za tym idzie spowolnienie przekształceń w całym
sektorze rolnym. Widocznym tego rezultatem jest wzrost zatrudnienia w rolnictwie w analizowanym okresie czasu czy utrzymująca się niska wydajność pracy
pomimo znacznego wzrostu produkcji rolniczej. Działalność takich podmiotów
powoduje, że nakłady finansowe ponoszone przez państwo są niewspółmiernie
wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów produkcyjnych, a podmioty takie
cechuje niska konkurencyjność, innowacyjność, a przede wszystkim rentowność
prowadzonej działalności.
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ROLNICTWO W POLSCE – WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE

Słowa kluczowe: produkcja rolnicza, inwestycje, rolnictwo, produkty rolno-spożywcze,
zatrudnienie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
STRESZCZENIE

Rolnictwo jest największym beneficjentem pomocy publicznej w Polsce realizowanej
m.in. w formie: wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych, preferencyjnych
warunków kredytowych, ubezpieczeń społecznych czy zwolnienia z podatku dochodowego w prowadzonej działalności. W rezultacie nastąpił dynamiczny wzrost działalności
inwestycyjnej jednostek funkcjonujących w rolnictwie, produkcji rolnej ogółem oraz towarowej czy handlu produktami rolno-spożywczymi.
W artykule zaprezentowano dane dotyczące wybranych form oraz wielkości realizowanego wsparcia dla rolnictwa. Wskazano ich wpływ na kształtowanie warunków społeczno-ekonomicznych jednostek działających w sektorze rolnictwo oraz na obszarach
wiejskich, zarówno w układzie regionów jak i całościowo dla gospodarki Polski.
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SUM M A RY

Agriculture is the largest beneficiary of public aid in Poland, implemented, among
others, in the form of: financial support from the national and EU sources, preferential
credit conditions, social insurance, and income tax exemption in the agricultural business.
As a result, there has been a rapid growth in investment activities of those operating in
agriculture, agricultural production in general as well as in the trade in agri-food products.
This article presents data on the selected forms and level of the implemented support
for agriculture. Their impact on the socio-economic conditions for the entities operating
in the sector of agriculture and on rural areas, both at the regional level and globally for
the Polish economy, was indicated.
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SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA GOSPODARSTW
OGRODNICZYCH W POLSCE NA TLE GOSPODARSTW
Z HOLANDII I WŁOCH W 2012 ROKU
1. Wstęp
Polskie ogrodnictwo, pełniące ważną gospodarczo rolę w kraju, posiada także
swoją niekwestionowaną od lat pozycję na arenie międzynarodowej. Oprócz tworzenia miejsc pracy, dostarczania na rynek produktów świeżych i surowców do
przetworzenia, dla przedsiębiorstw działających w jego otoczeniu jest liczącym się
eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego, jabłek, przetworów z malin, pieczarek i warzyw mrożonych [Nosecka, 2014, 143].
O sytuacji gospodarstw ogrodniczych w Polsce i UE-27 z punktu widzenia
wyników produkcyjnych, ekonomicznych i finansowych w 2009 roku autorki pisały już wcześniej [Ryś-Jurek i Stefko 2012]. Wykazano wtedy duże dysproporcje między gospodarstwami polskimi i krajów unijnych oraz spore braki naszych
rodzimych producentów. Chcąc się przekonać czy sytuacja od tego czasu uległa
zmianie i jakich elementów ewentualnie ta zmiana dotyczyła, zdecydowano się
ponownie dokonać niezbędne analizy odnosząc wyniki polskich ogrodników do
unijnych, ale również do wybranych krajów UE. Na podstawie literatury [B. Nosecka i in. 2012, B. Nosecka 2013] postanowiono dokonać porównań z Holandią
i Włochami ze względu na podobieństwa w strukturach produkcji wybranych
produktów ogrodniczych. Z Holandią łączą Polskę uprawy pod osłonami (w tym
warzywa, kwiaty), ale także produkcja pieczarek, natomiast z Włochami – produkcja owoców i soków owocowych.
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2. Cel pracy i metodyka badań
Celem opracowania była charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej
gospodarstw ogrodniczych w Polsce, a także porównanie ich z gospodarstwami
ogrodniczymi z wybranych krajów unijnych z wykorzystaniem ogólnodostępnej
bazy FADN2 [2015]. Dane z tej bazy opracowane są dla towarowych gospodarstw
rolnych według kraju Unii Europejskiej. Wyniki są reprezentatywne, ale prezentowane są jako wartości średnie dla grup gospodarstw. Ze względu na obowiązujące
zasady, dopuszczalne jest prezentowanie wyników z grupy obejmującej co najmniej
15 gospodarstw [Wyniki Standardowe... 2013, 15, 44]. Dane indywidualne traktowane są jako ściśle tajne i obowiązuje zakaz ich ujawniania by uniemożliwić rozpoznanie podmiotu, z którego pochodzą informacje [Goraj i Mańko 2009, s. 31].
Badanie wykonano na danych opisujących gospodarstwa ogrodnicze z Polski
i wybranych krajów Unii Europejskiej. Porównania wykonano dla roku 2012, który jest najbardziej aktualny w tej bazie. Badanie opierało się na prezentacji wybranych kategorii i wskaźników ekonomiczno-finansowych dla tych gospodarstw.
W pierwszej części pracy analizowano sytuację polskich gospodarstw ogrodniczych według ich wielkości ekonomicznej3. W drugiej części, porównano gospodarstwa ogrodnicze z Polski z gospodarstwami z Włoch i Holandii.
Wobec tego, oprócz wielkości ekonomicznej, zaprezentowano nakład pracy
w gospodarstwie ogrodniczym w jednostkach AWU, równy osobom pełnozatrudnionym w wymiarze 2120 godzin na rok [Wyniki Standardowe... 2013, 18].
Wyróżniono też nakład pracy własnej rolników i członków ich rodzin oraz nakład
pracy najemnej. Przedstawiono powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie,
z uwzględnieniem dodzierżawienia, a także wielkość aktywów ogółem i kapitał własny w gospodarstwie ogrodniczym. Zaprezentowano wielkość produkcji
i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, a dzieląc drugą kategorię przez
pierwszą otrzymano dochodowość produkcji. Pokazano też wielkość dopłat do
działalności operacyjnej (bez dopłat do inwestycji) i obliczono dochodowość tych
2 FADN to europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Jest jedyną bazą danych, na potrzeby której zbierane są informacje według jednolitych zasad, a gospodarstwa tworzą statystycznie reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej [Wyniki Standardowe... 2013, 7-8].
3 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego określana jest jako suma wartości Standardowej Produkcji (SO). To parametr wprowadzony w 2010 roku. Oznacza średnią z 5 lat wartość produkcji określonej działalności rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskaną z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych [Wyniki Standardowe... 2013, 9]. Obecnie, wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego dzielona jest na sześć klas
wielkości gospodarstw: 1) 2-8 tys. euro (bardzo małe), 2) 8-25 tys. euro (małe), 3) 25-50 tys. euro
(średnio-małe), 4) 50-100 tys. euro (średnio-duże), 5) 100-500 tys. euro (duże), 6) powyżej 500 tys.
euro (bardzo duże) [FADN 2015].
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gospodarstw, gdyby ich nie otrzymały. Wyliczono też wskaźnik zadłużenia ogółem4. Zaprezentowano również cash flow5 oraz wskaźniki dotyczące inwestowania, czyli: wskaźnik reprodukcji majątku trwałego bez ziemi6 i stopę inwestycji7.

3. Analiza polskich gospodarstw według klasy wielkości ekonomicznej
W polskich gospodarstwach ogrodniczych w 2012 roku dominowała produkcja warzyw i owoców (90% ogólnej produkcji), zboża (3%) i inna produkcja roślinna8 (4%) [FADN 2015]. Dane FADN reprezentują 30 910 gospodarstw ogrodniczych z Polski. W analizie nie ma danych dla klasy 1 (bardzo małych – od 2 do
8 tys. euro SO) i klasy 6 (bardzo dużych – powyżej 500 tys. euro) gospodarstw
ogrodniczych, gdyż w polu obserwacji FADN ich liczba nie przekroczyła 15, więc
ich dane nie są ujawniane. Natomiast wybrane cechy gospodarstw ogrodniczych
z pozostałych klas ekonomicznych w Polsce przedstawiono w tabeli 1.
Małe gospodarstwa ogrodnicze o przeciętnej wielkości 15,5 tys. euro i powierzchni 3,44 ha UR, bazują głównie na pracy własnej, która stanowi 85% nakładu ogółem równego 1,87 AWU. Gospodarstwa średnio-małe (35,6 tys. euro
wielkości i 5,17 ha UR) wykorzystują nakłady pracy w wysokości 2,42 AWU i ok.
70% to praca własna rolnika i członków rodziny. Gospodarstwa średnio-duże,
przy wielkości 71,1 tys. euro i powierzchni ok. 8,8 ha w połowie korzystają z pracy najemnej (3,77 AWU nakładu ogółem). Gospodarstwa duże (184,6 tys. euro
wielkości ekonomicznej, 9,15 ha UR i 6,77 AWU nakładu pracy ogółem), w 70%
korzystają z pracy najemnej (tabela 1).
4 Oblicza się go jako relację zobowiązań ogółem do aktywów ogółem, wskazuje w jakim stopniu podmiot jest finansowany kapitałami obcymi. Zbyt wysoka jego wartość świadczy o ryzyku
finansowym utracenia zdolności do zwrotu długów. Jego optymalny poziom powinien zawierać się
w przedziale 0,57-0,67 [Sierpińska i Jachna 2007, 89].
5 Przywołana tu kategoria cash flow (w bazie FADN [2015] ma oznaczenie numer 1) ukazuje
zdolność gospodarstwa rolnego do samofinansowania swojej działalności i tworzenia oszczędności
w ramach działalności operacyjnej [Wyniki Standardowe... 2013, 31].
6 Wskaźnik reprodukcji majątku trwałego (bez ziemi) w porównaniu do wskaźnika odnowienia różni się o wartość amortyzacji w liczniku. Gdy przyjmuje wartość poniżej 0 – oznacza reprodukcję ujemną, gdy przyjmuje wartości od 0 do 1% oznacza reprodukcję prostą, a rozszerzoną gdy
przekracza 1% [Sobczyński 2011, s. 146].
7 Stopa inwestycji to relacja inwestycji brutto do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego,
która jest miarą postawy zarządzającego od orientacji proinwestycyjnej do konsumpcyjnej [Grzelak
2012, s. 63].
8 Obejmuje m. in.: nasiona i sadzonki traw, roślin polowych i ogrodniczych (bez zbóż, roślin
białkowych, ziemniaków i roślin oleistych), przyrost wartości młodych plantacji wieloletnich (do
wejścia w plonowanie) [Wyniki Standardowe... 2013, 22].
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Tabela 1
Wybrane cechy charakteryzujące gospodarstwa ogrodnicze w Polsce
w 2012 roku według ich wielkości ekonomicznej
Klasy wielkości ekonomicznej
Wyszczególnienie

małe

średnio-małe

średnio-duże

duże

8-25
tys. euro

25-50
tys. euro

50-100
tys. euro

100-500
tys. euro

Polska
ogółem

Liczba reprezentowanych gospodarstw

11740

6490

4390

2920

30910

Wielkość ekonomiczna (tys. euro)

15,50

35,60

71,10

184,60

47,10

Nakład pracy ogółem (AWU), w tym:

1,87

2,42

3,77

6,77

2,82

– udział pracy własnej (%)

85,03

70,25

48,28

30,58

57,09

– udział pracy najemnej (%)

14,97

29,75

51,72

69,42

42,91

Powierzchnia użytków rolnych (ha),
w tym:

3,44

5,17

8,79

9,15

4,60

– dodzierżawiona (%)

8,14

15,28

15,13

17,60

13,26

Aktywa ogółem (tys. euro)

65,75

131,93

209,74

399,38

130,40

Kapitał własny (tys. euro)

63,56

118,35

185,16

311,17

112,97

Produkcja ogółem (tys. euro)

20,40

47,30

83,80

221,88

55,37

5,71

12,67

18,15

50,85

12,69

27,99

26,78

21,66

22,92

22,92

0,86

1,32

2,48

2,53

1,21

23,80

23,98

18,70

21,78

20,74

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)

3,32

10,29

11,72

22,09

13,36

Cash flow (tys. euro)

8,85

18,40

27,71

70,97

18,73

Wskaźnik reprodukcji majątku trwałego
bez ziemi (%)

-3,96

-4,21

0,62

5,35

-0,08

Stopa inwestycji (%)

31,16

18,35

59,64

72,00

48,88

Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego (tys. euro)
Dochodowość produkcji (%)
Dopłaty do działalności operacyjnej
(tys. euro)
Dochodowość produkcji bez dopłat (%)

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie FADN 2015.

W Polsce w 2012 roku, przeciętna wartość aktywów ogółem w gospodarstwie
ogrodniczym wyniosła 130,4 tys. euro, przy kapitale własnym ok. 113 tys. euro
i produkcji 55,4 tys. euro. Warto zauważyć, że gospodarstwa średnio-duże te kategorie mają o ok. 60% wyższe, a gospodarstwa duże ok. 3-krotnie wyższe (tabela 1).
Należy też dodać, że małe gospodarstwa o przeciętnym dochodzie z rodzinnego
gospodarstwa rolnego, wynoszącym 5,7 tys. euro, cechowała wyższa dochodo-
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wość produkcji (28%), w porównaniu z gospodarstwami dużymi o dochodzie ok.
10-krotnie wyższym i dochodowości produkcji wynoszącej ok. 23%. Zależność tę
potwierdziły dane dla dochodowości produkcji bez dopłat (tabela 1).
Należy też zauważyć, że wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa ogrodniczego, rośnie jego poziom zadłużenia (3,3% w klasie 2, ok. 10%
w klasach 3 i 4, a 22% w klasie 5), zwiększa się też cash flow z 8,85 tys. euro w gospodarstwach małych do ok. 71 tys. euro. Przy tym gospodarstwa małe i średnio
małe charakteryzuje reprodukcja ujemna, średnio-duże prosta, a gospodarstwa
duże realizują reprodukcję rozszerzaną. Co warte podkreślenia, odtworzenie majątku w tych dwóch klasach następuje głównie dzięki dochodowi z rodzinnego
gospodarstwa rolnego – gospodarstwa średnio-duże przeznaczają na reprodukcję ok. 60% dochodu, a duże ponad 70%. W gospodarstwach małych i średnio-małych dochód służy głównie zaspokojeniu bieżących potrzeb konsumpcyjnych
(tabela 1).
W porównaniu z rokiem 2009 w polskich gospodarstwach ogrodniczych spadły nakłady pracy ogółem, głównie w gospodarstwach małych i dużych. W gospodarstwach średnio małych i średnio dużych nakłady pracy wzrosły głównie
za sprawą wzrostu udziału pracy najemnej, której udział w jednostkach małych
i dużych zmalał. Zastąpiono go tam zwiększoną ilością pracy własnej. Zwiększono
też średnią powierzchnie użytków rolnych z 4,43 ha w 2009 [Ryś-Jurek, Stefko,
2009, s.116-121] do 4,60 ha (tabela 1). Wzrost ten odnotowano we wszystkich
klasach wielkości ekonomicznej, choć największy był w gospodarstwach średnio
dużych i dużych. Wiązało się to głównie ze zwiększeniem udziału gruntów dodzierżawianych. Obniżeniu natomiast w roku 2012 w stosunku do 2009 uległa
zarówno średnia wielkość produkcji (z 61,4 na 55,37 tys. euro) jak i średni dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego (z 16,0 na 12,69 tys. euro). Spadek produkcji
wystąpił za sprawą obniżenia wielkości tej kategorii w gospodarstwach małych
(w pozostałych grupach odnotowano wzrosty). Średnie dochody natomiast spadły, bo spadek ten nastąpił również w gospodarstwach średnio dużych. Pozostałe
grupy zwiększyły swoje dochody w roku 2012 w stosunku do 2009.

4. Polskie gospodarstwa ogrodnicze na tle gospodarstw unijnych
Dane FADN [2015] są reprezentatywne dla 185 840 gospodarstw ogrodniczych
z 27 krajów Unii Europejskiej w 2012 roku, przy czym dla 32 210 gospodarstw
z Włoch i 9 640 z Holandii (tabela 2). Średnio, największa wielkość ekonomiczna
gospodarstwa ogrodniczego wystąpiła w Holandii (727,1 tys. euro), przy największej powierzchni 9,01 ha UR w gospodarstwie ogrodniczym i nakładzie pracy wynoszącym 7 AWU. Polskie aktywa ogółem, kapitał własny, produkcja i dochód
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z rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego w 2012 roku były ok. 3-4-krotnie niższe od obserwowanych we włoskich gospodarstwach i ok. 11-krotnie9 niższe niż
w holenderskich. Przy czym najwyższą dochodowość produkcji ogrodniczej mają
gospodarstwa włoskie (ponad 30%), a najniższą holenderskie (mniej niż 10%),
a dopłaty nie mają na nią znaczącego wpływu. Warto też dodać, że aż 57% zadłużenie ogółem charakteryzuje gospodarstwa holenderskie, przy średnim unijnym
zadłużeniu wynoszącym ok. 26% oraz najwyższy cash flow – 173,4 tys. euro. Pod
względem inwestycyjnym, w najgorszej sytuacji znajdują się gospodarstwa włoskie z najwyższą ujemną reprodukcją majątku trwałego bez ziemi (-11,9%) i najniższą stopą inwestycji (5,47%) – tabela 2.
Tabela 2
Wybrane cechy charakteryzujące gospodarstwa ogrodnicze w Polsce,
we Włoszech, w Holandii i średnia dla UE-27 w 2012 roku
Polska

Włochy

Holandia

Średnia dla
UE-27

30 910,00

32 210,00

9 640,00

185 840,00

47,10

110,60

727,10

134,60

2,82

2,66

7,00

3,15

– udział pracy własnej (%)

57,09

51,88

23,14

44,76

– udział pracy najemnej (%)

42,91

48,12

76,86

55,24

4,60

3,96

9,01

6,22

13,26

45,20

46,17

41,48

Wyszczególnienie
Liczba reprezentowanych gospodarstw
Wielkość ekonomiczna (tys. euro)
Nakład pracy ogółem (AWU), w tym:

Powierzchnia użytków rolnych (ha), w tym:
– dodzierżawiona (%)
Aktywa ogółem (tys. euro)

130,40

410,67

1 816,16

347,95

Kapitał własny (tys. euro)

112,97

405,43

784,23

256,81

Produkcja ogółem (tys. euro)

55,37

147,41

952,27

162,19

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
(tys. euro)

12,69

48,44

91,82

29,93

Dochodowość produkcji (%)

22,92

32,86

9,64

18,45

1,21

0,81

4,97

2,64

20,74

32,31

9,12

16,83

Dopłaty do działalności operacyjnej (tys. euro)
Dochodowość produkcji bez dopłat (%)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)

13,36

1,28

56,82

26,19

Cash flow (tys. euro)
Wskaźnik reprodukcji majątku trwałego bez
ziemi (%)
Stopa inwestycji (%)

18,73

60,65

173,35

43,28

-0,08

-11,89

-4,28

-3,53

48,88

5,47

70,23

34,62

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie FADN 2015.
9 Uśredniając różnice.
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Porównując średnie wielkości wybranych cech charakteryzujących gospodarstwa ogrodnicze w UE-27 w roku 2012 i 2009 stwierdzono, że większość z nich
uległa zwiększeniu. Wzrosła na przykład średnia powierzchnia gospodarstw
z 5,20 ha w 2009 roku [Ryś – Jurek, Stefko 2009, s. 116-121] do 6,22 ha w 2012
(tabela 2). Stało się tak za sprawą wzrostu udziału gruntów dodzierżawianych.
Spadła natomiast wielkość aktywów ogółem, co przy wzroście wielkości związanych z ziemią wskazywać może na redukcję pozostałych składników majątku. Na
podstawie posiadanych danych trudno jednak określić, czy sytuacja ta dotyczyć
może wyzbywania się określonych maszyn i urządzeń, czy na przykład likwidacji
części plantacji trwałych lub osłon. Zmniejszono też w roku 2012 w stosunku do
2009 nakłady pracy ogółem (z 3,33 do 3,15) za sprawą ograniczenia pracy własnej
i wzrostu zatrudnienie. Działania te nie spowodowały jednak spadku wielkości
produkcji ani dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Wręcz przeciwnie.
W obu kategoriach odnotowano przyrosty – w przypadku produkcji o 2,49 tys.
euro, a przy dochodzie z rodzinnych gospodarstw rolniczych o 7,6 tys. euro.

5. Podsumowanie
Gospodarstwa ogrodnicze, zarówno polskie, jak i znajdujące się w całej Unii
Europejskiej odgrywają znaczącą rolę w zaopatrzeniu rynku w świeże produkty
żywnościowe, dostarczaniu surowców dla przetwórstwa jak i obrocie międzynarodowym z krajami spoza UE. Choć występują między nimi często duże dysproporcje wszystkie się rozwijają, we własnym, specyficznym ze względu na dominujący typ produkcji ogrodniczej, tempie. Między danymi odnotowanymi dla
Polski i średniej UE-27 zauważono kilka podobnych zmian w latach 2009-2012.
W obu grupach spadły aktywa ogółem, wzrosła natomiast powierzchnia użytków
rolnych, głównie za sprawą gruntów dodzierżawianych. Zarówno w Polsce, jak
i pozostałych krajach UE-27 spadły nakłady pracy ogółem. W Polsce odbyło się to
dzięki zwiększeniu udziału pracy własnej – natomiast w pozostałych krajach Unii
ze względu na wzrost zatrudnienia.
Poza tym, nadal polskim gospodarstwom ogrodniczym daleko pod wieloma
względami do unijnych, choćby w odniesieniu do takich kategorii jak wielkość
aktywów ogółem, kapitału własnego, produkcji i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego. Różnice te odnotowano zarówno w porównaniu z wielkościami średnimi dla całej zbiorowości jak i w stosunku do tych, które przypisano
wybranym do analizy krajom (Włochom i Holandii). Być może zasadnym byłoby
zatem przychylenie się do tezy wysuniętej przez Stefko i in. [2013, s. 83] mówiącej, że skoro pod wieloma względami Polska znacznie odbiega od krajów wysoko
rozwiniętych, może nie należy koncentrować wszystkich sił na powielaniu wy-
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pracowanych już wcześniej wzorców. Być może właściwszym byłoby poszukanie
własnej drogi, obrócenie słabości w mocne strony.
Warto na zakończenie podkreślić, że pomimo iż dochód rolniczy na jedno gospodarstwo ogrodnicze w polskich gospodarstwach jest niższy niż w Holandii,
Włoszech i średnio w 27 krajach UE, to równocześnie występuje wysoka dochodowość produkcji. Może to skłaniać polskich ogrodników do zwiększenia intensywności produkcji.
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W POLSCE NA TLE GOSPODARSTW Z HOLANDII I WŁOCH W 2012 ROKU

Słowa kluczowe: gospodarstwa ogrodnicze, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
STRESZCZENIE

Celem artykułu było przedstawienie sytuacji ekonomicznej i finansowej gospodarstw
rolnych zajmujących się uprawami ogrodniczymi w Polsce w porównaniu z wynikami
dla gospodarstw z Holandii i Włoch, a także w odniesieniu do średniej z 27 krajów należących do Unii Europejskiej (UE) w 2012 roku. Kraje te wybrano ze względu na istniejące podobieństwa w strukturze produkcji gospodarstw ogrodniczych. Badania oparto na
danych FADN. Zebrane dane odniesiono także do sytuacji w roku 2009. Okazało się, że
ogrodnictwo we wszystkich krajach rozwija się, choć w różnym tempie. Nadal jednak polskim gospodarstwom ogrodniczym dużo brakuje do unijnych. Dysproporcje te ujawniają
się przede wszystkim przy porównaniu posiadanych wielkości aktywów ogółem, kapitału
własnego, produkcji i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego.
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THE ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF HOLTICULTURE FARMS
IN POLAND IN COMPARISON WITH THE FARMS FROM THE NETHERLANDS
AND ITALY IN 2012

Keywords: holticulture farms, family farm income
SUM M A RY

The aim of this paper was presenting the economic and financial situation of the specialist horticulture farms according in Poland in comparison with the results for farms
from the Netherlands and Italy, and in comparison with average result for the EU-27 in
the year 2012. These countries were chosen, because of the similarities of production
structure of horticulture farms. Research was based on the FADN database. The collected
data is were also referred to the situation in 2009. It was turn out, that horticulture is development in all countries, but in different pace. Polish horticultural farms has also huge
economic distance to the same in UE. These disproportions you can find especially in
quantity of total assets, own capital, production and family farm income.
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WSPARCIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI
W POLSCE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
1. Wstęp
Turystyka wiejska i agroturystyka to pojęcia, które od wielu lat, przeplatając
się wzajemnie, funkcjonują w przestrzeni wiejskiej, stanowiąc obecnie już nie tylko szansę dla rozwoju gospodarki lokalnej, ale urzeczywistniony i niejednokrotnie
kluczowy jej element, wpływający jednocześnie na rozwój obszarów wiejskich, tak
na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Te zagadnienia są coraz częściej analizowane w literaturze przedmiotu w różnych przekrojach, poczynając od istotnej roli
turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz jej szczególnym znaczeniu w społeczno-gospodarczym oraz kulturowym rozwoju obszarów wiejskich, poprzez prowadzone
działania w tym zakresie, a kończąc na rozwoju zrównoważonym turystyki wiejskiej
i obszarów wiejskich. Te zagadnienia są także przedmiotem polityki rolnej i strukturalnej, o czym świadczy fakt odniesienia się do tego rodzaju aktywności gospodarczej – zarówno w aspekcie priorytetowym, jak i działaniowo-finansowym – w licznych dokumentach programowych i strategicznych, zarówno szczebla lokalnego,
regionalnego, jak i krajowego, wśród których wymienić należy:
1. Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015;
2. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie;
1 Wkład pracy: Iwona Korczak – 50%, Marcin Tomaszewski – 50%.
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3. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013;
4. Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata
2012-2020;
5. Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku;
6. Marketingową Strategię Polski w Sektorze Turystyki;
7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
8. Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013;
9. Regionalne Programy Operacyjne;
10. Lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne.
Biorąc pod uwagę istotę turystyki wiejskiej i agroturystyki w przemianach
strukturalnych i rozwoju obszarów wiejskich, w niniejszym artykule podjęto próbę podsumowania oraz zestawienia wsparcia finansowego pochodzącego ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), udzielonego w latach 2004-2014
na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w Polsce, w kontekście 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia oraz roli turystyki wiejskiej
i agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich w kontekście analizy środków finansowych przeznaczonych na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO Restrukturyzacja 2004-2006) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW 2007-2013).
Analizą objęte zostały wybrane działania realizowane w SPO Restrukturyzacja
2004-2006 oraz PROW 2007-2013, wspierające rozwój turystyki na wsi. Oceny
efektów finansowo-rzeczowych dokonano na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji SPO Restrukturyzacja 2004-2006 oraz sprawozdań okresowych
półrocznych z realizacji PROW 2007-2013. Zebrane i analizowane dane dotyczą
okresu od 7 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2014 r.
W pracy wykorzystano metody statystyki opisowej, obejmujące w szczególności przyrosty absolutne i względne odnoszące się do liczby projektów inwestycyjnych w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej, zrealizowanych w dwóch analizowanych okresach finansowania w UE
oraz wysokości udzielonego wsparcia finansowego, wydatkowanego na ten cel ze
środków publicznych.
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2. Istota i zakres turystyki wiejskiej i agroturystyki
Analizując zagadnienia wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,
należy na początek dokonać pewnego usystematyzowania kilku podstawowych
pojęć związanych z niniejszą problematyką, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie: czym jest turystyka na obszarach wiejskich oraz co odróżnia ją od turystyki
wiejskiej i agroturystyki. Opis powyższych pojęć, dokonany na potrzeby niniejszego artykułu, ma charakter pobieżny, gdyż każde pojęcie z osobna może stanowić przedmiot odrębnego opracowania. W literaturze przedmiotu na przestrzeni
kilkudziesięciu lat stosunkowo swobodnie używano różnorakich definicji i pojęć
w odniesieniu do spędzania przez turystów wolnego czasu na wsi. W dawnych
latach używano np. pojęcia „letnisko” - rozumiane jako miejsce spędzania wakacji
czy urlopu na wsi, lub „wczasy pod gruszą” – czyli wakacje na wsi. Dodatkowo, od
połowy lat 90. XX wieku w literaturze pojawiło się nowe pojęcie „agroturystyka”,
przez wielu rozumiana jako zamiennik pojęcia „turystyka wiejska” lub „turystyka
na obszarach wiejskich”. Pojęć tych jednak nie należy utożsamiać [Kozak 2006].
Mówiąc o turystyce na obszarach wiejskich mamy na myśli cały szereg usług
i różnych aktywności proponowanych przez ogół podmiotów działających na
obszarach wiejskich, wszystkim osobom przybywającym na wieś, niezależnie od
ich celów i motywów. Turystyka na obszarach wiejskich stanowi więc najszerszy
zakres wypoczynku realizowanego na wsi, obejmujący m.in. turystykę przygodową, ekoturystykę czy coraz bardziej popularną w ostatnich latach enoturystykę.
Może być ona „miejska” w formie, a jedynie zlokalizowana i odbywająca się na
wsi [Majewski, Lane 2003]. Przykładem mogą być wsie i tereny zurbanizowane
turystycznie, kurorty wiejskie, hotele, a także parki narodowe i inne formy ścisłej
ochrony przyrody. Zatem turystyka w niniejszym zakresie występuje na „zturystyfikowanym” obszarze wiejskim, który jest raczej, tylko poprzez wyznacznik administracyjny, połączony wspólnym mianownikiem z wiejskością i rolnictwem
[Wojciechowska 2009].
Natomiast turystykę wiejską określamy jako formę rekreacji na terenach wiejskich, obejmującą chęć pobytu w środowisku wiejskim oraz różne formy aktywności związane z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajobrazową,
kulturową i etniczną, wykorzystującą do tego celu wyłącznie zasoby i walory wsi
[Borne, Doliński 1998, Drzewiecki 2001, Gaworecki 2003, Majewski, Lane 2003].
Ogólnie rzecz ujmując, turystyka wiejska to całokształt gospodarki turystycznej
na terenach wiejskich, związanej z wiejską przestrzenią rekreacyjną [Wiatrak
2000].
Agroturystyka zaś, jako specyficzna część turystyki wiejskiej, jest formą wypoczynku realizowaną na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą
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o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z czynnym gospodarstwem
rolnym i jego otoczeniem, a także stylem życia rodziny rolniczej [Drzewiecki
2001, Gaworecki 2003, Sznajder, Przezbórska 2006, Wojciechowska 2009, Sikora
2012]. Jest to forma turystyki ściśle związana z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym, a produkcja rolnicza stanowi jedną z atrakcji agroturystyki.
Porządkując pojęcia należy wskazać, iż agroturystyka to część turystyki wiejskiej,
stanowiącej z kolei formę turystyki na obszarach wiejskich [Sawicki 2007].
Zatem, o ile wyróżnikiem pojęcia turystyki wiejskiej jest wiejskość w ogóle, o tyle
w przypadku agroturystyki jest to czynne gospodarstwo rolne, w którym turystom
są oferowane usługi noclegowe i inne atrakcje oraz czynności związane z życiem
tego gospodarstwa, a także wsi. Czyli rolnictwo i wiejskość przestrzeni – w takiej,
a nie innej kolejności – stanowią o istocie tej formy turystyki, gdzie rolnictwo jest
rozumiane jako działalność gospodarcza człowieka, z którą jest związany rodowód wsi jako jednostki osiedleńczej, z kolei przez wiejskość przestrzeni rozumie
się kompozycję elementów przyrodniczych i społeczno – kulturowo - ekonomicznych w przestrzeni, gdzie wiodącą funkcję stanowi rolnictwo. Turystyka wiejska,
w tym agroturystyka, jako jedna z form pozarolniczej aktywności gospodarczej
mieszkańców wsi, z jednej strony umożliwia rodzinom rolniczym pozyskiwanie
dodatkowych dochodów, wpływając jednocześnie na poprawę poziomu i jakości
życia ludności wiejskiej, a z drugiej strony stwarza nowe możliwości użytkowania
przestrzeni wiejskiej wraz z całą jej infrastrukturą, co w efekcie przyczynia się do
aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich. Tak nakreślone, w sposób bardzo
ogólny, korzyści wynikające z rozwoju tej formy działalności pozarolniczej, pozwalają na stwierdzenie, iż turystyka wiejska i agroturystyka zajmują szczególne miejsce w koncepcji zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich, tak w Polsce, jak i w całej Europie.
Koncepcja zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
zakłada wspieranie podejmowania na tych obszarach zróżnicowanej działalności
pozarolniczej przy jednoczesnym kształtowaniu jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia przez
rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu
do podstawowych usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych wsi.
Potwierdzeniem powyższej tezy może być m.in. opublikowany w czerwcu 2010 r.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa – najpopularniejszy
kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora
turystycznego, pozytywnie przyjęty przez Rząd RP, który w swoim stanowisku do
niniejszego dokumentu wyraził zadowolenie, iż znalazły się tam odniesienia do
turystyki wiejskiej odgrywającej znaczącą rolę, zarówno dla całej gospodarki tu-
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rystycznej, w tym także dla rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonujących tam
indywidualnych gospodarstw rolnych. Zgodnie z przytoczonymi dokumentami,
turystyka jest ważną i nowoczesną sferą aktywności gospodarczej, a jednocześnie sferą działalności społecznej. Aktywność turystyczna jest natomiast jednym
z podstawowych mierników poziomu życia mieszkańców, a także wskaźnikiem
rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw.

3. Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2013
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) Polska uzyskała dostęp do
środków finansowych na wsparcie i modernizację polskiej gospodarki, w tym
również sektora rolno-żywnościowego oraz obszarów wiejskich. W obszarach,
które mogą być wspierane znalazła się także turystyka wiejska i agroturystyka,
na dofinansowanie których, od ponad 10 lat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
przewidziano środki finansowe pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Należy jednocześnie zauważyć, iż w okresie poprzedzającym wstąpienie Polski
w struktury europejskie, branża turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce także otrzymała wsparcie finansowe zrealizowane w ramach specjalnego programu
przedakcesyjnego SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture
and Rural Development – Specjalny Przedakcesyjny Program na rzecz Rolnctwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich). W okresie jego wdrażania, na rozwój turystyki
wiejskiej i agroturystyki, Polska otrzymała 103,8 mln zł, co pozwoliło na realizację
1748 projektów [SAPARD – wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej
w Polsce].
3.1. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
W SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej
i agroturystyki, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą okołoturystyczną, realizowane było w ramach priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.
Miało ono na celu m.in. poprawę zagospodarowania przestrzennego wsi, a także
uatrakcyjnienie obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia
działalności pozarolniczej. Działaniami wspierającymi rozwój turystyki wiejskiej
i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w ramach powyższego prio-
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rytetu były: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
oraz „Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”.
Celem działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” było m.in. podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów wiejskich,
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, jak również
osób przyjezdnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego [SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”]. W ramach
powyższego działania zrealizowano łącznie 2023 projekty na kwotę 405 mln zł.
Kwota ta stanowiła ok. 6,88% całego budżetu Programu. Realizacja powyższych
projektów przyczyniła się m.in. do:
 budowy lub przebudowy 750 elementów małej infrastruktury turystycznej
oraz rekreacyjnej;
 urządzenia 694 parków, terenów zielonych, placów zabaw i innych miejsc
wypoczynku;
 budowy i odnowienia 629 obiektów sportowych;
 budowy i odnowienia ponad 197 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych;
 zagospodarowania 90 zbiorników i cieków wodnych;
 zrewitalizowania lub adaptowania 80 obiektów zabytkowych użytkowanych
na cele publiczne;
 utworzenia lub utrzymania 26 obiektów traktowanych jako elementy ochrony
i zachowania dziedzictwa kulturowego, takich jak pomniki historii czy
miejsca pamięci [Sprawozdanie z realizacji SPO „Restrukturyzacja 20042006”].
Natomiast celem działania „Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do
rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł
dochodów” było wspieranie podejmowania lub rozwoju dodatkowej działalności,
wykorzystującej zasoby gospodarstwa rolnego lub regionu [SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”]. W ramach powyższego działania zrealizowano 4015 projektów,
dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 282,0 mln zł, z czego 1 046 projektów (26%) na kwotę 64,6 mln zł (ok. 1%
budżetu Programu i ok. 23 % budżetu działania) dotyczyło agroturystyki i usług
związanych z turystyką i wypoczynkiem (rysunek 1).
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Rysunek 1
Liczba zrealizowanych projektów w ramach działania
„Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu
zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

Źródło: Dane ARiMR.

Spośród zrealizowanych 1046 projektów, 806 (77%) dotyczyło agroturystyki,
a 240 (33%) dotyczyło usług związanych z turystyką i wypoczynkiem (rysunek 2)
[Sprawozdanie z realizacji SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”].
Rysunek 2
Liczba zrealizowanych projektów w zakresie rozwoju
turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach działania „Różnicowanie
działalności zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności
działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

Źródło: Dane ARiMR.
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3.2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W ramach PROW 2007-2013 wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki
wraz z infrastrukturą okołoturystyczną, odbywało się poprzez działania osadzone
w dwóch osiach priorytetowych: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” oraz „LEADER”. Działaniami wspierającymi rozwój
turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w ramach powyższych osi były: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe
projekty”.
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” miało na celu
różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania
przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej
lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem [PROW 2007-2013]. Od
początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30 czerwca 2014 r. w ramach złożonych wniosków:
podpisano 17 556 umów na kwotę wsparcia ponad 1,5 mld zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 4,4 mld zł,
– w tym w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem 1505 umów (8,6% podpisanych umów w ramach
analizowanego działania) na kwotę wsparcia ponad 107 mln zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki
publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 313 mln zł;
 zrealizowano 14 645 projektów na kwotę wsparcia ok. 1,3 mld zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 3,5 mld zł,
– w tym w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem zrealizowano 1086 projektów (7,4% zrealizowanych
projektów w ramach analizowanego działania) na kwotę ponad 71 mln
zł, przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 185 mln zł.
Do realizacji pozostało 2 911 projektów na kwotę ponad 270 mln zł, w tym 419
projektów w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem na kwotę ponad 36 mln zł [Sprawozdanie z realizacji PROW
2007-2013].
W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” celem był wzrost
konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości
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i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na tych obszarach [PROW
2007-2013]. Od początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30 czerwca 2014 r. w ramach złożonych wniosków:
podpisano 16 906 umów na kwotę ponad 3 mld zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład
beneficjentów) wynosi ponad 9,1 mld zł,
– w tym 1378 umów (8,2% podpisanych umów w ramach analizowanego
działania) dotyczących usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem na kwotę ponad 278 mln zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne
+ wkład beneficjentów) wynosi ponad 916 mln zł;
 zrealizowano 8789 projektów na kwotę ponad 1,4 mld zł (EFRROW + budżet
krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 3,9 mld zł,
– w tym w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem zrealizowano 567 projektów (6,5% zrealizowanych
projektów w ramach analizowanego działania) na kwotę ponad 99 mln
zł (EFRROW + budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji
(środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 276 mln zł.
Do realizacji pozostało 8117 projektów na kwotę ponad 1,6 mld zł, w tym 811
projektów w ramach usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem na kwotę ponad 179 mln zł [Sprawozdanie z realizacji PROW
2007-2013].
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” miało na celu rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich
[PROW 2007-2013]. Od początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30 czerwca 2014 r. w ramach
złożonych wniosków:
 podpisano 12 984 umowy na kwotę ponad 4,3 mld zł (EFRROW + budżet
krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład
beneficjentów) wynosi ponad 5,6 mld zł;
 zrealizowano 9727 projektów na kwotę ponad 3,1 mld zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 4 mld zł.
Do końca drugiego kwartału 2014 r. dzięki zrealizowanym operacjom w ramach niniejszego działania:
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wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono:
– budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturowe –
6 291 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 1,9 mld zł);
– obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego – 4436 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad
880 mln zł);
– obiekty małej architektury – 1744 obiekty (całkowita wartość inwestycji
- ponad 75 mln zł);
– tereny zielone, parki i miejsca wypoczynku – 557 obiekty (całkowita wartość inwestycji - ponad 113 mln zł);
– obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
i usług – 53 obiekty (całkowita wartość inwestycji – ponad 14 mln zł);
– ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne o łącznej długości – 537 km (całkowita wartość inwestycji – ponad 84 mln zł);
 odnowiono:
– elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków
i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków – 706 obiektów (całkowita
wartość inwestycji – ponad 213 mln zł);
– budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją
zabytków, użytkowane na cele publiczne – 139 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 42 mln zł);
– pomniki historii – 41 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 4,7
mln zł);
– obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa,
adaptowane na cele publiczne – 31 obiektów (całkowita wartość inwestycji - ponad 6,5 mln zł);
– miejsca pamięci – 17 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 2,4
mln zł);
 zagospodarowano:
– zbiorniki i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości – 169 obiektów (całkowita wartość inwestycji – ponad 46 mln zł)
[Sprawozdanie z realizacji PROW 2007-2013].
Działanie „Małe projekty” miało na celu m.in. rozwój agroturystyki i turystyki
na obszarach wiejskich [PROW 2007-2013]. Od początku uruchomienia Programu, wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 30
czerwca 2014 r. w ramach złożonych wniosków:
 podpisano 23 221 umowy na kwotę ponad 470 mln zł (EFRROW + budżet
krajowy),
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zrealizowano 16 539 projektów na kwotę ponad 370 mln zł (EFRROW
+ budżet krajowy), przy czym całkowita wartość inwestycji (środki publiczne + wkład beneficjentów) wynosi ponad 450 mln zł.
Dzięki podpisanym umowom zrealizowane zostały operacje, które dotyczą
m.in.: organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych – 5091 umów,
dotyczących:

budowy, odbudowy lub oznakowania małej infrastruktury turystycznej –
4065 umowy;

utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron
internetowych, przygotowania i wydania publikacji – 1733 umowy;

promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa – 1731 umów;

kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów – 11 587 umów;

odbudowy/odnowienia/oznakowania zabytkowych budowli i obiektów
małej architektury – 832 umowy;

promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – 455 umów;

remontu lub wyposażenia muzeów – 173 umowy;

zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego – 117 umów;

promocji produktów lokalnych – 92 umowy;

urządzania miejsc pamięci związanych z wydarzeniami historycznymi –
63 umowy [Sprawozdanie z realizacji PROW 2007-2013].
Tabela 1
Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz infrastruktury
okołoturystycznej w ramach SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”
oraz PROW 2007-2013


Liczba zrealizowanych
projektów dotyczących
turystyki wiejskiej
i agroturystyki
oraz infrastruktury
okołoturystycznej

Kwota udzielonej
pomocy ogółem
(EFRROW + budżet
krajowy)

Całkowita wartość
zrealizowanych inwestycji
(suma środków publicznych
i wkładów beneficjentów)

SPO 2004-2006”

3 069

0,5 mld zł

–

PROW 2007-2013

27 919

3,7 mld zł

4,9 mld zł

Razem

26 409

4,2 mld zł

4,9 mld zł

Wyszczególnienie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ARiMR.
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4. Podsumowanie i wnioski
W ostatnich 20-latach w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój turystyki
w ogóle, w tym także uprawianej na obszarach wiejskich - turystyki wiejskiej i agroturystyki. Rozwój ten uwarunkowany jest m.in. tym, iż ponad 93% powierzchni
naszego kraju zajmują obszary wiejskie, co oznacza że zdecydowana większość
osób wypoczywających na terenie kraju, korzysta właśnie z dobrodziejstwa terenów wiejskich. Zarówno turystyka wiejska, jak i agroturystyka oraz ich potencjalne możliwości skumulowania rozwoju społeczno-gospodarczego gospodarek
lokalnych i regionalnych, znajdują się w centrum zainteresowań świata nauki
oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich. Stąd też zarówno turystyka wiejska, jak
i agroturystyka uznawane są za istotny czynnik przekształceń strukturalnych zachodzących na obszarach wiejskich, sprzyjających zarazem ich wielofunkcyjnemu
i zrównoważonemu rozwojowi.
Powyższy wniosek wypływa również z Komunikatu KE „Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” – w którym wskazuje się, iż rozwój sektora turystycznego, w tym także turystyki wiejskiej i agroturystyki, stymuluje wzrost gospodarczy
i wzrost zatrudnienia, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju i integracji gospodarczej i społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, górskich czy w regionach peryferyjnych.
Turystyka jest zjawiskiem o charakterze ekonomicznym, społecznym i kulturowym, mocno powiązanym z innymi sferami takimi jak np.: infrastruktura,
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Poprzez swój szeroki zakres przyczynia
się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konkurencyjności, a w konsekwencji poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto wpływa na zewnętrzne otoczenie gospodarstw rolnych i całych wsi oraz infrastrukturę wiejską, aktywizując przy tym
lokalne zasoby pracy i dając możliwości uzyskania dodatkowych dochodów.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż tak intensywny rozwój turystyki wiejskiej
i agroturystyki, a także infrastruktury okołoturystycznej nie byłby możliwy, gdyby
nie wsparcie udzielane ze środków publicznych, zarówno unijnych, jak i krajowych.
W szczególny sposób, do rozwoju tej branży przyczyniły się programy wspierające
rozwój wsi i rolnictwa, wdrażane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, tj. SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” oraz PROW 2007-2013. Na dzień 30 czerwca 2014 r.
udział pomocowych środków publicznych w całkowitej wartości zrealizowanych
projektów wynosił ponad 85%.
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, tak w zakresie turystyki wiejskiej
i agroturystyki, jak i szeroko rozumianej infrastruktury okołoturystycznej, niezbędnej do efektywnego ich funkcjonowania, uzależniona jest ściśle od środków
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finansowych, jakimi dysponuje podmiot realizujący inwestycję. Dotyczy to zarówno osób prawnych (np. jednostki samorządu terytorialnego) jak i osób fizycznych (np. rolnicy, kwaterodawcy). Zatem, biorąc pod uwagę szczególną rolę turystyki wiejskiej i agroturystyki w społeczno-kulturowym i ekonomicznym rozwoju
obszarów wiejskich, a z drugiej strony ograniczone możliwości finansowe podmiotów realizujących inwestycje, jak również stosunkowo długi okres zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych, zasadnym jest tworzenie i wdrażanie instrumentów pomocowych skierowanych na turystyczny rozwój obszarów wiejskich,
finansowanych ze środków publicznych. Jak wynika z powyższego zestawienia,
środki pomocowe UE są motorem napędowym inwestycji w powyższym zakresie. W ramach SPO „Restrukturyzacja 2004-2006” na wsparcie rozwoju turystyki
wiejskiej i agroturystyki przeznaczono ok. 7,9% budżetu Programu, natomiast,
w ramach PROW 2007-2013 ok. 5,3% budżetu Programu. Łącznie na ten cel ze
środków publicznych przeznaczono ponad 4 mld zł, realizując ponad 26 tys. projektów inwestycyjnych.
Istotnym zjawiskiem, obserwowanym szczególnie w ostatnich siedmiu latach
funkcjonowania Polski we Wspólnej Polityce Rolnej i korzystania w tym okresie
ze środków pomocowych UE na rozwój obszarów wiejskich jest to, iż znaczna
część zrealizowanych projektów nie dotyczy stricte samych obiektów noclegowych i ich wyposażenia, ale szeroko rozumianej infrastruktury okołoturystycznej,
niezbędnej do prawidłowego oraz efektywnego funkcjonowania tej branży. Oznacza to, po pierwsze, iż powiększanie obecnych oraz dalszy przyrost nowych obiektów noclegowych, osiągnął pewien stopień nasycenia, czyli, że część usługodawców nie znajduje popytu, gwarantującego uzyskiwanie odpowiednich dochodów
z prowadzonej działalności, w odniesieniu do utworzonych miejsc noclegowych
oraz kosztów z tym związanych. Po drugie, dostrzeżono potrzebę inwestowania
w otoczenie turystyczne m.in. poprzez takie działania jak „Odnowa i rozwój wsi”,
podnoszące atrakcyjność, zarówno samych obiektów, jak i całych terenów wiejskich. Jest to zarówno szansa, ale i warunek konieczny dla dalszego rozwoju nie
tylko turystyki wiejskiej i agroturystyki, ale również podmiotów funkcjonujących
w tej branży czy gospodarek lokalnych.
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STRESZCZENIE

Podstawowym celem pracy jest podsumowanie wsparcia finansowego, pochodzącego
ze środków pomocowych UE, przeznaczonego na rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz infrastruktury okołoturystycznej w latach 2004-2014, w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Dla zrealizowania postawionego celu wykorzystano dane zamieszczone
w sprawozdaniach z realizacji powyższych programów pomocowych, za okres od 2004
do 2014 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu polskiego
członkostwa w Unii Europejskiej, dzięki wsparciu ze środków pomocowych UE nastąpił
widoczny rozwój turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz szeroko rozumianej infrastruktury okołoturystycznej na obszarach wiejskich. Świadczy to również o tym, iż w rozwoju
infrastruktury okołoturystycznej dostrzega się również rolę we wzmacnianiu funkcji turystycznych obszarów wiejskich.
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SUPPORTING THE RURAL TOURISM AND THE FARM TOURISM IN POLAND AS PART
OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY

Keywords: rural tourism, agro-tourism, infrastructure, Common Agricultural Policy,
foreign aid budget of the European Union
SUM M A RY

Suming up of the backing, coming from the foreign aid budget the EU is a basic aim of
the work, allocated on the development of the rural tourism, the farm tourism and the infrastructure okołoturystycznej in 2004-2014 years, as part of the “Sector operational programme the Restructuring and the modernization of the food sector and the development
of rural areas 2004-2006” and “Rural development programme for years 2007-2013”. For
accomplishing a put goal placed data was used in reports on the completion of above relief
programmes, in the period from 2004 to 2014. It results from conducted analysis that in
the past decade of the Polish membership in the European Union, thanks to supporting
the EU from the foreign aid budget a visible development of the rural tourism, the farm
tourism and the widely understood infrastructure took place on country areas. It is also
attesting to it, that in the development of infrastructure, a role in improving the function
of tourist country areas is also noticed.
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PESTYCYDY JAKO ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE W ŻYWNOŚCI
1. Wstęp
Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się wzrost znaczenia środków ochrony
roślin w produkcji roślinnej. Pestycydy są produktami syntezy chemicznej wykorzystywanymi do ochrony upraw rolnych przed niekorzystnymi organizmami.
Dzielone są na grupy na podstawie ich zastosowania oraz budowy chemicznej
i wynikających z tego różnic w mechanizmie działania. Wykazują toksyczność
w stosunku do organizmów żywych, dlatego trwają badania nad skutkami zdrowotnymi dla człowieka, będącymi konsekwencją narażenia na nie. Wskazuje się,
że ekspozycja środowiskowa i zawodowa może niekorzystnie wpływać na układ
nerwowy, oddechowy i zdrowie reprodukcyjne ludzi [Wang 2011, 547-555, Hernandez i wsp. 2008, 839-849, Martenies i Perry 2013,66-73]. Ograniczona jest jednak ilość badań dotyczących narażenia na pozostałości pestycydów w żywności.
Obserwacje na modelach zwierzęcych wskazują na ryzyko negatywnego wpływu,
zwłaszcza na erytrocyty, komórki odpornościowe, działanie układu nerwowego
i homeostazę procesów metabolicznych [Takakura i wsp. 2013, 153-162]. Biorąc
pod uwagę, że eksperci ds. żywienia zachęcają do codziennego spożywania warzyw i owoców, jako źródła cennych dla zdrowia składników mineralnych, witamin i błonnika - określenie narażenia na pestycydy w żywności wydaje się być
szczególnie istotne w kontekście korzyści i ryzyka zdrowotnego, płynących ze
spożywania warzyw i owoców. Ponadto regulacje prawne nakładają na państwa
członkowskie Unii Europejskiej obowiązek monitorowania stężeń substancji ak1 Wkład pracy: Ewa Michota-Katulska – 50%, Magdalena Zegan – 30%, Aneta Dziołak – 10%,

Iwona Boniecka – 10%.

41

Pestycydy jako zagrożenie występujące w żywności

tywnych pochodzących z pestycydów w produktach spożywczych oraz informowania o wykryciu nieprawidłowości [Rozporządzenie (WE) 396/2005, Rozporządzenie 1107/2009]. W artykule zaprezentowano najnowsze doniesienia naukowe,
dotyczące zagrożeń związanych z występowaniem pestycydów w żywności.

2. Pestycydy – klasyfikacja, zastosowanie, mechanizm działania
Pojęcie „pestycyd” w literaturze oraz aktach prawnych stosowane jest wymiennie z terminem „środek ochrony roślin” i uważane za równoznaczne.
Pestycydy to grupa związków o zróżnicowanej budowie i właściwościach, składająca się z ponad 1000 substancji [Figurska-Ciura 2012, 63-90]. Ze względu na
zróżnicowane kryteria podziału istnieje wiele klasyfikacji pestycydów. Uwzględniają one kierunek zastosowania, sposób działania, budowę chemiczną bądź
aspekty toksykologiczne.
W kontekście bezpieczeństwa stosowania pestycydów, ochrony konsumentów oraz czystości środowiska bardzo ważny jest podział środków ochrony roślin
uwzględniający klasy toksyczności. Badanie toksyczności ma na celu wyliczenie
dawki LD50 wyrażanej w mg/kg mc. żywego zwierzęcia doświadczalnego, określającej średnią ostrą toksyczność związków chemicznych. Definiowana jest ona
na podstawie statystycznie obliczonych wyników eksperymentów na zwierzętach,
jako ilość substancji chemicznej powodująca śmierć 50% badanych osobników
[Brzeziński i Szutowski 2005]. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World
Health Organization) proponuje podział pestycydów przedstawiony w tabeli 1,
uwzględniający nie tylko średnią toksyczność środków ochrony roślin, ale także
stan fizyczny preparatu i najczęstsze drogi dostawania się do organizmu.
Tabela 1
Klasyfikacja pestycydów wg WHO
LD50 dla szczura (w mg/kg masy ciała)
Doustnie

Klasa

Ia Niezwykle toksyczne

Naskórnie

Stan skupienia
stały

Stan skupienia
ciekły

Stan skupienia
stały

Stan skupienia
ciekły

5 lub mniej

20 lub mniej

10 lub mniej

40 lub mniej

Ib Bardzo toksyczne

5-50

20-200

10-100

40-400

II Średnio toksyczne

50-500

200-2000

100-1000

400-4000

Ponad 500

Ponad 2000

Ponad 1000

Ponad 4000

III Mało toksyczne

Źródło: The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009. Cytowany 3.12.2013r., www.inchem.org/documents/pds/
pdsother/class_2009.pdf
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W Polsce obowiązuje czterostopniowa klasyfikacja pestycydów wyrażana dawką LD50, odnosząca się do pszczół, organizmów wodnych oraz ludzi. Wielkości
dawek mogących wywołać toksyczne efekty dla ludzi przy pobraniu z żywnością
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Klasyfikacja pestycydów obowiązująca na terenie Polski
Klasa
I Bardzo toksyczne

Dawka doustna LD50
(mg/kg masy ciała zwierzęcia doświadczalnego)
<25

II Toksyczne

25< LD50<200

III Szkodliwe

200< LD50<2000

IV Mało szkodliwe

>2000

Źródło: Brzeziński J., Szutowski M. M.: Toksykologia pestycydów, w: Toksykologia
współczesna, Seńczuk W. (red.), PZWL, Warszawa 2005, 538-595.

Wśród pestycydów duże znaczenie toksykologiczne mają insektycydy. Do
grupy tej należą związki nieorganiczne: sole arsenu i fluoru, o małym znaczeniu toksykologicznym ze względu na rzadkie stosowanie [Brzeziński i Szutowski
2005, 538-595]. Zalicza się do nich również substancje organiczne, w tym związki
fosforoorganiczne, karbaminianowe, polichlorowe oraz piretroidy syntetyczne.
Środki owadobójcze uznawane są za stwarzające największe zagrożenie zatruciami [Figurska-Ciura 2012, 63-90]. Insektycydy fosforoorganiczne są substancjami
trudno rozpuszczalnymi w wodzie, a łatwo w rozpuszczalnikach organicznych,
podatnymi na utlenianie i hydrolizę. Cechy te mają duży wpływ na aktywność
biologiczną tych związków i toksyczne działanie na organizm. Insektycydy z tej
grupy hamują działanie cholinoesteraz (enzymów hydrolitycznych rozkładających
estry choliny) na skutek reakcji enzymu z substancją czynną pestycydu. Prowadzi to do nagromadzenia acetylocholiny w organizmie i zapoczątkowuje działanie
toksyczne [Brzeziński i Szutowski 2005, 538-595]. Działanie hamujące na cholinoesterazy wykazują również insektycydy karbaminowe – środki łatwo hydrolizujące
zwłaszcza w zasadowym środowisku. Są nietrwałe, ale cechuje je duża skuteczność
działania zwłaszcza w podwyższonej temperaturze. Charakteryzują się dużą toksycznością w odniesieniu do pszczół i ryb, natomiast niską w stosunku do ssaków. Insektycydy polichlorowane są środkami trwałymi – odpornymi na zmiany
temperatury, wilgotność i światło, łatwo rozpuszczalnymi w rozpuszczalnikach
niepolarnych. Właściwości te, w połączeniu z niskimi kosztami produkcji były
przyczyną dużego zagrożenia zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka –
sprzyjały kumulacji w ekosystemie i organizmach żywych. Obecnie, środki te nie
są dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej [Figurska-Ciura 2012, 63-90].
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Pyretroidy syntetyczne należą do związków o małej toksyczności w stosunku
do ssaków. Są szybko wydalane z organizmu w toku przemian metabolicznych.
Nie wykazują tendencji do kumulowania się w glebie – ulegają rozpadowi pod
wpływem czynników zewnętrznych. W przeciwieństwie do pozostałych grup insektycydów charakteryzują się wybiórczym mechanizmem działania. Polega on
na zaburzaniu procesu przewodzenia potencjału czynnościowego w tkankach
nerwowych, w wyniku zmian dynamiki przepływu jonów w kanałach sodowych.
Pyretroidy działają ponadto jako inhibitory wielu enzymów, prowadząc do zaburzenia reakcji receptorów noradrenergicznych. Wpływają na homeostazę wapnia,
prowadząc do upośledzenia przekazywania impulsów w synapsach. Działanie
toksyczne insektycydów na zdrowie człowieka, ze względu na ich właściwości,
jest aktualnie przedmiotem badań.
Herbicydy stanowią kolejną grupę substancji powszechnie stosowanych w rolnictwie. Zaliczane są do nich związki nieorganiczne: chlorany, tiocyjaniany, borany, arseniany (III), sole miedzi, które ze względu na ograniczone zastosowanie nie
mają dużego znaczenia toksykologicznego. Przyczyną zatruć są zwykle herbicydy
organiczne, do których należą: pochodne kwasu chlorofenoksyoctowego, dinitrofenole, związki bispirydylowe oraz pochodne mocznika. Najczęściej stosowanymi
pochodnymi kwasu chlorofenoksyoctowego są: kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
(2,4-D) oraz kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T). Działają one stymulująco na układ hormonalny roślin, nie zauważono jednak takiego wpływu na
organizm ssaków. Zaliczane są do III i IV klasy toksyczności. Wyższą (I, II klasa)
odznaczają się dinitrofenole. Największe zastosowanie wśród związków tej grupy
mają 2-metylo-4,6-dinitro-o-krezol (DNOC) oraz 2-1(1-metylo-n-propylo)-4,6-dinitrofenol. Wykazują silne działanie toksyczne. Prowadzą do zaburzeń oksydacyjnej fosforylacji oraz znacznego przyspieszenia przemian metabolicznych
w organizmie. Zostały wycofane z listy środków ochrony roślin dopuszczonych
do stosowania na terenie UE. Parakwat i dikwat to związki z grupy herbicydów
bispirydylowcyh. Należą do II i III klasy toksyczności. Nie ulegają przemianom
metabolicznym zachodzącym w organizmie, powodują powstawanie wolnych
rodników tlenowych, uszkadzających błony białkowo – lipidowe komórek i mitochondriów. Proces ten leży u postawy ich toksycznego działania [Brzeziński i Szutowski 2006, 538-593].
Fungicydy to grupa pestycydów obejmująca związki nieorganiczne (np.: wielosiarczki wapnia, baru, sole miedzi) oraz złożone związki organiczne, wśród
których największe znaczenie toksykologiczne mają pochodne kwasu ditiokarbaminowego (m.in.: tiuram, ziram, maneb). Ich toksyczność określana jest jako
mała (należą do IV klasy toksyczności). Po wniknięciu do organizmu utrzymują
się w nim przez 4-6 dni, z wyjątkiem tiuramu zalegającego w tkankach do 4 ty-
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godni. Ulegają częściowemu rozpadowi do etylotiomocznika i izotiocyjanianów,
które blokują grupy –SH w organizmie. Prowadzi to do hamowania działania wielu enzymów, w tym tyrozynazy oraz izoenzymów cytochromu P-450, co z kolei
upośledza metabolizm komórkowy i generuje szereg zmian obserwowanych, jako
objawy zatrucia. Gromadzą się również wybiórczo w tarczycy i gruczołach płciowych [Borowiec 2009, 427-431].
Znajomość mechanizmu toksycznego działania poszczególnych grup pestycydów jest szczególnie ważna w przypadku wystąpienia zatruć tymi związkami chemicznymi. Szybka i trafna interwencja lekarska może uchronić przed nieodwracalnymi skutkami dla organizmu. Monitorowanie toksyczności tych związków
jest konieczne ze względu na duże ryzyko zdrowotne związane z ich stosowaniem.

3. Narażenie na pestycydy zawarte w żywności
Szacuje się, że około 2,5 mln ton substancji aktywnych stosowanych do produkcji pestycydów trafia co roku do żywności. Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego podają, że na terenie UE blisko 50% owoców, warzyw i zbóż jest zanieczyszczonych substancjami pochodzącymi z pestycydów, a 25% zawiera co najmniej
dwa rodzaje środków ochrony roślin [Fantke i wsp. 2012, 9-17]. Zanieczyszczona
jest także żywność dla niemowląt [Grosicka-Maciąg 2011, 357-366]. Ankietowani
biorący udział w badaniach Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2011 r. uznali
obecność w żywności substancji chemicznych, w tym pestycydów, za największe
zagrożenia dla zdrowia związane z żywnością [dane EUROSTAT 2014].
Jednocześnie sprawozdania z działania systemu RASFF (System Wczesnego
Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach), wskazują, że liczba powiadomień dotyczących pozostałości pestycydów w żywności wzrasta z roku na rok.
Jednak spada liczba produktów pochodzących z krajów UE, zawierających pozostałości pestycydów [dane RASFF 2012]. Zgodnie z raportem Stan sanitarny kraju
w 2013 r. do KPK (krajowy punkt kontaktowy) w RASFF przez organy urzędowej
kontroli żywności i pasz w Polsce przekazano powiadomienia o pozostałości pestycydów, które były wykrywane przede wszystkim w owocach i warzywach (33
powiadomienia), kakao, preparatach kakao, kawie i herbacie (5 powiadomień)
oraz zbożach i produktach piekarniczych (3 powiadomienia) [Stan sanitarny kraju 2013]. Według najnowszego raportu EFSA z 2014 r. dotyczącego pozostałości pestycydów w żywności w przypadku 97,1% analizowanych próbek pochodzących z 27 krajów UE, Norwegii i Islandii nie odnotowano przekroczeń MRL
(Maximum residue limit). Natomiast produktami żywnościowym, ocenianymi
w ramach skoordynowanego programu UE, o najwyższych przekroczeniach maksymalnego limitu pozostałości, były: brokuły (przekroczenie MRL w przypadku
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2,8% próbek), kalafiory (odpowiednio: 2,2%), winogrona (odpowiednio: 1,8%),
papryka (odpowiednio: 1,4%), bakłażany (odpowiednio: 1%), banany (odpowiednio: 0,7%), pszenica (odpowiednio: 0,7%) [dane EFSA 2014].
Mimo dużej skali zagrożenia dotychczas nie ustalono standardów w zakresie
określania narażenia na pozostałości pestycydów z żywności, a literatura omawiająca wynikające z tego skutki zdrowotne, jest uboga [Fantke i wsp. 2012, 9-17].
Pozostałość pestycydów w żywności, zgodnie z definicją FAO/WHO, to suma
związków chemicznych (zarówno substancji macierzystej, jak i produktów jej
rozpadu) obecnych w środkach spożywczych w wyniku stosowania pestycydów
[Grosicka – Maciąg 2011, 357-366].
Duża ilość substancji aktywnych stosowanych do produkcji pestycydów utrudnia ocenę skutków zdrowotnych narażenia na ich pozostałości w żywności [Fantke
i wsp. 2012, 9-17]. Produkty spożywcze zawierają nie tylko pojedyncze substancje, ale również ich mieszaniny. Wykrywane poziomy pozostałości są zwykle na
tyle niskie, że wyklucza się ich szkodliwe działanie na organizm w tych stężeniach.
Prawdopodobieństwo nakładania się toksycznych efektów substancji wykazujących
podobny mechanizm działania, stwarza jednak ryzyko zdrowotne. Podejmowane są
próby mające na celu stworzenie modelu pozwalającego oszacować skumulowane
ryzyko dla konsumentów, wynikające z obecności mieszaniny substancji aktywnych
w jednym produkcie lub spożycia kilku produktów, zawierających pozostałości różnych substancji aktywnych. Skumulowane ryzyko, określane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta w wyniku
łącznego działania toksycznego, związanego z jednoczesnym narażeniem na różne
substancje chemiczne o podobnym mechanizmie działania. Do tej pory nie udało
się opracować uniwersalnego modelu szacowania narażenia człowieka na pestycyd
w żywności. Polskie badania opierają się głównie o dostępne dane epidemiologiczne, krajowe i zagraniczne oraz modele pobrania pozostałości pestycydów z dietą,
w tym.: brytyjski model stosowany przez Urząd Bezpieczeństwa Pestycydów Ministerstwa ds. Środowiska Żywności i Rolnictwa [Łozowicka i wsp. 2012, 423-430].
Ryzyko negatywnego wpływu pozostałości pestycydów na zdrowie zależy od
częstości ekspozycji, jak również dawki substancji aktywnej. Wzrasta w przypadku przekroczenia poziomu ADI (Acceptable Daily Intake – dopuszczalne dzienne
pobranie) bądź ARfD (Acute reference dose – maksymalna dawka jednorazowa
– najwyższa dawka nie stwarzająca zagrożenia dla konsumenta przy jednorazowym spożyciu). Narażenie na związki fosforoorganiczne i karbaminiany, które
mają najniższe wartości ADI, zwiększa ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia,
ze względu na łatwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu. Wysokie spożycie
warzyw i owoców produkowanych w gospodarstwach intensywnych może wiązać
się z nakładaniem toksycznego działania pestycydów, co jest szczególnie niebez-
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pieczne dla dzieci. Skumulowane narażenie na środki ochrony roślin może wywoływać w tej grupie zaburzenia działania układu nerwowego i hormonalnego
[Łozowicka i wsp. 2011, 1079 – 1086]. Jones i wsp. [2014, 392-398] również wskazali na dzieci jako grupę najbardziej wrażliwą na negatywne skutki ekspozycji na
środki ochrony roślin w żywności. Pestycydy fosforoorganiczne i karbaminiany
obecne w środkach spożywczych mogą stwarzać ryzyko wystąpienia zatruć dających objawy, takie jak bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty. Ryzyko nakładania toksycznego działania substancji aktywnych w przypadku łącznego narażenia wskazuje na potrzebę oceny skutków jednoczesnej ekspozycji człowieka na
różne związki. Analiza in vitro efektów cytotoksycznych mieszanin pestycydów
stosowanych w uprawach na terenie Francji, w kierunku komórek wątroby i jelita grubego, wykazała wyższą toksyczność w przypadku narażenia na mieszaniny.
Badanie przeprowadzono wybierając do analizy 25 pestycydów, na które zgodnie
z dostępnymi danymi, najczęściej jest narażona populacja francuska. Najwyższą
cytotoksyczność wykazano w przypadku fungicydów: kaptan w połączeniu z difenylaminą, fasolonem, propargitem i tolifuanidem (mieszanina C1) oraz DDT
w połączeniu z dieldryną (mieszanina C5). Apoptoza komórek indukowana mieszaniną okazała się silniejsza, niż przewidywana na podstawie efektu sumowania
działania cytotoksycznego DDT i dieldryny. Połączenie tych związków zwiększało aktywność kaspazy – enzymu odpowiedzialnego za apoptozę komórek – przy
braku takiego efektu po zastosowaniu każdej z substancji osobno. Narażenie na
mieszaniny pestycydów powodowało wzrost stężenia glukozy w krwi obwodowej.
Po zastosowaniu propargitu stwierdzono wzrost wewnątrzkomórkowej produkcji
wolnych rodników w komórkach jelit, co sugeruje podejrzenie, że może być on
związkiem kancerogennym dla ludzi, zwiększającym ryzyko wystąpienia raka jelita. Uzyskane wyniki porównano do oszacowanej addytywnej cytotoksyczności
mieszanin substancji wyliczonej na podstawie dwóch koncepcji: działania niezależnego i sumowania stężeń. Działanie niezależne polega na wywoływaniu identycznych efektów toksycznych na te same narządy docelowe, za pośrednictwem
odmiennych mechanizmów. Drugi model zakłada wywoływanie efektu toksycznego na skutek takiego samego mechanizmu działania. Toksyczność mieszaniny C5 była zgodna z przewidywanym w obu koncepcjach sumowaniem efektów.
Mimo, że obie metody przewidywania szkodliwego działania pestycydów mogą
być pomocne w ocenie ryzyka zdrowotnego, dokładna ocena pozostaje nadal wyzwaniem dla toksykologów [Takakura i wsp. 2013, 153-162].
Biorąc pod uwagę trudności w ocenie skutków zdrowotnych narażenia człowieka na środki ochrony roślin zawarte w żywności, prowadzone są analizy z wykorzystaniem linii zwierzęcych. W badaniu Demur i wsp. [2013, 74-87] wykazano,
że narażenie na herbicydy i insektycydy (atrazynę, chlorpiryfos i endosulfan) poje-
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dynczo lub w mieszaninach, od życia płodowego do wieku dorosłego, może indukować białaczkę proliferacyjną lub proces zapalny, nawet przy braku przekroczenia
wartości ADI. Zauważono, że narażenie myszy na pestycydy podawane w paszy,
od życia prenatalnego do pełnej dojrzałości w dawce odpowiadającej ADI dla człowieka, wywołuje zaburzenia hematopoezy bez względu na to, czy występują w mieszaninach czy pojedynczo. Po podaniu w diecie endosulfamu stwierdzono znaczne
obniżenie liczby czerwonych krwinek i hemoglobiny, dające obraz niedokrwistości.
Sformułowano wniosek, że pobranie pestycydów z żywnością może być przyczyną anemii hemolitycznej z jednoczesnym wzrostem produkcji retikulocytów, jako
odpowiedzi na obniżone stężenie hemoglobiny. Wzrost stężenia retikulocytów
i prekursorów erytroidowych, wskazywał na zniszczenie obwodowych krwinek
czerwonych bez zahamowania erytropoezy. Nie zauważono spadku liczby białych
krwinek. Narażenie na chloropirofos spowodowało znaczne zwiększenie ilości
neutrofilów oraz zmiany w komórkach szpiku kostnego. Ekspozycja zarówno na
mieszaniny, jak i pojedyncze substancje spowodowała zmiany w przebiegu metabolizmu aminokwasów (prolaminy, glutaminy, leucyny, izoleucyny, waliny), glikolizy
i cyklu mocznikowego. Zaburzenia metabolizmu glukozy (wzrost stężenia glukozy
w każdej z badanych grup) mogło stymulować rozwój zespołu metabolicznego, insulinooporności i otyłości. Oddziaływanie nawet małych dawek endosulfamu na
komórki β-trzustki wywoływało zmiany w endogennej produkcji glukozy, co mogło być czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy. Działanie endosulfanu na parametry
krwiotwórcze było silniejsze, niż działanie mieszaniny pestycydów. Narażenie na
pozostałości tego związku w żywności, nawet w bardzo małych dawkach (poniżej
ADI), może być czynnikiem ryzyka zdrowotnego dla konsumenta. Stwierdzono, że
nie można przewidzieć toksycznych efektów pestycydów w mieszaninie na podstawie działania każdego z nich osobno. Interakcje zachodzące między substancjami aktywnymi w mieszaninie mogą prowadzić do różnych zmian w organizmie
w zależności od sposobu ich działania na metabolizm enzymów i toksykokinetykę.
Łączne toksyczne działanie pestycydów nie zawsze musi być silniejsze. Badania na
liniach zwierzęcych mogą być pomocne w oszacowaniu działania kancerogennego,
immunotoksycznego, neurotoksycznego pozostałości pestycydów w żywności oraz
efektów addytywnego oddziaływania mieszanin.
Fungicydy: procymidon i prochloraz, uważane są za pestycydy wpływające
antyandrogenowo na organizm. Mechanizm działania polega na interakcji z receptorami dla androgenów i hamowaniu aktywności enzymów uczestniczących
w syntezie steroidów. Substancje z tej grupy prowadzą do zakłóceń w szlaku przekazywania sygnałów w życiu płodowym poprzez zmiany poziomu i aktywności
hormonu, w związku z czym mogą być przyczyną zaburzeń w rozwoju tkanki
reprodukcyjnej u potomstwa płci męskiej. Celem weryfikacji hipotezy negatyw-
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nego wpływu pestycydów z żywności na rozwój w okresie prenatalnym przeprowadzono obserwację na liniach zwierzęcych. Pobranie środków ochrony roślin z dietą oszacowano na podstawie danych dotyczących wielkości konsumpcji żywności
i monitoringu pozostałości pestycydów w żywności prowadzonych w Holandii. Ze
względu na brak danych o narażeniu na pestycydy kobiet ciężarnych, odniesiono
się do informacji dotyczących kobiet w wieku rozrodczym, zakładając takie samo
spożycie, co mogło być przyczyną niedoszacowania wyników. Na podstawie uzyskanych informacji określono dawki dla modeli zwierzęcych. Uzyskane dane pozwoliły stwierdzić, że ekspozycja kobiet na pozostałości pestycydów w żywności nie
stanowi zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego męskich potomków. Nie zauważono spadku masy pęcherzyków nasiennych po narażeniu na prochloraz. Wyniki
te odnosiły się jednak tylko do pestycydów anty – androgennych, nie uwzględniały
innych substancji obecnych w diecie, które mogą wykazywać działanie toksyczne
w kierunku zdrowia reprodukcyjnego [Muller i wsp. 2009, 2951-2962].

4. Wnioski
1. Celem minimalizacji ryzyka obecności pestycydów w żywności wskazane
jest prowadzenie działań skierowanych do producentów rolnych, w tym
efektywnego informowania o zmianach na rynku pestycydów, zmianach
w przepisach oraz warunkach sprzedaży, opierających się obecnie na
ścisłych zasadach wolnego rynku.
2. Wszelkim działaniom prewencyjnym powinny towarzyszyć prace nad modelami szacowania ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na środki
ochrony roślin w żywności.
3. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, spożywanie warzyw i owoców
w ilościach zalecanych przez ekspertów ds. zdrowego odżywiania, wydaje
się nieść wyższe korzyści zdrowotne, niż ryzyko związane z obecnością
pozostałości pestycydów w żywności.
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STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano zagrożenia związane z narażeniem organizmu człowieka na pestycydy w świetle aktualnych badań naukowych. Istnieją liczne badania wskazujące na to, że ekspozycja środowiskowa oraz zawodowa wpływać może niekorzystnie
na zdrowie człowieka, jednak relatywnie niewiele uwagi w piśmiennictwie poświęcono
narażeniu na pestycydy występujące w żywności. Pomimo, że pozostałości ich są zazwyczaj stosunkowo niskie, to z uwagi na konsekwencje zdrowotne związane z efektem nakładania się toksycznych substancji o zbliżonym mechanizmie działania ryzyko związane
z ich spożywaniem wzrasta, zależnie od częstotliwości ekspozycji oraz dawki substancji
aktywnej.
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The article presents the threats related to exposure of human body to pesticides in the
light of current scientific research. There are numerous studies indicating that environmental and occupational exposure may unfavourably influence human health, whereas
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found in food. And although their residues are predominantly relatively low, due to the
health consequences connected with overlapping effect of toxic substances with a similar
mechanism of functioning, the risk associated with its consumption increases, depending
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PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY MASZYN ROLNICZYCH
W ŚWIETLE WYMAGAŃ INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN
ORAZ WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH
1. Wstęp
Od stycznia 2014 rolnicy prowadzący produkcję roślinną zobowiązani są do
stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Obowiązek ten dotyczy całego obszaru Unii Europejskiej i ma na celu zmniejszenie zależności rolnictwa od chemicznej ochrony roślin.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pierwszą zasadą integrowanej
ochrony roślin jest zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych. Metody wymienione w unijnych aktach prawnych jako kluczowe dla zapobiegania
występowaniu organizmów szkodliwych to płodozmian, agrotechnika, wykorzystywanie odporności odmian, stosowanie zrównoważonego wapnowania, nawożenia i melioracji, ochrona organizmów pożytecznych oraz stosowanie środków
higieny [Dyrektywa 128/2009].
Stosowanie środków higieny jest w integrowanej ochronie roślin postrzegane jako narzędzie zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych
(przede wszystkim chorób i szkodników, ale także chwastów) [Matyjaszczyk
2014]. W polowych uprawach rolniczych stosowanie zasad higieny sprowadza
się przede wszystkim do wykorzystania zdrowego materiału siewnego oraz odpowiedniego czyszczenia maszyn i urządzeń wykorzystywanych na polu.
Zakup maszyn i urządzeń to duży wydatek w budżecie wielu gospodarstw
[Cupiał i inni 2013, Golinowska 2009]. Aby inwestycja ta była efektywna rolnicy
1 Wkład pracy: Ewa Matyjaszczyk – 55%, Edmund Lorencowicz – 40%, Łukasz Pawłowski – 5%.
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starają się wykorzystywać park maszynowy intensywnie przez wiele lat [Lorencowicz 2010]. Normą zatem jest używanie sprzętu rolniczego na różnych polach
oraz ich przewożenie z pola na pole. Przewożenie sprzętu wynika ponadto z następujących przyczyn:
 wiele polskich gospodarstw posiada grunty rolne podzielone na części
i położone w różnych miejscach;
 tradycyjnie powszechnie praktykowane jest w polskich gospodarstwach rolnych użyczanie posiadanych maszyn i urządzeń i bardzo często odbywa się
to na zasadzie pomocy wzajemnej, czyli wymiany sprzętu lub usług;
 z uwagi na wysokie koszty zakupu sprzęt rolniczy bywa odpłatnie wynajmowany do wykonania określonych prac;
 zakup używanych maszyn z innych gospodarstw w Polsce lub za granicą.
Jeżeli przewożone z pola na pole maszyny rolnicze nie zostaną prawidłowo
oczyszczone, może za ich pośrednictwem dojść do przeniesienia gleby i resztek
roślinnych, a wraz z nimi różnych organizmów żywych – czasem mogących zagrozić uprawom. Właściwe zasady higieny, to zatem takie czyszczenie sprzętu,
które wykluczy bądź wyraźnie ograniczy możliwość przenoszenia gleby i resztek
roślinnych.
Zapewnienie odpowiedniej higieny użytkowania maszyn rolniczych jest konieczne z punktu widzenia wymagań integrowanej ochrony roślin, a także ze
względu na bezpieczeństwo upraw i interes rolnika. Zapobieganie pojawieniu organizmów szkodliwych jest tańsze oraz znacznie bardziej przyjazne dla środowiska
niż ograniczanie liczebności po ich zawleczeniu na pole. Mimo, że zagadnienie to
ma ogromne znaczenie praktyczne, to brak jest wyników badań mówiących o tym
jaka jest w Polsce świadomość zagrożeń wynikających z braku higieny w produkcji roślinnej oraz z jaką częstotliwością polscy rolnicy czyszczą posiadane maszyny i urządzenia. Autorzy postanowili zatem przebadać to zagadnienie. W artykule
przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2014 odnoszące się do świadomości rolników, obserwowanych zagrożeń fitosanitarnych oraz
działań podejmowanych w zakresie zapewniania higieny. Dalsze badania są w toku.

2. Cel i metodyka badań
Celem prowadzonych badań była ocena stanu świadomości o zagrożeniu oraz
metod stosowanych przez rolników zapobiegających przemieszczaniu organizmów szkodliwych. Aby nie sugerować respondentów i nie wpływać w ten sposób
na ich odpowiedzi dotyczące higieny, jako cel ankiety podano w jej nagłówku
„ocena wykorzystania i konserwacji sprzętu rolniczego”.
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Badania ankietowe przeprowadzono w 2014 roku w 54 wybranych gospodarstwach prowadzących produkcję towarową o różnej powierzchni użytków
rolnych, z różnych rejonów Polski. Ankiety przeprowadzono w województwach
(kolejność województw według liczby ankiet):


lubelskim (powiaty: bialski, hrubieszowski, kraśnicki, lubelski, parczewski,
puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski);



wielkopolskim (powiaty: leszczyński, gostyński, nowotomyski);



mazowieckim (powiaty: ciechanowski, przasnyski, węgrowski);



świętokrzyskim (powiat włoszczowski);



śląskim (powiat lubliniecki);



warmińsko-mazurskim (powiat lidzbarski);



kujawsko-pomorskim (powiat włocławski).

Zakres ankiety obejmował:
1. Charakterystykę gospodarstwa (wielkość, powierzchnię upraw, liczbę i rozłóg
pól);
2. Charakterystykę wyposażenia technicznego (rodzaje ciągników i maszyn,
wiek, wykorzystanie roczne, przemieszczanie maszyn – liczba pól na
których pracowały oraz wykorzystanie w usługach);
3. Metody i częstotliwość czyszczenia oraz oceny czystości ciągników i maszyn;
4. Świadomość zagrożeń (występujące aktualnie choroby, chwasty, nicienie
i szkodniki; czy respondent zdaje sobie sprawę z zagrożeń i czy zdarzyły się
przypadki przemieszczenia szkodliwych organizmów).
Dane z ankiet zebrane zostały w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie opracowane statystycznie, tabelarycznie i graficznie.

3. Wyniki badań i ich omówienie
Badane gospodarstwa posiadały przeciętną powierzchnię gruntów rolnych
przekraczającą 50 ha (tabela 1), czyli znacznie wyższą od średniej powierzchni
gruntów w gospodarstwie rolnym w Polsce, która w roku 2014 wynosiła 10,48 ha
[Ogłoszenie 2014]. Różnica ta wynikała z faktu, że badanie wykonano w gospodarstwach prowadzących produkcję rynkową, natomiast w obliczeniach przeciętnej
powierzchni gospodarstwa w skali kraju uwzględniana jest duża liczba niewielkich gospodarstw produkujących wyłącznie, bądź głównie, na samozaopatrzenie.
Najważniejsze dane charakteryzujące badane gospodarstwa przedstawiono
w tabeli 1. oraz na rysunku 1.
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Tabela 1

Charakterystyka badanych gospodarstw
Lp.

Cecha

Jednostka

Wartość
Średnia

Maksymalna

Minimalna

Powierzchnia UR

ha

50,8

278

5

2.

Liczba pól

szt.

15

45

2

3.

Odległość pola najbardziej oddalonego
od gospodarstwa

km

8,85

60

1

4.

Liczba ciągników w gospodarstwie

szt.

2,48

3

1

1.

Źródło: Opracowanie własne.

Struktura upraw w badanych gospodarstwach

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne.

W grupie 54 przebadanych gospodarstw żadne nie miało gruntów rolnych
w jednym kawałku. Najmniejsza liczba pól w gospodarstwie wynosiła 2 (gospodarstwo pięciohektarowe, najmniejsze spośród badanych), a największa aż 45 (gospodarstwo liczące łącznie 85 hektarów). Średnio na jedno gospodarstwo przypadało 15 pól. Z dużą liczbą pól wiąże się potrzeba przemieszczania (czasem wielokrotnego) maszyn i sprzętu rolniczego. Nasuwa się pytanie: na jaką odległość
przemieszczano sprzęt? Zaobserwowano spore zróżnicowanie w odpowiedziach
na pytanie o pole najbardziej oddalone od gospodarstwa. Zgodnie z odpowiedziami respondentów odległość ta wyniosła od 1 km do 60 km, przy średniej odległości najdalszego pola 8,85 km. Mediana, innymi słowy maksymalna odległość
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występująca najczęściej wynosiła 6 km. Odległość najdalszego pola wynosiła lub
przekraczała 15 km w dziewięciu gospodarstwach (16,6% badanych). Z danych
tych wynika, że maszyny i sprzęt rolniczy w badanych gospodarstwach były przemieszczane nie tylko często, ale także na stosunkowo duże odległości.
Badane gospodarstwa były dobrze wyposażone w sprzęt rolniczy. Średnia liczba ciągników w gospodarstwie przekraczała 2 sztuki. Usługowe wykorzystywanie
sprzętu miało miejsce u zdecydowanej mniejszości respondentów. Częstotliwość
usługowego wykorzystania własnego sprzętu zależała od rodzaju sprzętu.
Rysunek 1. i tabela 2. przedstawiają strukturę upraw w badanych gospodarstwach oraz organizmy szkodliwe wymieniane przez respondentów jako najpoważniejsze zagrożenie upraw. Większość organizmów szkodliwych wymienionych w tabeli 2 występuje w różnych rejonach Polski [Walczak 2014]. Zwraca
uwagę fakt, że wśród upraw wymieniono takie jak burak, ziemniak czy rzepak, dla
których dużą grupę organizmów wyrządzających szkody istotne ekonomicznie
stanowią organizmy przenoszone wraz z glebą. Wraz z glebą mogą zostać przeniesione także niektóre organizmy szkodliwe dla zbóż. Spośród wymienionych
w tabeli 2. z glebą mogą zostać przeniesione między innymi kiła kapusty (atakuje rzepak, gorczycę, brukiew, mak, kapustę, kalafior, rzepę i inne), nicienie oraz
odglebowe choroby zbóż (np. śnieć cuchnąca czy pleśń śniegowa). Przenoszenie
chwastów może spowodować problem głównie wtedy, jeżeli regularnie przewozimy z pola na pole sprzęt zanieczyszczony resztkami gleby, a ponadto na jednym
z pól występują chwasty, których nie ma na innym. Inny problem to przewiezienie gleby zawierającej nasiona chwastów odpornych. W ten sposób problem
odporności chwastów można zawlec z jednego pola na drugie. W Polsce od lat
obserwowane są problemy z odpornością chwastów na herbicydy [Adamczewski
2014, Adamczewski i inni 2013, Sobczak 2013], a gatunki często wykształcające
odporność wymienione w Tabeli 2. to np. miotła zbożowa, owies głuchy, komosa
biała czy chwastnica jednostronna. Ponadto skrzyp polny, również wymieniany
przez respondentów, jest ze względu na swoje cechy biologiczne gatunkiem trudnym do chemicznego zwalczenia i należy starannie zapobiegać jego rozsiewaniu.
Dla większości respondentów nie było nowością, że za pośrednictwem sprzętu
może dojść do przeniesienia organizmów szkodliwych (rysunek 2). Około 60%
respondentów była tego faktu świadoma, dodatkowo ponad 30% uzyskało kiedyś
informacje na ten temat. Z drugiej strony, co dziesiąty wśród badanej populacji
nie miał żadnej wiedzy na temat możliwości przenoszenia organizmów szkodliwych za pośrednictwem sprzętu, ani świadomości, że higiena maszyn ma służyć
nie tylko utrzymaniu tych maszyn w dobrym stanie technicznym ale również
stanowi środek zapewniania bezpieczeństwa fitosanitarnego upraw.
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Rysunek 2
Świadomość respondentów dotycząca możliwości przeniesienia
organizmów szkodliwych za pośrednictwem maszyn rolniczych

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2
Organizmy powodujące straty w ankietowanych gospodarstwach
Grupa
Liczba
organizmów odpowiedzi

Gatunki organizmów szkodliwych

Choroby

48

fuzarioza kłosów, kiła kapusty, chwościk, rdza zbożowa, antraknoza łubinu,
zaraza ziemniaka, śnieć cuchnąca, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń
śniegowa zbóż, czerń zbóż, głownia guzowata kukurydzy, septorioza
liści, czerń krzyżowych, zaraza ogniowa, zaraza bobu, zaraza ziemniaka
w pomidorach, szara pleśń truskawki, mączniak prawdziwy, łamliwość
podstawy źdźbła, sucha zgnilizna kapustnych, rdza zbożowa, brunatna
plamistość owoców wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych,
gorzka zgnilizna owoców, zgorzel korzeni buraka

Chwasty

49

owies głuchy, chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, perz właściwy,
komosa biała, skrzyp polny, miotła zbożowa, rdest kolankowy, mięta polna,
rdest powojowaty, kostrzewa łąkowa, przytulia czepna, rumian polny,
chabry, czyściec błotny, dwuliścienne,

Nicienie

3

mątwik ziemniaczany, nicienie w marchwi,

40

pędraki, drutowce, mszyce, omacnica prosowianka, pachówka strąkóweczka,
skrzypionki, stonka ziemniaczana, chowacz brukwiaczek, strąkowiec bobowy,
łokaś garbatek, chowacze, nasionnica trześniówka, słodyszek rzepakowy,
śmietki

Szkodniki

Źródło: Opracowanie własne.
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Zbiorczą analizę częstotliwości czyszczenia maszyn i urządzeń rolniczych
w badanych gospodarstwach przedstawia Rysunek 3. Można stwierdzić, że odpowiedzi obejmują cała gamę postaw od „nigdy nie czyszczę” do „czyszczę po każdym użyciu”. Przy czym odpowiedzi „nigdy nie czyszczę”, która padła dwukrotnie
nie należy raczej traktować jako próby pozbycia się ankietera, tylko jako rzetelną
informację, ponieważ za każdym razem dotyczyła ona określonej grupy maszyn
(maszyn uprawowych i do pielęgnacji gleby) i ci sami respondenci na pytanie
o częstotliwość czyszczenia innych grup maszyn udzielali innych odpowiedzi.
Prawie połowa respondentów deklaruje, że czyści maszyny rolnicze po każdym
użyciu. Warto jednak podkreślić, że na pytanie o częstotliwość oraz miejsce czyszczenia maszyn ankietowani udzielali różnych odpowiedzi, w zależności od grupy
maszyn. Odpowiedź „po każdym użyciu” pojawiała się najczęściej w przypadku:


maszyn do nawożenia (ponad 77% odpowiedzi),



siewników i sadzarek (ponad 56%)



maszyn i narzędzi uprawowych i do pielęgnacji (ponad 50%) oraz

opryskiwaczy 46%.
Odpowiedź „po każdym użyciu” pojawiała się najrzadziej w przypadku kombajnów zbożowych, ciągników oraz przyczep, gdzie w zależności od grupy udzieliło jej 22-26% respondentów.
Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o miejsce czyszczenia przedstawiono
na rysunku 4. Respondenci najczęściej czyścili maszyny i urządzenia rolnicze na
terenie gospodarstwa. Ponad 1/3 odpowiedzi mówiło o wykonywaniu czyszczenia na polu, natomiast niecałe 8% informowało o czyszczeniu w myjni. Jednak
struktura odpowiedzi była odmienna dla każdej z grup sprzętu rolniczego. W gospodarstwie najczęściej czyszczone były ciągniki oraz kombajny. Natomiast maszyny do uprawy i pielęgnacji najczęściej były czyszczone na polu (ponad 56%
odpowiedzi). Niezależnie od rodzaju sprzętu, na pole jako miejsce czyszczenia
częściej wskazują respondenci, którzy deklarują, że sprzęt jest czyszczony po każdym użyciu, a najrzadziej ci którzy czyszczą sprzęt sporadycznie (np. przed zimą
lub raz w sezonie). Wydaje się to logiczne, ponieważ czyszczenie na polu jest elementem bieżącego utrzymania higieny sprzętu, podczas gdy czyszczenie w myjni
jest dokładniejsze i dla wielu rolników powiązane raczej z okresową konserwacją
używanych przez nich maszyn i urządzeń.
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Rysunek 3
Częstotliwość czyszczenia maszyn i urządzeń rolniczych
w badanych gospodarstwach

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4
Miejsce czyszczenia maszyn i urządzeń rolniczych

Źródło: Opracowanie własne.

Przestrzeganie zasad higieny maszyn rolniczych w świetle wymagań ...

59

4. Podsumowanie
Maszyny i sprzęt rolniczy odegrały swoją rolę w rozprzestrzenianiu organizmów szkodliwych. Upowszechnienie stosowania kombajnów zbożowych doprowadziło do rozprzestrzenienia wielu gatunków chwastów [Petzold 1956, Benvenuti 2007, Dobrzański i Adamczewski 2008]. Rizomania (ważna ekonomicznie
choroba buraka cukrowego) została zawleczona do Polski na używanym sprzęcie
rolniczym zakupionym w krajach Europy Zachodniej i w Polsce rozwleczona za
pośrednictwem sprzętu wraz z postępującą mechanizacją zbiorów i przewozem
surowca do cukrowni na rosnące odległości [Piszczek i inni 2007, Piszczek i Jeżewska 2004]. Stosując maszyny rolnicze, a zwłaszcza przemieszczając je z pola
na pole należy zatem mieć na uwadze, że organizmy szkodliwe także mogą wykorzystać je jako środek transportu. Warto pamiętać, że przewożenie na maszynach
rolniczych resztek gleby każdorazowo wiąże się z przewożeniem nasion chwastów
oraz całej gamy organizmów bytujących w tej glebie, zarówno szkodliwych, jak
i pożytecznych oraz neutralnych z punktu widzenia wpływu na roślinę uprawną.
Warto zatem oczyścić sprzęt zanim opuści pole. Czyszcząc w gospodarstwie można zazwyczaj pracować staranniej, ale warto pamiętać, że resztki gleby wywiezione z pola i opadłe z kół na drodze, bądź na terenie gospodarstwa mogą także
stanowić potencjalne źródło organizmów szkodliwych, zwłaszcza jeśli gleby tej
będzie dużo. Nawet jeżeli konkretny rolnik starannie oczyści sprzęt z resztek gleby
przed wyjazdem z pola, to nie zabezpiecza go to przed zanieczyszczeniem w czasie
przejazdu pomiędzy polami glebą z kół innego pojazdu rolniczego, który nie został tak dobrze wyczyszczony. Wielu osobom znany jest widok asfaltowych dróg
na terenach rolniczych, pokrytych warstwą błota utworzonego z gleby wywiezionej z pól. Z punktu widzenia higieny do takiego stanu nie należy dopuszczać.
Oczyszczenie sprzętu z resztek gleby i roślin przed opuszczeniem pola, to zatem ogólne zalecenie, którego warto przestrzegać w świetle wymagań integrowanej ochrony roślin. Jednak zalecenia dotyczące dokładniejszego czyszczenia
sprzętu rolniczego, powinny być dopasowane do sytuacji w gospodarstwie, w tym
w szczególności do organizmów szkodliwych występujących na jego terenie. Rolnicy kierują się zdrowym rozsądkiem i nie są skłonni przestrzegać nieproporcjonalnie uciążliwych sposobów czyszczenia bądź restrykcyjnych procedur dezynfekcji sprzętu bez wyraźnego powodu. Na pewno bardzo starannie warto oczyścić
używany sprzęt pochodzący z innych regionów kraju lub z zagranicy przed jego
pierwszym użyciem. Jeżeli na polu zaobserwowano występowanie organizmów
wysoce szkodliwych, w tym zwłaszcza kwarantannowych, to w miarę możliwości
należy unikać przemieszczania sprzętu a jeśli to niemożliwe, to przepisy wymagają, aby go poddać dezynfekcji. Sposób na skuteczną dezynfekcję sprzętu rol-
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niczego w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia został opracowany [Maćkowiak-Sochacka 2010].
Obraz wyłaniający się z ankiet nie jest zły. Zdecydowana większość respondentów ma świadomość znaczenia higieny sprzętu rolniczego dla bezpieczeństwa
upraw. Ponadto, stosunkowo wysoki jest odsetek osób czyszczących sprzęt na
polu po każdym użyciu, zwłaszcza dotyczy to maszyn do uprawy i pielęgnacji gleby. Warto jednak podkreślić, że grunty respondentów składały się z wielu różnych
części, i że maszyny rolnicze były przewożone na stosunkowo duże odległości.
Badane gospodarstwa nie były w tej kwestii wyjątkowe, ponieważ rozdrobnienie gruntów jest cechą wielu polskich gospodarstw [Sobolewska i Pułecka 2007].
Duże rozdrobienie gruntów wiąże się z częstym przewożeniem maszyn i urządzeń
rolniczych z pola na pole, a częste przewożenie zwiększa prawdopodobieństwo
rozprzestrzenienia organizmów szkodliwych. Na polach badanych gospodarstw,
podobnie jak na większości pól w Polsce, występowały organizmy szkodliwe przenoszące się wraz z glebą. Nie można zatem lekceważyć zaleceń dotyczących higieny sprzętu.
Kierując się wynikami badań można zatem wysnuć następujące wnioski oraz
zalecenia dla doradców:
1. Maszyny i urządzenia rolnicze mogą być narzędziem rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych.
2. Ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw maszyny rolnicze są
w Polsce przewożone często oraz na stosunkowo duże odległości.
3. Wielu rolników ma świadomość zagrożeń związanych z brakiem higieny,
jednak stosunkowo liczna grupa nie posiada wiedzy na ten temat albo ocenia swoją wiedzę jako niepełną.
4. Potrzebne jest szkolenie rolników uświadamiające możliwość przenoszenia
organizmów szkodliwych na maszynach rolniczych. Dobrym miejscem na
przekazanie takiej wiedzy są obowiązkowe szkolenia dla profesjonalnych
użytkowników środków ochrony roślin.
5. W pracy doradczej oraz publikacjach dla rolników warto podkreślać, że
utrzymanie higieny jest jednym z elementów obowiązkowej integrowanej
ochrony roślin, ale także, że jest to w interesie rolnika, ponieważ zapobiegać
jest taniej niż leczyć.
6. Zalecenia dotyczące higieny sprzętu rolniczego powinny być dopasowane
do sytuacji fitosanitarnej konkretnego terenu.

Przestrzeganie zasad higieny maszyn rolniczych w świetle wymagań ...

61

LITERATURA
1. Adamczewski K. (2014): Odporność chwastów na herbicydy, ISBN 978-83-01-175962, 276 ss.
2. Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. (2013): Wild oat (Avena fatua L.) biotypes
resistant to acetolactate synthase and acetyl-CoA carboxylase inhibitors in Poland.
Plant Soil Environ., 59 (2013): 432-437.
3. Benvenuti S. (2007): Weed seed movement and dispersal strategies in the agricultural
environment. Weed Biology and Management 7: 141-157.
4. Cupiał M. Lorencowicz E. Szeląg-Sikora A. (2013): Ocena kosztów mechanizacji na
przykładzie wybranych gospodarstw rodzinnych. Seria - Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV (4): 82-87.
5. Dobrzański A., Adamczewski K. (2008) Niechemiczne metody zwalczania chwastów
– stan obecny i perspektywy – Ekspertyza. http://www.agengpol.pl/LinkClick.aspx?fileticket=XMKnUg%2Fi21I%3D&tabid=144 (dostęp 12.01.2015).
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października
2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów L 309/71.
7. Golinowska M. (2009): Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12): 53-60.
8. Lorencowicz E. (2010): Okresy użytkowania ciągników i maszyn w wybranych gospodarstwach rodzinnych województwa lubelskiego. Inżynieria Rolnicza, 2 (120): 27-32.
9. Maćkowiak-Sochacka A. (2010): Bakterioza pierścieniowa ziemniaka Clavibacter Michiganensis ssp. Sepedonicus (CIVIS), Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań http://www.ior.
poznan.pl/plik,533,bakterioza-pierscieniowa-ziemniaka-pdf.pdf (dostęp 19.01.2015).
10. Matyjaszczyk E. (2014): Prevention methods for pest control and their use in Poland.
Pest Management Science DOI: 10.1002/ps.3795.
11. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku.
12. Petzold K. (1956): Combine harvesting and weeds. Journal of Agric. Eng. Research 1:
178-181.
13. Piszczek J., Dereziński M., Hennig E., Wielgat D. (2007): Badania nad występowaniem
rizomanii – wirozy buraka cukrowego w rejonie Kujaw, Mazowsza i Warmii. Prog.
Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47(2): 254-56.
14. Piszczek J., Jeżewska M. (2004): Rizomania w Polsce w latach 2000 – 2003. Progress in
Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, Vol. 44 (1): 280-285.
15. Sobczak J. (2013): Możliwości rotacji środków ochrony roślin w strategii zapobiegania
uodparniania się agrofagów ziemniaka. Biuletyn IHAR 269/2013: 87-100.
16. Sobolewska-Mikulska K, Pułecka A. (2007): Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju
obszarów wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 108 ss.
17. Walczak F.(red) (2014): Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w roku 2013
i spodziewane wystąpienie agrofagów w 2014.

62

Ewa Matyjaszczyk, Edmund Lorencowicz, Łukasz Pawłowski

EWA MATYJASZCZYK, EDMUND LORENCOWICZ, ŁUKASZ PAWŁOWSKI
PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY MASZYN ROLNICZYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ
INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN ORAZ WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH

Słowa kluczowe: integrowana ochrona roślin, metody zapobiegawcze, higiena, czyszczenie, maszyny rolnicze, sprzęt rolniczy
STRESZCZENIE

Regularne czyszczenie maszyn i urządzeń rolniczych jest zapobiegawczą metodą
ochrony roślin i jedną z zasad integrowanej ochrony roślin.
Wyniki ankiet przeprowadzonych w roku 2014 wśród 54 rolników z różnych rejonów
Polski wskazują, że większość rolników jest w mniejszym lub większym stopniu świadoma, że maszyny rolnicze mogą być narzędziem przenoszenia organizmów szkodliwych.
Poniżej 10% respondentów nie miało jakiejkolwiek świadomości takiego zagrożenia. Ponad 44% deklarowało czyszczenie sprzętu po każdym użyciu, ale odpowiedzi różniły się
w zależności od typu sprzętu. Ponad trzy czwarte respondentów deklarowało każdorazowe czyszczenie maszyn do nawożenia, podczas gdy dla kombajnów zbożowych czyszczenie po każdym użyciu miało miejsce w 22% gospodarstw.
EWA MATYJASZCZYK, EDMUND LORENCOWICZ, ŁUKASZ PAWŁOWSKI
COMPLYING THE FARM MACHINERY HIGIENE PRINCIPLES IN THE LIGHT
OF INTEGRATED PEST MANAGEMENT REQUIREMENTS AND THE SURVEY RESULTS

Keywords: integrated pest management, IPM, prevention methods, hygiene, cleansing,
farm machinery, farm equipment
SUM M A RY

Regular cleansing of farm machinery and equipment is a prevention method of pest
control and one of the principles of integrated pest management.
Results of a survey performed in the year 2014 among 54 farmers from different regions of Poland show that the majority of farmers are more or less aware that farm machinery can be a vehicle for propagation of harmful organisms. Less than 10% of respondents
have no awareness of this risk whatsoever. Over 44% of them declared cleansing of farm
equipment after each use, but the answers differed depending on the type of equipment.
More than three quarters of surveyed farmers declared that equipment for application of
fertilizers is cleaned after each use, while in the case of combine harvesters the cleaning
after each use took place on 22% of farms.
e-mail: E.Matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl
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Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

WYSTĘPOWANIE POŻYTECZNEJ ENTOMOFAUNY NAZIEMNEJ
W EKOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ UPRAWIE
BURAKA CUKROWEGO
1. Wstęp
Intensywna uprawa buraka cukrowego (zgodna z zaleceniami IOR-PIB) wymaga wielu zabiegów interwencyjnych ochrony roślin. Pomimo, że preparaty są
coraz bardziej selektywne i szybciej ulegają degradacji to każda ingerencja w istniejący ekosystem może na niego wpływać. Zatem jego stan należy monitorować – w tym populacje pożytecznych stawonogów. Również dlatego od roku 2014
Polska zaczęła wprowadzać integrowaną ochronę roślin, ograniczając tym samym
liczbę i ilość użytkowanych środków ochrony roślin. Bioróżnorodność drapieżnych stawonogów jest istotnym elementem rolnictwa przyjaznego środowisku,
zatem ośrodki doradztwa rolniczego powinny propagować wiedzę z nią związaną.
Pożyteczna entomofauna naziemna: biegaczowate (Coleoptera, Carabidae),
kusakowate (Col., Staphylinidae) oraz pająki (Anareida) i kosarze (Opiliones) to
niespecyficzne drapieżniki, pożądane w agrocenozie. Liczne występowanie na
plantacjach gatunków wymienionych rodzin świadczy o dużej bioróżnorodności,
a więc o dobrym stanie środowiska. Z uwagi na to, że zoofagicznym Carabide
przypisuje się dużą rolę w ograniczeniu występowania ilościowego fitofagów [Pałosz 1995], gatunki tej rodziny zostały objęte ochroną prawną. Do biegaczowatych zaliczanych jest ponad 500 gatunków chrząszczy [Olbrycht 2005]. Większość
z nich prowadzi naziemny tryb życia. Ich ofiarami mogą być larwy i postacie dorosłe owadów, pierścienice, ślimaki i inne drobne organizmy, w tym również drapieżne [Ignatowicz, Olszak 1998]. Występowanie fauny naziemnej uzależnione
jest od warunków siedliskowych takich jak: wilgotność gleby, głębokość ściółki
oraz różnorodność środowiskowa.
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W niniejszej pracy prezentuje się wyniki prowadzonych badań mających określić wpływ, jaki wywierają środki ochrony roślin stosowane w uprawach buraka
cukrowego na liczebność występujących tam pożytecznych stawonogów, zwłaszcza z rodziny biegaczowatych.

2. Teren badań i metody
Liczebność pożytecznej entomofauny naziemnej występującej w uprawach buraka cukrowego ustalano metodą badań dynamicznych prowadzonych na dwóch
wyznaczonych polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Winnej Górze, tj.
jednym z intensywną uprawą buraka cukrowego, a drugim z uprawą ekologiczną.
Badania trwały od 26 maja do 8 września 2008 r., oraz od 14 maja do 17 września
2012 r.
W obu badanych okresach na polu z intensywną uprawą buraka cukrowego
zastosowano podobnie działające środki ochrony roślin (patrz Tabela 1 i Tabela 2)
Tabela 1
Wykaz zabiegów ochrony roślin w uprawie buraków cukrowych
w 2008 roku
Data zabiegu

Nazwa i rodzaj
preparatu

Rodzaj środka
ochrony roślin

23.04.08

Oksafun T 75 DS/ SW
Tachigaren 70 WP
Funaben T 35O ST

Fungicyd
Zaprawa
Zaprawa

2.05.08

Tornado 700 SC

Herbicyd

1,25

6.05.08

Torero 500SC

Herbicyd

1,75

16.05.08

Pantera 040 SC
Atpolan 80 EC

Herbicyd
Herbicyd

1,75
1,5

23.05.08

Betanal Elite 274 EC

Herbicyd

1,0

6.06.08

Betanal Elite 24 EC
Nurelle D550 EC

Herbicyd
Insektycyd

1,0
0,6

26.06.08

Dursban 480 EC

Insektycyd

1,5

13.09.08

Punch Bis 400 EC

Fungicyd

0,2

Źródło: Badania własne.

Dawka w kg (l) ha
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Tabela 2
Wykaz stosowanych środków ochrony roślin na polu buraka cukrowego
2012 rok
Data zabiegu

Nazwa i rodzaj preparatu

Rodzaj środka
ochrony roślin

Dawka w kg (l) ha

26.04.12

Kemifan Super Koncentrat 500 SC
Kosynier 420 SE
Metafol 700 SE

Herbicyd
Herbicyd
Herbicyd

0,7
1,0
1,5

2.05.12

Kosynier 420 SE
Betanal Maxx Pro 209 OD
Goltix 700 SC

Herbicyd
Herbicyd
Herbicyd

1,25
1,25
1,25

24.05.12

Burakosat 500

Herbicyd

1,25

26.05.12

Agil 100 EC

Herbicyd

1,5

21.05.08

Dursban 480 EC

Insektycyd

1,3

Źródło: Badania własne.

Powierzchnie pól z uprawą intensywną i z uprawą ekologiczną były identyczne
i wynosiły 0, 46 ha.
Na każdym polu założono po 10 zmodyfikowanych pułapek Barbera - plastikowych pojemników o pojemności 400 ml, wkopanych w glebę i wypełnionych
w 1/3 pojemności środkiem konserwującym (glikol etylenowy). Podczas całego
okresu wegetacji buraków pułapki były systematycznie opróżniane co 14 dni.
Zebrany materiał przeanalizowano pod względem udziału procentowego poszczególnych grup stawonogów, ich liczebności oraz dynamiki sezonowej.

3. Wyniki
W wyniku przeprowadzonych badań odłowiono łącznie 9174 osobniki (4751
w 2008 i 4423 w 2012 r.) należące do 4 rodzin wykazywanych w literaturze jako
pożyteczna entomofauna naziemna [Sokołowski, Nijak 2001]. Najliczniejszą grupą odławianą we wszystkich terminach były chrząszcze biegaczowate. W 2008
roku, pomimo stosowania środków ochrony roślin, wyższą liczebność biegaczowatych, pająków i kosarzy odnotowano w intensywnej, niż ekologicznej uprawie
buraka. Przyczyną mogło być dwukrotne ręczne odchwaszczanie uprawy ekologicznej - w maju oraz w czerwcu. Czerwcowe odchwaszczanie pola ekologicznego
przez motyczkowanie spowodowało ogromny spadek liczebności biegaczowatych
z pokolenia wiosennego. Ponowne zasiedlenie pola z uprawą ekologiczną przez
pożyteczną entomofaunę potrwało aż do wystąpienia pokolenia jesiennego, którego szczyt przypadał pod koniec sierpnia.
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Tabela 3
Liczebność oraz procentowy udział odłowionych przedstawicieli rodzin
pożytecznych stawonogów z obu badanych pól
Rok 2008
Jednostka
systematyczna

Rok 2012
Pole z produkcją

intensywną

ekologiczną

intensywną

ekologiczną

Liczebność % udział Liczebność % udział Liczebność % udział Liczebność % udział

biegaczowate

2194

46,1

1866

39,2

987

22,5

2710

61,2

kusakowate

174

3,7

249

5,3

113

2,5

234

5,3

pająki

24

0,6

12

0,3

156

3,6

103

2,3

kosarze

151

3,1

81

1,7

76

1,7

44

0,9

Źródło: Badania własne.

Zaobserwowane (wyrażone w procentach) ilościowe zróżnicowanie pomiędzy
odłowionymi przedstawicielami czterech rodzin pożytecznych stawonogów można odnieść do całej ich populacji występującej na każdym z pól buraka cukrowego, na których prowadzono badania. Dla lepszego unaocznienie ogromnych
różnic liczebnościowych przedstawiono je na wykresach kołowych (Wykres 1, 2).
Najlepszym przedplonem dla buraka cukrowego są uprawy, w których skutecznie
zwalczono chwasty. Ponadto zmianowanie z udziałem roślin ozimych lub mieszanek roślin bobowatych wpływa na zmianę struktury zachwaszczenia, a także redukuje liczbę występujących gatunków chwastów. Zastosowanie wyżej wymienionych metod ogranicza ilość nasion chwastów w glebie i pozwala na skuteczniejsze
działanie użytych wiosną herbicydów. Niestety, praktyka pokazuje, że niejednokrotnie konieczne jest także mechaniczne usuwanie chwastów – zwłaszcza w latach, gdy warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi zachwaszczenia wtórnego.
W roku 2012 biegaczowate zdecydowanie liczniej występowały na uprawie
ekologicznej. Różnica ta wynosiła ok. 40% mniej populacji na polu zabiegowym.
Chrząszcze z rodziny kusakowatych dwukrotnie liczniej występowały na polu bez
stosowania środków ochrony roślin. Natomiast pająki i kosarze liczniejsze były
na polu z uprawą intensywną (co przedstawia poniższy wykres). Ponad połowę
całej zebranej entomofauny stanowiły chrząszcze biegaczowate, zebrane na polu
ekologicznym.
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Wykres 1
Procentowy udział przedstawicieli rodzin pożytecznych stawonogów
w ogólnej ilości występujących na polu intensywnej i ekologicznej
uprawy buraka cukrowego w roku 2008

Źródło: Badania własne.

Wykres 2
Procentowy udział przedstawicieli rodzin pożytecznych stawonogów
w ogólnej ilości występujących na polu intensywnej i ekologicznej
uprawy buraka cukrowego w roku 2012

Źródło: Badania własne.

Ważnym elementem badań było ustalenie dynamiki zmian w zakresie liczebności występowania pożytecznej entomofauny naziemnej na polu z intensywną
i ekologiczną produkcją buraka cukrowego. Wzrost sezonowej liczebności stawonogów najwyraźniej widać na przykładzie rodziny biegaczowatych. Wystąpienie
pokolenia wiosennego (kiedy pojaw był jeszcze niewielki) i bardzo silny wzrost
liczebności na obu polach od połowy lata (tzw. pokolenie jesienne). W 2008 roku
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bioróżnorodność na badanych polach była wysoka i porównywalna. Na osi odciętych umieszczono daty pobrań dla obu pól: I- jako pole intensywnie uprawiane,
E- pole ekologiczne. Przy takim jednoczesnym porównaniu obu pól można łatwiej zaobserwować zmiany na badanych stanowiskach.
Wykres 3
Dynamika sezonowa entomofauny naziemnej w intensywnej
i ekologicznej uprawie buraka 2008 rok

Źródło: Badania własne.

W 2012 roku obserwujemy podobny przebieg dynamiki liczebności omawianych rodzin w terminach wiosennych. Obserwując chrząszcze biegaczowate zauważamy bardzo duży wzrost liczebności na polu ekologicznym w terminie wrześniowym, tak zwane pokolenie jesienne. Tak liczny pojaw spowodowany był bardzo silnym zachwaszczeniem pola chwastnicą jednostronną. Silne zagęszczenie
roślinności stwarza dogodne warunki rozwoju dla fitofagów i polifagów będących
żerem dla gatunków drapieżnych. Opisywana sytuacja powstała na polu, gdzie nie
stosowano środków ochrony roślin ani odchwaszczania ręcznego. W efekcie liczebność biegaczowatych 3. września wyniosła prawie 1800 osobników. Podobną
ilość tych owadów zebrano w ciągu całego sezonu w 2008 roku. Wykres identycznie jak poprzedni, na jednej osi przedstawia wszystkie daty z obu pól, by uniknąć
nadmiaru krzyżujących się linii, a przedstawiając jedynie cztery zamiast ośmiu.
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Wykres 4
Dynamika sezonowa entomofauny naziemnej w intensywnej
i ekologicznej uprawie buraka 2012 rok

Źródło: Badania własne.

4. Podsumowanie
Stawonogi pasożytnicze i drapieżne odgrywają poważną rolę w ograniczeniu
liczby szkodników. Według Burgio i in. (2004) wzrost liczebności organizmów
pożytecznych powoduje samoistny spadek liczebności organizmów potencjalnie
szkodliwych dla roślin.
Z gospodarczego punktu widzenia bardzo istotny jest znaczny udział gatunków drapieżnych i pasożytniczych w entomofaunie agrocenoz. Ponadto powstawanie ogromnych obszarowo pól i likwidacja, nieproduktywnych z rolniczego
punktu widzenia, zarośli i zakrzewień śródpolnych, powoduje zmniejszenie naturalnych zbiorowisk roślinnych będących siedliskiem pożytecznej entomofauny. Są
one elementem naturalnego oporu środowiska przed gradacją szkodników.
Wielożerne zoofagi stanowiące entomofaunę naziemną, które ograniczają
występowanie szkodników na polach uprawnych nie zawsze pozostają obojętne na stosowane preparaty. Użyte środki ochrony roślin, zwłaszcza herbicydy,
mogą wpływać na ich populację niekorzystnie. Badania Jaworskiej (2001, 2006)
wykazują toksyczność środków chwastobójczych i silnie ograniczają żerowanie
biegaczowatych na badanych powierzchniach. Dane zamieszczone na wykresach przedstawiających dynamikę liczebności w celu określenia zależności po-
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między naziemną entomofauną, a stosowaniem zabiegów ochrony roślin, herbicydów i insektycydów, wskazało na występowanie gatunków preferujących lub
unikających pól intensywnie nawożonych. Na badanych polach w 2008 roku zauważamy zdecydowanie niższą liczebność owadów naziemnych na uprawie bez
zastosowania chemicznych środków ochrony roślin. Zdaniem autorki spowodowane to było dwukrotnym ręcznym odchwaszczaniem, motyczkowaniem pola
ekologicznego, co wiązało się ze zniszczeniem norek owadów i migracją na inne
stanowiska. Ponowne zasiedlenie pola nie było już tak liczne. Jak podają Werling i Gratton (2008) intensywnie uprawiane plantacje buraków są miejscem
niesprzyjającym występowaniu większości gatunków biegaczowatych. Badacze
wykazują kilka gatunków biegaczowatych chętnie występujących w uprawach,
w których stosuje się ochronę chemiczną. W literaturze krajowej analizy wpływu
pestycydów na faunę biegaczowatych są jednak nieliczne i raczej fragmentaryczne
[Kaczmarek 1992, Trojanowski i in. 1993]. Wszyscy wymienieni autorzy wskazują
na negatywny wpływ intensywnego stosowania pestycydów na liczebność fauny
biegaczowatych.
W roku 2012 zauważamy jednak sytuację przedstawioną w przytoczonych
pracach. Na polu bez stosowania środków chemicznych liczebność owadów
jest znacznie wyższa w porównaniu z uprawą integrowaną. W tym roku uprawa nie była odchwaszczana ręcznie i w trakcie wzrostu buraków powstało silne zachwaszczenie plantacji. Uprawę zdominowała chwastnica jednostronna, co
miało wpływ na znaczne obniżenie plonów. Jednak w takim środowisku bytowało bardzo wiele szkodników, będących doskonałym żerem dla niespecyficznych
drapieżników. Bardzo silny wzrost liczebności biegaczowatych w terminie wrześniowym świadczy o wystąpieniu licznego pokolenia jesiennego tych chrząszczy.
Dostatek pożywienia zapewnił im dogodne warunki bytowania nawet przy tak
dużym zagęszczeniu.
Chrząszcze z rodziny kusakowatych w obu badanych latach liczniej o ok. 50%
występowały w uprawach ekologicznych - silniej zachwaszczonych. Kusakowate stanowią najliczniejszą w gatunki rodzinę zwierząt. Wszystkie larwy i większość dorosłych są higrofilami, czyli organizmami wymagającymi do życia dużej
wilgotności środowiska. Może to tłumaczyć ich liczniejsze występowanie na zachwaszczonych, a co za tym idzie zacienionych uprawach, w których równocześnie utrzymuje się wyższa wilgotność.
Rodziny pająków i kosarzy w obu omawianych latach występowały w wyższej
liczebności na polach z uprawą intensywną, co może świadczyć o ich preferencjach. Jako niespecyficzne drapieżniki znajdowały w tym siedlisku dogodniejsze
warunki rozwoju, niż na polach ekologicznych z dużym zagęszczeniem owadów,
a tym samym z dużą konkurencją pokarmową. Kosarze są mięsożerne, ale ży-
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wią się też (a nawet głównie) martwą materią organiczną występującą na polach
z uprawą intensywną.
Jednocześnie należy zauważyć, że przy zwalczaniu chwastów na ekologicznej
plantacji buraka cukrowego trzeba przyjąć następującą zasadę: zabiegi zwalczające (bronowanie, pielenie ręczne) należy wykonywać albo tuż przed wschodami
chwastów, w momencie ich wschodów, lub tuż po wschodach. Nie wolno dać im
szansy wzrostu, większe rośliny spowodują trudniejsze (i kosztowniejsze) zwalczanie i tym większe będą straty w plonach. Faktycznie różnice w plonach na porównywanych w tej pracy polach wynosiły około 50%. Dla przeciętnego rolnika
jest to strata niewyobrażalna, jednak w warunkach doświadczalnych dająca szerokie spojrzenie na zaistniałą sytuację i ogromną bioróżnorodność występującej
tam entomofauny.
Biorąc pod uwagę przedstawione fakty można stwierdzić, że nie zaobserwowano bezpośredniego negatywnego wpływu stosowania środków ochrony roślin
na występowanie pożytecznej entomofauny naziemnej. Również podobieństwa
całości zgrupowań świadczą o ich dużej homologii niezależnie od roku badań
i zastosowanej na badanych polach ochrony chemicznej.
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki dwukrotnych badań, prowadzonych na tych samych
polach, mających ustalić wpływ środków ochrony roślin stosowanych w agrocenozach na
entomofaunę pożyteczną. Objęto nimi chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Col. Carabidae) i trzy inne rodziny pożytecznych stawonogów naziemnych. Badania prowadzono
w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej, na doświadczalnych polach produkcyjnych.
W 2008 i 2012 roku uprawiano buraki cukrowe na części intensywnie chronionej chemicznie oraz ekologicznej. Nie zaobserwowano bezpośredniego negatywnego wpływu
użytych środków ochrony roślin na pożyteczną entomofaunę naziemną.
KATARZYNA NIJAK
THE QUANTITY DYNAMICS IN EPIGEIC GROUND ENTOMOFAUNA POPULATION ON
ORGANIC AND CONVENTIONAL SUGAR BEET CULTIVATION
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SUM M A RY

The aim of the study was to investigate the side-effects of pesticides application on
beneficial entomofauna in agrocenoses. Epigeal arthropods, mainly Carabidae family
were studied against the backdrop of other beneficial ground arthropods. The experiment
was carried out at Winna Góra near Środa Wielkopolska. In 2008 and 2012 sugar beets
were cultivated on two fields: intensively treated with pesticides and untreated - control
field. The immediate negative impact of pesticides on beneficial ground entomofauna was
not noted.
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Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

PRZYDATNOŚĆ ŚRODKÓW BIOTECHNICZNYCH
DO ZAPRAWIANIA OWSA
1. Wprowadzenie
Owies, podobnie jak inne zboża, w okresie kiełkowania i wschodów jest narażony na porażenie przez sprawców zgorzeli siewek. Choroba ta w uprawie owsa
w porównaniu do innych zbóż, szczególnie ozimych, nie występuje w tak dużym
nasileniu. Między innymi z tego powodu owies zalecany jest do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Jednak z uwagi na brak zarejestrowanych środków,
które można stosować w czasie wegetacji w formie oprysku zarówno w rolnictwie
konwencjonalnym, jak i ekologicznym, istnieje ryzyko słabszego rozwoju roślin
oraz niższego plonowania owsa. Związane jest to z przenoszeniem chorób, jak
np. helmintosporiozy owsa, której sprawca może zasiedlać ziarno, a w okresie wegetacji porażać liście owsa. Wprowadzone przez hodowców formy owsa nagiego
ze względu na brak plewki nie są bardziej narażone na porażenie przez grzyby
chorobotwórcze. Potwierdzają to badania Michalskiego i Horoszkiewicz-Janka
[2003], w których porównywano zasiedlenie ziarna owsa oplewionego i nagiego.
Ziarno nagiej formy owsa było słabiej zasiedlone przez grzyby, a odsetek grzybów patogenicznych był istotnie mniejszy niż na ziarnie owsa oplewionego. Potwierdzają to również badania Kurowskiego i Wysockiej [2009], którzy wskazują
na większe zasiedlenie przez grzyby, w tym również patogeniczne, ziarna owsa
oplewionego, aniżeli owsa nagiego. Szydłowska i Małuszyńska [2011] wskazują na
szczególnie ważne działanie odkażające efektywnych mikroorganizmów dla form
nagonasiennych owsa, ponieważ formy te nie posiadają plewki, która chroni za1 Wkład pracy: Joanna Horoszkiewicz-Janka – 40%, Ewa Jajor – 30%, Jakub Danielewicz – 20%,
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rodek przed działaniem patogenów. Według Janas i Grzesika [2005] skuteczność
działania biologicznych środków ochrony materiału siewnego zależy od gatunku rośliny, użytego preparatu, stężenia, czasu traktowania i temperatury podczas
kiełkowania nasion.
Przy braku środków do zaprawiania ziarna owsa uprawianego w gospodarstwach ekologicznych podjęto badania mające na celu wskazanie przydatnych
środków. W przypadku uzyskanych pozytywnych badań stowarzyszenie powołane przez producentów może złożyć wspólny wniosek o rejestrację takiego
środka [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009
21.10.2009 r.].
W przypadku owsa uprawianego w sposób konwencjonalny asortyment środków jest bardzo ubogi. Nie ma zarejestrowanych środków do zastosowania w czasie wegetacji i niewiele jest też zapraw do zaprawiania ziarna owsa. W badaniach
wykorzystano środki, które nie są zarejestrowane do zaprawiania ziarna owsa,
ale pozytywne wyniki badań mają wskazać ewentualną możliwość ich użycia po
przeprowadzeniu odpowiedniej procedury rejestracyjnej. Dwa spośród badanych
środków zarejestrowane są do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Polyversum
zawiera żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi. Ten niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum, który jest
czynnikiem czynnym środka jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne
działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Środek Polyversum zarejestrowany
jest w uprawie warzyw, roślin ozdobnych i truskawki. Drugi z zarejestrowanych
środków grzybobójczych Timorex Gold 24 EC przeznaczony jest do zapobiegania
i zwalczania chorób grzybowych w uprawie warzyw pod osłonami.
Środki oparte na ekstrakcie lub wyciągach trudno zakwalifikować do metod
biologicznych, ponieważ nie zawierają żywego organizmu [Kryczyński i Weber
2010]. W skład wykorzystanych w doświadczeniu tabletek Click Horto wchodziły
m.in. grzyby rodzaju Trichoderma. Grzyby te zawarte w preparatach wykorzystują
w biologicznej ochronie zjawisko antybiozy [Kryczyński i Weber 2010]. Polega
ono na hamowaniu wzrostu jednych mikroorganizmów przez wytwarzanie i wydzielanie do środowiska np. enzymów litycznych, które produkowane są przez
grzyby rodzaju Trichoderma. Dzięki temu grzyby te mogą również między innymi stymulować wzrost roślin, konkurować o składniki pokarmowe i przestrzeń
z innymi mikroorganizmami oraz mają zdolność do modyfikacji warunków środowiskowych [Howell 2003, Smolińska i Kowalska 2008]. Wykorzystują one również zjawisko pasożytnictwa – interakcji pomiędzy gatunkami, w której osobniki
jednej populacji odnoszą korzyści ze współżycia, wywierając niekorzystny wpływ
na osobniki drugiej populacji [Kryczyński i Weber 2010]. Również grzyb Pythium
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oligandrum zawarty w preparacie Polyversum, pasożytuje na patogenicznych
gatunkach z rodzaju Pythium oraz różnych innych gatunkach [Punja i Utkhede
2003].

2. Cel, materiał i metody badawcze
Celem badań była ocena przydatności środków pochodzenia roślinnego oraz
środków zawierających mikroorganizmy do zaprawiania ziarna owsa.
Doświadczenie szklarniowe i laboratoryjne przeprowadzono wiosną 2014
roku. Do badań użyto 4 odmiany owsa, w tym 2 odmiany owsa zwyczajnego: Bingo i Breton oraz dwie odmiany owsa nagiego: Siwek i Nagus. Ziarno owsa zaprawiono: wyciągiem z czosnku oraz krzewu herbacianego, ekstraktem z grejpfruta,
organizmem pasożytniczym Pythium oligandrum oraz biostymulantem zawierającym m.in. Trichoderma atroviridae. Nazwy środków użytych w doświadczeniu,
ich skład oraz sposób stosowania przedstawiono w tabeli 1.
W doświadczeniu szklarniowym (wazonowym) liczono wschody roślin, określano procent porażonych roślin (z objawami zgorzeli siewek) i stopień porażenia (w skali 0-3, gdzie 0 oznaczało zdrowe; 3 – zamierające rośliny) oraz ważono
części nadziemne roślin i korzenie. Ocenę porażenia przez sprawców zgorzeli
siewek oraz ważenie części podziemnej i korzeni przeprowadzono w fazie krzewienia zbóż (BBCH 29). W doświadczeniach laboratoryjnych określano energię
i zdolność kiełkowania ziarna. Szklarniowe i laboratoryjne badania wykonano
w dwóch seriach, w czterech powtórzeniach dla każdej kombinacji. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Tabela 1
Zestawienie środków użytych w doświadczeniu do zaprawiania ziarna
Lp.

Preparat

Skład

Stężenie/dawka

1.

Biosept 33 SL

ekstrakt z grejpfruta

0,4% (4 ml + 1000 ml H2O) (moczenie 10 minut)

2.

Bioczos Płynny

wyciąg z czosnku

3% (3 ml + 100 ml H2O (moczenie 10 minut)

3.

Timorex Gold 24 EC

wyciąg z krzewu herbacianego

1% (1 ml + 100 ml H2O) (moczenie 10 minut

4.

Polyversum

Pythium oligandrum

0,05% (1 g + 2000 ml H2O) (moczenie 15 minut

5.

Click Horto

grzybnia mikoryzalna (Glomus
intraradices), dobroczynne bakterie
ryzosfery, Trichoderma atroviridae

2 tabletki w 1000 ml H2O (moczenie 20 minut)

6.

Kontrola

Źródło: Etykiety środków.

–

–
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3. Wyniki i dyskusja
Energia i zdolność kiełkowania owsa w warunkach laboratoryjnych była słabsza
w porównaniu ze wschodami owsa w doświadczeniu szklarniowym. Dwie odmiany
owsa oplewionego – Bingo i Breton słabiej kiełkowały niż odmiany nagie owsa (Nagus i Siwek). Najwyższą energią oraz zdolnością kiełkowania w porównaniu z innymi odmianami charakteryzowało się ziarno odmiany Siwek (tabela 2 i 3). Ziarno zaprawione wszystkimi zastosowanymi w doświadczeniu zaprawami miało istotnie
słabszą energię i zdolność kiełkowania w porównaniu do niezaprawionego ziarna
owsa. W badaniach Panasiewicz i wsp. [2009] nad wpływem preparatu Bioczos
BR na zdolność kiełkowania różnych gatunków zbóż stwierdzono poprawę zdolności kiełkowania jedynie u jęczmienia ozimego. W przypadku owsa takiej reakcji nie stwierdzono. We wcześniejszych badaniach Panasiewicz i wsp. [2007]
moczenie w roztworze Bioczosu BR obniżało zdolność kiełkowania u jęczmienia
jarego, kukurydzy, pszenżyta jarego i ozimego, jęczmienia ozimego i żyta. Takiej
tendencji autorzy nie stwierdzili dla owsa oraz obu form pszenicy. W badaniach
Szydłowskiej i Małuszyńskiej [2011] oceniano zdolność kiełkowania ziarna owsa
po zastosowaniu efektywnych mikroorganizmów. Autorki zanotowały pozytywny
wpływ tych preparatów tylko na kiełkowanie odmiany owsa nagiego Polar, spośród 4 badanych odmian. W porównaniu z wynikami z badań własnych, w niektórych kombinacjach notowano bardzo niską energię i zdolność kiełkowania –
około 1%, w badaniach Szydłowskiej i Małuszyńskiej [2011] zdolność kiełkowania wynosiła natomiast ponad 90%.
Zanotowane w doświadczeniu szklarniowym wschody owsa wahały się w zależności od odmiany średnio od 69% dla odmiany Breton do 95% dla odmiany
Bingo (tabela 4). Po zastosowaniu zaprawiania ziarna nie stwierdzono istotnych
różnic we wschodach roślin w porównaniu do kontroli. Średnio najlepiej wschodziły rośliny wyrosłe z niezaprawionych nasion – 88,2% oraz moczone w Biosepcie – 85,8%. Różnice pomiędzy kombinacjami, w których wysiewano zaprawione
ziarno a kontrolą nie były istotne statystycznie.
Ocena występowania zgorzeli siewek wykazała wpływ badanych zapraw do zaprawiania owsa na ograniczanie procentu porażonych roślin z objawami choroby
po zastosowaniu Bioczos i Biosept – odpowiednio 7,8 i 8,8% (tabela 5). Nie udało
się jednak potwierdzić tego statystycznie. Po zaprawieniu ziarna owsa pozostałymi zaprawami procent porażonych roślin był zbliżony do wyniku uzyskanego
z kombinacji kontrolnej. Średnio najmniej porażonych roślin uzyskano z odmiany
nagoziarnistej Nagus – 8,2%. Jest to prawdopodobnie spowodowane bezpośrednim kontaktem substancji czynnej z ziarniakiem, a nie plewką jak ma to miejsce
w przypadku odmian oplewionych. Średni stopień porażenia owsa był najniższy
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po zastosowaniu Bioczosu, Polyversum i Bioseptu (tabela 6). Dla pozostałych zapraw średni stopień porażenia wynosił 0,11, a w kombinacji kontrolnej 0,12.
Badanie wpływu zastosowanych w doświadczeniu zapraw na wagę części nadziemnej i korzeni wykazało, że najlepiej wpłynęło na te parametry zastosowanie
biostymulanta Click Horto (tabela 7 i 8). Środek ten według producenta uaktywnia
i pobudza metabolizm, przyspiesza wzrost roślin, zwiększa plon i jakość owoców.
Aplikacja tego środka w doświadczeniu została zmodyfikowana (tabela 1), ponieważ wg etykiety producenta tabletkę preparatu umieszcza się pod rośliną. Stwierdzono różnice odmianowe w wadze części nadziemnej i korzeni. Największą masę
części nadziemnej i korzeni miały rośliny odmiany Bingo oraz część nadziemną
również odmiana Breton. Jedynie części nadziemne i korzenie owsa odmiany Siwek ważyły statystycznie mniej w porównaniu do pozostałych odmian. W badaniach Horoszkiewicz-Janka i Jajor [2006] stwierdzono większą suchą i świeżą
masę jęczmienia ozimego po zastosowaniu środka Biochikol 020 PC i Bioczos
BR. W badaniach Rochalskiej i wsp. [2010] zaprawiano ziarno zbóż sproszkowanym czosnkiem i zaprawą, którą stanowiły zmielone części nadziemne: krwawnika zwyczajnego, rumianku zwyczajnego oraz wrotycza pospolitego. Spośród
badanych gatunków zbóż owies zwyczajny odmiany Chwat najlepiej reagował,
w porównaniu do wszystkich parametrów nasion, na zaprawianie naturalnymi
substancjami roślinnymi. Wyniki trzyletnich badań Baturo [2009] wskazują, że
stosowanie biopreparatów, szczególnie Bioseptu 33 SL, może być efektywnym narzędziem ograniczania chorób powodowanych przez grzyby na jęczmieniu uprawianym w systemie ekologicznym.
Tabela 2
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na energię
kiełkowania owsa (%)
Zaprawa
Odmiana

Kontrola

Średnio

1,0

69,9

17,4

11,0

1,5

72,0

18,7

61,0

74,5

45,6

94,9

73,8

93,8

78,6

89,3

68,4

96,3

84,5

51,4

35,3

45,5

29,1

83,2

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

9,1

14,1

0,5

7,3

Breton

6,6

15,1

1,1

Nagus

84,4

82,5

Siwek

90,8

Średnio

47,7

NIR(0,05)

Źródło: Badania własne.

B=2,182

NIR(0,05)

A=1,493

B/A=4,363
A/B=4,253
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Tabela 3
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na zdolność
kiełkowania owsa (%)
Odmiana
Bingo

Zaprawa

Kontrola

Średnio

0,9

77,1

20,7

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

10,5

18,5

1,4

9,4

Breton

8,9

17,8

1,5

12,8

1,5

75,1

21,2

Nagus

90,5

90,1

79,0

85,6

61,9

97,4

84,3

Siwek

95,9

96,6

89,1

95,1

82,8

97,4

92,2

Średnio

51,4

55,8

42,8

50,7

36,8

86,8

B=1,984

NIR(0,05)

NIR(0,05)

A=1,716

B/A=3,968
A/B=4,007

Źródło: Badania własne.

Tabela 4

Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna
na wschody owsa (%)
Odmiana

Zaprawa
Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Kontrola

Średnio

Bingo

93,0

96,5

92,5

94,5

92,5

97,5

94,5

Breton

67,5

67,0

67,5

68,5

60,5

78,0

69,1

Nagus

87,0

86,0

89,0

78,0

79,0

83,0

85,0

Siwek

95,5

83,5

89,0

75,5

80,5

94,5

87,7

Średnio

85,8

83,3

84,5

79,1

78,1

88,2

NIR(0,05)

NIR(0,05)

A=3,829

B/A=r.n.
A/B=r.n.

B=r.n.

r.n. – różnice nieistotne

Źródło: Badania własne.

Tabela 5
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na procent
porażonych roślin owsa przez sprawców zgorzeli siewek

Odmiana

Zaprawa

Kontrola

Średnio

14,1

13,5

10,3

8,0

12,7

12,3

11,2

6,6

5,4

9,7

8,2

9,4

6,2

13,6

10,4

10,4

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

7,9

6,1

8,6

11,2

Breton

7,9

9,0

15,2

Nagus

3,8

5,9

5,1

Siwek

15,6

10,3

11,0

14,4

Średnio

8,8

7,8

10,0

10,1

NIR(0,05)
r.n. – różnice nieistotne

Źródło: Badania własne.

B=r.n.

NIR(0,05)

A=9,947

B/A=r.n.
A/B=r.n.
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Tabela 6
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na średni stopień
porażenia owsa przez sprawców zgorzeli siewek
Odmiana

Zaprawa

Kontrola

Średnio

0,16

0,13

0,10

0,11

0,12

0,11

0,04

0,06

0,11

0,09

0,12

0,09

0,10

0,14

0,08

0,11

0,12

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

0,08

0,06

0,07

0,11

Breton

0,08

0,08

0,18

0,06

Nagus

0,06

0,06

0,06

Siwek

0,15

0,13

0,11

Średnio

0,09

0,08

0,11

NIR(0,05)

NIR(0,05)

A=r.n.

B/A=r.n.
A/B=r.n.

B=r.n.

r.n. – różnice nieistotne

Źródło: Badania własne.

Tabela 7
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na średnią
wagę części nadziemnej owsa (g)

Odmiana

Zaprawa
Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Kontrola

Średnio

Bingo

1,10

1,18

1,09

1,24

1,90

1,08

1,24

Breton

1,09

1,14

1,01

1,24

1,77

1,09

1,20

Nagus

0,82

0,80

0,75

0,80

0,98

0,93

0,83
0,76

Siwek

0,71

0,73

0,68

0,71

1,04

0,78

Średnio

0,93

0,96

0,88

0,99

1,42

0,97

NIR(0,05)

B=0,785

NIR(0,05)

A=0,425

B/A=0,163
A/B=0,170

Źródło: Badania własne.

Tabela 8
Wpływ zastosowanych środków do zaprawiania ziarna na średnią
wagę korzeni owsa (g)

Odmiana

Zaprawa

Kontrola

Średnio

0,47

0,22

0,23

0,10

0,20

0,09

0,13

0,09

0,19

0,10

0,10

0,08

0,07

0,13

0,09

0,09

0,10

0,12

0,25

0,12

Biosept

Bioczos

Timorex

Polyversum

Click

Bingo

0,19

0,21

0,17

0,21

Breton

0,12

0,10

0,09

Nagus

0,09

0,09

0,08

Siwek

0,09

0,09

Średnio

0,12

0,12

NIR(0,05)

Źródło: Badania własne.

B=0,019

NIR(0,05)

A=0,018

B/A=0,039
A/B=0,039
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4. Wnioski
1. Zastosowanie w warunkach laboratoryjnych zapraw pochodzenia roślinnego i zaprawianie ziarna owsa środkami zawierającymi mikroorganizmy
w badanych odmianach wpływało niekorzystnie na energię kiełkowania
ziarna i zdolność kiełkowania.
2. Wschody ziarna zaprawionego przez badane środki były dla większości badanych odmian wystarczające.
3. Środki Bioczos, Biosept i Polyversum pozwalają na ograniczenie porażenia
wschodzących roślin przez sprawców zgorzeli siewek.
4. Zastosowanie biostymulatora Click Horto wpływało korzystnie na wzrost
masy korzeni i części nadziemnej badanych odmian owsa.
5. Zastosowanie środka, po jego uprzednim zarejestrowaniu, do ograniczenia
sprawców chorób w czasie wschodów przyczynić się może do wyższego plonowania owsa w ekologicznym systemie uprawy.
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PRZYDATNOŚĆ ŚRODKÓW BIOTECHNICZNYCH DO ZAPRAWIANIA OWSA

Słowa kluczowe: owies, zaprawianie ziarna, zgorzel siewek, środki ekologiczne
STRESZCZENIE

W ostatnim czasie z powodu ograniczania możliwości stosowania zapraw chemicznych istnieje potrzeba badania przydatności środków do zaprawiania ziarna, które zbudowane są z naturalnych substancji w formie ekstraktu, wyciągu lub grzybni mikoryzalnej,
bakterii, itp. Celem badań była ocena przydatności środków pochodzenia roślinnego oraz
środków zawierających mikroorganizmy do zaprawiania ziarna owsa. W doświadczeniu
wazonowym przebadano kilka takich preparatów, które mogą być przydatne do zaprawiania ziarna owsa lub innych gatunków zbóż. Ziarno owsa oplewionego i nagiego zaprawiono następującymi środkami: Biosept 33 SL (ekstrakt z grejpfruta), Bioczos Płynny (wyciąg
z czosnku), Timorex Gold 24 EC (wyciąg z krzewu herbacianego), Polyversum (grzyb
Pythium oligandrum) i Click Horto (grzybnia mikoryzalna – Globus intraradius, bakterie
ryzosfery, grzyb Trichoderma atraviride). Analizowano zdrowotność siewek oraz świeżą
masę części nadziemnej i korzeni. Zaprawione ziarno poprzez jego moczenie w roztworach tych preparatów wykazało ich korzystne działanie na wschody roślin, a w przypadku
środków Bioczos, Biosept 33 SL i Polyversum poprawiła się także zdrowotność siewek
wschodzącego owsa. Środek Click Horto wykazał właściwości biostymulujące rozwój
owsa. W kombinacji, w której zastosowano ww. środek uzyskano wyraźny wzrost masy
korzeni i części nadziemnej. Wykonane badania dają informacje o tym, że niektóre z ocenianych preparatów mogą być przydatne do zaprawiania ziarna odmian owsa.
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SUITABILITY OF BIOTECHNICAL MEASURES FOR THE TREATMENT OF OATS

Keywords: oats, seed treatment, seedling blight, ecological products
SUM M A RY

In view of the fact that recently the possibilities to use chemical treatment have been
limited it is necessary to research the usefulness of seed treatment products composed
from natural substances in the form of an extract or mycorrhizal mycelium, bacteria, etc.
The aim of the research was to assess the usefulness of plant substances and substances
containing microorganisms for oats seed treatment. Several preparations which might be
useful for the treatment of oats seeds or the seeds of other cereals were researched in
a pot experiment. The seeds of hulled and hulless oats were treated with the following
substances: Biosept 33 SL (grapefruit extract), Liquid Bioczos (garlic extract), Timorex
Gold 24 EC (tea plant extract), Polyversum (Pythium oligandrum fungus) and Click Horto
(mycorrhizal mycelium – Globus intraradius, rhizosphere bacteria, Trichoderma atraviride fungus). The health of seedlings and fresh mass of the aboveground part and roots were
analysed. The seeds were treated with those preparations by being soaked in their solutions. The preparations had positive influence on the emergence of crops. Bioczos, Biosept
33 SL and Polyversum also improved the health of emerging oats seedlings. Click Horto
biostimulated the development of oats. The combination with this preparation resulted in
a noticeable growth in the root mass and aboveground part. The research provides information which of the preparations under analysis may be useful for the treatment of seeds
of oats cultivars.
e-mail: j.horoszkiewicz@iorpib.poznan.pl
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PRZYCZYNY ODPORNOŚCI NA FUNGICYDY GRZYBÓW
PATOGENICZNYCH DLA ROŚLIN
1. Wstęp
Intensywna uprawa roślin rolniczych może sprzyjać rozwojowi chorób roślin
wywoływanych przez grzyby patogeniczne. Wpływa na to dostępność roślin żywicielskich uprawianych w monokulturach, brak właściwego zmianowania upraw,
obecność zarodników grzybów patogenicznych znajdujących się np. w pozostawianych na polach resztkach porażonych roślin lub glebie oraz niedostatecznie
lub nieprawidłowo prowadzona chemiczna ochrona roślin. Kolejnym zagrożeniem upraw jest możliwość nabywania przez patogeny odporności na stosowane
w fungicydach substancje czynne.
W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z problemem odporności grzybów na fungicydy, szczególnie należące do grup: MBC (Methyl Benzimidazole Carbamates), QoI (Quinone outside Inhibitors), SDHI (Succinate Dehhdrogenase Inhibitors) i DMI (DeMethylation Inhibitors). Wymienione grupy
należą do fungicydów o wysokim lub średnim ryzyku powstawania szczepów odpornych, a jednocześnie należą do substancji powszechnie używanych w Polsce
w ochronie roślin.

2. Historia fungicydów
Choroby roślin wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy przez stulecia
rozwoju rolnictwa pozostawały poza wszelką kontrolą. Pierwszymi substancjami
chemicznymi, które wykorzystywane były przez ludzi do ochrony roślin przed
patogenami były związki miedzi, siarki, chloru oraz rtęci [Deising i wsp. 2008;
Russell 2005]. Za początek racjonalnego stosowania substancji chemicznych
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w ochronie roślin często uznaje się wynalezienie w roku 1885 mieszaniny miedzi
i wapna tzw. cieczy bordoskiej. Preparat ten, służący początkowo ochronie winorośli przed mączniakiem rzekomym (Plasmopara viticola) jest nadal stosowany,
głównie w uprawach sadowniczych i ogrodniczych [Russell 2005].
Szybszy rozwój ochrony roślin nastąpił dopiero na początku XX wieku, kiedy wraz z rozwojem nauk biologicznych rozpoczęto produkować i powszechnie
używać fungicydy syntetyczne. Pierwsze z substancji należały do inhibitorów
typu multi-site, czyli działających nieselektywnie na wiele procesów życiowych
zachodzących w komórkach grzyba, powodując ich destabilizację i zniszczenie.
Do preparatów, które powstały w ówczesnych latach i nadal są używane należą
np.: tiram (1942), kaptan (1952), dodyna (1957), mankozeb (1961) oraz chloratalonil (1964). Fungicydy typu multi-site najczęściej charakteryzują się kontaktowym odziaływaniem, nie należą więc do substancji zapewniających długotrwałą
ochronę roślin. Preparaty te wymagają często stosowania dość wysokich dawek,
mogą posiadać także niekorzystny wpływ na organizmy nie będące przedmiotem
zwalczania. Do ich niewątpliwych zalet należy niewielkie ryzyko powstawania
odporności u grzybów [Ma i Michailides 2005; Russell 2005].
Dalszy, znaczący rozwój ochrony roślin następował od lat 60-tych XX wieku.
Związany był on z wprowadzeniem do rolnictwa fungicydów nowej generacji, tak
zwanych inhibitorów single-site. Działanie fungicydów typu single-site polega na
zablokowaniu przez substancję aktywną funkcjonowania konkretnego rodzaju
białka, prowadzące do zatrzymania wybranych procesów fizjologicznych zachodzących w komórce grzyba. Wśród mechanizmów grzybobójczego działania fungicydów typu single-site wymienia się między innymi zaburzenia: syntezy kwasów
nukleinowych (fenyloamidy), mitozy i podziałów komórkowych (benzimidazole),
oddychania (strobiluryny), syntezy aminokwasów i białek (anilino-pirymidyny),
steroli (imidazole, triazole), składników ścian komórkowych (karbamaty), czy sygnalizacji komórkowej (fenylopirole, dikarboksymidy) [FRAC 2012]. Fungicydy
typu single-site są obecnie podstawą większości systemów ochrony roślin. Najczęściej są to substancje bezpieczne dla roślin, o działaniu wgłębnym lub systemicznym, zapewniającym długi okres ochrony roślin przed szerokim spektrum
grzybów chorobotwórczych. Ze względu na ich silne, kierunkowe działanie przeciwgrzybicze stosowane są w stosunkowo niewielkich ilościach [Ma i Michailides
2005; Russell 2005]. Niestety, mimo wielu zalet fungicydy single-site posiadają też
swoje wady. Do jednej z najważniejszych należy możliwość powstawania u grzybów szczepów odpornych. Z tego względu coraz większe znaczenie odgrywa racjonalne stosowanie środków grzybobójczych, które ma zapewnić maksymalnie długą skuteczność stosowanych preparatów przez minimalizację możliwości rozwoju
tego zjawiska [Ma i Michailides 2005].
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3. Przyczyny odporności grzybów na fungicydy
Poszczególne gatunki grzybów różnią się pomiędzy sobą fizjologią. Wpływa to
na zdolność wytwarzania szczepów odpornych. Wyższe ryzyko powstawania odporności występuje u patogenów o dużej zmienności genetycznej, krótkim cyklu
rozwojowym, obfitej sporulacji, bezbarwnych zarodnikach mogących szybko rozprzestrzeniać się np: Botrytis, Blumeria, Cercospora, Erisiphe [Deising i wsp. 2008].
Ryzyko powstawanie szczepów grzybów odpornych na fungicydy może różnić
się także między regionami upraw. Spowodowane jest to innymi warunkami do
rozwoju grzybów (np. częstszymi opadami, wyższą wilgotnością oraz temperaturą sprzyjającą rozwojowi poszczególnych gatunków grzybów), oraz związaną
z tym inną intensywnością ochrony roślin. Zjawisku sprzyja długotrwałe stosowanie tych samych substancji czynnych lub substancji o podobnym mechanizmie
działania grzybobójczego na dużych obszarach upraw. Należy podkreślić, że ryzyko uodporniania się patogenów jest różne dla poszczególnych klas fungicydów.
Do grup fungicydów charakteryzujących się wysokim ryzykiem możemy zaliczyć
np. benzimidazole (MBC), fenyloamidy (PA) i strobiluryny (QoI), średnim DMI
(triazole) i SDHI, a niskim morfoliny [FRAC 2012].
Przyczyny nabywania odporności na fungicydy przez grzyby patogeniczne
dla roślin są różne. Najczęściej odporność wywołana jest zmianą w strukturze
białka docelowego dla fungicydu (targetowego), wynikającą z pojawienia się
w DNA kodującym to białko mutacji. Mutacje w komórkach grzybów powstają
spontanicznie lub pod wpływem czynników zewnętrznych jak światło UV, czy
substancje chemiczne [Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides 2005]. Wśród innych czynników mogących powodować wzrost odporności izolatów grzybów na
fungicydy wymienia się zwiększenie ekspresji (syntezy) białek targetowych dla
fungicydów oraz syntezę alternatywnych enzymów, zastępujących funkcję tych,
które blokowane są przez fungicydy [Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides 2005,
Pieczul i Perek 2015]. Kolejne przyczyny dotyczą wzrostu ekspresji białek, które powodują usunięcie fungicydów z komórek grzyba na zewnątrz. Uczestniczą
w tym białka transportowe ABC i MFS. Transportery ABC (ATP-Binding Cassette) są dużą grupą, konserwatywnych białek umiejscowionych w błonie komórkowej, błonach organelli np. wakuoli, reticulum endoplazmatycznego, peroksysomów oraz mitochondriów. Transportery MFS (Major Facilitator Superfamily)
są białkami umiejscowionymi wyłącznie w błonie komórkowej. Obydwie grupy
transporterów wychwytują i usuwają szeroki zakres substratów (alkaloidy, peptydy, sterole, flawonoidy). Ich udział w usuwaniu fungicydów z komórek opisany
został u wielu gatunków grzybów (Aspergillus, Botrytis, Penicillium). Działalność
białek transportowych często związana jest ze zjawiskiem jednoczesnej, podwyż-
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szonej odporności na wiele substancji, należących do różnych grup chemicznych
fungicydów (odporność MDR – multi-drug resistance) [Deising i wsp. 2008; Ma
i Michailides 2005]. Zjawisko to obserwuje się coraz częściej u grzybów patogenicznych dla roślin i może stanowić zagrożenie dla skutecznej kontroli patogenów. Szczepy odporne na fungicydy, posiadające podobne cechy fizjologiczne jak
izolaty wrażliwe (ilości powstających zarodników, stopień patogeniczności, przeżywalności sezonu zimowego) mogą bardzo długo utrzymywać się w środowisku
rolniczym. Odporność może być potem dziedziczona i stać się cechą populacji
[Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides 2005]. Zjawisko takie jest doskonale widoczne w przypadku powszechnie występującej odporności na benzimidazole
u Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis (łamliwość źdźbła zbóż) czy
Cercospora beticola (chwościk buraka) [Pieczul i Perek 2013, Pieczul i Korbas
2014]. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem coraz częściej obserwowanym u izolatów grzybów patogenicznych jest odporność krzyżowa. Zjawisko polega na jednoczesnym wykształceniu odporności na wiele fungicydów, których działanie dotyczy tego samego mechanizmu oporu. Zjawisko to w znacznym stopniu wyklucza zastępowanie środków chemicznych w obrębie grupy chemicznej, np. triazoli
innymi triazolami [Avenot i Michailides 2007; Karaoglanidis i Thanassoulopoulos
2003, Pieczul i Łacka 2015].
FUNGICYDY MBC (benzimidazole)
Fungicydy z grupy MBC - Methyl Benzimidazole Carbamates (benzimidazole
oraz tiofanaty) są niewielką grupą fungicydów wprowadzonych do rolnictwa pod
koniec lat 60-tych (tiabendazol 1964, benomyl 1968) oraz w latach 70-tych (fuberidazol 1970, tiofanat metylu 1970, karbendazym 1976). Początkowo, ze względu
na szerokie działanie grzybobójcze wykorzystywane były chętnie do ochrony wielu rodzajów upraw roślin rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych. Fungicydy
MBC działają poprzez połączenie fungicydu z białkiem b-tubuliny, co hamuje
budowę centromeru, transport chromosomów, podziały komórkowe oraz funkcjonowanie cytoszkieletu komórkowego [Davidse 1986]. Niestety wiele gatunków
grzybów bardzo szybko uodporniło się na substancje czynne z tej grupy. Szczepy
gatunków grzybów charakteryzujące się dużą liczbą cykli infekcyjnych jak Venturia inaequalis (parch jabłoni), czy Botrytis cinerea (szara pleśń) potrzebowały
około 2 lat od momentu zastosowania benomulu na wykształcenie pełnej odporności [Deising i in. 2008]. U patogenów o mniejszej liczbie cykli infekcyjnych
w ciągu roku odporność na benzimidazole pojawiła się później np. u O. acuformis
i O. yallundae po około 10 latach od momentu rozpoczęcia stosowania benomylu,
a u Rhynchosporium secalis (rynchosporioza zbóż) po 15 latach [Albertini i wsp.
1999; FRAC 2013].
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Obecnie wśród gatunków, u których stwierdzono obecność szczepów odpornych na fungicydy MBC wymienia się ważne gospodarczo patogeny jak: Alternaria alternata (alternarioza), Ascochyta pinodes, A. pisi (askochytoza liści grochu),
B. cinerea, C. beticola, Colletotrichum gloeosporioides, C. lindemuthianum (antraknoza) Erisiphe graminis (mączniak prawdziwy zbóż), Fusarium spp. (zgorzele
podstawy źdźbła i fuzariozy), Microdochium nivale (pleśń śniegowa), O. acuformis, O. yallundae, Pyrenophora teres (plamistość siatkowa jęczmienia), Pyrenophora tritici-repentis (brunatna plamistość liści), Rhizoctonia solani (rizoktonioza
ziemniaka), Rhynchosporium secalis (rynchosporioza), Sclerotinia sclerotiorum
(zgnilizna twardzikowa), Septoria tritici (septorioza paskowana liści pszenicy),
Ustilago hordei (głownia zwarta jęczmienia), V. inequalis i inne [FRAC 2013]. Badania laboratoryjne prowadzone w Zakładzie Mikologii Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu wskazują, że odpornych na
benzimidazole było: 90% izolatów C. beticola, 98% izolatów O. acuformis i 70%
izolatów O. yallundae (izolaty zbierane w latach 2010-2014) [Pieczul i Perek 2013,
Pieczul i Korbas 2014].
Podstawową przyczyną powstawania odporności na fungicydy z grupy benzimidazoli są mutacje punktowe, które powodują zmianę sekwencji aminokwasów
w miejscu wiązania fungicydu z białkiem b-tubuliny [Albertini i wsp. 1999; Davidson i wsp. 2006; Ma i Michailides 2005]. Wśród najczęstszych mutacji wymienia
się: Glu198Ala/Gln/Gly/Lys/Val, Phe200Tyr, i Leu240Phe [Albertini i wsp. 1999;
Ma i Michailides 2005, Pieczul i Piszczek 2012]. Różne substytucje w tym samym
kodonie mogą wpływać na różnice w zakresie odporności [Albertini i wsp. 1999].
U izolatów Monilinia fructicola (brunatna zgnilizna drzew pestkowych) mutacja
w kodonie 6 powoduje niski, a w 198 wysoki stopień odporności [Ma i wsp. 2003].
W rzadkich wypadkach odporność na benzimidazole nie jest związana z mutacjami w genie b-tubuliny [Kawchuk i wsp. 2002]. Mutanty oporne na benzimidazole
często są zdolne do funkcjonowania w środowisku rolniczym, nawet po zaprzestaniu stosowania benzimidazoli [Karaoglanidis i wsp. 2003; Leroux i wsp. 2013].
FUNGICYDY QoI (strobiluryny)
Fungicydy QoI – Quinone outside Inhibitors potocznie nazywane strobilurynami są jedną z nowszych, a zarazem częściej używanych w ochronie roślin
grup fungicydów. Na rynek preparatów służących ochronie roślin wprowadzone
zostały po roku 1990. Strobiluryna jest substancją pochodzenia naturalnego. Jest
syntetyzowana przez grzyb kapeluszowy Strobilurus tenacellus, co ma zapewnić
zahamowanie rozwoju w jego otoczeniu grzybów konkurencyjnych. Ze względu
na szybki rozkład na świetle substancja ta nie jest stosowana w ochronie roślin.
Firmy chemiczne zastąpiły ją substancjami trwalszymi o podobnej budowie
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chemicznej i właściwościach. Fungicydy te ze względu na swoje właściwości wykorzystywane są do zwalczania wielu patogenów roślin uprawnych, przynosząc
dodatkowe korzyści w postaci stymulacji wzrostu roślin. Do substancji czynnych
z tej grupy należą m.in.: azoksystrobina (1992), piraklostrobina (2000), dimoksystrobina (2003), fluoksyastrobina (2002), pikoksystrobina (2001), piraklostrobina
(2000), krezoksym metylu (1996). Niestety strobiluryny należą do fungicydów
o wysokim ryzyku powstawania odporności u grzybów. Już po 2 latach stosowania strobiluryn w zwalczaniu E. graminis, czy P. viticola wykryto pierwsze, szczepy
odporne [Deising i wsp. 2008; Haeney i wsp. 2000].
Działanie fungicydów QoI polega na hamowaniu procesów oddechowych zachodzących w mitochondriach, przez połączenie się z cytochromem b, należącym
do III kompleksu oddechowego. Powoduje to zablokowanie transferu elektronów
oraz zahamowanie syntezy ATP. Wywołany niedobór energetyczny skutkuje zahamowaniem wielu procesów życiowych jak wzrostu grzybni, wytwarzania zarodników konidialnych i ich kiełkowania [Fernandez-Ortuno i wsp. 2008].
Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień na temat identyfikacji szczepów
odpornych u kolejnych gatunków grzybów chorobotwórczych. Wśród patogenów, u których wykryto odporność na strobiluryny wymienia się między innymi:
A. alternata, A. solani (alternarioza ziemniaka), B. cinerea, C. beticola, C. gloeosporioides E. graminis, M. nivale, P. teres, P. tritici-repentis, R. secalis, S. tritici, Ustilago
maydis (głownia kukurydzy) oraz V. inequalis [FRAC. 2013]. W Polsce do patogenów, u których coraz częście obserwowana jest odporność na strobiluryny należą
M. graminicola i V. inaequalis [Broniarek-Niemiec i Bielenin 2007; Pieczul 2015]
Głównym mechanizmem nadającym odporność patogenom na strobiluryny
są mutacje w genie cytochromu b: Gly143Ala, Fen129Leu lub Gly137Ala [Bolton i wsp. 2013; Fernandez-Ortuno i wsp. 2008; Malandrakis i wsp. 2011, Pieczul
2015]. Mutacje w kodonie 129 i 137 powodują mniejszy stopień odporności, niż
w kodonie 143. Wśród innych mechanizmów wzrostu odporności grzybów na
strobiluryny wymienia się usuwanie fungicydów z wnętrza komórek przy pomocy
białek transportowych ABC i MNS lub wzrost aktywności alternatywnej oksydazy (AOX) [Fernandez-Ortuno i wsp. 2008, Pieczul i Perek 2015]. AOX jest enzymem łańcucha transportu elektronów u roślin i grzybów, związanym z wewnętrzną błoną mitochondrialną. Stanowi alternatywną do szlaku oksydazy cytochromu
c trasę przepływu elektronów w łańcuchu oddechowym. Szlak ten generuje 60%
mniej energii niż zwykły szlak oddechowy, przez co mutanty mogą być w gorszej
kondycji fizjologicznej (wytwarzają mniej zarodników i są mniej patogeniczne)
[Fernandez-Ortuno i wsp. 2008; Wood i Hollomon 2003].
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FUNGICYDY SDHI
Fungicydy SDHI – Succinate Dehydrogenase Inhibitors, podobnie jak QoI są
stosunkowo nową grupą fungicydów. W Polsce do najczęściej wykorzystywanych
substancji należą: bixafen (2006), boskalid (2002), fluopyram (2008), izopyrazam
(2008) pentiopyrad (2003). Działanie grzybobójcze fungicydów polega na hamowaniu procesów oddechowych zachodzących na II kompleksie oddechowym,
konkretnie działanie dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) [Horsefield i wsp.
2006]. Niestety fungicydy SDHI należą do substancji, na które grzyby mogą dość
szybko nabywać odporność. Spowodowane jest to mutacjami punktowymi w genach podjednostek B, C i D dehydrogenazy bursztynianowej [Avenot i Michailides 2010].
U grzybów opisany został szereg mutacji odpowiedzialnych za to zjawisko.
Do dotychczas zidentyfikowanych należą w podjednostce B: Pro225Leu/Thr/Phe,
Asn230Ile, His249Tyr/Leu/Asn, His252Leu, His267Tyr/Arg/Leu, His272Leu/Tyr/
Arg, His277Tyr/Arg, w podjednostce C: Thr90Ile, His134Arg, His152Arg i Ile269Val/Cys oraz w podjednostce D: Asp123Glu, Asp124Glu, Asp132Arg, Asp/
His133Arg, Asn230Ile [Avenot i Michailides 2010]. Badania modelowania białek
wykazują, że wszystkie mutacje umieszczone są wewnątrz lub w pobliżu miejsca
wiążącego ubichinon i prowadzą do zmniejszenia lub utraty jego powinowactwa
do fungicydów. Zazwyczaj szczepy odporne na SDHI wykazują oporność krzyżową na pozostałe fungicydy z grupy. Wrażliwość na poszczególne fungicydy może
się znacznie różnić, w zależności od miejsca mutacji i podjednostki SDH. Badania
parametrów fizjologicznych mutantów odpornych na fungicydy SDHI wykazują,
że nie zawsze posiadają one zredukowaną zdolność sporulacji, kiełkowania zarodników i wytwarzania form przetrwalnikowych [Avenot i Michailides 2007].
Do patogenów, u których wykryto odporność na tą grupę fungicydów należą
patogeny roślin uprawnych takie jak: A. alternata, Corynespora cassiicola (korynesporoza dyniowatych) Didymella bryoniae (czarna zgnilizna zawiązków i pędów
roślin dyniowatych), S. tritici, S. sclerotiorum, Ustlago maydis (głownia kukurydzy) oraz Ustilago nuda (głownia pyląca jęczmienia) [Avenot i Michailides 2007;
FRAC 2013].
FUNGICYDY DMI (triazole)
Fungicydy DMI – DeMethylation Inhibitors (triazole) należą do dużej grupy
fungicydów wykorzystywanej w rolnictwie od lat 70-tych. Do substancji czynnych zarejestrowanych w Polsce należą m.in.: cyprokonazol (1989), epoksykonazol (1993), flusilazol (1984), imazalil (1977), metkonazol (1994), propikonazol
(1980), tebukonazol (1988), terakonazol (1990) i prochloraz (1977). Działanie
fungicydów DMI polega na specyficznym wiązaniu z 14-dimetylazą sterolu, enzy-
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mem uczestniczącym w syntezie prekursora ergosterolu. Ergosterol jest głównym
składnikiem błony komórkowej grzybów, uczestniczy w utrzymywaniu płynności
oraz stabilności membran. Skutkiem zahamowania prawidłowego funkcjonowania dimetylazy jest gromadzenie intermediatów ergosterolu, takich jak lanosterol,
co prowadzi do zmian funkcjonowania i struktury błony komórkowej [Lepesheva
i Waterman 2007].
Pojawienie się odporności grzybów na fungicydy DMI może być spowodowane mutacjami punktowymi w genie dimetylazy sterolu (Cyp51). Dotychczas
opisanych zostało kilkanaście mutacji (Val136Ala, Val136Cyt, Tyr137Phe, Phe180Leu, Ile138Val, Ala379Gly, Ser 524Thr) warunkujących wzrost odporności
na fungicydy DMI, u różnych gatunków grzybów [Cools i Fraje 2008; Wynard
i Brown 2005]. Inną przyczyną odporności jest wzrost poziomu ekspresji genu
Cyp51 [Bolton i wsp. 2012; Ma i Michailides 2005; Nikou i wsp. 2009]. Zjawisko takie obserwowane jest u grzybów z rodzaju Penicillium, Venturia, Monilinia
[Schnabel i Jones 2001]. Kolejną z przyczyn wzrostu odporności grzybów na DMI
jest efektywne działanie białek transportowych ABC i MFS [Deising i wsp. 2008].
Izolaty o zwiększonej odporności na triazole mogą być upośledzone w funkcjach
fizjologicznych, co zapobiega w niektórych wypadkach wzrostowi ich występowania w populacji.
Do gatunków grzybów patogenicznych dla roślin, u których stwierdzono
obecność szczepów o zwiększonej odporności na fungicydy DMI zalicza się: B. cinerea, C. beticola, C. gloeosporioides, E. graminis, F. graminearum, M. fructicola,
O. acuformis, O. yallundae, P. teres, P. tritici-repentis, R. secalis, S. tritici, U. maydis,
V. inequalis i inne [FRAC 2013]. Badania wykonane w Zakładzie Mikologii IOR-PIB wskazują, że około 20-30% izolatów C. beticola charakteryzuje się podwyższoną odpornością na triazole. Do innych gatunków, u których zidentyfikowano
szczepy charakteryzujące się podwyższona odpornością na triazole w Polsce należą Oculimacula spp., M. graminicola [Pieczul i Korbas 2014, Pieczul i Perek 2013].

4. Podsumowanie
Stosowanie fungicydów jest niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości plonów.
Grzyby dostosowują się jednak do niekorzystnych dla nich czynników takich jak
stosowanie fungicydów, co prowadzi do zmniejszenia ich wrażliwości na stosowane substancje czynne. Pojawianie się odporności na fungicydy jest zjawiskiem
powszechnym u wielu gatunków grzybów patogenicznych dla roślin. Zwiększenie
odporności wywołane jest najczęściej mutacjami w genach białek targetowych dla
fungicydów lub zmianami ekspresji genów tych białek, syntezą białek zastępujących
funkcję blokowanych przez fungicyd lub usuwających toksyny z wnętrza komórek.

Przyczyny odporności na fungicydy grzybów patogenicznych dla roślin

91

Mutanty odporne na fungicydy mogą być trwale obecne w populacji patogena, jeżeli nie wykazują obniżenia kondycji fizjologicznej. Wprowadzenie monitorowania
odporności, znajomość jego przyczyn oraz stosowanie praktyk mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku jak np. stosowanie preparatów złożonych, zawierających substancje czynne należące do różnych grup fungicydów, czy też naprzemienne używanie tych substancji, pozwala na lepsze zarządzanie ochroną upraw
i zapewnia dłuższą skuteczność stosowanych substancji czynnych.
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STRESZCZENIE

Ochrona upraw przed grzybami patogenicznymi dla roślin jest jednym z podstawowych elementów zapewniających wysokie plony. Niestety, odporność na fungicydy jest
zjawiskiem coraz częściej występującym u patogenów. Przyczyną zaniku ochronnego
działania stosowanych substancji czynnych są najczęściej mutacje w genach białek targetowych dla fungicydów. Do innych czynników powodujących wzrost odporności grzybów
na fungicydy zalicza się m.in. zwiększenie ekspresji w/w białek, syntezę alternatywnych
enzymów zastępujących funkcje blokowanych enzymów lub usuwanie z komórek fungicydów przez transportery ABC i MFS. Obecnie, ze względu na wzrost częstości tego
zjawiska coraz większe znaczenie odgrywa stosowanie fungicydów zgodnie z praktykami
zapobiegającymi powstawaniu odporności u grzybów.
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THE REASONS OF FUNGICIDE RESISTANCE OF PLANT PATHOGENIC FUNGI
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Crop protection against plant pathogenic fungi is one of the basics ensuring high
yields. Unfortunately, resistance to fungicides has the tendency to occur more frequently.
The causes of the decline of active substances protective effect are usually mutations in
genes of fungicide target proteins. The other factors of increasing resistance level include
overexpression of target protein, synthesis of alternative enzymes replacing functions of
inhibited enzymes or removal of fungicides from cells by ABC and MFS protein transporters. Currently, due to the increased incidence of this phenomenon is important to use
fungicides according to practices preventing the formation of fungi resistance.
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NAWOŻENIE, WYZWANIE DLA DORADZTWA,
NA PRZYKŁADZIE SADOWNICTWA REGIONU
RADOMSKIEGO
1. Wstęp
Trudno przecenić rolę nawożenia w nowoczesnym rolnictwie. Zakładając, że
nie popełniono kardynalnego błędu w doborze stanowiska to w przeciętnym roku
nawożenie jest z pewnością najważniejszym z czynników wpływających na plony.
W dodatku nawożenie ma też istotne znaczenie w integrowanej ochronie obowiązującej jako system produkcji od 1 stycznia 2014 r. Dlatego też prawidłowe i skuteczne nawożenie powinno być jednym z priorytetów w działalności doradczej.

2. Krótka charakterystyka gospodarstw sadowniczych w Polsce
Niektóre problemy związane z nawożeniem będą prześledzone na podstawie
gospodarstw sadowniczych. Sadownicy, a zwłaszcza producenci jabłek, jako grupa
uważają się za elitę rolnictwa. Weźmy pod uwagę konieczne inwestycje, niezbędne
w towarowym sadownictwie, wyższe niż w wielu innych dziedzinach rolnictwa.
Na przykład według obliczeń autora artykułu, koszt założenia 1ha sadu jabłoniowego w gospodarstwie 10 ha, wraz z niezbędnym minimalnym wyposażeniem
(ciągnik, opryskiwacz, mniejszy sprzęt) jest to kwota rzędu 80 tys. zł. Do tego
dochodzi infrastruktura (przechowalnia, urządzenia sortujące) bez względu na to
czy zlokalizowana jest w gospodarstwie, czy poza nim, 100 tys./ha. Jeżeli weźmiemy pod uwagę konieczną wiedzę, specjalistyczne doradztwo itp. zrozumiemy, że
nie łatwo jest wybić się w tej dziedzinie na znaczącą pozycję na globalnym rynku
owoców. A w 2013 r. Polska była największym eksporterem jabłek na świecie.
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Właściciele gospodarstw produkujących jabłka nie stanowią jednolitej grupy
zawodowej. W Polsce mamy 3 grupy sadów [Makosz 2014]. Pierwsza z nich to
liczne i niewielkie, najczęściej ekstensywne sady przydomowe, na powierzchni
ok. 40 tys. ha. Produkują one owoce na własne potrzeby i w latach urodzaju (bardzo często występuje tu przemienność owocowania) dla przetwórstwa. Średnie
plony w tych sadach szacowane są na 5 do 8 t/ha. Druga to sady o niskim i średnim poziomie intensywności, zajmujące ok. 100 tys. ha, z plonami ok. 13-15
t/ha. Gospodarstwa te w przeciętnych latach mają znaczący udział w eksporcie,
zaopatrują lokalne rynki, są też największym dostawcą owoców dla przetwórstwa.
Grupa trzecia to sady najbardziej intensywne. Zajmują ok. 40 tys. ha, osiągają
średnią wydajność 40 – 45 t/ha. Realizują one połowę do 2/3 eksportu, zaopatrują
w owoce krajowe sieci sprzedaży detalicznej, supermarkety, dyskonty. Właściciele
tych właśnie sadów, są najczęściej członkami grup producenckich, które obejmują
ok. 6% ogrodniczych gospodarstw towarowych. Dzięki temu zazwyczaj mają oni
możliwość korzystania z zaplecza logistycznego i przygotowywania dużych partii
owoców.

3. Zarys sytuacji w nawożeniu sadów na podstawie wyników analiz
prób glebowych
W przeprowadzonej analizie pod uwagę wzięto wyniki badań próbek gleby
z roku 2008 i 2013 z losowo wybranych 100 pól w każdym roku, z pośród dostarczonych do badań w laboratorium CDR w Radomiu. Trzeba zauważyć, że
przeprowadzone porównywanie nie upoważnia do wyciągania wniosków dotyczących całego rolnictwa czy wszystkich gospodarstw sadowniczych, ale daje sygnał, wart zastanowienia. Przyczyną jest to, że choć znana jest zasada pobierania
próbek gleby do analiz raz na 3, 4 lata, nie jest ona respektowana w powszechnej
praktyce. Znane są gospodarstwa sadownicze, które wykonują różnego typu analizy zaopatrzenia roślin w składniki odżywcze kilka razy do roku, co uzasadnione
jest bardzo wysoką jakością produkcji jak i wysokimi plonami. Większość jednak
gospodarstw bada glebę nieregularnie, znacznie rzadziej niżby należało, czego
skutkiem są stwierdzane nieprawidłowości, stosunkowo niskie plony i mierna ich
jakość. Ponadto pola, o których mowa, reprezentują stosunkowo niewielki obszar
w centralnej Polsce, nie koniecznie reprezentatywny dla innych obszarów.
Pierwsze, co zwraca uwagę na wylosowanych polach w 2013 r., to znaczna
ilość planowanych, a czasem nowo założonych plantacji borówek amerykańskich (28%). Mimo wzrostu popularności tych jagód wśród klientów, przyrost
powierzchni uprawnych znacznie wyprzedza wzrost zamożności naszego społeczeństwa, a prawdopodobnie też aktualne możliwości eksportu. W 2008 roku
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brak było informacji o przeznaczeniu wielu pól, w każdym razie pola przeznaczone pod borówkę trafiały się sporadycznie. Już w 2014 roku notowano obniżenie
cen zbytu borówek, co sygnalizuje nasycanie się rynku. Zanim nastąpi całkowite
załamanie cen i produkcji należałoby pomyśleć o organizacji rynku, aby możliwe
było przygotowanie dużych, jednolitych partii owoców i o nowych kierunkach
zagospodarowania. Jest to zadanie dla agencji rządowych, z wykorzystaniem doradców terenowych.
Kolejny problem, jaki odkrywają próby glebowe to niepokojąco duży udział
gleb kwaśnych, poniżej optimum pH dla poszczególnych upraw na polach nie
przeznaczonych pod borówkę amerykańską, która z kolei wymaga gleb bardzo kwaśnych. Takich pól było 76% w 2013 r., wobec 72 % w 2008. Wśród gleb
kwaśnych duży udział mają pola b. kwaśne – pH poniżej 5 odpowiednio 2013.
r. 47%, 2008.-46%. Takie pH, szczególnie bardzo kwaśne z powodu uwsteczniania się niektórych składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu, lecz także azotu,
potasu, wapnia, magnezu, siarki, molibdenu, stawia pod znakiem zapytania sens
i rentowność produkcji roślinnej.
Spośród makroelementów pozornie najlepsza jest sytuacja z fosforem.
W 2013 r. pól z poziomem poniżej optimum było 10 % natomiast w 2008 r. 6%.
Pozornie, gdyż o wiarygodności wyników badań decyduje sposób pobrania prób
glebowych. Wśród poprawnie pobranych prób gleby, a więc z dwóch warstw ornej i podornej zdarzały się wyniki w warstwie górnej 40 mg fosforu w 100 g gleby – a więc 10. krotne przekroczenie stanu wysokiego tego nawozu, natomiast
na tym samym polu w warstwie dolnej, a więc tam gdzie znajdują się korzenie
włośnikowe, gdzie roślina pobiera składniki odżywcze 0,5 mg więc ostry deficyt,
poziom bliski zerowego. Pokazany wyżej wynik analizy gleby wskazuje także jak
bardzo istotne jest prawidłowe pobieranie prób gleby, czego istotnym elementem, w przypadku roślin sadowniczych wiele lat rosnących na jednym stanowisku
i najczęściej głęboko korzeniących się, jest uwzględnianie dwóch warstw. Możemy także zauważyć, jak bardzo mylące może być dostarczenie do analizy gleby
tylko z wierzchu. Mimo stałego instruktażu prowadzonego przez laboratorium
nieprawidłowo pobrane próby, a więc z jednej warstwy, na analizowanych polach,
w 2013 r. dotyczyły 70 % pól, w 2008 r. 32%. Cytowane wyniki są skutkiem tego,
że w najczęściej stosowanych nawozach fosfor nie przemieszcza się w glebie. Czyli
wysiany na powierzchnię gleby tam pozostaje. Nie tylko jest niedostępny dla roślin, a więc wydatek na te nawozy idzie na marne, ale też stanowi bardzo poważne
zagrożenie dla środowiska. Ze zmywaną, czy wywiewaną wierzchnią warstwą gleby trafia do zbiorników wodnych, do wód płynących i w konsekwencji do Bałtyku.
Razem z azotem, który do gleb trafia często nie w porę, lub w nadmiarze stanowi
jedno z największych zagrożeń dla życia w wodach. Dlatego zaleca się nawożenie
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fosforowe, a na lepszych glebach także potasowe, wykonywać przed sadzeniem
roślin sadowniczych, dokładnie mieszając z glebą zabiegami uprawowymi. Niekorzystne były także wyniki zasobności w inne makroelementy. I tak poziom pól
z zasobnością potasu poniżej optimum (a często b. niską) w latach 2013 i 2008
wynosił odpowiednio 60 i 54 % a magnezu 38 i 37%. Trzeba zauważyć, że oba
te nawozy, na glebach lżejszych są stosunkowo łatwo wymywane do głębszych
warstw, dlatego konieczne jest systematyczne uzupełnianie braków. O wadze problemu świadczy fakt, że w jednym z doświadczeń [Tyburski 2007], przy bardzo
niskim stanie zaopatrzenia pól w potas, po uzupełniającym nawożeniu osiągnięto ponad 10 krotny wzrost plonów. Wymieniona tu niska zasobność w składniki
pokarmowe związana jest także (tutejsze laboratorium tego nie bada) z bardzo
niskim poziomem próchnicy w glebach.
W obu analizowanych latach poniżej 10% pól wykazywało jednocześnie stan pH
w granicach optimum oraz zadowalający poziom zaopatrzenia w makroelementy.

4. Podsumowanie
Przedstawiona powyżej sytuacja na polach sadowniczych wskazuje na jedną
z istotnych przyczyn wspomnianego już [Makosz 2014] zróżnicowania plonów,
a zarazem dowodzi, jak wiele ma do zdziałania doradztwo. Alternatywą zmian
może być bankructwo nierentownych gospodarstw, czyli niebezpieczeństwo likwidacji polskiej wsi. Cytowane tu obserwacje i tendencje nie napawają optymizmem. Na wielu spotkaniach dominuje opinia, że wspomaganiem przemian
w rolnictwie w publicznym doradztwie rolniczym nie ma kto się zajmować (zdecydowany spadek zatrudnienia), nie ma kiedy (niedostateczne wsparcie państwa
zmusza do podejmowania działalność gospodarczej) i nie ma za co. Przykładem
może być dotacja państwowa w granicach czterdziestu kilku procent budżetu ODR [Konferencja 2012] Trudno się więc dziwić, że duża część najlepszych,
najbardziej wydajnych gospodarstw korzysta z doradztwa prywatnego, często
z udziałem doradców zagranicznych. Konieczne są zdecydowane zmiany polityki
Państwa w tym zakresie.
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POZYTYWNA ROLA OWADÓW W GOSPODARCE
I ŻYCIU CZŁOWIEKA
1. Wstęp
Owady wykazują największą bioróżnorodność i stanowią największą biomasę
na kuli ziemskiej. Opisano już blisko milion gatunków owadów, a prawdopodobnie stanowi to znacznie mniej, niż połowę żyjących na świecie przedstawicieli tej
gromady. Owady mogą pełnić różne role w gospodarce i życiu człowieka. W niniejszej pracy przybliżona zostanie ich rola pozytywna.
Owady stanowią też najważniejszą i najgroźniejszą grupę szkodników roślin
uprawnych, jednakże nie ta ich działalność jest celem obecnego opracowania,
a ich znaczenie w wielu dziedzinach gospodarki człowieka oraz zagrożenie jakie
stanowią bezpośrednio dla ludzi i zwierząt gospodarskich.

2. Rola owadów w ograniczaniu liczebności szkodników
Ocenia się, że na świecie na roślinach uprawianych przez człowieka występuje około 100 tys. gatunków owadów, ale zaledwie około 5% z nich powoduje
straty ekonomiczne i wymaga zwalczania. Liczebność przedstawicieli pozostałych
gatunków jest na poziomie nie zagrażającym uprawom i jest regulowana poza
czynnikami abiotycznymi np. warunkami klimatycznymi, poprzez ich wrogów
naturalnych, którymi są pasożytnicze i drapieżne gatunki owadów.
Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z faktu występowania tego procesu samoregulacji, ale właśnie wykorzystanie tego zjawiska leży u podstaw integrowa1 Wkład pracy: Jan Boczek – 65%, Grzegorz Pruszyński – 35%

Pozytywna rola owadów w gospodarce i życiu człowieka

99

nej ochrony roślin [Pruszyński 2013]. Zarówno w Załączniku III do Dyrektywy
2009/128/WE [Dyrektywa 2009] jak i w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin [Rozporządzenie
2013] znajdujemy zalecenie: ,,ochrona i stwarzanie warunków dla występowania
ważnych organizmów pożytecznych, np. poprzez stosowanie odpowiednich metod ochrony roślin lub wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji i poza nim”. Stworzenie lepszych warunków dla zwiększenia liczebności
owadów pożytecznych jest jednym z celów podjętego obecnie w krajach Unii Europejskiej programu „zazielenienia”.
Wzajemne powiązania i rola owadów drapieżnych i pasożytniczych w ograniczaniu nasilenia szkodników stały się i są przedmiotem wielu badań i publikacji, a jako przykład znaczenia parazytoidów w regulacji liczebności szkodników
można podać wyniki uzyskane przez Olszaka [2010]. Autor ten stwierdził m.in.,
że larwy i poczwarki pasynka jabłonika (Stigmella malella Stainton) i szrotówka
białaczka (Lithocolletis blancardella Fabr.) są pasożytowane i zabijane w ilości do
84% występującej populacji, a zwójek (Tortricidae spp.) do 93%.
Innym kierunkiem wykorzystania owadów pożytecznych jest ich introdukcja,
a więc wwożenie na tereny, gdzie dotychczas nie występowały, w celu zwalczania
zawleczonych lub miejscowych gatunków szkodników. W Polsce dobrym przykładem tego kierunku działalności jest sprowadzenie pasożyta bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum Hausmann) ośćca korówkowego (Aphelinus mali Hald.),
który całkowicie ograniczył występowanie w naszym kraju jak i w całej Europie,
tego groźnego szkodnika sadów, a przede wszystkim szkółek drzew sadowniczych. Podjęte w Polsce działania w zakresie introdukcji owadów pożytecznych
przedstawił Pruszyński [1989].
Trzeci wreszcie kierunek, to namnażanie i wypuszczanie gatunków pożytecznych w celu zwalczania szkodników, a olbrzymie sukcesy uzyskano tu w zwalczaniu
szkodników upraw szklarniowych i obecnie większość upraw warzyw szklarniowych
chroni się przed szkodnikami wpuszczając do szklarni ich wrogów naturalnych.
Wiele gatunków owadów wykorzystano też w biologicznym zwalczaniu chwastów
[Boczek i wsp. 2014]. Natomiast podstawą szerokiego wykorzystania owadów pożytecznych będzie powszechna ich znajomość i zachęcić należy do wykorzystywania
w tym celu dostępnej literatury [Tomalak, Sosnowska red. 2008].

3. Owady jako zapylacze roślin
Około 78% występujących na ziemi gatunków roślin jest owadopylna, przy
czym część z nich jest w pewnym stopniu samopylna (m.in. gorczyca, groch siewny, len, mak, proso, rzepak, rzepik, soja oraz wyka ozima), natomiast u innych
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gatunków uzyskanie plonu jest całkowicie lub prawie całkowicie uzależnione od
działalności zapylaczy (m.in. gryka, lucerna, koniczyna, owoce jagodowe, sady,
słonecznik i warzywa). Wśród owadów zdecydowanie najważniejszą rolę w zapylaniu roślin odgrywaja pszczoły (Apoidea), a w obrębie tej nadrodziny pszczoła
miodna (Apis mellifara L.), trzmiele oraz pszczoły dziko żyjące.
W gospodarce człowieka od wieków jest hodowana pszczoła miodna, ale najpierw hodowla ta miała na celu uzyskiwanie miodu i wosku, a dopiero w XX wieku
na pierwsze miejsce wysunęło się jej znaczenie jako zapylacza roślin, przy czym korzyści uzyskiwane z zapylania wielokrotnie przewyższają wartość produkowanego
miodu czy wosku [Pruszyński 2007, 2008]. Banaszak [1987] podaje, że przy pełnym
zapyleniu uzyskuje się wzrost plonu w porównaniu do przeciętnego m.in. koniczyny czerwonej o 50-80%, lucerny o 65%, a słonecznika i rzepaku do 30%.
Obok pszczoły miodnej dla celów zapylania roślin uprawianych w szklarniach
hodowane są trzmiele (Bombus spp.), dla zapylania sadów murarka ogrodowa
(Osmia rufa L.), a w zapylaniu nasiennej lucerny miesierka lucernówka (Megachile rotundata F.). Nie ma przesady w stwierdzeniu, że działalność owadów jako
zapylaczy jest podstawą zabezpieczenia wyżywienia ludzi na ziemi.

4. Owady jako służba sanitarna
Niektóre owady, zwane saprofagicznymi, pełnią w naszym środowisku rolę
służby sanitarnej. Owady te odżywiają się bowiem martwymi szczątkami organicznymi zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Wśród owadów
saprofagicznych występują również koprofagi (kałożercy) i nekrofagi (padlinożercy).
Do gatunków padlinożernych należą grabarze (Necrophorus spp.). Owady te
odżywiają się padliną lub zagrzebują ją w ziemi składając do niej jaja. Wylęgłe
larwy odżywiają się tą padliną i ją przetwarzają. Pełnią przez to w przyrodzie poważną funkcję sanitarną.
Natomiast w odchodach zwierzęcych i rozkładającej się substancji organicznej żyją gatunki Geotrupes spp. Dorosłe chrząszcze kopią pod nawozem głębokie
kanały, w których składają jaja i gromadzą nawóz zapewniając wylęgającym się
larwom pożywienie. W środowisku pełnią ważną funkcję sanitarną, a także glebotwórczą.
Bardzo liczne gatunki rozwijają się pod korą drzew, w kompoście, w glebie.
Przerabiają ten kompost, mieszają, rozdrabniają. W glebie przyczyniają się do humifikacji organicznych cząstek gleby, mieszają części organiczne z nieorganicznymi, poprawiają jej strukturę i użyźniają ją. W glebie ornej na 1 m2 można znaleźć
setki tysięcy owadów (zwłaszcza owady bezskrzydłe), ale także chrząszcze biega-
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czowate, kusakowate oraz sprężykowate (głównie larwy i poczwarki). W glebie
gnieżdżą się osy, trzmiele i pszczoły samotnice oraz mrówki.
W lasach, owadem o dużym znaczeniu dla ochrony środowiska, a także dla
ograniczenia liczebności szkodników jest mrówka rudnica (Formica rufa L.). Robotnice mają 4-9 mm długości, a samce i królowe osiągają długość do 11 mm.
Rudnice budują gniazda pod ziemią i nad ziemią, tworząc duże kopce z gałązek,
ziemi i igliwia. Odżywiają się różnorodnymi drobnymi zwierzętami, szczególnie
zaś owadami i ich larwami, które następnie przetransportowują do mrowiska.
Gdy ofiara jest większa, robią to wspólnie. Odżywiają się również spadzią. Mrówka rudnica odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Latem
mrówki jednego mrowiska zabijają ok. 50 tysięcy larw owadów, broniąc w ten
sposób las przed masowym ich rozmnożeniem. W czasie masowego pojawienia
się szkodników mrówki jednego mrowiska mogą zniszczyć nawet 10 mln owadów.
Ponadto mrówki usuwają martwe szczątki zwierząt, pełniąc rolę „czyścicieli” lasu.
W Polsce mrówka rudnica podlega ochronie częściowej. Ochroną objęte są
gniazda mrówek. Jest to w Polsce jedyny gatunek mrówki, który żądli i atakuje
ludzi, koty, psy, krowy, konie. Użądlenia powodują początkowo silny ból, a później świąd i powiększenie węzłów chłonnych pod pachami [Boczek, Lewandowski 2008].

5. Ochrona owadów i kwarantanna
Niektóre owady są u nas pod ochroną ścisłą (m.in. 15 gatunków ważek, 41 gatunków chrząszczy, 35 gatunków motyli, 13 gatunków błonkówek), a 2 gatunki
mrówek i dwa trzmieli są pod ochroną częściową. Natomiast zabiegami kwarantannowymi chronimy się przed przenikaniem do kraju gatunków owadów wcześniej u nas nie występujących (tzw. inwazyjnych), a stanowiących zagrożenie dla
roślin uprawnych, przenoszących patogeny, szkodliwych dla produktów żywnościowych oraz naszego środowiska. Jednym z ostatnich przykładów jest zawleczenie do naszego kraju zachodniej korzeniowej stonki kukurydzianej (Diabrotica
virgifera virgifera LeConte) – groźnego szkodnika kukurydzy.
We wszystkich krajach ustalone są listy gatunków kwarantannowych, których
wwóz na teren kraju jest zabroniony, a w przypadku przedostania się istnieje ustawowy obowiązek zwalczania takiego gatunku i nie dopuszczenia do jego rozprzestrzenienia się. Przegląd upraw i produktów przywożonych z zagranicy należy do
obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
natomiast obowiązkiem każdej osoby, a szczególnie doradców rolniczych, producentów rolnych i ogrodniczych jest informowanie pracowników Inspekcji o pojawieniu się na uprawie nieznanego gatunku agrofaga.
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Dla ochrony gatunków pożytecznych ważne znaczenie maja zapisy Ustawy
o środkach ochrony roślin z 2013 roku [Ustawa 2013]. W art. 35.1 ustawy czytamy, że ,,środki ochrony roślin należy stosować w ten sposób, aby nie stwarzać
zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska…”, a w p.3, że ,,użytkownicy profesjonalni stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej
ochrony roślin”.
Oddzielna grupa przepisów dotyczy ochrony pszczoły miodnej w czasie zabiegów chemicznych środkami ochrony roślin. Podporządkowanie się tym przepisom przez wykonawców zabiegów oraz zmiana w doborze stosowanych środków
ochrony roślin doprowadziły do bardzo znacznego ograniczenia liczby zatruć
pszczół.

6. Owady jako pokarm dla ludzi i zwierząt
Od niepamiętnych czasów owady stanowiły pokarm dla ludzi. Naliczono już
ponad 1500 gatunków owadów jadanych przez ludzi i są to najczęściej mrówki,
termity, gąsienice motyli, larwy i poczwarki dużych owadów. W 45 krajach Ameryki Południowej, Afryce, Australii na targach spotyka się dziesiątki gatunków
pieczonych lub duszonych owadów.
W ciele owadów jest dużo białka, nawet 77% porównywalnego jakością do
białek innych zwierząt, o wskaźniku strawności do 96%. Owady są także pospolitym pożywieniem ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Ponieważ owady szybko
pomnażają swoje populacje i wykorzystują różne odpadowe produkty roślinne
i zwierzęce, mogą tanio produkować białko zwierzęce. Termity zjadając makulaturę produkują mięso o zawartości 68% stosunkowo łatwo strawnego białka.
Szerzej zwalczanie owadów oraz owady jako pokarm dla ludzi omówili na łamach
Zagadnień Doradztwa Rolniczego [Boczek, Pruszyński 2013].

7. Owady w medycynie
Owady coraz częściej wykorzystywane są w medycynie sądowej. Ich określone
stadia, gatunki, lokalizacja pozwalają niekiedy ustalić miejsce i czas śmierci człowieka. Mogą pomagać w postępowaniu sądowym i ustaleniu okoliczności morderstwa. Siarkowodór, amoniak, kwas masłowy wabią owady do zwłok. Najpierw,
najszybciej zjawiają się muchówki plujkowate i mucha domowa, po 3 dniach
chrząszcze gnilikowate, po tygodniu muchówki sernicowate, po 2 tygodniach
chrząszcze skórnikowate [Boczek, Kordan 2007]. Jednym z dowodów na to, że
polscy oficerowie byli w Katyniu mordowani w kwietniu, a nie latem, był fakt
nieznajdowania śladów owadów w ich grobach i w ciałach.
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Owady wykorzystuje się także w procesie leczniczym. Do dzisiaj, także w Polsce hoduje się muchówki z rodzajów Phormia, Lucilia, Wohlfartia, których larwy
produkują allantoinę – pochodną mocznika, głównie ułatwiającą gojenie się ran
oraz przyspieszającą regenerację skóry. W niektórych krajach afrykańskich wykorzystuje się szczęki mrówek jako klamry spinające rany.

8. Owady w kulturze
Owady dostarczają człowiekowi podniet estetycznych i kulturowych. Stanowią często wzór czystości, pracowitości, doskonałej organizacji, czy metod obrony
przed wrogami. Zwłaszcza owady społeczne, pszczoły, mrówki i termity są pod
tym kątem badane i podziwiane. Bogactwo form owadów, budowy, barw i wydawane dźwięki bywają źródłem natchnienia i modelami dla artystów [Boczek,
Błaszak 2005]. Odgrywają pewną rolę w sztuce. W Brazylii i w wielu innych krajach dostępne są w handlu broszki i inne ozdoby wykonywane z kolorowych pokryw chrząszczy i skrzydeł motyli. Skarabeusz w starożytnym Egipcie symbolizował wędrówkę słońca po niebie i odrodzenie [Boczek 1999].

9. Inne wykorzystanie owadów
Obserwacje nad życiem, budową i zachowaniem owadów pozwalają na wykorzystywanie niektórych występujących u nich rozwiązań w technice i życiu człowieka. Np. niektóre ćmy, aby nie być zjedzone przez nietoperze wykształciły na
swojej powierzchni system łuseczek, wskutek czego nie są przez nietoperze znajdowane, gdyż echolokacyjne promienie nietoperzy są na tych łuseczkach wygaszane. To rozwiązanie wykorzystano przy budowie samolotów niewykrywanych
przez radary. Przed zimą owady produkują w swoich organizmach dwa cukrole:
sorbitol i glicerynę, aby ich tkanki nie zamarzały. Podobnie zabezpieczamy chłodnice naszych samochodów [Boczek 2008; 1999].
Obecnie coraz częściej badane są procesy fizjologiczne owadów, gdyż procesy
zachodzące w ich tkankach są podobne do zachodzących w naszych organach.
Dotyczy to na przykład procesów starzenia się tkanek [Boczek, Błaszak 2006;
Boczek, Lewandowski 2007], różnych zjawisk związanych z dziedziczeniem, filogenetycznym pokrewieństwem, ekologią środowiskową i powiązań z patogenami.
Porównując DNA owadów zatopionych w bursztynie przed milionami lat poznaje
się faunę tamtych epok, ustala się filogenezę i ewolucję zwierząt [Boczek 1999].
Roje os, pszczół i szerszeni jeszcze w I Wojnie Światowej zrzucano z murów
miast na wroga. Żądląc odstraszały najeźdźców, płoszyły konie. W 1934 roku Japończycy zrzucili na 11 miast chińskich pojemniki z zakażonymi pchłami, wywołując epidemię dżumy.
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10. Zakończenie
Bardzo różne są nasze reakcje na obecność owadów w naszym otoczeniu.
Częściej jednak są one dla owadów nieprzychylne. Nie zastanawiając się jesteśmy gotowi je zabijać, nie myśląc o tym jak wielką rolę spełniają w naszym życiu.
A przecież nie zostały omówione produkty jakie uzyskujemy od pszczoły miodnej: miód, wosk, mleczko pszczele, propolis czy jad pszczeli wykorzystywany
w naszym przemyśle farmaceutycznym i innych, jak również produkcja jedwabiu
[Boczek 2014].
Dlatego też podnosząc do góry muchobijkę przeciw nieznanemu nam owadowi, pomyślmy, że może to być jeden z naszych sprzymierzeńców.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk łąkowych i ich motyli w sieci Natura 2000
w południowo-zachodniej Polsce”. Marcin Kadej, Marek Malicki, Adam Malkiewicz, Adrian Smolis, Tomasz Suchan, Dariusz Tarnawski. Redaktor tomu: Marcin
Kadej. Wydawca: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Wrocław 2014, s. 96.
Łąki to na ogół półnaturalne, stworzone przez człowieka obszary. Tylko na nich
można się zetknąć z niektórymi gatunkami roślin i zwierząt charakterystycznymi dla
środowisk otwartych. Występują na nich te, które przystosowały się do trwania i rozwoju w określonych, specyficznych siedliskach. W bogactwie występujących gatunków
flory i fauny wyróżniają się bytujące zwykle przez krótką chwilę owady, a wśród nich
najbardziej efektowne – motyle. Monografia, poświęcona przedstawieniu kilku gatunków motyli oraz ich siedlisk, ma też na celu prezentację sposobów zachowania łąk na
terenie naszego kraju. Niestety, na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nieumiejętne
gospodarowanie takimi terenami prowadzić może do ich utraty i tym samym do wyginięcia niektórych związanych z tymi obszarami gatunków flory i fauny. Zamysłem
Autorów jest prezentacja projektu, mającego na celu ustabilizowanie i stworzenie warunków do wzrostu populacji chronionych, rzadkich motyli i zachęcenie rolników do
trwałej pracy na rzecz ochrony przyrody.
Opracowanie przydatne w pracy doradcy rolnośrodowiskowego, może również zainteresować przyrodników, pracowników szkół i uczelni przyrodniczych.
„Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. Adam Kapler, Katarzyna Galej, Czesław Kozioł, Magdalena Maślak, Damian Matynia, Michał Mysza, Maciej
Niemczyk, Karol Węglarski. Wydawca: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów
w Polsce, Mikołów 2014, s. 75.
Mimo podejmowania coraz intensywniejszych i szerzej zakrojonych działań na
rzecz ochrony przyrody, widoczny jest ciągły wzrost zagrożenia flory. Z uwagi na
zanikanie siedlisk systematycznych kurczą się populacje wielu rodzimych gatunków
roślin, jeszcze do niedawna licznie występujące na terenie kraju. Wydawnictwo powstało przy okazji realizacji projektu FlorNatur ROBIA. Opisano założenia, partnerów i zasięg projektu, a także m.in. stan 33 zagrożonych wg. Czerwonej Listy i Polskiej
Czerwonej Księgi gatunków roślin oraz 75 stanowisk objętych projektem. Większość
znanych stanowisk gatunków rzadkich i zagrożonych wymarciem znajduje się w obrębie terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody, tak więc zapewniona
jest ochrona in situ. Jednak nie jest ona wystarczająca. Uzupełniającym sposobem zachowania rzadkich i ginących gatunków roślin jest pozyskanie ich nasion i odpowiednie ich zabezpieczenie, co umożliwi zachowanie ich żywotności przez setki lat, bez
utraty różnorodności biologicznej. Publikacja zawiera pięknie ilustrowany przegląd
wybranych ginących roślin, co może być przydatne zwłaszcza doradcom rolnośrodowiskowym. Może też zainteresować wszystkich, którym bliska jest tematyka i działania w kierunku ochrony przyrody czy środowiska.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. 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.
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BRONISŁAW BRZOZOWSKI
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ROLA SAMORZĄDU W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU GMIN
W WARUNKACH ROZDROBNIONEJ STRUKTURY AGRARNEJ
Nadesłany 01.04.2015

Zaakceptowany do druku 26.05.2015

1. Wstęp
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest współczesnym wyzwaniem
czasu. Odnosi się to szczególnie do południowej Polski, gdzie duży odsetek ludności mieszka na wsi, a rozdrobnienie gospodarstw jest stosunkowo duże. Model
rolnictwa zakładający na wsi wyłącznie produkcję rolniczą, nie może funkcjonować w gospodarce rynkowej. Oznacza to, że dotychczasowa funkcja produkcji
rolniczej powinna być i jest uzupełniana innymi funkcjami w zakresie przetwórstwa, usług dla lokalnej ludności, rzemiosła itp. Rolnictwo spełnia więc nie tylko
zadania produkcyjne, lecz także usługowe na rzecz społeczeństwa i państwa.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, wsi, rolnictwa nie jest zjawiskiem
izolowanym, samym w sobie, lecz integralną częścią składową rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest uzależniony od koniunktury gospodarczej oraz różnorako
ukształtowanych uwarunkowań demograficznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawno-instytucjonalnych. Sam z kolei stanowi siłę napędową rozwoju gospodarki regionu, a w konsekwencji i kraju. Jest on także sposobem efektywnego
wdrażania idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na dywersyfikacji działalności społeczno-ekonomicznej wsi [Roszkowska-Mądra 2013].
Rozwój pozarolniczych kierunków działalności idzie w parze z przedsiębiorczością, gdyż na terenach wiejskich i w małych miastach podstawowymi jednostkami gospodarczymi są drobne firmy (mikro i małe przedsiębiorstwa). Przed-
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siębiorcze działanie zależy głównie od jednostkowej pomysłowości, wyobraźni,
odwagi, umiejętności organizacyjnych i wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu. Indywidualizm jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości [Halamska 2002].
Przedsiębiorczość to cecha jednostek ludzkich polegająca na skłonności do podejmowania nowych działań – ulepszania istniejących elementów środowiska i na
aktywnej postawie wobec otaczającej tę jednostkę rzeczywistości.
Wielokierunkowa działalność w połączeniu z infrastrukturą obszaru i systemem zabudowy tworzy zagospodarowanie terenu w środowisku przyrodniczym,
charakterystycznym dla konkretnej gminy (Wiatrak 1988). W gminach Polski
południowo-wschodniej, gdzie istnieje duże rozdrobnienie gospodarstw, a także
znacząca liczba bezrobotnych na wsi i utajone bezrobocie w rolnictwie a w konsekwencji dochodowość gospodarstw domowych jest relatywnie niska, koniecznością jest realizacja dwóch równoległych procesów zmierzających do;
 modernizacji rolnictwa w celu poprawienia struktury agrarnej i społeczno-zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności rolnictwa,
 wielofunkcyjnego rozwoju wsi, który umożliwi odpływ ludności rolniczej
do zawodów pozarolniczych z jednoczesnym rozwojem społecznej i technicznej infrastruktury.
Tak więc rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości stwarza możliwość absorpcji
istniejących nadwyżek siły roboczej, pobudza rozwój kapitału ludzkiego, otwiera
społeczność wiejską na nowe kierunki aktywności gospodarczej, przysparza jej
dodatkowych lub alternatywnych źródeł dochodów, a w konsekwencji przyczynia się do podniesienia poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich [Kałuża
2011].

2. Zadania samorządu gmin wspierające rozwój przedsiębiorczości
Jednostką funkcjonującą na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego
jest gmina, która jest wspólnotą tworząca system funkcjonalno-przestrzenny
składający się z kilku podsystemów, takich jak; społeczność lokalna, zagospodarowanie przestrzenne, pełnione funkcje, środowisko przyrodnicze. Władze gminy powinny wykazywać dużą aktywność w kreowaniu działań mających na celu
wszechstronne zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców, w tym we wspieraniu
aktywności gospodarczej. Pomoc urzędu gminy w rozwoju przedsiębiorczości,
a w konsekwencji wspieraniu wielofunkcyjności na terenie swojego oddziaływania powinna być oparta na dokładnym rozpoznaniu problemów z jakimi borykają
się przedsiębiorcy [Kłodziński 2010].
Do czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w gminie w Encyklopedii Agrobiznesu (1998) zaliczono;
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intensywność rozwoju otoczenia i możliwość otrzymania przez gminę zewnętrznego impulsu rozwojowego,
 postawę i zaangażowanie lokalnych władz,
 posiadanie kapitału i osobistych predyspozycji poszczególnych osób do bycia przedsiębiorcą,
 poziom infrastruktury technicznej, społecznej i organizacyjnej,
 stabilną politykę fiskalną państwa.
Innym czynnikiem wspierania endogennych zasobów rozwojowych jest budowanie systemów wspierania lokalnej innowacyjności i kapitału ludzkiego. Wynika
to z konstatacji o podstawowym znaczeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla rozwijania firm, i tworzenia miejsc pracy. Na rolę kapitału społecznego
i ludzkiego jako ważnego czynnika endogenicznego w rozwoju lokalnym w ostatnim czasie zwraca się szczególną uwagę [Będzik 2013].
Nie na wszystkie powyżej wymienione czynniki władze gminy mają wpływ,
mogą jednak swoimi działaniami łagodzić negatywne skutki decyzji innych podmiotów oraz tworzyć przesłanki rozwoju przedsiębiorczości przez rozwój infrastruktury, systemu edukacji, poradnictwa zawodowego, w ramach którego kształci się młodzież do podejmowania pracy w różnych zawodach. Ponadto, program
przestrzennego zagospodarowania gminy, powinien stwarzać korzystne warunki
do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze.
Władze samorządowe, prowadząc politykę rozwoju lokalnego, oddziaływają bezpośrednio i pośrednio na strukturę, tempo i kierunki ewolucji zlokalizowanych
już, bądź potencjalnych podmiotów gospodarczych. Warunkiem skutecznego
zarządzania rozwojem lokalnym jest z jednej strony identyfikacja szans i możliwości, a także potencjalnych zagrożeń, z drugiej zaś kompleksowe oddziaływanie
władzy na społeczność, gospodarkę, przestrzeń i ekosystem w celu tworzenia warunków stymulujących wykorzystanie szans i ograniczeń rozwoju. Działania te
powinny być oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż tylko wzajemne wsparcie władz i współpraca z podmiotami prywatnymi może dać pozytywne
efekty w lokalnym rozwoju.


3. Cel, zakres i metodyka badań
Celem opracowania jest ukazanie poziomu i kierunków wspierania rozwoju
gospodarczego w skali lokalnej przez samorządy oraz ocena wspierania przedsiębiorczości przez urzędy gminne, jako elementu wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w latach 2011–2013. Ankieta przeprowadzona była wśród pracowników urzędów gmin oraz wśród sołtysów i przedsię-
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biorców. Z tak przeprowadzonych badań uzyskano pewien zasób danych dotyczących działań samorządów gminnych w obszarze wspierania rozwoju lokalnego,
a także oceny tych działań przez bliskich współpracowników gmin, jakimi są sołtysi oraz przedsiębiorców posiadających na danym terenie własne firmy. Badania
zlokalizowano w województwie małopolskim, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa rolniczego wynosi niespełna 4 ha. Ze względu na tak duże rozdrobnienie
gospodarstw szczególnie duże znaczenie ma tu przedsiębiorczość lokalna, gdyż
rozwój pozarolniczej działalności stwarza możliwość powstania nowych miejsc
pracy i zapewnienia mieszkańcom dodatkowych dochodów.
W ramach badań scharakteryzowano właścicieli firm pod względem wieku, płci
i wykształcenia. Określono także formę prawną przedsiębiorstw, pochodzenie kapitału początkowego, przyczyny podjęcia działalności gospodarczej oraz podstawowe
trudności, na jakie napotykają przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy. Respondentów pytano także o ich ocenę wspierania przedsiębiorczości przez urzędy gminne.
W województwie małopolskim istnieje 121 gmin wiejskich i 47 gmin miejsko-wiejskich. Spośród tych gmin wylosowano 17 gmin (ok. 10% ogółu) oraz 150 firm mikro i małych. W badanych gminach funkcjonują 172 sołectwa, spośród których do
badań wylosowano 50 % tj. 86 sołtysów. W sumie udało się zebrać wypowiedzi od
nieco większej liczby sołtysów tj. od 109 co stanowi pond 63 %.
Ze względu na niepełne dane uzyskane z części gmin i przedsiębiorstw ostatecznie do analizy zakwalifikowano 112 firm z 11 gmin woj. małopolskiego. Ze
względu na fakt, że niektóre gminy zastrzegały sobie anonimowość, w opracowaniu nie podano miejscowości gminnych, a wyniki przedstawiono na podstawie
wielkości średnich. Dane źródłowe znajdują się w IES UR w Krakowie. Wyniki
badań dają pewien, chociaż zapewne niepełny obraz pozarolniczej działalności na
terenach wiejskich województwa małopolskiego.

4. Wyniki badań
Warunkiem realizacji wielu zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
jest posiadanie przez nie majątku trwałego. Majątek ten powstaje w wyniku inwestycji i jest jednym z podstawowych czynników działających na tempo rozwoju
gospodarczego danej jednostki [Kożuch 2006]. Aktywność inwestycyjna gmin
jest ważnym narzędziem wypełniania przez nie zadań i obowiązków statutowych,
lecz także wspierania przedsiębiorczości, a w konsekwencji rozwoju wielofunkcyjnego. Środki na działalność inwestycyjną mogą pochodzić z różnych źródeł,
a mianowicie;
 środki własne – podatki i opłaty, wpływy z mienia komunalnego i środki
z budżetu państwa,
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dotacje i fundusze z Unii Europejskiej,
 kredyty, pożyczki, obligacje.
Ze względu na różnorodność realizowanych przez gminę zadań inwestycje
mogą służyć podniesieniu poziomu i komfortu życia mieszkańców, przygotowując tereny pod inwestycje komunalne bądź sprzyjając podejmowaniu nowych
działalności gospodarczych.
Głównymi działaniami inwestycyjnymi w badanych gminach była budowa
bądź modernizacja infrastruktury technicznej w postaci dróg oraz doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków. W 6 spośród 11 badanych gminach powstały
oczyszczalnie ścieków. Zadania inwestycyjne realizowane były z różnych środków, w tym w prawie 40% ze środków PROW na lata 2007-2014, pozostałe środki
pochodziły z dochodów własnych gminy. Część tych inwestycji była kontynuacją
wcześniej rozpoczętych działań, a część inwestycji będzie zakończona i rozliczona
w roku 2015 i wówczas udział środków z UE będzie wyższy. Informacje zebrane w badanych gminach świadczą także, że gdyby nie możliwości wsparcia inwestycji ze środków zewnętrznych, gminy nie podejmowałyby w takim zakresie
szczególnie kosztownych, aczkolwiek niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony
środowiska. Należy także zaznaczyć, że 3 spośród badanych gmin już wcześniej
w większości sołectw zrealizowały zadania w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Koszt inwestycji na 1 mieszkańca w analizowanym okresie to 4,1 tys. zł w tym dofinansowanie ze środków UE 1,5 tys.
zł, lecz mając na uwadze okres rozliczenia inwestycji do końca roku 2015 należy
sądzić, że udział środków pomocowych sięgnie 50%.
Badane firmy to na ogół (76,8%) mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej
10 osób (najczęściej 3–5), głównie członków własnej rodziny, pozostałe firmy to
małe przedsiębiorstwa. Ponad połowa jednostek (56%) prowadzi działalność przy
gospodarstwie rolnym o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha.
Właścicielami i zarządzającymi są prawie w 60% mężczyźni, ale dość znaczący
odsetek przedsiębiorców (36,6%) stanowią kobiety, tylko 5 małżeństw zarejestrowało firmę jako wspólną. Należy zaznaczyć, że – jak wynika z przeprowadzonych
wywiadów – mimo oficjalnej rejestracji firmy na jedną osobę w wielu przypadkach, w większym lub mniejszym stopniu, firmę wspólnie prowadzi małżeństwo.
Bardziej przedsiębiorcze okazują się osoby lepiej wykształcone. Ponad dwukrotnie więcej (prawie 70%) firm jest prowadzonych przez osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Ponad 60% przedsiębiorstw jest własnością osób w średnim wieku, od 36 do 55 lat.
Podstawową formą prawną przedsiębiorstwa (82%) jest jednoosobowa działalność gospodarcza, pozostałe formy to różne spółki. Główny rodzaj działalności (ponad 96%) stanowi handel i usługi. Prawie 60% firm założono, opierając
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się wyłącznie na środkach własnych, a ze środków wsparcia w ramach pomocy
Unii Europejskiej skorzystało tylko niespełna 20% respondentów. Niewiele firm
zaczynało działalność, biorąc kredyt bankowy. Jeżeli korzystano z kredytu, był
on uzupełnieniem środków własnych bądź środków własnych i środków z UE.
W odczuciu przedsiębiorców kredyty bankowe są wciąż zbyt drogie i wiążą się
z ryzykiem utraty zdolności do ich spłacania. Zasadnicze przyczyny podejmowania działalności gospodarczej to chęć pracy na własny rachunek (69,6%) i chęć
poprawy poziomu życia (58%). Jednym z głównych problemów małych firm są
znaczące opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów, co przyczynia się do ograniczenia lub okresowego braku płynności finansowej. Ponad 40%
respondentów wskazuje także na zbyt drogie kredyty, a prawie 35% na dużą konkurencję na rynku.
Z badań ankietowych wśród sołtysów i przedsiębiorców dotyczących oceny
wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez władze samorządowe gmin (tabela
1) wynika, że respondenci na ogół doceniają działalność gmin w tym zakresie.
Działania na rzecz rozwoju infrastruktury pozytywnie oceniło 100% sołtysów
i 84% przedsiębiorców. Podobnie duża zbieżność opinii istnieje przy ocenie promocji gminy, funkcjonowaniu komórki do pozyskiwania środków z UE, posiadania planu lub studium zagospodarowania przestrzennego, lecz w tych przypadkach nieco bardziej surową ocenę wystawiają przedsiębiorcy. Po części wynika
to z mniejszego zainteresowania się tymi problemami przez przedsiębiorców niż
przez sołtysów, którzy reprezentują swoje wsie i współpracują z urzędami gmin.
Potwierdzają to odpowiedzi na pozostałe pytania gdyż znacząco większa jest liczba odpowiedzi „nie wiem” wśród przedsiębiorców niż wśród sołtysów.
Generalnie jednak opinie zarówno sołtysów jak i przedsiębiorców należy
uznać za pozytywne dla samorządów poza zagadnieniem możliwości uzyskania
ulg podatkowych przez przedsiębiorców czy przekazywaniem mienia komunalnego nowym przedsiębiorcom.
W pierwszym przypadku szerokie stosowanie ulg podatkowych niewątpliwie
naruszyłoby budżet gminy, a w konsekwencji ograniczone możliwości korzystania ze środków UE i ostatecznie zahamowanie działań inwestycyjnych w zakresie
infrastruktury technicznej. W drugim zaś gminy jednoznacznie stwierdzały, że
nie posiadają mienia komunalnego, którym mogliby być zainteresowani przedsiębiorcy.
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5. Podsumowanie
Problematyka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, nie jest zjawiskiem nowym ani izolowanym, samym w sobie, lecz jest istotnym elementem lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w gminach Polski południowo-wschodniej, gdzie istnieje duże rozdrobnienie
gospodarstw, w konsekwencji utajone bezrobocie w rolnictwie, a dochodowość
gospodarstw domowych jest relatywnie niska. Rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości stwarza możliwość ograniczenia tych negatywnych cech obszarów
wiejskich o rozdrobnionym rolnictwie. Aktywność gospodarcza ludności lokalnej
ujawnia się bardziej w miejscowościach, w których istnieją zewnętrzne impulsy
w postaci zaangażowania samorządu gminnego w tworzenie warunków do pozyskiwania przedsiębiorców. Władze gminy powinny wykazywać dużą aktywność
w kreowaniu działań mających na celu wszechstronne zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców, w tym we wspieraniu aktywności gospodarczej. Pomoc urzędu
gminy w rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji wspieraniu wielofunkcyjności jest niezbędnym czynnikiem jej rozwoju, realizując zadania w zakresie
rozwoju infrastruktury, technicznej, systemu edukacji, poradnictwa zawodowego, w ramach którego kształci się młodzież do podejmowania pracy w różnych
zawodach. Tworząc studium lub program przestrzennego zagospodarowania,
gmina powinna stwarzać korzystne warunki do podejmowania przedsięwzięć
inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze. Głównymi działaniami inwestycyjnymi w badanych gminach była budowa bądź modernizacja dróg, wodociągów
i kanalizacji. Zadania inwestycyjne realizowane były z różnych środków, w tym
w prawie 40% ze środków PROW na lata 2007-2014, pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Z badań wynika, że lokalna przedsiębiorczość
w gminach województwa małopolskiego opiera się przede wszystkim na mikro
i małych przedsiębiorstwach, zarejestrowanych jako jednoosobowa działalność
gospodarcza. Handel i usługi stanowią główny rodzaj działalności.
Najbardziej przedsiębiorcze są osoby ze średnim i wyższym wykształceniem,
w średnim wieku. Środki własne były głównym źródłem finansowym zakładanych
firm. W 20% firm uzyskano wsparcie w ramach pomocy Unii Europejskiej i taki
sam odsetek podmiotów korzystał z kredytów bankowych. Zasadnicze przyczyny
podejmowania działalności gospodarczej to chęć pracy na własny rachunek i chęć
poprawy poziomu życia. Problemem małych firm, stwarzającym trudności finansowe, są zatory płatnicze kontrahentów, drogie kredyty i konkurencja na rynku.
Działalność samorządowych władz gmin na rzecz wspierania przedsiębiorczości została pozytywnie oceniona zarówno przez sołtysów jak i przez przedsiębiorców. Najbardziej zauważalnymi są działania na rzecz rozwoju infrastruktury,
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promocji gminy i pozyskiwanie środków z UE. Wszyscy respondenci pozytywnie
ocenili istnienie w gminach planu lub studium zagospodarowania przestrzennego, ukierunkowującego rozwój gmin. Organizację szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 2/3 sołtysów i ponad połowa przedsiębiorców oceniło pozytywnie. Szkolenia, organizowane często we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
sprzyjają podnoszeniu wiedzy wzmacniając lokalny kapitał ludzki. Jako negatywną stronę gmin respondenci wskazali brak możliwości uzyskiwania ulg podatkowych i udostępnianie mienia komunalnego przedsiębiorcom Pomimo pewnej
zbieżności ocen bardziej surowymi respondentami dla podejmowanych prac na
rzecz wielofunkcyjnego rozwoju byli przedsiębiorcy.
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BRONISŁAW BRZOZOWSKI
ROLA SAMORZĄDU W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU GMIN W WARUNKACH
ROZDROBNIONEJ STRUKTURY AGRARNEJ

Słowa kluczowe: wielofunkcyjny rozwój, przedsiębiorczość, samorząd gminny
STRESZCZENIE

Celem opracowania jest ukazanie poziomu i kierunków wspierania rozwoju gospodarczego w skali lokalnej przez samorządy gminne oraz ocena tych działań przez sołtysów
i przedsiębiorców.
Przedmiotem badań były gminy i firmy działające na terenach wiejskich województwa
małopolskiego. Uruchamianie pokładów przedsiębiorczości ludzkiej jest bardzo ważnym
zadaniem władz lokalnych, dlatego zwrócono się do miejscowych sołtysów i przedsiębiorców o ocenę działań gmin w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Wyniki badań wskazują, że lokalne przedsiębiorstwa to przeważnie jednostki mikro i małe, a ich właścicielami
są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, osoby lepiej wykształcone, w średnim wieku. Firmy
były zakładane głównie jako jednoosobowa działalność gospodarcza, w oparciu o środki
własne. Impuls do podjęcia działalności stanowiła chęć usamodzielnienia się i podniesienia poziomu życia. Problemem małych firm, stwarzającym trudności finansowe, są zatory
płatnicze kontrahentów, drogie kredyty i konkurencja na rynku. Głównymi działaniami
gmin były: rozwój infrastruktury technicznej realizowany ze środków własnych i UE, promocja gminy i pozyskiwanie środków z UE. Wyniki badań ankietowych wśród sołtysów
i przedsiębiorców ukazują pozytywną ocenę wspierania przedsiębiorczości przez władze
samorządowe gmin. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury pozytywnie oceniło 100%
sołtysów i 84% przedsiębiorców. Również na ogół pozytywne opinie dotyczą promocji
gminy, funkcjonowania komórki do pozyskiwania środków z UE, posiadania planu lub
studium zagospodarowania przestrzennego. Nieco bardziej przychylną ocenę samorządom wystawiają sołtysi niż przedsiębiorcy.
BRONISŁAW BRZOZOWSKI
SELF-GOVERNMENT’S ROLE IN MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF GMINAS
CHARACTERIZED BY FRAGMENTED AGRARIAN STRUCTURE

Keywords: multifunctional development, entrepreneurship, Gmina self-government
SUM M A RY

The aim of this article is to pinpoint level and directions of the support of economic
development in a local scale by local governments and an evaluation of these activities by
village leaders and entrepreneurs.
The research was focused on Gminas and companies operating in rural areas of the
Małopolska voivodeship. Triggering entrepreneurship is a very important task of local
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authorities, therefore, local chairs of village councils and entrepreneurs were requested to
rate measures taken by Gminas aimed at fostering entrepreneurship. The results of the research show that local enterprises are mostly small- and micro-sized units and are owned
by both well-educated, middle-aged men and women. The companies were mostly established as sole proprietorships financed out of own funds. A desire to conduct independent
business and improve the level of life was a stimulus to start such business. Problems
suffered by small companies resulting in financial difficulties include their contracting
parties’ payment gridlocks, expensive loans and market competition. The Gminas’ major
measures involve the development of the technical infrastructure financed out of their
own or EU funds, promoting Gminas and seeking EU funding. The results of polls taken
by chairs of village councils and entrepreneurs demonstrate that the measures taken by
Gmina self-governments to foster entrepreneurship are rated positively. Measures to support the infrastructure were positively rated by 100% chairs and 84% of entrepreneurs.
Also the promotion of Gminas, the functioning of a unit responsible for obtaining EU
resources, having a spatial development plan or study are viewed positively. Compared to
the entrepreneurs, the chairs of village councils rated the self-governments’ measures in
a slightly more positive manner.
e-mail: rrbrzozo@cyf-kr.edu.pl
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1. Wstęp
Rozwój przedsiębiorstw dokonuje się pod wpływem wielu czynników społeczno-gospodarczych, kulturowych, organizacyjnych. Trudno jednoznacznie określić, który czynnik odgrywa decydującą rolę. Nie ulega wątpliwości, że skuteczność wykorzystania przedstawionych czynników w rozwoju przedsiębiorstw zależy w dużym stopniu od sprawnego funkcjonowania instytucji wspierających ich
konkurencyjność na rynku [Kołodziejczyk 2008]. Wyzwaniem dla współczesnych
rynków pracy, w tym także dla rynku polskiego, są zarówno różne formy niedopasowania kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb przedsiębiorstw, jak
i szybkie dezaktualizowanie się kompetencji [Czarnik i in. 2011]. Poziom posiadanej wiedzy determinuje występowanie postaw przedsiębiorczych, które polegają na prowadzeniu efektywnej organizacji gospodarczej i ułatwiają poszukiwanie
nowych rozwiązań technologicznych, nowych rynków zbytu oraz niekonwencjonalnych systemów organizacji produkcji [Spychalski 2005]. Z badań przeprowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski wynika, że wśród wielu instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich głównym podmiotem świadczącym
wielokierunkową pomoc dla mieszkańców wsi są nadal ośrodki doradztwa rolniczego. W programach ich działalności zapisana jest konieczność uwzględniania
w działaniach doradczych specyfiki regionu, a tym samym rolnictwa i obszarów
1 Wkład pracy: Teresa Miś – 70%, Tomasz Surmacz – 30%.
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wiejskich. Ponadto jednostki te mają swoje oddziały na szczeblu lokalnym, w każdym powiecie znajduje się powiatowy zespół doradców i prawie w każdej gminie
gminny punkt doradczy zlokalizowany najczęściej w urzędzie gminy. Znajdując
się w bliskim otoczeniu gospodarstw i przedsiębiorstw wiejskich, dobrze orientują
się w problemach nurtujących ich właścicieli. Instytucje otoczenia biznesu są oddalone od przedsiębiorców wiejskich – zwykle zlokalizowane w dużych miastach
wojewódzkich lub powiatowych – w związku z tym są słabo rozpoznawalne dla
mieszkańców wsi [Miś 2011]. Doradztwo publiczne realizuje wiele kluczowych
zadań, a wśród głównych wymienić należy prowadzenie doradztwa obejmującego
działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, wiejskiego gospodarstwa domowego, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. W doradztwie
dla mieszkańców wsi pojawiło się doradztwo w zakresie wielofunkcyjnego zagospodarowania wsi, socjalno-ekonomiczne i wiejsko-środowiskowe [Raport 2012,
Wiatrak 2004]. To głównie doradztwo publiczne zajmuje się problemami ochrony
środowiska, wielokierunkowym rozwojem obszarów wiejskich, uwzględniającym
kreowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej [Kania 2007,
Zawisza 2008]. W nowym okresie programowania 2014-2020 doradztwo zostało
uznane za podstawowy czynnik konkurencyjności europejskiego rolnictwa i zapewnienia transferu wiedzy od nauki do praktyki [Sikorska-Wolak i in. 2014].

2. Cel i metodyka badań
Celem badań była próba oceny funkcjonowania publicznego doradztwa przez
przedsiębiorców wiejskich z regionów: Małopolski i Podkarpacia. Dla pełniejszego zobrazowania podjętej problematyki w 2009 roku przeprowadzono wywiady
z kwestionariuszem wśród 140 właścicieli przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich dwóch województw Polski południowo-wschodniej: małopolskiego (N=70) i podkarpackiego (N=70). Podmioty do badań zostały dobrane według
założeń przyjętych w metodyce projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Znaczenie instytucji doradczych
w rozwoju obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”2.

3. Relacje przedsiębiorców z instytucjami doradztwa publicznego
W rozwoju organizacji zaczęto dostrzegać potrzebę tworzenia systemów komunikacyjnych, zwiększa się liczba zespołów w firmie, co rodzi potrzebę zdoby2 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy

nr N N114056036, finansowany przez MNiSW, kierownik: Teresa Miś.
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wania informacji na temat zasad koordynacji ich pracy. W dużych firmach dominuje chęć rozwoju wiedzy technicznej, zwłaszcza w zakresie technologii produkcji, obok wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi [Majewska-Bator i Bator 2007]. Uczenie się pociąga za sobą otwartość na kreatywność, innowacyjność
i dbałość o rozwój, a także dostarczanie instrumentów dzielenia się wiedzą oraz
przywiązanie wagi do nagradzania innowacyjności [Skuza 2009]. Do najważniejszych wyzwań przed jakimi staje system dokształcania po zakończeniu edukacji
szkolnej, zidentyfikowanych na podstawie badań przeprowadzonych w 2010 r.
w ramach projektu Bilans kapitału ludzkiego zaliczono [Czarnik i in. 2011]:
 utrzymujący się bardzo niski poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków,
 silne powiązanie aktywności edukacyjnej z wiekiem, a przede wszystkim
brak upowszechnienia aktywności edukacyjnej w starszym wieku,
 wzrastający poziom inwestycji pracodawców w rozwój kadr, jednak ciągle
lokujący Polskę poniżej przeciętnego poziomu europejskiego,
 widoczne niedopasowanie pomiędzy potrzebami szkoleniowymi pracodawców, a tematyką oferowanych i prowadzonych szkoleń,
 potrzeba strategicznych działań w obszarze kształcenia pozaszkolnego
i zwiększenie znaczenia sektora usług szkoleniowych i doradczych dla rozwoju kapitału ludzkiego,
 położenie większego nacisku na uczenie się w miejscu pracy.
Aktywność instytucji edukacji dorosłych jest bardzo zróżnicowana geograficznie. Analiza oferty różnych rodzajów usług szkoleniowych pokazuje wyraźny
prymat województw mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego i śląskiego oraz
o wiele gorszą sytuację w regionach z dominacją obszarów wiejskich, jak np. województwo podkarpackie (wykres 1).
Jednak województwo podkarpackie posiada największy potencjał edukacyjny
związany z największym w Polsce udziałem dzieci i młodzieży szkolnej w stosunku
do ogółu mieszkańców. Gęsta sieć osadnicza jest gotowa do lokalizacji ośrodków
innowacji i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Istnieje tutaj olbrzymi potencjał
rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, niszowej produkcji rolnej o charakterze ekologicznym, usług dla rolnictwa i dystrybucji produktów oraz zorganizowania grup producenckich. Niestety brak nowoczesnej infrastruktury transportowej
i rynkowej ogranicza rozwój przedsiębiorczości [Węcławowicz 2005]. Z danych
PARP wynika, że w 2009 r. na 1000 mieszkańców na Podkarpaciu przypadało
najmniej w skali kraju bo tylko 30,1 małych i średnich przedsiębiorstw (średnia
dla Polski 43,8). Dlatego też badania własne ulokowano na terenie woj. podkarpackiego, ale też małopolskiego, czyli specyficznych regionach Polski południowo-wschodniej.
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Kształcenie ustawiczne osób w wieku 25-64 lata w 2010 r.
w ujęciu regionalnym

Wykres 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BAEL 2010.

Jak już wcześniej wspomniano ważnym elementem decydującym o podejmowaniu szkoleń jest wiek. Najbardziej aktywne w zakresie udziału w szkoleniach są osoby do 30 roku [Tomczak 2006]. Potwierdzają to także wyniki
przeprowadzonej analizy statystycznej pozwalające stwierdzić, że zachodzi odwrotna zależność pomiędzy wskaźnikiem relacji przedsiębiorcy a ich wiekiem
– przedsiębiorcy młodsi wiekiem częściej korzystają z usług instytucji doradczych [Miś 2011]. Dlatego też interesującym wydawało się poznanie struktury wieku badanych przedsiębiorców wiejskich. Stwierdzono, że w Małopolsce
blisko 63% spośród badanych przedsiębiorców to osoby, które nie ukończyły
40 roku życia, na Podkarpaciu zaś ponad połowa (tabela 1). Oprócz wieku ważne znaczenie w aktywności ekonomicznej osób dorosłych ma ich wykształcenie.
W przypadku badanych przedsiębiorców stwierdzono, że blisko co trzeci badany
legitymował się wykształceniem wyższym, ponad 46% przedsiębiorców to osoby
z wykształceniem średnim. Świadczy to o tym, że badani przedsiębiorcy to osoby,
które powinny wykazywać dużą aktywność w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności.
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Tabela 1
Struktura wieku i wykształcenia badanych
przedsiębiorców wiejskich
Wyszczególnienie

ogółem

Małopolska

Podkarpacie

62,9
25,7
11,4

54,2
22,9
22,9

24,2
51,5
21,4
2,9

34,3
41,5
22,8
1,4

Wi e k
do 40 lat
41-50
51-60 lat

58,6
24,3
17,1
Wy k s z ta ł c enie

wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe

29,2
46,5
22,1
2,1

Źródło: Badania własne.

O dużej potrzebie funkcjonowania instytucji doradczych na obszarach wiejskich świadczą opinie przedsiębiorców (wykres 2). Blisko 2/3 badanych przedsiębiorców wskazuje na konieczność świadczenia przez instytucje doradztwa technicznego, finansowego i prawnego na rzecz właścicieli firm.
Wykres 2
Opinie przedsiębiorców o potrzebie funkcjonowania doradztwa
(w tym technicznego, finansowego, prawnego)

Źródło: Badania własne.

Najważniejszymi powodami skorzystania z usług doradczych przez przedsiębiorców, podobnie jak rolników, była chęć uzyskania pomocy przy ubieganiu się
o dofinansowanie działalności z funduszy UE oraz wynikająca z tego konieczność
dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów i standardów unijnych (wykres 3).
Ważnymi powodami były także w opinii przedsiębiorców zwiększenie poziomu
kwalifikacji, sporządzenie biznesplanów oraz promocja firmy, produktów lub
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usług. Właściciele przedsiębiorstw z analizowanych regionów (co piąty badany)
jako istotny motyw skorzystania z usług świadczonych przez doradców wskazywali uzyskanie pomocy w pozyskaniu nowych rynków zbytu.
Wykres 3
Motywy korzystania z doradztwa w opinii przedsiębiorców (w %)

Źródło: Badania własne.

W działalności doradczej bardzo ważne jest właściwe i szybkie rozpoznanie
potrzeb doradczych klientów. Na potrzeby doradcze składa się korzystanie z doradztwa w danym okresie (najczęściej trzech lub pięciu lat) oraz plany z tym związane w najbliższej przyszłości. Z badań Mickiewicza [2007] wynika, że ludność
zamieszkująca obszary wiejskie w dużym stopniu wykazuje zainteresowanie różnego rodzaju formami dokształcania. W badaniach własnych jednym z celów było
sprawdzenie, czy podobne tendencje występują wśród mieszkańców obszarów
wiejskich Podkarpacia i Małopolski. Analizując strukturę rodzajową doradztwa,
z jakiego w latach 2004-2008 korzystali przedsiębiorcy należy stwierdzić, że było to
głównie doradztwo prawne i podatkowe oraz związane z procesem integracji Polski
z UE - podstawowe informacje o możliwościach korzystania z programów wsparcia
unijnego oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego (tabela 2). Interesowały ich porady z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, opłacalności produkcji, prowadzenia
ksiąg rachunkowych, analizy rynku, opracowywania biznesplanów, wniosków kredytowych. Po roku 2008 przedsiębiorcy, bez względu na region najbardziej potrzebują
doradztwa prawnego i podatkowego, porad związanych z pozyskiwaniem dofinansowania działalności ze środków UE oraz doradztwa w zakresie zarządzania i marketingu. W dalszym ciągu zgłaszają także zapotrzebowanie na poradnictwo w zakresie
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ekonomiki i przedsiębiorczości, czyli w dobie globalnego kryzysu nadal potrzebują wsparcia związanego z opłacalnością produkcji lub usług, pozyskiwaniem
nowych rynków zbytu oraz możliwością wprowadzenia nowej lub rozszerzania
realizowanej działalności gospodarczej. Znikomy odsetek przedsiębiorców zainteresowany był doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Stanowi to kolejne
wyzwanie dla instytucji doradczych, w tym głównie publicznych, które w programach swojej działalności powinny zwrócić uwagę na zainteresowanie przedsiębiorców tą problematyką.
Tabela 2
Korzystanie z doradztwa przez przedsiębiorców oraz oczekiwania
w tym względzie
Doradztwo (% odpowiedzi)*
Wyszczególnienie

uzyskane
w latach 2004-2008

oczekiwane
w latach 2007-2013

Poradnictwo prawne i podatkowe

87,9

93,6

Doradztwo w zakresie pozyskania funduszy UE

52,9

63,1

Wyjazdy studyjne

29,3

53,6

Doradztwo w zakresie zarządzania
i marketingu

27,1

47,4

Poradnictwo z zakresu ekonomiki
i przedsiębiorczości

26,5

50,0

Doradztwo technologiczne i techniczne

17,6

25,8

Poradnictwo w zakresie ochrony środowiska

8,6

14,3

Inne

3,6

1,4

* Przedsiębiorcy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: Badania własne.

Badani przedsiębiorcy w 2008 r. najczęściej korzystali z pomocy ośrodków doradztwa rolniczego i prywatnych firm konsultingowych (tabela 3). Niewielu badanych zwracało się o wsparcie do Agencji Rozwoju Regionalnego (Lokalnego),
ośrodka wspierania przedsiębiorczości czy organizacji branżowych – najwięcej na
Podkarpaciu. Badani zwracali się także o pomoc do stowarzyszeń. Przedsiębiorcy
w każdym z badanych regionów najwyższe oceny przyznali prywatnym firmom
konsultingowym.
Patrząc na dane zawarte na wykresie 4 dotyczące długości współpracy przedsiębiorców z każdego badanego regionu z instytucjami doradczymi można zauważyć,
że najczęściej wskazywanym przedziałem był ten od 2 do 5 lat, czyli jest to okres
czasu związany z członkostwem Polski w UE. Można więc przypuszczać, że korzystanie z pomocy instytucji doradczych dla znacznej części badanych respondentów
wiązało się koniecznością podjęcia działań dostosowawczych do wymogów UE.
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Tabela 3
Korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy instytucji doradczych
oraz jej ocena
Regiony
Małopolska

Instytucje doradcze

Podkarpacie

Odsetek
firm ogółem

Średnia
ocena*

Współczynnik
zmienności

Odsetek firm
ogółem

Średnia
ocena

Współczynnik
zmienności

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

58,6

4,1

22,1

47,0

4,2

21,4

Prywatna instytucja
konsultingowa

40,0

4,7

20,1

74,3

4,6

16,7

Stowarzyszenie

27,1

4,1

10,0

24,2

4,0

13,0

Agencja Rozwoju
Regionalnego (Lokalnego)

18,6

3,8

34,7

30,0

3,8

36,9

Organizacja branżowa

11,4

3,8

24,0

32,8

3,8

29,0

Ośrodek wspierania
przedsiębiorczości

10,0

3,6

23,6

25,6

3,9

45,2

Fundacja

8,5

2,8

37,5

8,5

3,1

38,2

Inne

4,3

3,0

15,0

14,3

3,7

18,0

* ocena współpracy w skali od 1 do 5, gdzie, 1 to ocena negatywna, zaś 5 bardzo dobra
Źródło: Badania własne.

Wykres 4
Długość współpracy przedsiębiorców z instytucjami doradczymi

Źródło: Badania własne.

24

Teresa Miś, Tomasz Surmacz

Najważniejszą formą zdobywania wiedzy dla małopolskich i podkarpackich przedsiębiorców były nie kursy i szkolenia, ale Internet, fachowa literatura
i własne doświadczenie (wykres 5). Świadczy to o tym, że badani przedsiębiorcy
w swojej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności wszelkich informacji
szukają w Internecie, następnie studiują fachową literaturę oraz kierują się własną
intuicją i nabytym doświadczeniem. Wśród innych form i źródeł podnoszenia
poziomu wiedzy i umiejętności ważne miejsce w opinii przedsiębiorców zajmowały rozmowy z innymi przedsiębiorcami, a przede wszystkim wyjazdy do firm
w innych krajach UE, w tym do Francji, Niemiec, Estonii, Łotwy.
W przyszłości jednak przedsiębiorcy chcą wziąć udział w praktycznych formach doradztwa typu wyjazdy do innych przedsiębiorstw w krajach UE oraz
udział w warsztatach praktycznych (wykres 6).
Wykres 5
Formy podnoszenia wiedzy i umiejętności
w opinii przedsiębiorców

Źródło: Badania własne.

Jest to bardzo ważna wskazówka dla publicznych instytucji doradczych, jak
powinny dobierać metody i formy pracy dla realizacji przyjętych celów wynikających z potrzeb klientów. Wyraźnie widać, że w okresie kilku lat członkostwa
Polski w UE zmieniają się oczekiwania klientów, którzy nie chcą już szkoleń teoretycznych, ale cenią sobie nabycie umiejętności praktycznych, co jest zjawiskiem
bardzo pozytywnym i świadczy o aktywności kapitału ludzkiego.
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Wykres 6
Formy współpracy z jednostkami doradztwa najbardziej potrzebne
w prowadzeniu firmy

Źródło: Badania własne.

4. Mocne i słabe strony doradztwa publicznego
Wyniki analizy SWOT modelu instytucjonalnego wsparcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich przeprowadzone przez Spychalskiego [2009] wykazały,
że wymaga on dalszej modyfikacji i nowych rozwiązań legislacyjnych. Dlatego
też zapytano badanych przedsiębiorców jak oceniają doradztwo publiczne w Polsce, a ich opinie w kwestii oceny mocnych i słabych stron doradztwa przedstawiono w tabeli 4. Wynika z niej, że przedsiębiorcy słabo oceniają znajomość
potrzeb klientów przez instytucje doradcze, zaangażowanie w proces doradczy
samych doradców, jak i mieszkańców wsi, a także różnorodność oferty szkoleń.
Jako najsłabszą stronę polskiego doradztwa przedsiębiorcy wskazują dokonywanie transferu innowacji. Powinno to zwrócić uwagę decydentów w poszczególnych instytucjach doradczych i zaowocować podjęciem odpowiednich
działań. Z poprzednich danych wynikało, że badani przedsiębiorcy najczęściej
korzystali z pomocy ODR, co może wskazywać, że badani mają zaufanie do osób
pracujących w publicznych jednostkach doradczych, darzą je sympatią, a więc
wiele kwestii zależy właśnie od podejścia doradcy i jego wiedzy oraz umiejętności,
co powinno być wykorzystane w najbliższej przyszłości w usprawnieniu organizacji pracy doradczej, szczególnie w jednostkach publicznych.
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Tabela 4
Mocne i słabe strony doradztwa publicznego (ODR) w Polsce w opinii
przedsiębiorców (-3 oznacza, że dany czynnik jest bardzo słabą stroną,
3 że bardzo mocną stroną) w %
Cechy

Słabe strony

0

Średnia

Mocne strony

-3

-2

-1

1

2

3

Doświadczenie doradców

–

–

5,4

2,7

1,1

19,3

11,4

7,1

Kontakty z odbiorcami usług doradczych

–

2,2

5,4

4,4

1,1

17,8

12,9

4,3

Współpraca z władzami samorządowymi

–

2,1

8,5

5,7

1,3

22,2

11,4

2,9

Znajomość potrzeb klientów

2,2

2,2

4,3

8,5

0,8

22,4

7,1

4,3

Angażowanie się doradców w projekty
rozwoju lokalnego

1,4

5,7

5,7

8,5

0,2

21,3

7,1

1,4

Aktywne uczestnictwo mieszkańców wsi

1,4

5,7

8,7

10,0

0,5

18,6

8,6

1,4

Dokonywanie transferu innowacji

2,9

4,2

15,6

11,4

-0,2

11,4

2,9

0,7

Koncentracja na wyspecjalizowanym
segmencie rynku

1,4

4,2

10,0

10,0

0,2

11,4

4,2

–

Różnorodność ofertowa usług

1,4

2,9

13,0

7,1

0,1

18,6

4,2

0,7

Inne

1,4

1,4

10,0

4,3

0,1

20,0

4,2

0,7

Źródło: Badania własne.

Do mocnych stron doradztwa publicznego w 2010 r. zaliczono rozpoznawalną
markę, zasięg terytorialny (sieć 16 ODR), łatwość dostępu do doradców, a także
zaplecze organizacyjne, czyli odpowiednią liczbę doradców. Jako bariery działania wskazano brak inwestycji w ODR oraz brak powiązania działalności doradczej
z systemem edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, a także słabą
współpracę z uczelniami wyższymi i niedostateczny dostęp do badań naukowych
[Raport 2012].
Blisko ¾ badanych przedsiębiorców, dokonując oceny sprawności działania
instytucji doradczych, stwierdziło, że są usatysfakcjonowani poziomem obsługi
doradczej, a należy tutaj przypomnieć, że korzystali głównie z usług prywatnych
firm doradczych (tabela 5).
Można tutaj także zauważyć dużą rolę publicznych instytucji doradczych na
szczeblu regionalnym, czyli ośrodków doradztwa rolniczego, ponieważ co drugi badany przedsiębiorca wiejski wskazywał, że w wielu kwestiach, szczególnie
dotyczących przygotowania dokumentów i dopełnienia formalności związanych
z ubieganiem się o wsparcie z funduszy z UE, uzyskał pomoc ze strony ODR i ich
lokalnych oddziałów. Ponadto prawie co trzeci przedsiębiorca zwracał się do ODR
o sporządzenie biznesplanu, wniosku kredytowego. Postawa i wiedza doradców
zatrudnionych w jednostkach doradczych stanowi potencjał niezbędny do osią-
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gnięcia sukcesu. W znacznej mierze od wiedzy i umiejętności doradców zależy,
jakie kwoty środków pieniężnych pozyskają beneficjenci [Miś 2008].
Tabela 5
Ocena sprawności działania ODR w opinii przedsiębiorców (w %)
Wyszczególnienie

Tak

Nie

Nie w pełni

51,4

15,7

15,7

50,0

20,0

10,0

84,3

4,3

1,4

Czy ODR pomógł Panu(i) w przygotowaniu biznesplanu, wniosku
kredytowego?

31,4

47,1

2,9

Czy ceny za usługi doradcze nie są zbyt wygórowane?

20,0

57,1

4,3

Czy jest Pan(i) usatysfakcjonowany(a) poziomem obsługi doradczej?

71,4

4,3

24,3

Czy uzyskał(a) Pan(i) w ODR wyczerpujące informacje na temat nurtującego
Pana(ią) problemu?
Czy uzyskał(a) Pan(i) pomoc w wypełnianiu dokumentów i regulowaniu innych
formalności (wnioski aplikacyjne) ze strony: – ODR,
– innych instytucji?

Źródło: Badania własne.

W ramach współpracy z instytucjami doradczymi przedsiębiorcy wskazywali na
różne ograniczenia. Czynnikiem najczęściej postrzeganym przez badanych przedsiębiorców jako bariera rozwoju współpracy okazał się brak kompleksowej obsługi
– podkreśla to ponad 70% badanych z analizowanych województw (tabela 6).
Bariery współpracy z instytucjami w opinii przedsiębiorców
Rodzaj bariery

Tabela 6

Odsetek przedsiębiorstw według regionów
Małopolska

Podkarpacie

Brak kompleksowej obsługi

72,9

71,4

Niedostosowanie oferty do potrzeb gosp./firmy

20,0

28,6

Niska jakość oferty ze strony instytucji

4,3

25,7

Brak doświadczenia we współpracy z instytucjami

1,4

7,1

Duża odległość (zła lokalizacja instytucji)

1,4

7,1

Wysokie koszty korzystania z usług

5,7

28,6

Brak osoby pierwszego kontaktu

–

–

17,1

22,9

–

–

Brak oferty współpracy

5,7

15,7

Mała różnorodność tematyki szkoleń

22,9

30,0

Inne (biurokracja, brak zainteresowania współpracą,
brak potrzeby, itp.)

5,7

5,7

Słaba informacja o ofercie ze strony instytucji
Brak zachęt w nawiązaniu współpracy z instytucją

Źródło: Badania własne.
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Przedsiębiorcy z każdego badanego regionu jako pewne ograniczenie w kontaktach z instytucjami wymieniają także małą różnorodność oferty szkoleniowej
oraz słabą informację o oferowanych usługach. Należy zauważyć, że dla podkarpackich właścicieli firm przeszkodą w korzystaniu z usług doradczych są ich wysokie ceny oraz utrudniony dostęp do instytucji doradczych, ze względu na dużą
odległość, co podkreślali głównie przedsiębiorcy, których firmy były położone
na obszarach górskich (Bieszczady). Jednocześnie przedsiębiorcy, których firmy
położone były w niekorzystnej odległości od instytucji, wykazywali największą
chęć i potrzebę korzystania z pomocy instytucji. Pomimo barier i ograniczeń
przedsiębiorcy chcą nadal korzystać z pomocy różnych instytucji doradczych.
Zdaje się to potwierdzać opinię, że na obszarach wiejskich bardzo potrzebne są
zarówno publiczne, jak i prywatne instytucje doradcze. Poza instytucjami doradczymi szczególnie ważny dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kontakt ze
szkołami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi. Transfer wiedzy nie jest
operacją jednokierunkową, ponieważ szkoły wyższe również potrzebują kontaktu
z gospodarką, aby móc rozwijać badania i dyscypliny naukowe. W nowym okresie
programowania 2014–2020 nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi traktowane będzie priorytetowo.

5. Wnioski
1. Największy udział w podnoszeniu poziomu wiedzy i kwalifikacji przedsiębiorców z regionów Małopolski i Podkarpacia miały instytucje znajdujące
się w bezpośrednim otoczeniu gospodarstw, czyli wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego wraz z oddziałami w powiatach i gminach oraz firmy prywatne. Ważnym źródłem informacji dla właścicieli przedsiębiorstw
są również ogólnie dostępne kanały informacji typu Internet oraz środki
masowego przekazu. Od instytucji przedsiębiorcy oczekują zorganizowania praktycznych form doradztwa typu warsztaty oraz wyjazdy do innych
firm w krajach UE, w trakcie których mogą zdobyć określone umiejętności
poprzez obserwację i bezpośrednie zaangażowanie oraz samodzielną ocenę
efektów. Instytucje mogą obecnie zrealizować ten postulat występując o dofinansowanie projektów z tym związanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Przedsiębiorcy bez względu na region w dalszym ciągu borykają się ze zmianami w przepisach prawnych oraz podatkowych i w tym względzie oczekują
pomocy doradczej, a także chcą doradztwa w zakresie finansów, zarządzania
i marketingu. Respondenci wskazywali na dość słabe przygotowanie publicznych instytucji do świadczenia doradztwa podatkowego i prawnego oraz brak
kompleksowej obsługi. Stanowi to niejako wyzwanie dla publicznych instytucji doradczych na najbliższą przyszłość, żeby zwiększyć ofertę szkoleniową
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i doradczą w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego, a tym samym
wzmocnić swoją pozycję na konkurencyjnym rynku usług doradczych.
3. W najbliższej przyszłości przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarach wiejskich oczekują od publicznych instytucji doradztwa
związanego z pozyskaniem funduszy UE, nowych rynków zbytu, podejmowaniem i realizacją rozwiązań innowacyjnych oraz wyjaśnieniem zawiłych
procedur prawnych z tym związanych. Dlatego też, swoją ofertę instytucje
powinny kierować do ludzi młodych, gdyż młodzi, wykształceni mieszkańcy wsi chcą wprowadzać innowacje, a dzięki temu przyczyniać się do poprawy warunków i efektów realizowanej działalności gospodarczej oraz jakości
życia na obszarach wiejskich.
4. Ważne jest, aby w Polsce funkcjonowały instytucje publiczne i prywatne,
a w swoich działaniach szczególnie podkreślały zasady prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z ochroną środowiska. Należy zwracać uwagę
na ochronę wód i powietrza, maksymalne wykorzystanie endogenicznych
zasobów, np. agroenergii, czyli produkcji biomasy z produktów rolniczych,
wykorzystania innych odnawialnych źródeł energii oraz aktywności kapitału społecznego na obszarach wiejskich do tworzenia sieci współpracy, a także przede wszystkim na poprawę innowacyjności polskich firm. Dobrze
wiec się stało, że w pierwszym priorytecie PROW 2014-2020 istnieje możliwość podejmowania współpracy przez różne instytucje dla podniesienia
poziomu innowacyjności obszarów wiejskich.
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TERESA MIŚ, TOMASZ SURMACZ
DORADZTWO PUBLICZNE W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Słowa kluczowe: doradztwo publiczne, informacja, przedsiębiorcy, Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, obszary wiejskie
STRESZCZENIE

Celem głównym badań była kompleksowa ocena roli jednostek doradczych w kreowaniu i wspieraniu przemian na obszarach wiejskich. Najważniejszą metodą badawczą
była metoda wywiadu standaryzowanego – wywiad przeprowadzano z przedsiębiorcami.
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Podmioty do badań zostały dobrane według założeń przyjętych w metodyce projektu badawczego, finansowanego ze środków na naukę przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w latach 2009-2011, pt.: „Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju obszarów
wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Z badań własnych wynika, że
wśród wielu instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich główną, świadczącą wielokierunkową pomoc dla mieszkańców wsi są nadal Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które
poprzez swoje oddziały na szczeblu lokalnym znajdują się w bliskim otoczeniu gospodarstw i przedsiębiorstw wiejskich, a dzięki temu znają problemy nurtujące ich właścicieli.
Swoją ofertę instytucje powinny kierować do ludzi młodych, gdyż młodzi, wykształceni
mieszkańcy wsi chcą wprowadzać innowacje, a dzięki temu przyczyniać się do poprawy
warunków i efektów realizowanej działalności gospodarczej oraz jakości życia na obszarach wiejskich. Ważne jest, aby w Polsce nie funkcjonowały tylko instytucje publiczne.
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PUBLIC ADVISORY SERVICE IN THE OPINIONS OF SELF-EMPLOYED
ENTREPRENEURS IN RURAL AREAS
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SUM M A RY

The main purpose of this research work was a comprehensive assessment of the role
of advisory service entities in creating and supporting of the transformation in rural areas. The most important research method was that of standardized interview – entrepreneurs were interviewed. The research subjects were selected according to assumptions
adopted in the methodology of the research project financed by the Ministry of Science
and Higher Education from funds allocated for science in the period of 2009-2011 and
titled: „Importance of Advisory Institutions in Development of Rural Areas after Poland
Joining the European Union”. Author’s own research shows that, among many institutions
functioning in rural areas, the Agricultural Advisory Centers (ODRs), rendering multidirectional assistance to rural inhabitants are clearly the main one(s). Through their local
departments, they are close to farms and rural businesses and, thanks to that, they know
well the problems encountered by their owners. Those institutions should address their
offer to young people, because young, educated rural inhabitants are willing to introduce
innovations and, thanks to that, to contribute to improving the conditions and results of
the business activity run by them, as well as the quality of life in rural areas. It is important
that public institutions are not the only institutions functioning in Poland.
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1. Wstęp
Niezależnie od specyfiki, zarządzanie produkcją rolną, podobnie jak każdą
inną działalnością, wymaga dobrej znajomości gospodarstwa rolnego, jak również wszechstronnego rozpoznania procesów zachodzących w jego otoczeniu
[Barnard i in. 2012, 4-9]. Utrzymanie lub poprawa pozycji na rynku wiąże się
często z koniecznością wprowadzania zmian w produktach, sposobach wytwarzania i funkcjonowania, czy marketingu. Jednocześnie w osiąganiu celów ekonomicznych niezbędna jest wiedza o charakteryzujących się dużą zmiennością
uwarunkowaniach zewnętrznych. W przypadku gospodarstw rolnych tradycyjną
i rozpowszechnioną formą wielokierunkowego wsparcia procesu podejmowania
decyzji dla osób nimi zarządzających są usługi doradcze, świadczone w ramach
różnorodnych modeli [Ison i Russell 2000, 226; Król 2013, 4-7].
Ostatnie dziesięciolecia to okres głębokich zmian w polskim rolnictwie i jego
najbliższym otoczeniu. Przekształcenia te wyznaczał przede wszystkim mechanizm rynkowy, który sprzyjał procesom koncentracji, intensyfikacji i specjalizacji produkcji rolnej, ale także zwiększeniu zapotrzebowania na specjalistyczną
wiedzę przydatną w umacnianiu pozycji rynkowej [Sikorska 2006b]. Rozwojowi
segmentu towarowych i nowoczesnych gospodarstw towarzyszyła marginalizacja dochodów z działalności rolniczej w przypadku dużej liczby małych jednostek. Proces dywersyfikacji społeczno-ekonomicznych struktur wiejskich znalazł
odzwierciedlenie również w akcentowaniu na różnych forach debaty społecznej
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konieczności różnicowania celów i sposobów funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce. Podkreślano, że obok wszechstronnego wsparcia towarowych
gospodarstw, ma ono służyć także wielofunkcyjnemu rozwojowi obszarów wiejskich [Drygas 2013, 56]. Wspólnym wątkiem toczonych dyskusji było przekonanie o potrzebie reformowania krajowego systemu doradztwa, podyktowanej nową
polityką rolną UE oraz długookresowymi wyzwaniami związanymi z restrukturyzacją polskiego rolnictwa. Na podstawie przeprowadzonych dotąd analiz i badań
formułowano także liczne oceny odnośnie jakości i przydatności funkcjonowania
podmiotów doradczych1. Podnoszono argumenty o niedostatecznym poziomie
finansowania państwowego systemu doradztwa rolniczego (biorąc pod uwagę
jego zadania i skalę potrzeb potencjalnych odbiorców), jak również o niezadowalającym poziomie jego współpracy z sektorem naukowo-badawczym [Kowalska 2012, 96]. Jednocześnie szacunki odnośnie korzystania z publicznych usług
doradczych przez rolników, które stanowiły i mogą stanowić podstawę do oceny
działalności tego systemu, były rozbieżne. Przykładowo, z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu NIK wynikało, że z doradztwa WODR-ów korzystało
37% badanych gospodarstw, co uznano za niski poziom. Wniosek ten wydaje się
co najmniej kontrowersyjny, nie tylko ze względu na interpretację uzyskanych
wyników, ale także metodologię badania, a w szczególności jego zasięg, sposób
doboru respondentów, metodę kontaktowania się z nimi oraz uzyskaną wielkość
wskaźnika odpowiedzi [NIK 2013, 32]. Z kolei M. Drygas ocenia, że ze wsparcia publicznego doradztwa korzystało regularnie około 10% rolników [Ogryczak
2012, 21]. Wynik ten jest zbliżony do rezultatu prezentowanego w niniejszym
opracowaniu.
Celem artykułu było ustalenie częstotliwości korzystania przez rolników
z usług podmiotów doradczych i jej wybranych determinant, jak również ocena
działalności wspomnianych organizacji z punktu widzenia rolników i sołtysów.
Na podstawie zgromadzonych danych starano się także pokazać zmiany w znaczeniu doradztwa rolniczego dla funkcjonowania gospodarstw rolnych w Polsce.

2. Materiał i metody
W celu określenia skali kontaktów rolników z podmiotami doradczymi oraz
oceny ich działalności posłużono się wybranymi wynikami badań ankietowych
1 W opracowaniu za podmioty doradcze uznano zarówno jednostki publiczne, jak i prywat-

ne. Przez publiczne podmioty doradcze rozumie się Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
(WODR) oraz podległe im struktury w terenie. Z kolei podmiotami prywatnymi określa się inne
jednostki świadczące usługi z zakresu doradztwa rolniczego, takie jak: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym również producentów środków
produkcji dla rolnictwa i odbiorców surowców rolnych.
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przeprowadzanych cyklicznie przez Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej
(ZPSiR) IERiGŻ-PIB w 76 wsiach na terenie całego kraju. Dobór miejscowości do
tego badania był celowy i odzwierciedlał historycznie ukształtowane właściwości
rolnictwa i cechy mieszkańców wsi w skali całego kraju, jak i w poszczególnych
makroregionach2. Odnosiło się to zwłaszcza do struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Odpowiednie informacje o działalności podmiotów
doradczych i korzystaniu z ich usług zebrano od wszystkich rodzin użytkujących
gospodarstwa rolne w badanych miejscowościach oraz od sołtysów. W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim dane zebrane w 2011 roku. Próba badawcza
liczyła wtedy 3331 rodzin rolniczych. W rozważaniach wzięto pod uwagę także
wyniki poprzednich edycji badań ZPSiR, które przeprowadzono w latach: 1992,
1996, 2000 i 2005. Wielkości obserwowanego zbioru wynosiły wtedy odpowiednio: 3705, 3927, 4122 i 4225 jednostek obserwacji. Każdorazowo stanowiły one
jedną pięćsetną rzeczywistej liczby indywidualnych gospodarstw rolnych o obszarze większym niż 1 ha UR. W opracowaniu posłużono się metodą opisową oraz
statystyczną analizą zależności między zmiennymi.

3. Zmiany w skali korzystania z usług doradczych przez rolników
Przy analizie częstotliwości współpracy rolników z podmiotami doradczymi
należy zwrócić uwagę na zasadniczą zmianę uwarunkowań prowadzenia działalności rolniczej, jaka dokonała się w Polsce w ciągu dwóch dekad od zmian
ustrojowych. Przeobrażenia zachodzące w sektorze rolnym sprzyjały bowiem
zacieśnieniu się relacji między nim, a otoczeniem instytucjonalnym, w tym
także doradztwem rolniczym. W pierwszej kolejności proces ten był związany
z koniecznością dostosowania się producentów rolnych do rosnących wymagań odbiorców i nasilaniem się konkurencji. Pozycję w strukturach rynkowych
umacniali głównie wytwórcy modernizujący posiadane zaplecze produkcyjne
i intensyfikujący kontakty z pozostałymi ogniwami agrobiznesu. Profesjonalizacja postaw rolników znajdowała wyraz nie tylko w poszukiwaniu atrakcyjnych
kanałów zbytu wytworzonych przez siebie produktów, czy nasileniu działalności
inwestycyjnej, ale także we wprowadzaniu zmian organizacyjnych i produkcyjnych, do przeprowadzenia których niezbędna była odpowiednia wiedza. W wielu
wypadkach odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cenną ekonomicznie informację była oferta doradztwa rolniczego. Naturalną grupę odbiorców dla dzia2 W badaniach ZPSiR wykorzystano podział kraju na pięć makroregionów i składających się na
nie województw: środkowozachodni (I): kujawsko-pomorskie i wielkopolskie; środkowowschodni
(II): mazowieckie, lubelskie, łódzkie i podlaskie; południowo-wschodni (III): małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie; południowo-zachodni (IV): dolnośląskie, lubuskie i opolskie; północny (V): pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie [Sikorska 2006].
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łalności tych instytucji o charakterze edukacyjnym, czy wdrożeniowym stanowił
powoli powiększający się segment gospodarstw rozwojowych, często dysponujący
znacznym potencjałem produkcyjnym, a niekiedy także nabytymi w przeszłości
doświadczeniami w kontaktach z instytucjami wsparcia rolnictwa. W konsekwencji, jak wynika z badań prowadzonych przez IERiGŻ-PIB od lat 90. do początku
kolejnej dekady poziom korzystania z usług doradczych przez rolników w Polsce
systematycznie, choć nieznacznie rósł (rysunek 1) [Kijanowski 2001, 11, Sikorska
2006b, Dudek 2009, 125]3.
Zauważalne zwiększenie skali kontaktów między rolnikami a doradcami nastąpiło w kolejnym dziesięcioleciu. Znacząco poszerzyła się wtedy zbiorowość silnych ekonomicznie i konkurencyjnych gospodarstw rolnych, dla których poszukiwano specjalistycznego poradnictwa ekonomicznego. Obok motywacji związanych z utrzymaniem lub poprawą pozycji rynkowej, ważnym bodźcem skłaniającym do posiłkowania się usługami doradczymi były zasadnicze zmiany w polityce
rolnej. W procesie adaptacji do wymogów WPR oraz wykorzystaniu dostępnych
w jej ramach różnorodnych instrumentów wsparcia konieczna okazała się być
fachowa pomoc o charakterze informacyjnym i technicznym. Sięgali po nią nie
tylko właściciele wielkotowarowych gospodarstw, ale także rolnicy użytkujący gospodarstwa o niewielkim potencjale produkcyjnym.
Rysunek 1
Odsetek rolników korzystających z usług doradczych
w latach 1992-2011

Źródło: Ankieta IERiGŻ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005, 2011.
3 Z wieloletnich badań IERiGŻ-PIB wynika, że z usług doradczych korzystali przede wszystkim
rolnicy użytkujący gospodarstwa o znaczącym obszarze gruntów rolnych i zorientowane głównie na
rynek [Kijanowski 2001, 12, Dudek 2009, 125].
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Przystąpienie Polski do UE oznaczało nie tylko nowe warunki dla prowadzenia
działalności rolniczej w kraju, ale także znaczące zwiększenie wsparcia publicznego
dla rolnictwa w wymiarze ilościowym, jak i w odniesieniu do zakresu instrumentów polityki rolnej. Pomoc w korzystaniu z płatności bezpośrednich, jak również
środków przewidzianych w ramach innych programów skierowanych na wieś i do
sektora rolnego oferowało zarówno publiczne jak i prywatne doradztwo. W okresie
poprzedzającym akcesję oraz w kolejnych latach członkostwa działalność obu grup
tych podmiotów była szczególnie ważna i nasilona. Znalazło to odzwierciedlenie
w zgromadzonych przez IERiGŻ-PIB danych ankietowych. Wynika z nich, że skokowe zainteresowanie usługami doradczymi przez badanych łączyło się z akcesją
Polski do UE. W 2005 roku poradami posiłkował się przeszło co czwarty zarządzający gospodarstwem rolnym. Kontakty rolników z doradcami miały przede
wszystkim charakter okresowy i związane były z udzielaniem informacji odnośnie
WPR lub pomocą w wypełnianiu dokumentów wymaganych przy ubieganiu się
wsparcie finansowe. Sześć lat później poziom korzystania z usług doradczych ponownie znacząco wzrósł. Badania IERiGŻ-PIB dokumentują, iż w 2011 roku korzystała z nich ponad jedna trzecia badanych rolników (rysunek 1).
Zebrane informacje świadczą również o tym, że między 2005 a 2011 rokiem
zwiększyła się nie tylko grupa rolników, która okresowo korzystała z doradztwa4,
ale także zbiorowość stale współpracująca z tymi podmiotami. W 2011 roku regularny kontakt cechował co dziesiątą osobę prowadzącą gospodarstwo rolne z badanej próby (rysunek 1). Nasilenie współpracy rolników z doradcami miało związek nie tylko ze zwiększeniem wielkości i zakresu wsparcia polskiego rolnictwa
w kolejnych latach wdrażania WPR, ale także ze zmianami na rynkach oraz przekształceniami strukturalnymi w sektorze rolnym [Sikorska 2013, 8]. Zaznaczył się
również dynamiczny rozwój działalności prywatnych firm doradczych. W 2005
roku wśród wszystkich rolników korzystających z usług doradczych zaledwie 5%
miało kontakt z podmiotami prywatnymi. Sześć lat później udział tej zbiorowości
wzrósł o 19 pp. i wyniósł 24%.

4. Korzystanie z usług doradczych a cechy gospodarstw rolnych
Niezależnie od procesu zaniku niewielkich i niedochodowych gospodarstw
rolnych, w warunkach krajowego rolnictwa, jednostki o takich charakterystykach
tworzyły nadal zdecydowaną większość. Relatywnie mniej było gospodarstw dużych, z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, stanowiących główne źródło
utrzymania dla swoich użytkowników i będących docelową grupą odbiorców
4 Było ono ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie środków publicznych, takich jak

dopłaty bezpośrednie czy instrumenty dostępne w ramach PROW 2007-2013.
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poradnictwa rolniczego. Z przeprowadzonych badań wynika, że polaryzacja ekonomiczna zbiorowości gospodarstw rolnych znajdowała odzwierciedlenie w odmiennym podejściu rolników do korzystania z usług oferowanych przez podmioty doradcze. Istniała bowiem istotna statystycznie i umiarkowanie silna zależność między
cechami ekonomicznymi badanych gospodarstw a częstotliwością kontaktów z tymi
organizacjami (rysunek 2). Im większy areał gruntów i skala sprzedaży produktów
rolnych w gospodarstwach, tym znaczniejsza była skala korzystania z usług doradczych. W zbiorowości gospodarstw średnich i dużych (od 15 do 30 ha oraz tych powyżej 30 ha UR) odsetek korzystających z doradztwa był względnie najwyższy wynosił odpowiednio 64 i 83% badanych jednostek. Z kolei w grupie małych gospodarstw
(do 5 ha UR), udział ten był zdecydowanie mniejszy i wynosił 19%.
Identyczne prawidłowości w odniesieniu do relacji z podmiotami doradczymi
zaznaczyły się w kategoriach gospodarstw wyróżnionych ze względu na poziom produkcji towarowej (rysunek 2). Czasową lub stałą współpracę odnotowywano względnie częściej w jednostkach ze średnią i dużą skalą sprzedaży produktów rolnych (odpowiednio 47 i 68%). Rolnicy nie wytwarzający produktów rolnych na sprzedaż lub
z niewielkim rozmiarem aktywności rynkowej z reguły nie kontaktowali się z podmiotami doradczymi. Z kolei zarządzający z gospodarstw zasobnych w grunty rolne
i powiązanych z rynkami byli relatywnie bardziej zainteresowani dokonywaniem
usprawnień w prowadzonej działalności, a przez to również fachowym doradztwem.
Rysunek 2
Korzystanie z usług doradczych w grupach gospodarstw wyróżnionych
ze względu na obszar UR oraz skalę produkcji towarowej (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2011.
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Istotnie powiązana z właściwościami ekonomicznymi posiadanych gospodarstw rolnych skłonność do współpracy rolników z podmiotami doradczymi
miała także wymiar przestrzenny. Na odmienności regionalne w rozpowszechnieniu doradztwa na wsi, oddziaływała przede wszystkim liczba rynkowo zorientowanych gospodarstw, a w dalszej kolejności organizacja i sposób funkcjonowania WODR-ów, czy intensywność działań firm prywatnych. Jak wynika
z badań IERiGŻ-PIB w 2011 roku relatywnie najczęściej z usług doradczych korzystali rolnicy ze środkowozachodniej części Polski. Taka aktywność odnosiła
się do 51% badanych z tego makroregionu (I) (rysunek 3). Tereny województwa
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego cechował tradycyjnie wysoki poziom
kultury rolnej oraz ponadprzeciętna obecność dochodowych i nowoczesnych gospodarstw, które stanowiły główną grupę odbiorców opisywanego typu wsparcia.
Dodać należy, iż zainteresowanie poradnictwem rolnym kształtowało się tam na
znaczącym poziomie już w przeszłości, o czym świadczą wyniki z poprzednich
edycji badań.
Rysunek 3
Przestrzenne zróżnicowanie odsetka rolników korzystających
z usług doradczych w roku 2011 (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań IERiGŻPIB 2011.
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Znacznie rzadziej rolnicy kontaktowali się z doradcami rolnymi na wschodzie
kraju. Podejmowanie aktywności tego typu charakteryzowało około 30% badanych. W przypadku południowo-wschodniej (III), jak i środkowo-wschodniej
(II) części Polski niższy niż w pozostałych regionach odsetek gospodarstw objętych doradztwem łączyć trzeba ze względnie mniejszym zainteresowaniem opisywanymi usługami, co wynikało ze znaczącego rozpowszechnienia gospodarstw
spełniających głównie funkcje socjalne, gdzie działalność rolnicza zorientowana
na rynek nie była prowadzona.

5. Przyczyny nie korzystania rolników z usług doradczych
W warunkach Polski przeważającą grupę gospodarstw tworzą gospodarstwa
nie zorientowane na rynek. Dla ich właścicieli posiadana nieruchomość rolna
stanowi miejsce życia, daje możliwość wytwarzania żywności na własne potrzeby bądź jest zabezpieczeniem na wypadek pogorszenia sytuacji bytowej. Ważne
uzasadnienie niewyzbywania się ziemi rolnej, a tym samym utrzymania gospodarstwa, ma również swoje źródło w możliwości czerpania innych korzyści z tego
tytułu (tanie ubezpieczenie społeczne, niskie opodatkowanie, dodatkowy dochód
z dzierżawy, czy płatności obszarowych). We wszystkich wymienionych wypadkach nie prowadzi się produkcji z przeznaczeniem na sprzedaż bądź działalność
ta ma marginalne znaczenie. Towarzyszy temu często brak zapotrzebowania na
wiedzę użyteczną w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Przeprowadzone badania dokumentują, że wśród respondentów nienawiązujących współpracy z doradcami rolnymi takie motywacje zdecydowanie dominowały i dotyczyły niemal
92% respondentów. Wydaje się, iż w odniesieniu do tych osób oferowane usługi
powinny koncentrować się głównie na kwestiach pozarolniczych bądź okołorolniczych. Zgromadzone informacje przekazane przez sołtysów z miejscowości
objętych badaniami dokumentują rosnący popyt na wiedzę mieszkańców wsi
odnośnie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, agroturystyki, ogólnego
poradnictwa ekonomicznego, w tym zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej [Dudek 2013, 24].
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB inne powody niekorzystania z oferty podmiotów doradczych miały relatywnie mniejsze znaczenie. Brak środków finansowych
oraz ograniczoną dostępność usług doradczych, jako przyczynę niezainteresowania się nimi, wskazywało zaledwie 5% respondentów. Warto podkreślić, że barierą
w nawiązywaniu kontaktów na ogół nie była negatywna opinia o funkcjonowaniu
podmiotów doradczych, a zwłaszcza publicznych ośrodków doradztwa. W 55%
badanych wsi państwowe doradztwo cieszyło się pozytywną oceną. Nie oznacza
to jednak, że w skali całego kraju nie zgłaszano zastrzeżeń do ich funkcjonowania.
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W 2011 roku negatywne opinie w tym zakresie odnotowano w przypadku 26%
badanych wsi [Dudek 2013, 21]. I choć w porównaniu do wyników ankiety z poprzednich lat krytyczne uwagi wyrażano rzadziej, to niezmiennie deklarowano
podobne zastrzeżenia. Odnosiły się one przede wszystkim do zbyt dużej biurokracji oraz braku przydatności uzyskiwanych informacji.

6. Podsumowanie
Wbrew pojawiającym się opiniom znaczenie publicznego i prywatnego doradztwa rolniczego dla funkcjonowania gospodarstw rolnych w Polsce rośnie.
Tendencje tę odzwierciedla zarówno systematyczny wzrost zainteresowania rolników korzystaniem z usług doradczych, udokumentowany m.in. wynikami badań
IERiGŻ-PIB, ale także dużą rolą tych podmiotów w dotychczasowym wdrażaniu
WPR. Ze zgromadzonych danych wynika, że w 2000 roku regularny kontakt z doradcą deklarował niespełna co siedemnasty rolnik, a jedenaście lat później już
przeszło co dziesiąty. Z kolei okresowe posiłkowanie się wsparciem doradczym
w 2011 roku dotyczyło jednej czwartej ogółu badanych. W dużym stopniu nasilenie zapotrzebowania na pomoc tego rodzaju przypisać należy zmianom w polityce rolnej, która z jednej strony nakłada na producentów rolnych liczne wymogi,
a jednocześnie kieruje do sektora rolnego znaczące wsparcie finansowe. W związku z kształtem nowej WPR na lata 2014-2020 należy się spodziewać, że znaczenie
podmiotów doradczych w jej wdrażaniu będzie jeszcze większe niż w przeszłości.
Wynika to z poszerzenia środowiskowych wymogów udzielania płatności bezpośrednich, jak również wzmocnienia miejsca transferu wiedzy i innowacji w procesie rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich. Szczególnie ważne będzie
włączenie w te przedsięwzięcia zbiorowości silnych ekonomicznie i towarowych
gospodarstw tak, aby rozwój tego segmentu mógł być kontynuowany. Ma to bowiem istotne znaczenie dla konkurencyjności krajowego rolnictwa.
W kolejnych latach niemniej ważne będzie stworzenie oferty wsparcia dla rodzin
utrzymujących się z prowadzenia niewielkich i niskodochodowych gospodarstw.
Pomoc informacyjna lub szkoleniowa w przypadku tej zbiorowości może dotyczyć
zarówno działań związanych z produkcją rolną (wytwarzanie produktów wysokojakościowych i ekologicznych, promowanie wspólnych przedsięwzięć czy sprzedaży
bezpośredniej), jak i dywersyfikacją dotychczasowej działalności (agroturystyka,
drobne przetwórstwo, pozarolnicza działalność gospodarcza). Postulat położenia
relatywnie większego nacisku w zakresie świadczonych usług doradczych na wieloaspektowe poradnictwo wiejskie, znajduje nie tylko odzwierciedlenie w zaprezentowanych wynikach badań empirycznych, ale także jest on konsekwencją potrzeby
stymulowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Ocena korzystania z usług doradczych przez rolników w latach 1992-2011
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono zmiany w częstotliwości korzystania przez rolników z usług
doradczych w latach 1992-2011. Materiał empiryczny stanowiły dane ankietowe IERiGŻ-PIB zebrane w 76 wsiach na terenie całego kraju. Próba badawcza obejmowała ponad
3300 indywidualnych gospodarstw rolnych o obszarze większym niż 1 ha UR. W opracowaniu posłużono się metodą opisową oraz statystyczną analizą zależności między zmien-
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nymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 1992-2011 nastąpił wzrost odsetka
rolników korzystających z doradztwa (w sposób stały lub okresowy) z 14 do 36%. Udokumentowano istnienie istotnej statystycznie i umiarkowanie silnej zależności między cechami ekonomicznymi badanych gospodarstw a częstotliwością kontaktów z podmiotami
doradczymi.
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SUM M A RY

Paper presents the changes in the use of advisory services by farmers in the years 19922011. Empirical material underpinning this research were IAFE-NRI data gathered in 76
villages across the country. The research sample covered over 3300 private farms with the
area over 1 ha of agricultural land. In the paper a statistical method was used. Conducted
analyzes showed that the share of farm managers using agricultural advice has increased
from 14 to 36%. Selected statistically significant determinants of establishing relationships
between farmers and advisory bodies were also examined.
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1. Wstęp
Jednym z czynników wpływających na istnienie i utrzymanie nierówności regionalnych w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jest zróżnicowanie wydajności w niektórych lub we wszystkich sektorach gospodarczych.
Zmniejszanie tych dysproporcji wymaga identyfikacji determinant wzrostu wydajności w poszczególnych sektorach gospodarki [Polyzos, Arabatzi 2006, 59].
Ogólna definicja produktywności określa ją jako zdolność czynników produkcji do wytwarzania produkcji [Latruffe 2010, 19]. Produktywność jest często
wykorzystywana do oceny konkurencyjności, a Komisja Europejska uważa ją za
najbardziej wiarygodny wskaźnik konkurencyjności w perspektywie długoterminowej [Komisja Europejska 2009, 7].
Złożony charakter oceny produktywności rolnictwa wynika z wielorakiego
wpływu działalności rolniczej na gospodarkę, zasoby środowiska naturalnego
i społeczeństwo, zwłaszcza w ujęciu społeczności lokalnych i regionów. Związane
jest to ze zróżnicowaną rolą rolnictwa w poszczególnych regionach kraju w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego [Floriańczyk i in. 2012,
9]. Trudność ta jest również wypadkową czynników determinujących proces
produkcyjny w rolnictwie, w tym uwarunkowań przyrodniczych, zróżnicowania
potencjału produkcyjnego gospodarstw oraz ich różnorodności pod względem
rodzaju i skali produkcji. W skali regionu czynnikiem determinującym produktywność rolnictwa jest zatem także struktura gospodarstw rolnych.
1 Wkład pracy: Anna Nowak – 50%, Ewa Wójcik – 50%.
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Produktywność w rolnictwie można obliczać jako produktywność częściową
dotyczącą jednego czynnika lub jako produktywność całkowitą (wieloczynnikową). Uważa się, iż produktywność, zwłaszcza dotycząca pracy jest istotnym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej w rolnictwie, decydującym o pozycji
całego sektora rolnego danego kraju w ramach konkurencji regionalnej i globalnej
[Kulawik 2009, 34]. Burja [2012, 217] podkreśla także, że w ramach częściowej
produktywności najważniejszą rolę odgrywa wydajność pracy, ponieważ produkcja, dochody i jakość życia ludności wiejskiej są od niej zależne.
Wskaźniki produktywności umożliwiają ocenę zakresu wykorzystania w gospodarstwach posiadanych zasobów czynników produkcji. Im większy stopień
wykorzystania tych czynników, tym większa efektywność rolnictwa, a to z kolei
przekłada się na wzrost jego konkurencyjności [Buks 2011, 45]. Poprawa efektywności produkcji powinna być rozpatrywana jako kluczowy element trwałego
wzrostu dochodów. Może ona być wynikiem zarówno doskonalenia technik produkcji, jak też wdrażania nowych technologii [Alińska i in. 2008, 21]. Druga z wymienionych determinant stanowi według Mallawaarachchi i in. [2009, 5] główną
siłą napędową wzrostu produktywności.
Celem niniejszego opracowania jest ocena zróżnicowania produktywności
ziemi, pracy i kapitału w 4 regionach rolniczych wyodrębnionych w ramach Polskiego FADN, tj. Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie
oraz Małopolska i Pogórze. Regiony te zostały wydzielone na podstawie parametrów statystycznych opisujących czynniki wpływające na efekty produkcyjne gospodarstw rolnych zlokalizowanych na określonym terenie [Mańko i in. 2011, 5].
Zakłada się więc, że różnice w warunkach przyrodniczych oraz ekonomiczno-organizacyjnych należą do determinant zróżnicowania gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach pod względem posiadanego potencjału produkcyjnego
oraz efektywności ich wykorzystania.

2. Opis próby badawczej i metodyka badań
Badania przeprowadzono na próbie towarowych gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN (Farm Accountancy Data Network) w roku 2010,
2011 oraz 2012. Liczebność gospodarstw przyjętych do analizy w poszczególnych
regionach rolniczych wynosiła w latach 2010, 2011 i 2012 odpowiednio:


Pomorze i Mazury: 1576; 1558; 1550,



Wielkopolska i Śląsk: 3789; 3799; 3794,



Mazowsze i Podlasie: 3650; 3619; 3563,



Małopolska i Pogórze: 1018; 986; 1024.

- Pomorze i Mazury: 1576; 1558; 1550,
- Wielkopolska i Śląsk: 3789; 3799; 3794,
- Mazowsze i Podlasie: 3650; 3619; 3563,
- Małopolska i Pogórze: 1018; 986; 1024.

W badaniach posłużono się trzyczynnikową funkcją produkcji,
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Obliczenia przeprowadzono przy użyciu oprogramowania GRETL.
Za efekt procesu produkcyjnego przyjęto zatem wartość dodaną netto, która
stanowi jednocześnie o skuteczności gospodarowania z punktu widzenia właściciela gospodarstwa rolnego. Wynika to z faktu, że jest ona miarą dochodu, jaki
uzyskują wszyscy właściciele czynników wytwórczych zaangażowanych w działalności gospodarstwa rolnego [Goraj, Mańko 2009, 76]. Tę kategorię wynikową
wykorzystywali w swoich badaniach min. Niezgoda [2010, 186-196], Polyzos,
i Arabatzis [2006, 58-64]. Czynniki produkcji ujęto z kolei według podejścia zasobowego, które odzwierciedla potencjał gospodarstw. Zasoby ziemi wyrażono
powierzchnią użytków rolnych w ha, natomiast zasoby pracy w postaci liczby
osób pełnozatrudnionych (AWU). Jako kapitał przyjęto kategorię wartości brutto
środków trwałych, ponieważ zaleca się, aby mierniki środków trwałych przedstawiały ich wartość odtworzeniową, tzn. uwzględniały amortyzację. Uznaje się,
że efektywność majątku trwałego maleje w kolejnych okresach użytkowania, ale
nie w stopniu wynikającym z szybkości jego amortyzacji [Czyżewski 2012]. Na
ogół wartość użytkowa majątku trwałego jest większa od wartości netto. Również
Adamczyk [2009] wykorzystuje metodę funkcji produkcji jako narzędzie analizy
2 Opłata za zaangażowanie czynników wytwórczych do działalności operacyjnej gospodarstwa
rolnego, bez względu na ich status własnościowy (obce lub własne).
3 AWU to całkowite nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa
rolnego, 1 AWU to jedna osoba pełnozatrudniona, pracująca 2 120 godz./rok.
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procesu produkcyjnego a za zmienną objaśniającą będącą odzwierciedleniem kapitału przyjmuje kategorię wartości brutto środków trwałych.
Funkcję C-D dla poszczególnych regionów rolniczych oraz badanych lat oszacowano przy pomocy metody najmniejszych kwadratów, zaś istotność współczynników regresji ustalono za pomocą testu t-Studenta na poziomie α=0,01.
Oceny wykorzystania czynnika ziemi, pracy ludzkiej oraz kapitału w badanych
gospodarstwach rolnych poszczególnych regionów FADN dokonano w oparciu
o produktywność całkowitą, przeciętną oraz krańcową. Z uwagi na to, że kategorią wynikową przyjętą w badaniach jest wartość dodana, obliczone wskaźniki
produktywności stanowią mierniki sprawności i skuteczności gospodarowania.

3. Wyniki badań
Równania typu Cobb-Douglasa dla badanych regionów oraz lat przybrały następującą postać:


Pomorze i Mazury
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2
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2
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2
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2
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2
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Małopolska i Pogórze
2010: Y=49,36 X 1
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2
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2
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Tabela 1
Produktywność całkowita, przeciętna oraz krańcowa ziemi w towarowych
gospodarstwach rolnych w regionach FADN w Polsce
w latach 2010, 2011 oraz 2012
Wyszczególnienie

Pomorze i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Produktywność całkowita ziemi [zł/gospodarstwo]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

326070,91
312069,52
396520,23
121,6

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

3735,92
3629,56
4207,11
112,6

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

1485,19
1501,17
2165,02
145,8

135009,22
146383,31
153512,36
113,7

71589,38
85807,74
82779,65
115,6

69218,23
82270,82
85537,78
123,6

2680,25
3068,95
2891,36
107,9

2273,92
2718,11
2810,05
123,6

1517,90
1785,25
2099,25
138,3

1126,94
1482,97
1891,26
167,8

Produktywność przeciętna ziemi [zł/ha]
2550,71
2782,42
2860,83
112,1

Produktywność krańcowa ziemi [zł]
1441,86
1575,22
1941,80
134,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

We wszystkich badanych regionach obserwuje się także tendencję wzrostową
w przypadku produktywności przeciętnej ziemi. Najwyższy wzrost analizowanego
wskaźnika wystąpił w Małopolsce i Pogórzu, gdzie poziom produktywności był najniższy spośród 4 regionów. Najwyższą wartość dodaną netto z 1 ha użytków rolnych
osiągali producenci Pomorza i Mazur, w 2012 roku wyniosła ona 4207,11 zł/ha i była
1,5-razy wyższa niż w pozostałych regionach. Należy wiązać to z koncentracją ziemi
rolniczej, przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego w regionie Pomorze i Mazury wynosiła w 2012 roku 94,2 ha, wobec 53,7 ha w Wielkopolsce i Śląsku, 28,6 ha
na Mazowszu i Podlasiu oraz 30,4 ha w Małopolsce i Pogórzu. Nie zaobserwowano natomiast wyraźnej zależności pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi do
produkcji rolniczej a poziomem produktywności przeciętnej ziemi. Średni poziom
wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej uśrednionego na podstawie wskaźników z poszczególnych województw wynosił odpowiednio 65,5; 73,0; 62,7
oraz 68,3 punktów w regionach Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze
i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. Potwierdzają to badania Krasowicza i Filipiaka
[1999, 153-158], z których wynika, że łączny wpływ czynników organizacyjno-ekonomicznych na wykorzystanie posiadanego potencjału produkcyjnego w regionach
jest ponad dwukrotnie większy niż uwarunkowań przyrodniczo-agrotechnicznych.
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Regionalne zróżnicowanie produktywności czynników produkcji ...

Krańcowa produktywność ziemi we wszystkich regionach rolniczych w roku
2012 wzrosła w stosunku do roku 2010. Największa dynamika wzrostu miała
miejsce podobnie jak w przypadku produktywności całkowitej i przeciętnej w regionie Małopolska i Pogórze (167,8%). Przyrost wartości dodanej netto na skutek
wzrostu czynnika ziemi o 1 ha był zróżnicowany regionalnie. W latach 2010-2011
najwyższa produktywność krańcowa ziemi występowała na Mazowszu i Podlasiu,
w roku 2012 na Pomorzu i Mazurach, różnica pomiędzy najniższą i najwyższą
produktywnością krańcową w 2012 roku wynosiła 5472,35 zł.
Jak już wspomniano, istnieje ścisła zależność pomiędzy produktywnością
ziemi i pracy. Produktywność pracy jest na ogół najważniejszym miernikiem
produktywności [Poczta 2003, 51-64]. Jej znaczenie wynika z faktu, iż miara ta
określa sytuację dochodową, a także możliwości akumulacji wewnętrznej [Poczta,
Kołodziejczak 2008, 8]. Jest ona wyznacznikiem zarówno siły ekonomicznej, jak
i perspektyw rozwojowych [Kowalski 1998, 108-114].
Tabela 2
Produktywność całkowita, przeciętna oraz krańcowa pracy w towarowych
gospodarstwach rolnych w regionach FADN w Polsce
w latach 2010, 2011 oraz 2012
Wyszczególnienie

Pomorze i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Produktywność całkowita pracy [zł/gospodarstwo]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

97606,3
101148,3
92911,3
95,2

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

39042,5
42145,1
37164,5
95,1

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

30557,72
38095,54
36868,93
120,6

135012,4
145269,2
153254,1
113,5

72082,5
84601,5
83818,4
116,3

69555,7
82868,5
84953,5
122,4

36041,3
42300,7
39913,5
110,7

33121,7
39461,2
40454,0
122,1

29580,50
29304,63
31396,58
106,1

31449,05
35960,05
36843,23
117,1

Produktywność przeciętna pracy [zł/AWU]
56255,2
63160,5
66632,2
118,4

Produktywność krańcowa pracy [zł]
32301,39
32972,73
33681,79
104,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Całkowitą, przeciętną oraz krańcową produktywność czynnika pracy w badanych towarowych gospodarstwach rolnych dla lat 2010-2012 zestawiono w tabeli 2. Produktywność całkowita pracy w badanych gospodarstwach rolnych podobnie jak produktywność ziemi wykazywała zróżnicowanie zarówno w latach, jak
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i w regionach. Jedynym regionem, gdzie w 2012 roku w stosunku do 2010 roku
produktywność zmalała było Pomorze i Mazury. W pozostałych regionach wzrost
produktywności całkowitej badanego czynnika produkcji wahał się od 13,5%
w Wielkopolsce i Śląsku do 22,4% w Małopolsce i Pogórzu. Najwyższy poziom
analizowanego wskaźnika obserwuje się w regionie Wielkopolska i Śląsk, w 2012
roku wynosiła ona 153254,1 zł/gospodarstwo) i była blisko 2-krotnie wyższa niż
na Mazowszu i Podlasiu, gdzie osiągała poziom najniższy (83818,4 zł/gospodarstwo).
Zróżnicowanie regionalne przeciętnej produktywności pracy miało podobny
rozkład jak produktywności całkowitej. W regionie Wielkopolska i Śląsk 1 osoba pełnozatrudniona w gospodarstwie rolnym generowała wartość dodaną netto
wynoszącą od 56 255,2 zł w 2010 roku do 66 632,2 zł w 2012 roku. W pozostałych
regionach produktywność przeciętna nie przekraczała wartości 42 300,7 zł/AWU.
Zróżnicowań tych należy upatrywać m.in. w różnym poziomie nakładów czynnika pracy. Wprawdzie w przeliczeniu na gospodarstwo rolne nie wykazywały one
silnych dysproporcji wahając się w 2012 roku średnio od 2,06 AWU na Mazowszu i Podlasiu do 2,55 na Pomorzu i Mazurach, jednak w przeliczeniu na 100 ha
użytków rolnych największe były one na Mazowszu i Podlasiu oraz w Małopolsce
i Pogórzu.
Dynamika krańcowej produktywności pracy wskazuje na wzrost przyrostu
wartości dodanej netto wynikającego z nakładów pracy wyrażonych przez 1 AWU
w okresie 2010-2012. W każdym regionie badany wskaźnik przekraczał 30 000 zł
a różnica pomiędzy jego poziomem na Pomorzu i Mazurach oraz w Małopolsce
i Pogórzu, gdzie osiągał najwyższy poziom, a Mazowszem i Podlasiem z najniższym wskaźnikiem wynosiła niecałe 5,5 tys. zł.
Kapitał jest jednym z trzech podstawowych czynników produkcji w rolnictwie
obok ziemi i pracy. Zasoby kapitału w rolnictwie można oceniać poprzez wartość
aktywów trwałych zaangażowanych w gospodarstwie rolnym. Oceny efektywności wykorzystania zasobów kapitałowych dokonano przy pomocy całkowitej,
przeciętnej i krańcowej produktywności aktywów trwałych (tabela 3).
Produktywność całkowita kapitału wykazywała silne zróżnicowanie w obrębie badanych regionów i odznaczała się w latach 2010-2012 dodatnią dynamiką,
wahającą się od 113,7% w Wielkopolsce i Śląsku do 131,7% na Pomorzu i Mazurach. Region o najwyższej wartości tego wskaźnika (Pomorze i Mazury) osiągnął
w 2012 roku 2,6-krotną przewagę w stosunku do regionu o najniższym jego poziomie (Mazowsze i Podlasie).
Produktywność przeciętna wskazuje, że z 1 złotówki zaangażowanych w gospodarstwie aktywów trwałych generowano od 0,14 zł do 0,23 zł wartości dodanej
netto. Ponadto warto zauważyć, że w 3 spośród 4 badanych regionów w roku 2012
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w stosunku do 2010 miał miejsce spadek produktywności przeciętnej kapitału,
w jednym regionie pozostała ona na tym samym poziomie (Małopolska i Pogórze). Przewagę w zakresie przeciętnej produktywności kapitału osiągają regiony
Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk, gdzie przeciętne gospodarstwo rolne dysponowało większym potencjałem produkcyjnym wyrażonym powierzchnią użytków rolnych oraz wartością aktywów trwałych.
Tabela 3
Produktywność całkowita, przeciętna oraz krańcowa kapitału w towarowych
gospodarstwach rolnych w regionach FADN w Polsce
w latach 2010, 2011 oraz 2012
Wyszczególnienie

Pomorze i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Produktywność całkowita kapitału [zł/gospodarstwo]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

165649,15
174114,63
218157,79
131,7

135009,76
146385,83
153516,81
113,7

71574,45
85847,38
82764,29
115,6

68523,08
82270,90
85537,81
124,8

0,16
0,16
0,14
87,5

0,15
0,16
0,15
100,0

0,08
0,08
0,06
75,0

0,08
0,08
0,06
75,0

Produktywność przeciętna kapitału [zł/zł]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

0,23
0,20
0,22
95,6

0,20
0,19
0,19
95,0

Produktywność krańcowa kapitału [zł/zł]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

0,06
0,07
0,06
100,0

0,19
0,19
0,19
100,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Produktywność krańcowa w 2012 roku w regionie Pomorze i Mazury oraz
Wielkopolska i Śląsk pozostawała na tym samym poziomie co w roku 2010.
W dwóch pozostałych regionach uległa niewielkiemu zmniejszeniu i osiągnęła
poziom 0,06 zł (podobnie jak w przypadku Pomorza i Mazur). W regionie Wielkopolska i Śląsk produktywność krańcowa była znacznie wyższa niż w pozostałych regionach, w 2012 roku różnica ta była 3-krotna. Ponadto względnie stabilna
produktywność krańcowa aktywów trwałych we wszystkich regionach FADN,
przy wyższym poziomie ich wartości dowodzi o celowości ich wzrostu [Zwolak
2006, 32]. W latach 2010-2012 przeciętna wartość kapitału aktywów trwałych
wzrosła odpowiednio o 37,9% na Pomorzu i Mazurach, o 20,2% w Wielkopolsce
i Śląsku, o 24,6% na Mazowszu i Podlasiu oraz o 25,9% w Małopolsce i Pogórzu.
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4. Wnioski
1. Gospodarstwa rolne w badanych regionach charakteryzowały się nie tylko
zróżnicowaniem potencjału produkcyjnego, ale także efektywnością jego
wykorzystania. Zmienność uwarunkowań ekonomiczno-przyrodniczych
wpływała na wahania produktywności czynników produkcji w regionach
i w latach. Zmiany w poziomie produktywności świadczą o zdolności do
wykorzystania zasobów oraz stanowią wyznacznik kierunku ich rozwoju.
Jak wynika z badań, w większości regionów w 2012 roku w stosunku do
2010 nastąpił wzrost całkowitej produktywności ziemi, pracy i aktywów
trwałych, jedynie na Pomorzu i Mazurach produktywność pracy zmniejszyła się o prawie 5%.
2. Miarą sprawności gospodarowania poszczególnymi zasobami czynników
produkcji w gospodarstwie rolnym są wskaźniki produktywności przeciętnej. Największą efektywnością wykorzystania czynnika ziemi mierzoną
produktywnością przeciętną wyróżniał się region o największej koncentracji ziemi, tj. Pomorze i Mazury. Z kolei największa dynamika wzrostu przeciętnej produktywności ziemi w latach 2010-2012 miała miejsce w regionie
Małopolska i Pogórze, gdzie w największym stopniu wzrosła także przeciętna produktywność pracy. Wielkopolska i Śląsk odznaczały się najwyższą
przeciętną ekonomiczną wydajnością pracy, w 2012 roku 1 osoba pełnozatrudniona w gospodarstwie wytwarzała tam przeciętnie 66 632,2 zł wartość
dodanej. Produktywność przeciętna kapitału w badanych latach i regionach
wahała się od 0,23 zł/1 zł w 2010 roku na Pomorzu i Mazurach do 0,14
zł/1 zł w 2011 roku na Mazowszu i Podlasiu.
3. Produktywność krańcowa ziemi w latach 2010-2012 wykazywała tendencję
wzrostową w każdym regionie FADN, co świadczy o celowości koncentracji
ziemi w rolnictwie. Wzrost nakładów pracy o jednostkę (AWU) przyczyniał
się w 2012 roku do przyrostu wartości dodanej netto od 31 tys. zł na Mazowszu i Podlasiu do 36 tys. zł na Pomorzu i Mazurach oraz w Małopolsce
i Pogórzu. Produktywność krańcowa aktywów trwałych w dwóch regionach pozostawała na względnie stałym poziomie (Pomorze i Mazury oraz
Wielkopolska i Śląsk), natomiast w dwóch pozostałych uległa zmniejszeniu
(Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze). Wysoki poziom krańcowej produktywności kapitału w Wielkopolsce i Śląsku (3-krotnie wyższy niż
w pozostałych regionach), równy produktywności przeciętnej tego czynnika wskazuje na zasadność zwiększania zasobów aktywów trwałych zwłaszcza w tym regionie.
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REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE PRODUKTYWNOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI
W TOWAROWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: regiony FADN, gospodarstwo rolne, czynniki produkcji,
produktywność
STRESZCZENIE

W opracowaniu poddano ocenie produktywność ziemi, pracy i kapitału w czterech
regionach rolniczych wyodrębnionych w ramach Polskiego FADN, tj. Pomorze i Mazury,
Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. W pracy posłużono się trzyczynnikową funkcją produkcji typu Cobb-Douglasa, w oparciu o którą ustalono produktywność całkowitą, przeciętną oraz krańcową badanych czynników produkcji.
Z badań wynika, że we wszystkich regionach w roku 2012 nastąpił wzrost produktywności
całkowitej ziemi i kapitału oraz w trzech spośród czterech badanych regionów miał miejsce wzrost produktywności pracy (poza regionem Pomorze i Mazury). Najwyższą produktywnością przeciętną ziemi oraz kapitału wyróżniał się region o największej koncentracji
ziemi (Pomorze i Mazury), najwyższą efektywność pracy odnotowano natomiast w Wielkopolsce i Śląsku. W latach 2010-2012 wykorzystanie czynnika ziemi i pracy charakteryzowało się rosnącą produktywnością krańcową we wszystkich regionach. W odniesieniu
do aktywów trwałych wskaźnik ten malał lub pozostawał na tym samym poziomie.
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SUM M A RY

This paper identifies and examines the productivity of land, labor and capital in four
rural regions separated within Polish FADN: Pomorze and Mazury, Wielkopolska i Śląsk,
Mazowsze i Podlasie oraz Malopolska i Pogórze. Survey was done using three-factors
Cobb-Douglas’s production function which helped to determine both total, average and
marginal productivity of surveyed production factors. Survey shows land and capital total
productivity increase as well as labor productivity increase in three from the four surveyed
regions (excluding Pomorze and Mazury). The highest land average productivity was noticed in region with the greatest land concentration (Pomorze and Mazury) but the greatest labor effectiveness was noticed in Wielkopolska and Śląsk. In 2010-2012 the land and
labor factor use was characterized by growing marginal productivity in all regions. But
regarding fixed assets, the above mentioned ratio had the decreasing tendency or stayed
at the same level.
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1. Wstęp
Uprawa roślin oraz chów zwierząt to dwie bardzo ważne gałęzie rolnictwa,
które są ze sobą wzajemnie powiązane i od siebie zależne. Rośliny i ich produkty
oprócz cennego surowca dla przemysłu oraz konsumpcji dla ludzi stanowią także
niezbędne źródło paszy dla zwierząt. Na przestrzeni lat obserwuje się znaczące
zróżnicowanie zarówno pod względem powierzchni jak i struktury zasiewów, tj.
udziału poszczególnych gatunków roślin uprawnych w całkowitej powierzchni
zasiewów. Zmianom ulega również pogłowie zwierząt gospodarskich wyrażone
w sztukach fizycznych ogółem lub w sztukach przypadających na 100 ha użytków rolnych czy w sztukach przeliczeniowych [Użytkowanie gruntów ….. 2011,
Rocznik Stat. Rol. 2011, Kulikowski 2013, 63]. Na ogół obserwuje się tendencję
do ograniczania powierzchni użytków rolnych, w tym powierzchni zasiewów oraz
spadku pogłowia zwierząt [Józwiak i in. 2011, 12, 17, Użytkowanie gruntów …
2011]. Zmniejszenie powierzchni zasiewów wynika z częściowego ich odłogowania jak też spowodowane jest przede wszystkim przeznaczaniem użytków rolnych
na cele nierolnicze, głównie pod zabudowę (budynki mieszkalne, rozwój sieci
przemysłowej, autostrady) lub zalesianie [Wasilewska 2008, 123].
Struktura zasiewów roślin uprawnych z rolniczego punktu widzenia odgrywa
bardzo ważną rolę w możliwości planowania i układania prawidłowego płodozmianu w gospodarstwie rolnym. Płodozmian jest podstawą jego skutecznego
funkcjonowania. Powinien przede wszystkim zapewniać w nim podnoszenie lub
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utrzymanie żyzności gleby na odpowiednim poziomie. Warunek ten możliwy jest
wówczas, gdy w zasiewach nie pomija się roślin o dodatnim wpływie na saldo
bilansu glebowej materii organicznej. Za takie rośliny uważa się między innymi
rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, przyoraną słomę czy poplony.
Cennym źródłem tego komponentu gleby jest także obornik, który najczęściej
stosuje się pod rośliny okopowe, w tym głównie ziemniaki [Kuś, Kopiński 2012,
8, 9, 10].
Celem pracy było wskazanie kierunku oraz dynamiki zmian w użytkowaniu
gruntów, tj. powierzchni oraz strukturze zasiewów roślin uprawnych, a także
pogłowiu głównych grup zwierząt gospodarskich w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu dwudziestego pierwszego wieku (w latach 2000-2010). Ponadto zaprezentowano oraz dokonano analizy zmian w spożyciu głównych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które są podstawowym kierunkiem
wykorzystania uprawianych roślin czy utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt.

2. Materiał i metodyka
W pracy wykorzystano dane zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane w Roczniku Statystycznym Rolnictwa z 2011 roku oraz
w Powszechnym Spisie Rolnym z 2010 roku. Analizą objęto dane z lat 2000-2010.
Ze względu na ograniczoną objętość artykułu w opisie porównywano dane z 2000
roku z danymi z 2010 roku, za 100% przyjmując dane z 2000 roku. Porównując dane
z lat 2001-2010 z rokiem 2000 ukazano kierunek i dynamikę zmian zachodzących
w strukturze zasiewów, pogłowiu zwierząt oraz spożyciu artykułów żywnościowych.

3. Wyniki badań
W 2010 roku powierzchnia uprawy roślin wynosiła 10,4 mln ha (tabela 1).
Powierzchnia ta zmniejszyła się o 1 980 tys. ha (o 16%) w porównaniu z rokiem
2000. W 2010 roku w strukturze zasiewów czołowe miejsce zajmowały zboża
73,3%. Najmniejszy udział stanowiły rośliny strączkowe jadalne (fasola, soja,
groch, bobik itp.), zaledwie 0,4%. Wzrost udziału zbóż odbywał się głównie kosztem spadku powierzchni i udziału ziemniaków, które w 2010 roku stanowiły jedynie 3,7% powierzchni w strukturze zasiewów, podczas gdy w 2000 roku zajmowały 10,1% powierzchni obsianej. Spadek udziału odnotowuje także uprawa
buraka cukrowego. Natomiast wzrostową tendencję wykazywała uprawa rzepaku,
którego powierzchnia zasiewu zwiększyła się ponad dwukrotnie, z 437 w 2000 do
946 tys. ha w 2010 roku. Udział tego gatunku w strukturze zasiewów zwiększył się
odpowiednio z 3,5 do 9,1%.
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Jedną z przyczyn zmian w strukturze zasiewów, tj. wzrostu udziału zbóż i rzepaku oraz spadku udziału ziemniaków czy buraków cukrowych mogą stanowić
nakłady pracy poniesione na ich uprawę. Wniosek ten można wyciągnąć na podstawie danych przedstawionych przez Józwiaka i in. [2011, 27], w których autorzy
pokazali bezpośrednie nakłady pracy poniesione na uprawę poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Nakłady te (w godz.*ha-1) można uszeregować następująco: strączkowe na nasiona (12-15), kukurydza na ziarno (13-18), zboża jare (2031), zboża ozime (26-36), buraki cukrowe (85-238), ziemniaki (125-242), warzywa
(690-977). W przypadku buraków cukrowych ograniczanie uprawy spowodowane jest dodatkowo reformą rynku cukru wprowadzoną przez Komisję Europejską
dnia 1 lipca 2006 roku [Artyszak 2013, 7]. Mechanizmem wspomagającym ograniczenie produkcji cukru, tym samym uprawy buraków cukrowych było uruchomienie rekompensaty dla producentów rezygnujących z ich uprawy na rok 2008/2009
w kwocie 237,5 euro za 1 tonę cukru [Rozporządzenie Rady … 2007].
Należy zatem zaznaczyć, że producenci rolni ograniczają uprawę roślin pracochłonnych (warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych) na rzecz upraw, które nie
wymagają znacznych nakładów pracy (zboża, kukurydza, rzepak i rzepik), czyli
roślin o prostej technologii zbioru z uwagi na mechanizację rolnictwa (zbiór kombajnowy) i nie wymagających dodatkowej obróbki przygotowującej produkt do
sprzedaży (czyszczenie, sortowanie, pakowanie itp.).
Pomimo sytuacji opisanej powyżej wzrasta powierzchnia zasiewów w % powierzchni gruntów ornych, a więc zmniejsza się udział gruntów ugorowanych
(tabela 4). Jest to efektem możliwości pozyskania dopłat do powierzchni użytków
rolnych, które uruchomiono od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
(2004 rok). Od tego bowiem momentu zaznacza się systematyczny wzrost udziału
gruntów obsianych w stosunku do powierzchni możliwej do zagospodarowania
obsiewem [Kulikowski 2013, 19, Zegar 2013, 59].
Sytuacja dochodowa gospodarstw w Polsce coraz silniej uzależniona jest od
dopłat, a nie od sytuacji panującej na rynku [Figura 2012, 144]. Z danych zamieszczonych przez autora wynika, że w 2010 roku udział dopłat w dochodzie
średnio w gospodarstwie wynosił 62%.
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Tabela 1
Powierzchnia zasiewów roślin uprawna w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia (tys. ha)
Powierzchnia zasiewów

12408 12386 10764 10889 11285 11193 11465 11456 11631 11615 10427

Zboża ogółem

8814

8820

8294

8166

8381

8329

8388

8348

8604

8583

7646

Pszenica

2635

2627

2414

2308

2311

2218

2176

2112

2278

2346

2142

Żyto

2130

2002

1560

1479

1550

1415

1318

1316

1397

1396

1063

Kukurydza na ziarno

152

224

319

359

415

339

309

257

323

274

343

Strączkowe jadalne

49

46

45

34

36

33

38

35

27

28

44

Ziemniaki

1251

1194

803

766

713

588

597

549

530

489

388

Buraki cukrowe

333

318

303

286

292

286

262

247

214

200

206

Przemysłowe ogółem

788

779

758

727

847

857

908

1067

1007

1031

1172

Rzepak i rzepik*

437

443

439

426

538

550

624

797

771

810

946

Pastewne ogółem

1054

1045

562

789

901

968

1116

1027

1054

1069

864

Kukurydza na zielonkę

163

180

196

237

286

326

349

372

410

420

387

Pozostałe

453

502

302

407

408

418

418

430

409

416

313

Warzywa

248

240

171

198

208

166

198

185

169

179

140

* z uwagi na nieznaczną powierzchnię rzepiku, podczas omawiania wyników pominięto go, odnosząc się
tylko do rzepaku

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011.

Struktura zasiewów w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

Tabela 2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Udział (%)
Powierzchnia zasiewów

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Zboża ogółem

71,0

71,2

77,1

75,0

74,3

74,4

73,2

72,9

74,0

73,9

73,3

Pszenica

21,2

21,2

22,4

21,2

20,5

19,8

19,0

18,4

26,5

27,3

20,5

Żyto

17,2

16,2

14,5

13,6

13,7

12,6

11,5

11,5

16,2

16,3

10,2

Kukurydza na ziarno

1,2

1,8

3,0

3,3

3,7

3,0

2,7

2,2

3,8

3,2

3,3

Strączkowe jadalne

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

Ziemniaki

10,1

9,6

7,5

7,0

6,3

5,3

5,2

4,8

4,6

4,2

3,7

Buraki cukrowe

2,7

2,6

2,8

2,6

2,6

2,6

2,3

2,2

1,8

1,7

2,0

Przemysłowe ogółem

6,4

6,3

7,0

6,7

7,5

7,7

7,9

9,3

8,7

8,9

11,2

Rzepak i rzepik

3,5

3,6

4,1

3,9

4,8

4,9

5,4

7,0

6,6

7,0

9,1

Pastewne ogółem

8,5

8,5

5,2

7,2

8,0

8,7

9,7

9,0

9,1

9,2

8,3

Kukurydza na zielonkę

1,3

1,4

1,8

2,2

2,5

2,9

3,0

3,2

3,5

3,6

3,7

Pozostałe

3,6

4,0

2,8

3,7

3,6

3,7

3,6

3,8

3,5

3,6

3,0

Warzywa

2,0

1,9

1,6

1,8

1,8

1,5

1,7

1,6

1,5

1,5

1,3

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011.
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Tabela 3
Dynamika zmian powierzchni zasiewów w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia zasiewów

100,0

99,8

92,4

92,3

93,7

93,6

84,0

Zboża ogółem

100,0

100,1

94,1

92,6

95,1

94,5

95,2

94,7

97,6

97,4

86,7

Pszenica

100,0

99,7

91,6

87,6

87,7

84,2

82,6

80,2

86,5

89,0

81,3

Dynamika zmian (2000 = 100%)
86,8

87,8

90,9

90,2

Żyto

100,0

94,0

73,2

69,4

72,8

66,4

61,9

61,8

65,6

65,5

49,9

Kukurydza na ziarno

100,0

147,4

209,9

236,2

273,0

223,0

203,3

169,1

212,5

180,3

225,7

Strączkowe jadalne

100,0

93,9

91,8

69,4

73,5

67,3

77,6

71,4

55,1

57,1

87,8

Ziemniaki

100,0

95,4

64,2

61,2

57,0

47,0

47,7

43,9

42,4

39,1

31,0

Buraki cukrowe

100,0

95,5

91,0

85,9

87,7

85,9

78,7

74,2

64,3

60,1

61,9

Przemysłowe ogółem

100,0

98,9

96,2

92,3

107,5

108,8

115,2

135,4

127,8

130,8

148,7

Rzepak i rzepik

100,0

101,8

100,5

97,5

123,1

125,9

142,8

182,4

176,4

185,4

216,5

Pastewne ogółem

100,0

99,1

53,3

74,3

85,5

91,8

105,9

57,4

100,0

101,4

82,0

Kukurydza na zielonkę

100,0

110,4

120,2

145,4

175,5

200,0

214,1

228,2

251,5

257,7

238,7

Pozostałe

100,0

110,8

66,7

89,8

90,1

92,3

92,3

94,9

90,3

91,8

69,1

Warzywa

100,0

96,8

69,0

79,8

83,3

66,9

79,8

74,6

68,1

72,2

56,5

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. Obliczenia i opracowanie własne.

W przypadku produkcji zwierzęcej (tabela 5) na uwagę zasługuje fakt, że pogłowie bydła i trzody chlewnej przeżywało dwa okresy. Począwszy od 2000 do
2005 roku (lub 2006) następował wzrost pogłowia trzody chlewnej, spadało zaś
pogłowie bydła. W przypadku drobiu pogłowie systematycznie rosło z ok. 48 mln
sztuk w 2000 roku do 131 mln sztuk w ostatnim roku objętym analizą. Należy tu
mocno zaznaczyć, że w pierwszych trzech latach (2000-2002) pogłowie tej grupy
zwierząt było niższe ze względu na to, że od 2003 roku w skład pogłowia wliczano już drób w wieku powyżej 2 tygodni, którego nie ujmowano w początkowym
okresie. Podobnie jak w przypadku produkcji roślinnej, tak i tu obserwuje się spadek pogłowia zwierząt, które wymagają znacznych nakładów pracy. Jak podaje
Józwiak i in. [2011, 28] przedstawiają się one następująco (w godz.*szt.-1): krowy
(152-181), pozostałe bydło (21-36), trzoda chlewna (9-26), owce (12-106), drób
(0,1-0,3), konie (69-114). W przypadku przeżuwaczy i koni nakłady pracy liczono
łącznie z nakładami pracy na produkcję pasz objętościowych.
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Tabela 4
Udział powierzchni zasiewów ogółem w powierzchni gruntów ornych
w Polsce w latach 2000-2010 (w %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12090

12112

10942

96,2

95,9

95,3

Powierzchnia gruntów ornych (w tys. ha)
13680

13671

13079

12647

12680

12219

12447

11872

Powierzchnia zasiewów ogółem w % pow. gruntów ornych
90,7

90,6

82,3

86,1

89,0

91,6

92,1

96,5

Źródło: Powszechny Spis Rolny – Zrównoważenie polskiego rolnictwa (2013),
obliczenia i opracowanie własne.

Tabela 5
Pogłowie zwierząt gospodarskich i dynamika jego zmian w Polsce
w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pogłowie zwierząt gospodarskich (w tys. sztuk)
Bydło

6082,6 5734,3 5532,7 5488,9 5353,4 5483,3 5606,4 5696,2 5756,7 5700,0 5760,6

Trzoda chlewna

17122,0 17105,6 18707,4 18605,3 16987,9 18112,4 18880,5 18128,5 15425,3 14278,6 15278,1

Owce

361,6

343,4

345,3

337,8

317,6

316,0

300,8

331,9

323,6

286,4

267,7

Konie

579,7

545,7

329,6

331,3

321,0

312,1

307,0

329,2

325,3

287,9

264,2

Drób (w mln szt.)

48,3

50,7

48,4

133,4

119,8

113,5

111,7

123,7

114,3

114,5

131,0

Pogłowie zwierząt gospodarskich (w szt./100 ha UR)
Bydło

34

32

33

34

33

35

35

35

36

35

37

Trzoda chlewna

96

96

110

115

104

114

118

112

96

89

99

Owce

2,0

1,9

2,0

2,1

1,9

2,0

1,9

2,1

2,0

1,8

1,7

Konie

3,1

3,1

1,9

2,1

2,0

2,0

1,9

2,0

2,0

1,8

1,7

Drób (w mln szt.)

262

276

286

825

734

713

700

765

707

711

845

94,6

93,7

94,7

Dynamika zmian (2000 rok = 100%)
Bydło

100,0

94,3

91,0

90,2

88,0

90,1

92,2

93,6

Trzoda chlewna

100,0

99,9

109,3

108,7

99,2

105,8

110,3

105,9

90,1

83,4

89,2

Owce

100,0

95,0

95,5

93,4

87,8

87,4

83,2

91,8

89,5

79,2

74,0

Konie

100,0

94,1

56,9

57,2

55,4

53,8

53,0

56,8

56,1

49,7

45,8

Drób (w mln szt.)

100,0

105,0

100,2

276,2

248,0

235,0

231,3

256,1

236,6

237,1

271,2

Źródło: Powszechny Spis Rolny – Zrównoważenie polskiego rolnictwa (2013),
opracowanie i obliczenia własne.
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Nieco inaczej kształtowało się pogłowie zwierząt w sztukach fizycznych przypadających na 100 ha użytków rolnych. Obserwowano bowiem systematyczny
wzrost pogłowia bydła. Tendencję wzrostową wykazywało również pogłowie
trzody chlewnej. Najsilniej zaznaczyło się ono w 2006 roku, po którym zaczęło stopniowo spadać. Pomimo spadku w 2010 roku było ono wyższe niż w 2000
roku o 3 sztuki. Zjawisko wzrostu pogłowia przypadającego na 100 ha jest jednak
wynikiem malejącej powierzchni użytków rolnych, w tym szczególnie pastwisk.
Rozpatrując spożycie artykułów żywnościowych w latach 2000-2010 (tabela 6)
zaznacza się ciekawa tendencja. Zauważa się między innymi znaczny spadek spożycia artykułów pochodzenia roślinnego takich jak: ziarno zbóż w przeliczeniu
na przetwory, ziemniaków, warzyw czy owoców. Najsilniejszy spadek dotyczył
ziemniaków, których w 2010 roku spożywało się aż o 16,4%, tj. 22 kg na mieszkańca mniej w porównaniu do roku wyjściowego. Należy wyjaśnić, że spożycie
tego komponentu żywnościowego spadało jednak nie z powodu malejącej powierzchni ich uprawy, ile pod wpływem poprawiającej się sytuacji finansowej niektórych gospodarstw domowych, pozwalającej urozmaicać dietę o inne produkty.
Ponadto zmieniły się nawyki żywieniowe i ziemniaki, które jeszcze do niedawna
uważane były za część główną dania stają się coraz częściej do niego dodatkiem,
często w postaci przetworzonej. Spadkowi spożycia artykułów roślinnych towarzyszy wzrost spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. mięsa (głównie
drobiowego) i jaj. Spożycie mleka w analizowanym okresie czasu (lata skrajne)
utrzymywało się na stałym poziomie (ok. 192 l), chociaż do 2009 roku wykazywało tendencję spadkową w porównaniu z 2000 rokiem. Powyższa sytuacja pozwala
na sformułowanie tezy świadczącej, że Polacy na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia zmienili swoje nawyki żywieniowe. Zaczynając od 2000 roku coraz chętniej sięgają po mięso. W strukturze spożywanego mięsa nadal dominuje mięso
wieprzowe. Należy jednak zauważyć, że mięso drobiowe, które jest najtańsze, charakteryzuje się najsilniejszą dynamiką wzrostu pod względem spożycia. Stosunkowo rzadko konsumuje się mięso wołowe. Spadek spożycia mięsa pochodzenia
bydlęcego wynosi 66,2%, tj. 4,7 kg w porównaniu z 2000 rokiem.
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Tabela 6

Spożycie głównych artykułów żywnościowych i ich dynamika
w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2002

2005

2008

2009

2010

111

110

Spożycie wybranych artykułów żywnościowych (na 1 mieszkańca)
Ziarno zbóż w przeliczeniu na przetwory (kg)

120

120

119

112

Ziemniaki (kg)

134

131

126

118

116

112

Warzywa (kg)

121

111

110

115

116

108

Owoce (kg)

51,6

56,7

54,1

55,0

55,5

45,0

Mięso i podroby (kg)

66,1

69,5

71,2

75,3

75,0

74,3

w tym: mięso
mięso wieprzowe

62,0

65,3

66,8

71,2

70,8

70,5

39,0

39,2

39,0

42,7

42,4

42,6

mięso wołowe

7,1

5,2

3,9

3,8

3,6

2,4

mięso drobiowe

14,7

19,8

23,4

24,1

24,0

24,8

Mleko krowie (l)

193

182

173

182

187

191

Jaja kurze (szt.)

188

211

215

205

206

204

93,3

92,5

91,7

Dynamika zmian (2000 rok = 100%)
Ziarno zbóż w przeliczeniu na przetwory

100,0

100,0

99,2

Ziemniaki

100,0

97,8

94,0

88,1

86,6

83,6

Warzywa

100,0

91,7

90,9

95,0

95,9

89,3

Owoce

100,0

109,9

104,8

106,6

107,6

87,2

Mięso i podroby

100,0

105,1

107,7

113,9

113,5

112,4

w tym: mięso

100,0

105,3

107,7

114,8

114,2

113,7

mięso wieprzowe

100,0

100,5

100,0

109,5

108,7

109,2

mięso wołowe

100,0

73,2

54,9

53,5

50,7

33,8

100,0

134,7

159,2

163,9

163,3

168,7

Mleko krowie

mięso drobiowe

100,0

94,3

89,6

94,3

96,9

99,0

Jaja kurze

100,0

112,2

114,4

109,0

109,6

108,5

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011.

4. Podsumowanie
Na przestrzeni lat 2000-2010 można zaobserwować kilka bardzo ważnych
zmian dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz spożycia produktów obu
gałęzi rolnictwa. W analizowanym okresie w strukturze zasiewów nastąpił wzrost
udziału zbóż. Wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem pogłowia trzody
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chlewnej (do 2007 roku) i drobiu (do 2010 roku) oraz potrzebami paszowymi
tych grup zwierząt. Ziarno zbóż stanowi bowiem ich podstawowy składnik żywieniowy. Ponadto zboża należą do upraw mało pracochłonnych z uwagi na prostą technologię zbioru i niewielkie nakłady związane z obróbką przed sprzedażą
(ewentualne suszenie ziarna), a więc cechuje je niska kosztochłonność. Z rolniczego punktu widzenia nadmierny udział zbóż w strukturze zasiewów jest jednak
zjawiskiem bardzo niepożądanym. Ogranicza bowiem możliwości racjonalnego
następstwa roślin po sobie i zasad prawidłowego układania płodozmianu. Następstwem tego jest uprawa zbóż po sobie, która ma negatywny wpływ na stan sanitarny uprawianych roślin. Zjawisko to potęguje się zwłaszcza z uwagi na zmniejszanie się udziału w strukturze zasiewów ziemniaków i buraków cukrowych, tj.
roślin, pod które najczęściej stosuje się dopływ materii organicznej w postaci
obornika. W dłuższej perspektywie czasu nadmierny udział zbóż w strukturze
zasiewów na gruntach ornych prowadzi do nadeksploatacji zasobów przyrodniczych, która w przypadku gleby przejawia się zubożeniem jej w substancję organiczną [Wrzaszcz i in. 2014, 22].
Należy zaznaczyć, że producenci rolni ograniczają uprawę roślin pracochłonnych (warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych) na rzecz upraw, które nie wymagają znacznych nakładów pracy (zboża, kukurydza, rzepak). Wynikać to może
z coraz wyższych kosztów uprawy i mniejszej opłacalności, co w konsekwencji
utrudnia rolnikom uzyskanie godziwej zapłaty za wykonaną przez nich pracę. Coraz większe znaczenie odgrywają tu dopłaty pozyskane w ramach tzw. płatności
bezpośrednich, o czym świadczy wzrost powierzchni zasiewów w powierzchni
gruntów ornych począwszy od momentu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej.
Podobna tendencja zmian kreuje się w przypadku produkcji zwierzęcej. Rośnie pogłowie zwierząt, które charakteryzują się niską pracochłonnością mierzoną w godzinach przeliczonych na sztukę, tj. drobiu na rzecz spadku pogłowia
pozostałych zwierząt, których chów pociąga za sobą większe zainteresowanie ze
strony producenta. Zmianie ulega również spożycie poszczególnych artykułów
żywnościowych. Przeciętny obywatel naszego kraju coraz częściej spożywa produkty pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza drobiu, tj. mięsa i jaj, które należą raczej do tanich produktów żywieniowych.
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MICHAŁ FIGURA
ZMIANY W POWIERZCHNI I STRUKTURZE ZASIEWÓW ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ
POGŁOWIU ZWIERZĄT W POLSCE W LATACH 2000-2010

Słowa kluczowe: struktura zasiewów, pogłowie zwierząt
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany dotyczące powierzchni i struktury zasiewów roślin uprawnych, pogłowia zwierząt oraz spożycia wybranych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 2000-2010. W analizowanym okresie zmniejszyła się powierzchnia uprawy i udział w powierzchni zasiewów takich roślin jak: warzywa, ziemniaki
i buraki cukrowe oraz pogłowie wszystkich grup zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem
pogłowia drobiu. Natomiast zwiększył się udział w strukturze zasiewów zbóż, w tym głównie kukurydzy uprawianej na ziarno i zielonkę oraz rzepaku chociaż powierzchnia uprawy
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dwóch spośród pięciu podstawowych zbóż (pszenicy i żyta) zmniejszyła się. Powierzchnia
i udział roślin strączkowych utrzymuje się na stałym poziomie (zaledwie 0,4% powierzchni w strukturze zasiewów). W rolnictwie zaznacza się tym samym silna tendencja do uprawy grup roślin i chowu zwierząt nie wymagających znaczących nakładów pracy.
MICHAŁ FIGURA
CHANGES IN THE SURFACE AND THE STRUCTURE OF SOWN CROPS
AND LIVESTOCK IN POLAND IN 2000-2010

Keywords: structure of sown crops, livestock
SUM M A RY

The paper presents the most important changes in the surface and structure of sown
crops, livestock, and consumption of selected food products in Poland in 2000-2010. In
the period decreased cultivation area and participated in area sown crops such as vegetables, potatoes and sugar beet, and the population of all groups of livestock, except poultry
population. In contrast, the share in the structure of sown cereals, mainly maize for grain
and silage and rapeseed cultivation area although two of the five major cereals (wheat and
rye) decreased. Area and share of leguminous plants is maintained at a constant level (only
0.4% of the crop structure). In agriculture selects the same strong tendency for growing
groups of plants and livestock do not require significant work.
e-mail: michalf6@tlen.pl
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1. Wstęp
W ostatnich latach, wskutek podjętych działań proekologicznych, a także zmiany asortymentu nawozów w wielu krajach stwierdzono niedobory siarki w produkcji roślinnej [Stern 2005, 163-175; Morris 2007, 12-16]. W Polsce niedobór siarki
w agroekosystemach występuje zwłaszcza w produkcji roślinnej o intensywnym
nawożeniu azotem. W tej sytuacji zachodzi obawa, że stosowane tradycyjnie nawożenie NPK nie jest zbilansowane, a deficyt siarki może ograniczać wykorzystanie
przez rośliny pozostałych składników, w tym przede wszystkim azotu [Lošák i in.
2000, 481-487]. Przyswajanie azotu przez rośliny jest ściśle związane z ich zaopatrzeniem w siarkę, gdyż przy stosowaniu wysokich dawek tego składnika jego wykorzystanie z nawozów oraz efektywność rolnicza i fizjologiczna są znacznie większe
w warunkach nawożenia siarką [Podleśna 2005, 161-174].
W handlu dostępne są liczne rodzaje nawozów zawierających siarkę. Jednak
ich agronomiczne znaczenie powinno być potwierdzone dla poszczególnych gatunków roślin, bowiem siarka w różnych nawozach może być różnie przyswajana przez
rośliny. W nawozach organicznych siarka jest labilna i może być łatwo ługowana.
1 Wkład pracy: Beata Grygierzec – 50%, Jarosław Mikołajczyk – 50%.
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Natomiast bardziej stabilne formy siarki są zmineralizowane. Dlatego też, według
Eriksena i in. [2001, 283-289], odchody zwierząt jako źródło siarki dla roślin mają
niewielką wartość i nie mogą być uważane w praktyce za źródło tego pierwiastka,
nawet wówczas gdy zawierają go znaczne ilości. Zdaniem Eriksena i Mortensena
[2002, 283-289] nawet długoterminowe stosowanie odchodów zwierzęcych nie ma
istotnego wpływu na poziom dostępnych form siarki dla roślin o krótkim okresie
wegetacji. Dlatego według Blake-Kalffa i in. [2003, 5-25] należy stosować nawożenie
mineralne siarką, chociaż ono nie może stać się rutynowym zabiegiem agrotechnicznym, lecz musi być poprzedzone testami diagnostycznymi.
Obecnie badania dotyczące ograniczania i zapobiegania niedoborom siarki
skupiają się na ogół na gatunkach o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik.
Najwięcej badań prowadzi się na rzepaku [Lošák i Richter 2003, 160-168]. Mniej
badań przeprowadzono na zbożach [Zhao i in. 2006, 369-377], a nieliczne tylko
opracowania dotyczą roślin z rodzin bobowate (Fabaceae) [Sator i in. 2002, 1-4]
oraz wiechlinowate (Poaceae) [Richards 1990, 8-9].
Z punktu widzenia praktyki kluczowe pytanie odnoszące się do nawożenia
siarkowego skupia się na opłacalności tego działania. Pojedynczy rolnik musi być
przekonany, że korzyści wynikające z zastosowanego działania przewyższą nakłady z nim związane. Stąd też w opracowaniu podjęto próbę oceny efektywności
nawożenia siarkowego.

2. Cel i założenia metodyczne pracy
Celem badań jest ocena efektywności ekonomicznej nawożenia siarką użytków zielonych. Badania polowe przeprowadzono w południowej Polsce w Gnatowicach (50°11’51,3600’’ N i 20°10’36,4440’’ E, 220 m n.p.m.) koło Krakowa.
Doświadczenie realizowano w latach 2011-2013 w układzie split-plot (rozszczepionych poletek) w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 12 m2
(3 m x 4 m). Badaniami objęto życicę mieszańcową (odmianę tetraploidalną Gala)
uprawianą w monokulturze oraz w mieszance z koniczyną białą (odmianą Romena) w zasiewie po 50%.
Obiekty doświadczalne założono na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. Właściwości chemiczne tej gleby w warstwie do 0-20 cm przedstawiały się następująco: pHKCl–6,5; przyswajalne P–62,5; K–136,7 i Mg–54,9 mg∙kg-1;
N-ogólny1,8; węgiel organiczny 24,7 g∙kg-1gleby.
Życicę mieszańcową oceniano na tle zróżnicowanego nawożenia azotem
w dawkach 50 i 100 kg N·ha-1, stosowanych dwukrotnie: wczesną wiosną i po
pierwszym pokosie, każda dawka aplikowana była w równych częściach, w formie saletry amonowej 34%. W nawożeniu stosowano także fosfor w ilości 35 kg
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P·ha-1 w formie superfosfatu potrójnego (46% P2O5), jednorazowo wiosną. Potas
był stosowany w ilości 83 kg K·ha-1 w postaci soli potasowej wysokoprocentowej
(60% K2O), w dwóch równych dawkach wczesną wiosną i po pierwszym pokosie.
W doświadczeniu polowym stosowano także nawożenie dolistnie siarką, gdzie
uwzględniono następujące czynniki:
 czynnik I – rodzaj nawozu: Arysta siarka (80% S) oraz Pro-siarka S 800 SC
(80% S),
-1
 czynnik II – dawki siarki: 5, 10 i 15 kg S·ha .
Siarka w postaci nawozu płynnego Pro-siarka S 800 SC stosowana była jednorazowo przed ruszeniem wegetacji w trzech dawkach. Również siarka w formie
nawozu Arysta siarka zastosowana była w trzech dawkach. Przy czym opryski
roślin roztworami nawozu Arysta siarka wykonywano w następujących fazach
wegetacji roślin, oznaczonych za pomocą kodów obowiązującej w UE skali BBCH
[Adamczewski i Matysiak 2002, 134]:
-1
 5 kg S·ha – dawka jednorazowa w fazie późnego krzewienia (BBCH: 26-29),
-1 – dawki dzielone na dwie równe części stosowane w nastę 10 i 15 kg S·ha
pujących terminach: w fazie krzewienia (BBCH: 22-23) (5 i 7,5 kg S·ha-1)
oraz na początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH: 31-33) (5 i 7,5 kg S·ha-1).
W latach użytkowania prowadzono obserwacje polowe, w których wyceniano
udział koniczyny białej przed zbiorem pierwszego pokosu metodą botaniczno-wagową Steblera–Schrötera.
Rośliny koszono 3-krotnie w sezonie wegetacyjnym. Zebraną biomasę zważono, następnie wysuszono 1 kg próbki w temperaturze 105OC do stałej wagi, w celu
określenia zawartości suchej masy – metodą wagową. Uzyskane wyniki zawartości suchej masy przeliczono na powierzchnię 1 ha i przeanalizowano statystycznie za pomocą analizy wariancji, używając programu STATISTICA. Najmniej
istotne różnice (NIR) dla parametrów nawożenia zostały zweryfikowane testem
Tukeya przy poziomie istotności α=0,05.
Ocena efektywności nawożenia siarką wymagała ustalenia wartościowego przyrostu produkcji oraz kosztów zastosowania nawożenia. Wartość produkowanej
suchej masy określono wykorzystując ceny siana z traw oraz roślin motylkowych.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie publikuje na swej stronie internetowej kalkulacji, a pozyskane z Małopolskiego ODR materiały informują jedynie
o koszcie jednostkowym produkcji siana, bez podania jego ceny rynkowej. Stąd
w opracowaniu przyjęto ceny pasz publikowane w kalkulacjach przez inne ośrodki
(Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Wykorzystano
uśrednioną cenę wynoszącą w przypadku siana łąkowego 300 zł∙t-1, a w przypadku
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siana z koniczyny 450 zł∙t-1. Dla celów rachunku efektywności uwzględniono 14%
zawartość wody w sianie. Wartość produkcji przeliczono z uwzględnieniem zawartości wody oraz składu botanicznego produkcji.
Ceny nawozu pozyskano od przedstawicieli handlowych drogą telefoniczną.
Są to ceny detaliczne i wynoszą: preparat Arysta siarka 7,00 zł∙kg-1, preparat Pro-siarka 7,14 zł∙kg-1. Zbliżone ceny nawozów skutkują także zbliżonymi wartościami czystego składnika: w preparacie Arysta siarka 8,75 zł∙kg-1 S, w preparacie Pro-siarka 8,93 zł∙kg-1 S.
Wartości kosztów zastosowania nawożenia oraz zbioru dodatkowej produkcji mają charakter szacunkowy i przyjęto je za wyceną pracy sprzętu własnego
wg szacunków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Koszty publikowane przez Warmińsko-Mazurski ODR były najbardziej zbliżone do
kosztów zamieszczonych w niepublikowanych kalkulacjach Małopolskiego ODR.
Koszt oprysku (zabiegu) przyjęto na poziomie 58,24 zł∙h-1, natomiast koszty związane ze zbiorem dodatkowej produkcji (prasowanie, załadunek, transport i rozładunek) przyjęto na poziomie 57,57 zł∙t-1 suchej masy. Koszty zastosowanego
nawożenia obliczono z uwzględnieniem zaleceń producentów. Ze względu na
wyższe rozcieńczenie preparatu Pro-siarka, są one wyższe po zastosowaniu tego
nawozu (niezbędna większa liczba przejazdów, jeśli przyjmie się, że gospodarstwa
rolnicze dysponują niewielkimi opryskiwaczami).
Do obliczenia efektywności ekonomicznej posłużono się metodyką proponowaną przez Manteuffela [1979, 137]:
Efektywność = efekt / nakład
Za efekt przyjęto wartość wzrostu produkcji. Za nakład przyjęto wzrost kosztów nawożenia siarką oraz kosztów związanych ze zbiorem dodatkowej produkcji.
Zarówno wzrost efektów, jak i nakładów obliczano odejmując od analizowanego
poziomu produkcji jej poziom bez nawożenia siarką.
Ze względu na różne reakcje produkcji na poziom nawożenia siarką określono
także krańcową (przyrostową) efektywność nawożenia [Adamowski 1977, 70]:
Efektywność krańcowa = ∆ efekt / ∆ nakład
Efektywność krańcową obliczono odejmując od wartości analizowanego poziomu produkcji i nakładów, wartości dla niższego poziomu nawożenia.

3. Wyniki badań
Średni udział koniczyny białej w obiekcie kontrolnym bez nawożenia wynosił
20%, natomiast w obiektach z wyłącznym nawożeniem azotowym kształtował się na
poziomie 23 i 8% (rysunek 1). Pod wpływem nawożenia 50 kg N·ha-1 oraz S w for-
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mie nawozu Arysta siarka średnia ilość koniczyny białej wahała się od 24 do 33%.
Największy udział tej rośliny stwierdzono po zastosowaniu siarki w dawce 10 kg
S·ha-1. Z kolei pod wpływem niższego nawożenia azotem połączonego z nawozem
Pro-siarka średnia ilość koniczyny białej w obiektach wahała się od 22 do 37%.
Przy czym najwięcej koniczyny oznaczono w obiektach, gdzie stosowano 15 kg
S·ha-1 w połączeniu z 50 kg N·ha-1. Po zastosowaniu azotu w dawce 100 kg N·ha-1
i nawożenia siarką w formie Arysta siarka udział koniczyny białej kształtował się
od 9 do 16%, a po zastosowaniu nawozu Pro-siarka, wahał się od 12 do 16%.
Rysunek 1
Średni udział koniczyny białej w mieszance z życicą mieszańcową (%)

Źródło: Opracowanie własne.

Plonowanie życicy mieszańcowej uprawianej w monokulturze, jak i w mieszance z koniczyną białą w obiektach nawożonych wyłącznie azotem niezależnie
od zastosowanej dawki było zróżnicowane (tabela 1). Zastosowane nawożenie
azotowe w dawce 100 kg N·ha-1 istotnie zwiększyło plonowanie życicy mieszańcowej w odniesieniu do nawożenia 50 kg N·ha-1.
Po zastosowaniu łącznie azotu i siarki, zarówno w postaci nawozów Arysta
siarka, jak i Pro-siarka stwierdzono wyraźny synergizm pomiędzy azotem i siarką,
co znalazło odzwierciedlenie w plonowaniu roślin. Dodatni wpływ siarki na ilość
suchej masy roślin wykazali również Zhao i in. [1999, 189-194] oraz Salvagiotti
i Miralles [2008, 282-290].
Średni wzrost sumarycznych plonów suchej masy życicy mieszańcowej po
zastosowaniu Arysta siarka i 50 kg N·ha-1 w porównaniu do nawożenia 50 kg
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N·ha-1, wahał się od 2,17 do 2,98 t·ha-1, z kolei po zastosowaniu nawozu Pro-siarka zawierał się w przedziale 2,85-4,01 t·ha-1. Dla porównania średni wzrost
plonowania mieszanki życicy mieszańcowej i koniczyny białej po zastosowaniu
Arysta siarka i 50 kg N·ha-1 w odniesieniu do nawożenia 50 kg N·ha-1, wynosił
1,89-3,15 t·ha-1, natomiast po zastosowaniu nawozu Pro-siarka wahał się od 3,05
t do 4,25 t·ha-1.
Tabela 1
Średnie plony suchej masy, uzyskane w badanym okresie przy różnych
poziomach nawożenia azotem oraz azotem i siarką – zaaplikowaną
w formie dwóch różnych nawozów siarkowych
Poziom nawożenia
w czystym składniku
(kg∙ha-1)

Siarka w formie nawozu:

N50
N100

Plon (t∙ha-1):
życica mieszańcowa

mieszanka

–

6,79
13,1

7,85
13,0

Arysta siarka

9,36
9,77
8,96
14,6
15,1
14,0

9,74
11,0
10,1
15,4
16,1
15,8

Pro-siarka

10,0
9,64
10,8
14,6
14,9
15,3

10,9
11,1
12,1
15,4
16,3
16,5

NIRα=0,05 – LSDα=0,05

1,91

1,61

Kontrola

3,02

3,39

N50+S5
N50+S10
N50+S15
N100+S5
N100+S10
N100+S15
N50+S5
N50+S10
N50+S15
N100+S5
N100+S10
N100+S15

Źródło: Opracowanie własne.

Z kolei średni wzrost sumarycznych plonów suchej masy życicy mieszańcowej
po zastosowaniu zarówno Arysta siarka, jak i Pro-siarka w połączeniu z 100 kg
N·ha-1 i w odniesieniu do nawożenia azotem w dawce 100 kg N·ha-1, zawierał się
w przedziale od 0,90 do 2,20 t·ha-1. Dla mieszanki odnotowano również wzrost
plonowania na poziomie 2,40-3,50 t∙ha-1 s.m. pod wpływem nawożenia azotem
w dawce 100 kg N∙ha-1 połączonego z nawożeniem siarką w obu formach, w odniesieniu do nawożenia azotem w analogicznej dawce (100 kg N·ha-1).
Nawożenie siarką badanych roślin powodowało wzrost ich plonowania (tabela 2). Produktywność nawożenia oceniana jest z uwzględnieniem różnicy w plonowaniu z zastosowaniem oraz bez zastosowania nawożenia. Efektywność rolni-
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cza natomiast określa najczęściej wzrost produkcji (plonowania) w stosunku do
zastosowanej zwiększonej porcji nawożenia.
Tabela 2
Efektywność rolnicza uzyskana w badanym okresie przy różnych
poziomach nawożenia azotem oraz azotem i siarką – zaaplikowaną
w formie dwóch różnych nawozów siarkowych
Poziom nawożenia
w czystym
składniku (kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka
w formie nawozu:

–

Mieszanka

Przyrost plonu (t∙ha-1) w stosunku do nawożenia:
N0

N50

N100

N0

N50

3,77

X

X

4,88

X

X

10,03

6,26

X

10,82

5,94

X

N100

N50+S5

6,34

2,57

X

6,72

1,84

X

N50+S10

6,75

2,98

X

7,49

2,61

X

5,94

2,17

X

7,15

2,27

X

11,57

7,80

1,54

11,72

6,84

0,90

N100+S10

12,05

8,28

2,02

12,32

7,44

1,50

N100+S15

11,00

7,23

0,97

12,16

7,28

1,34

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

N50+S5

7,01

3,24

X

6,78

1,90

X

N50+S10

6,62

2,85

X

8,00

3,12

X

7,73

3,96

X

8,46

3,58

X

11,60

7,83

1,57

11,81

6,93

0,99

N100+S10

11,84

8,07

1,81

12,03

7,15

1,21

N100+S15

12,27

8,50

2,24

12,61

7,73

1,79

N50+S15
N100+S5

Pro-siarka

Źródło: Opracowanie własne.

Wzrost produkcji widoczny jest już w przypadku zastosowania w nawożeniu
większych ilości azotu. Stąd z punktu widzenia oceny wpływu wyłącznie nawożenia siarką na wzrost plonów, konieczne jest porównanie ich poziomu do plonowania przy uwzględnieniu nawożenia azotowego, które ma decydujący wpływ na tę
wartość. Większa reakcja plonowania roślin na nawożenie miała miejsce przy niższym poziomie nawożenia azotem (50 kg N∙ha-1). Nawożenia siarką niezależnie
od zastosowanej dawki w połączeniu z nawożeniem azotem w dawce 50 kg na 1 ha
skutkowało wyraźnym wzrostem plonu roślin. W uprawie życicy mieszańcowej
odnotowano większy wzrost plonowania. Należy jednak zauważyć, że wyjściowy
poziom plonów (bez nawożenia siarką) był w jej wypadku zdecydowanie niższy.
Skala wzrostu plonów okazała się być uzależniona także od zastosowanego nawozu. Najwyższe plonowanie roślin uzyskano w obydwu uprawach przy nawożeniu
siarką na poziomie 10 kg S na 1 ha (w przypadku preparatu Arysta siarka) oraz na
poziomie 15 kg S na 1 ha (w przypadku preparatu Pro-siarka).
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Dla rolnika zdecydowanie istotniejsza od efektywności rolniczej (agronomicznej) jest efektywność ekonomiczna. W przypadku jej wyliczenia brane są
pod uwagę wartości użytych środków produkcji oraz uzyskanych efektów. Stąd
dla jej oceny niezbędne jest wycenienie uzyskiwanych wzrostów produkcji oraz
użytych do ich osiągnięcia zasobów. Zestawienie wartościowego wzrostu produkcji zamieszczono w tabeli 3. W przypadku stosowania mieszanki trawy z koniczyną wzrost wielkości produkcji był przeważnie mniejszy niż w przypadku traw
w siewie czystym, jednak domieszka koniczyny skutkowała zacieraniem się różnic w przypadku analizy wzrostu wartości produkcji (wyższa cena rynkowa siana
z koniczyny niż z traw).
Tabela 3
Efektywność ekonomiczna uzyskana w badanym okresie przy różnych
poziomach nawożenia azotem oraz azotem i siarką - zaaplikowaną
w formie dwóch różnych nawozów siarkowych
Poziom nawożenia
w czystym
składniku (kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka
w formie nawozu:

Przyrost wartości plonu
N0

–

Mieszanka
(zł∙ha-1)

N50

N100

N0

1346

X

X

3582

2236

X

w stosunku do:
N50

N100

1964

X

X

3936

1971

X

N50+S5

2264

918

X

2754

790

X

N50+S10

2411

1064

X

3207

1243

X

2121

775

X

2888

924

X

4132

2786

550

4353

2389

418

N100+S10

4304

2957

721

4724

2760

789

N100+S15

3929

2582

346

4462

2498

526

N50+S5

2504

1157

X

2702

738

X

N50+S10

2364

1018

X

3461

1497

X

N50+S15

2761

1414

X

3698

1734

X

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

Pro-siarka

4143

2796

561

4499

2535

564

N100+S10

4229

2882

646

4499

2535

563

N100+S15

4382

3036

800

4836

2872

901

N100+S5

Źródło: Opracowanie własne.

Dane tabeli 3 wskazują na znaczący wzrost wartości wytwarzanej produkcji.
Wyższe wartości przyrostów odnotowano w przypadku obydwu preparatów przy
nawożeniu azotem na poziomie 50 kg∙ha-1. Zapewne związane jest to z samymi
możliwościami plonowania badanych roślin, które przy wyższym poziomie nawożenia azotem zbliżają się do górnej granicy możliwości produkcyjnych. Istotne
natomiast z praktycznego punktu widzenia jest uzyskiwanie przeciętnie wyższych
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wzrostów plonów przy zastosowaniu preparatu Pro-siarka niż Arysta siarka. Także zastosowane dawki nawożenia skutkowały zróżnicowanymi efektami produkcyjnymi. W przypadku preparatu Arysta siarka najwyższe wartości przyrostu produkcji uzyskiwano przy dawce 10 kg S∙ha-1 (przy obydwu analizowanych poziomach nawożenia azotem). Preparat Pro-siarka natomiast umożliwiał uzyskiwanie
wyższych wartości przyrostu produkcji przy dawce 15 kg S∙ha-1.
Ocena efektywności ekonomicznej wymaga uwzględniania w rachunku kosztów nawozów i ich zastosowania, a także kosztów związanych ze zbiorem dodatkowego plonu. Spośród wyżej wymienionych kosztów jedynie koszt nawozu jest
kosztem łatwym do określenia. Pozostałe koszty (opryski, prasowanie siana, załadunek i transport, a następnie rozładunek) to koszty w praktyce bardzo zróżnicowane pomiędzy gospodarstwami, stąd także trudne do oszacowania.
Koszty zastosowanych w badaniach nawozów były do siebie bardzo zbliżone.
Wynika to przede wszystkim z podobnej ceny nawozów (1 kg S z nawozu Arysta
siarka - 8,75 zł; 1 kg S z nawozu Pro-siarka 8,93 zł). Koszty nawozów siarkowych
przedstawiono na rysunku 2.
Rysunek 2
Koszty nawozów siarkowych dla zróżnicowanych poziomów
nawożenia siarką (w zł∙ha-1)

Źródło: Opracowanie własne.

Szacunkowe koszty zastosowania nawożenia wykazują zróżnicowanie wynikające z wymogów producentów nawozów odnośnie ich zastosowania (rysunek 3).
Przy nawożeniu preparatem Arysta siarka producent zaleca rozcieńczenie 6-8 kg
nawozu 300 l wody. Jednocześnie wyższe poziomy nawożenia (10 i 15 kg S∙ha-1)
stosuje się w dwóch dawkach. Stąd nawożenie na poziomie 5 kg S∙ha-1 można
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wykonać jednym przejazdem opryskiwacza. Wyższe nawożenie wraz z koniecznością rozłożenia nawożenia na dwa terminy realizowane są przy dwukrotnie
wyższym koszcie zabiegów. Producent preparatu Pro-siarka zaleca zdecydowanie wyższe rozcieńczenie nawozu podczas jego stosowania na użytkach zielonych
(20 l nawozu powinno się rozcieńczać 3000-4000 l wody). Jednocześnie zalecane
jest jednorazowe zastosowanie nawożenia. Przy typowym opryskiwaczu będącym w posiadaniu gospodarstw rolniczych konieczne jest więc wielokrotne jego
napełnianie. Wiąże się to z koniecznością dojazdów do pól oraz zdecydowanie
wyższym nakładem czasu pracy. Stąd też koszty zastosowania nawozu Pro-siarka
są wyższe niż Arysta siarka.
Rysunek 3
Szacunkowe koszty zastosowania nawozów siarkowych dla zróżnicowanych
poziomów nawożenia siarką (w zł∙ha-1)

Źródło: Opracowanie własne.

Koszty związane ze zbiorem dodatkowo wytworzonej produkcji mogą budzić
pewne kontrowersje. Należy zdawać sobie sprawę, że w niektórych gospodarstwach
posiadających wydajne maszyny i duże środki transportu, wytworzenie dodatkowej produkcji może nie generować dodatkowych kosztów. Dla celów analiz modelowych oszacowanie takich kosztów jest jednak niezbędne, dlatego też zostały
one włączone do niniejszego rachunku. Zestawienie sumaryczne wartości wzrostu
kosztów związanych ze zbiorem dodatkowego plonu zamieszczono w tabeli 4.
Brak rzeczywistych kosztów związanych z nawożeniem oraz zbiorem dodatkowego plonu utrudniają przeprowadzenie pełnego rachunku ekonomicznego.
Szacunkowe dane dotyczące wzrostu kosztów dają podstawę do oszacowania
efektywności ekonomicznej. Wyniki zestawiono w tabeli 6. Wartości wyraźnie
wskazują na opłacalność podjęcia nawożenia siarką. Najwyższe wartości przy-
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rostów produkcji uzyskano przy najniższym poziomie nawożenia (5 kg S∙ha-1)
w przypadku obydwu preparatów.
Tabela 4
-1
Przyrost kosztów zbioru dodatkowego plonu (w zł∙ha )
Poziom nawożenia
w czystym składniku
(kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka w formie
nawozu:

–

Mieszanka

Przyrost kosztów w stosunku do:
N0

N50

N100

N0

N50

N100

217

X

X

281

X

X

577

360

X

623

342

X

N50+S5

365

148

X

387

106

X

N50+S10

389

172

X

431

150

X

N50+S15

342

125

X

412

131

X

N100+S5

Arysta siarka

666

449

89

675

394

52

N100+S10

694

477

116

709

428

86

N100+S15

633

416

56

700

419

77

N50+S5

404

187

X

390

109

X

N50+S10

381

164

X

461

180

X

445

228

X

487

206

X

668

451

90

680

399

57

N100+S10

682

465

104

693

412

70

N100+S15

706

489

129

726

445

103

N50+S15
N100+S5

Pro-siarka

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 5 zestawiono łączne koszty związane z nawożeniem siarką oraz zbiorem
dodatkowej produkcji z 1 ha. Jak można zauważyć wzrost nawożenia pociąga za
sobą wzrost ogólnych kosztów związanych z wyprodukowaniem i sprzętem dodatkowego plonu. W największym zakresie koszty wzrastają przy stosowaniu najwyższych dawek nawożenia (azotowego i siarkowego).
Zwiększanie poziomu nawożenia ponad 5 kg S∙ha-1 przyczynia się do dalszego opłacalnego ekonomicznie wzrostu produkcji (i tym samym jej wartości), jednak wzrost ten jest już w większości przypadków mniejszy niż przy zastosowaniu
pierwszej (najniższej) dawki. Wyniki w tym zakresie są oczywistym efektem działania prawa malejącej produktywności krańcowej [Adamowski 1977, 34]. Uzyskane wyniki dają pełne podstawy do stwierdzenia, że z ekonomicznego punktu
widzenia nawożenie siarką jest w pełni opłacalne. Efektywność nawożenia mierzona stosunkiem przyrostu wartości produkcji do kosztów nawożenia jest dla wszystkich analizowanych poziomów nawożenia siarką powyżej wartości 1. Oznacza to,
że efekty w każdym przypadku przekraczają związane z ich uzyskaniem koszty.
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Tabela 5
Przyrost łącznych kosztów nawożenia oraz zbioru dodatkowego plonu
(w zł∙ha-1)
Poziom nawożenia
w czystym składniku
(kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka w formie
nawozu:
N0
–

Mieszanka

Przyrost kosztów w stosunku do:
N50

N100

217

N0

N50

N100

281

577

360

623

342

N50+S5

438

221

X

460

179

X

N50+S10

534

317

X

577

296

X

N50+S15

590

373

X

659

378

X

797

580

220

748

467

125

N100+S10

839

622

262

855

574

232

N100+S15

881

664

304

948

667

325

N50+S5

536

319

X

522

241

X

N50+S10

645

428

X

725

444

X

841

624

X

883

602

X

800

583

222

812

531

189

N100+S5

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

Pro-siarka

N100+S10

946

729

368

957

676

334

N100+S15

1102

885

525

1122

841

499

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6

Efektywność nawożenia siarką
Poziom nawożenia w
czystym składniku (kg∙ha-1)

Siarka w formie
nawozu:

Życica mieszańcowa

Mieszanka

Stosunek wartości efektów nawożenia do kosztów:
N0

N50

N100

N0

N50

N50+S5

5,2

4,2

X

6,0

4,4

X

N50+S10

4,5

3,4

X

5,6

4,2

X

3,6

2,1

X

4,4

2,4

X

5,2

4,8

2,5

5,8

5,1

3,4

N100+S10

5,1

4,8

2,8

5,5

4,8

3,4

N100+S15

4,5

3,9

1,1

4,7

3,7

1,6

N50+S5

4,7

3,6

X

5,2

3,1

X

N50+S10

3,7

2,4

X

4,8

3,4

X

3,3

2,3

X

4,2

2,9

X

5,2

4,8

2,5

5,5

4,8

3,0

4,5

4,0

1,8

4,7

3,8

1,7

4,0

3,4

1,5

4,3

3,4

1,8

N50+S15
N100+S5

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

Pro-siarka

N100+S10
N100+S15

Źródło: Opracowanie własne.
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Zestawienie tabeli 7 wskazuje jednak, że nie każde zwiększanie nawożenia
skutkuje takimi samymi efektami. Wskazuje na nieco wyższą efektywność
krańcową nawożenia preparatem Arysta siarka przy niższych poziomach
nawożenia siarką (dawki 5 i 10 kg S∙ha-1) oraz wyższą efektywność preparatu Pro-siarka przy poziomie nawożenia 15 kg S∙ha-1. Z zestawiania wynika, że zwiększanie nawożenia preparatem Arysta siarka ponad 10 kg S∙ha-1 jest nieopłacalne.
Tabela 7

Krańcowa efektywność nawożenia siarką
Poziom nawożenia w
czystym składniku (kg∙ha-1)

Siarka
w formie nawozu:

Życica
mieszańcowa

Mieszanka

Przyrost plonu w stosunku do:

N50+S5 / N50

4,2

4,4

N50+S10 / N50+S5

1,5

3,9

-5,2

-3,9

2,5

3,4

N100+S10 / N100+S5

4,1

3,5

N100+S15 / N100+S10

-9,0

-2,8

N50+S15 / N50+S10
N100+S5 / N100

Arysta siarka

N50+S5 / N50

3,6

3,1

N50+S10 / N50+S5

-1,3

3,8

2,0

1,5

2,5

3,0

N100+S10 / N100+S5

0,0

0,6

N100+S15 / N100+S10

2,2

0,9

N50+S15 / N50+S10
N100+S5 / N100

Pro-siarka

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wnioski
1. Nawożenie siarką plantacji traw i mieszanek trawiasto-motylkowatych jest
przedsięwzięciem opłacalnym. Analizy uzyskanych wzrostów plonów oraz
ich wartości, a także oszacowanie kosztów zastosowania nawożenia i zbioru
dodatkowej produkcji dowodzą, że przy każdym z badanych poziomów nawożenia efekty przewyższają koszty.
2. Należy stwierdzić, że połączenie nawożenia siarką z intensyfikacją nawożenia azotem może prowadzić do znacznego wzrostu plonów (co ma duże
znaczenie w przypadku gospodarstw borykających się z niedoborem ziemi).
3. W obiektach nawożonych siarką i azotem następował również wzrost udziału koniczyny w mieszance, w stosunku do obiektów kontrolnych oraz nawożonych azotem (następuje więc także wzrost jakości plonu).
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4. Efekty stosowania przyjętych do badań nawozów siarkowych były różne
pomimo takich samych parametrów. Różnic w plonowaniu przy różnych
poziomach nawożenia należy raczej doszukiwać się w zaleceniach producentów dotyczących stosowania preparatów, niż w nich samych.
5. Nawóz Arysta siarka najkorzystniejsze efekty produkcyjno-ekonomiczne
wywoływał po zastosowaniu dawki 10 kg S∙ha-1. Zwiększenie nawożenia
do 15 kg S∙ha-1 skutkowało zmniejszeniem plonowania roślin niezależnie
od poziomu nawożenia azotowego. Można więc przyjąć, że w zgodzie z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania, optymalną ekonomicznie
dawką na przemienne użytki zielone była ilość 10 kg S∙ha-1 niezależnie od
wysokości nawożenia azotowego.
6. Nawóz Pro-siarka w ilości 15 kg S∙ha-1 wywoływał najwyższe efekty w obiektach obsiewanych wyłącznie trawą. W przypadku mieszanki trawy z koniczyną najwyższe plony stwierdzono także przy nawożeniu 15 kg S∙ha-1
w połączeniu z nawożeniem azotem w ilości 50 kg N·ha-1. Wzrost nawożenia azotowego do 100 kg N·ha-1 powodował jednak zmniejszanie efektywności nawożenia siarką.
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BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA SIARKĄ ŻYCICY MIESZAŃCOWEJ
UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE I W MIESZANCE Z KONICZYNĄ BIAŁĄ PRZY
DWÓCH POZIOMACH NAWOŻENIA AZOTEM

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, nawożenie, siarka, azot, trawa, mieszanka
trawiasto-motylkowata
STRESZCZENIE

Praca poświęcona jest efektywności ekonomicznej nawożenia siarkowego na plonowanie życicy mieszańcowej uprawianej w monokulturze i mieszance z koniczyną białą.
Zastosowano dwa poziomy nawożenia azotem w dawkach 50 i 100 kg N·ha-1 i dwa nawozy
siarkowe Arysta siarka i Pro-siarka w dawkach 5, 10, 15 kg S·ha-1.
Badania wykazały, iż nawożenie siarką było opłacalne i ekonomicznie efektywne.
Stwierdzono, że połączenie nawożenia siarką z nawożeniem azotem może prowadzić do
znacznego wzrostu plonów. Efekty stosowania przyjętych do badań nawozów siarkowych
były różne pomimo takich samych parametrów. Nawóz Arysta siarka najkorzystniejsze
efekty produkcyjno-ekonomiczne wywoływał po zastosowaniu dawki 10 kg S∙ha-1, bez
względu na poziom nawożenia azotem. Z kolei nawóz Pro-siarka w dawce 15 kg S∙ha-1
wywoływał najwyższe efekty w roślinności trawiastej. W przypadku mieszanki trawy z koniczyną najwyższe plony stwierdzono także przy nawożeniu 15 kg S∙ha-1, w połączeniu
z nawożeniem azotem ilości 50 kg N·ha-1. Wzrost nawożenia azotowego do 100 kg powodował jednak zmniejszanie efektywności nawożenia siarką.
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BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
ECONOMIC EFFICIENCY OF FERTILIZING RYEGRASSES WITH SULPHUR
CULTIVATED IN MONOCULTURE AND IN A MIXTURE WITH WHITE CLOVER WITH
TWO-LEVEL NITROGEN FERTILIZATION

Keywords: economic efficiency, fertilization, sulphur, nitrogen, grass, mixture of grass
and papilionaceous plants
SUM M A RY

The paper discusses the economic efficiency of sulphur fertilization on the yield of
ryegrasses cultivated in monoculture and in a mixture with white clover. Two levels of nitrogen fertilization were used in doses of 50 and 100 kg N·ha-1 and two sulphur fertilizers,
Arysta siarka and Pro-siarka in doses of 5, 10, 15 kg S·ha-1.
The research shows that sulphur fertilization was profitable and economically effective. It was found that the combination of sulphur fertilization with nitrogen fertilization may result in significant yield increase. The effects of sulphur fertilizers adopted for
research differed despite the same parameters. Arysta siarka fertilizer produced the most
effective production and economic results if the 10 kg S∙ha-1 dosage was used regardless of
the nitrogen fertilization level whereas Pro-siarka fertilizer (15 kg S∙ha-1 dosage) produced
the highest yield in regard of grass plants. In the case of the mixture of grass and white clover, the highest yield was produced also in regard of the 15 kg S∙ha-1dosage in combination
with the nitrogen fertilization of 50 kg N·ha-1. The increase of nitrogen fertilization up to
100 kg, however, led to the decline in the effectiveness of sulphur fertilization.
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1. Wprowadzenie
Badania skutków zmian klimatu wskazują, że głównym zagrożeniem rozwoju
ekonomicznego i stanu środowiska w świecie są wysokie poziomy emisji gazów
cieplarnianych (GHG) w wyniku wzrastającego w gospodarce światowej, wykorzystywania energii z paliw kopalnych oraz intensywnej produkcji rolniczej.
W reakcji na powstałe zagrożenia zmian klimatycznych, opracowano liczne programy zarówno światowe, jak i regionalne, których celem jest spowolnienie tempa
wzrostu koncentracji GHG [ECE 2007]. Realizacja celów polityki klimatycznej
wymaga ciągłego monitorowania emisji oraz weryfikacji skuteczności rozwiązań
dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęcie przez kraje UE w 2014 roku
planu działania na rzecz redukcji emisji gazowych w sektorach nie objętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji, do których również zaliczane
jest rolnictwo, wymaga ograniczenia emisji GHG o 30% do roku 2030, w stosunku
do poziomu z 2005 roku [European Council Conclusions 2014]. Oznacza to, że
kontrola emisji GHG powinna być traktowana jako ważny instrument wspierający zarządzanie środowiskowe w produkcji rolniczej, mające na celu łagodzenie
skutków zmian klimatycznych.
Do oceny emisji GHG powiązanej z procesami gospodarczymi coraz częściej
stosuje się metodę śladu węglowego. Ślad węglowy może mieć różnorodne zastosowania, na przykład do:
1 Wkład pracy: Jerzy Bieńkowski – 50%, Janusz Jankowiak – 25%, Radosław Dąbrowicz –

12,5%, Małgorzata Holka – 12,5%.
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a) informowania konsumentów o emisji gazów cieplarnianych związanych
z wytwarzaniem produktów,
b) opracowania i zastosowania strategii zarządzania emisjami GHG na różnych etapach cyklu życia produktów,
c) określenia potencjalnych możliwości mitygacji GHG wzdłuż łańcucha zaopatrzenia,
d) monitorowania postępu w redukowaniu emisji GHG w czasie,
e) wspomagania konsumentów w wyborze produktów o najmniejszym wpływie na zmiany klimatu [Weidema i in. 2008, Dong i in. 2013].

2. Definicja i metoda wyznaczania oraz kalkulacji śladu węglowego
Ślad węglowy jest utożsamiany z globalnym ociepleniem. Definiowany jest
jako bilans emisji GHG w całym cyklu życia produktu [Wiedmann i Minx 2007].
W jego kalkulacji uwzględnia się wszystkie gazy cieplarniane emitowane w cyklu
życiowym produktów lub usług. W opracowaniach IPCC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń) [2006] wymienia się 32 rodzaje gazów
cieplarnianych. W sektorze produkcji rolniczej i przetwórstwa surowców rolnych największe znaczenie odgrywa natomiast emisja trzech rodzajów związków
chemicznych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O).
Parametrem charakteryzowania dla tej kategorii wpływu środowiskowego jest
potencjał globalnego ocieplenia (GWP, ang. Global Warming Potential). Jest on
najczęściej obliczany dla okresu stuletniego i wyrażany w kg równoważnika CO2
na kg emitowanej substancji [Guinée i in. 2002]. Znając potencjały globalnego
ocieplenia dla różnych gazów powstających w cyklu życia produktu, można określić jego potencjał ocieplający według następującej zależności:
GWP =

∑ (GWP × m ),
i

i

i

gdzie:
– GWP jest potencjałem ocieplającym produktu,
– GWPi jest potencjałem efektu cieplarnianego dla substancji „i” (kg CO2 ekw./
kg substancji),
– mi jest emisją substancji „i” (w kg).
Wskaźnik ten należy do kategorii impaktów, charakteryzujących problemy
środowiskowe w tzw. punktach pośrednich. Obejmują one głównie: eutrofizację,
zakwaszenie siedlisk, tworzenie utleniaczy fotochemicznych, zubożenie zasobów
abiotycznych, wykorzystanie ziemi, niszczenie warstwy ozonowej. Poszczególne
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kategorie punktów pośrednich mogą być alokowane do jednej lub kliku tzw. kategorii szkód reprezentujących punkty końcowe oddziaływania emisji na środowisko, wyrażające w sposób ilościowy zmiany jakościowe środowiska w zakresie
zdrowia ludzi, jakości ekosystemu, stanu zasobów naturalnych i zmian klimatycznych [Guinée i in. 2002].
Najważniejsze zasady i wytyczne kalkulacji śladu węglowego produktów i usług
zostały przedstawione w brytyjskiej specyfikacji technicznej PAS2050:2011 [BSI
2011], natomiast ogólny standard obliczeń śladu węglowego dla przedsiębiorstw
podano w protokole emisji gazów cieplarnianych [WRI/WBCSD 2004]. Najbardziej aktualną specyfikację metodologii śladu węglowego opracowała ostatnio
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna [ISO 2013]. Zaletą wykorzystania
potencjału globalnego ocieplenia do określania śladu węglowego jest jego jednakowe znaczenie w skali globalnej, niezależnie od miejsca emisji GHG. Dzięki temu
wyniki obliczeń mają uniwersalne zastosowanie i są porównywalne dla szerokiej
grupy produktów. Pewnym ograniczeniem stosowania obliczeń śladu węglowego
produktów, w informowaniu konsumentów i opracowywaniu instrumentów polityki środowiskowej, jest zawężenie problematyki środowiskowej wyłącznie do
kategorii zmian klimatu. Możliwości poznania pełnego profilu środowiskowego
produktów uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnych metod oceny cyklu życia w analizach LCA, na przykład CML 2 baseline 2000, Eco-Indicator 99, czy też
EDIP/UMIP [Guinée i in. 2002].
Analizę śladu węglowego według metodyki LCA prowadzi się poprzez rozpoznanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych zazwyczaj w całym cyklu życia
produktu, tj. od wydobycia i przetworzenia surowców, ich transportu, poprzez
produkcję główną, dystrybucję i użytkowanie, aż do zagospodarowania odpadów
[Milà i Canals i in. 2011]. Specyfikacja techniczna PAS 2050 rekomenduje ocenę
śladu węglowego w pełnym cyklu, w zakresie od „kołyski do grobu”, jeżeli jest
znany etap wykorzystania produktu i zagospodarowania końcowego odpadów lub
w niepełnym cyklu, w zakresie od „kołyski do bramy” przedsiębiorstwa, przy braku informacji na temat dystrybucji i wykorzystania produktów. Przykładową prezentację systemu dla mięsa wieprzowego przedstawiono na rysunku 1. Granice
systemu wskazują, że hipotetyczne badanie śladu węglowego prowadzone byłoby
od „kołyski do klienta”, to znaczy nie zawierałoby etapów przygotowania mięsa do
spożycia i zagospodarowania odpadów.
Przed wprowadzeniem ocen śladu węglowego, do szacowania emisji GHG
w rolnictwie wykorzystywano w sposób pośredni wskaźnik energochłonności
skumulowanej. W produkcji rolniczej emisje związane wprost ze zużyciem energii nie są jednak dominujące [Huijbregts i in. 2010]. Dużą część emisji GHG w gospodarstwach stanowią bowiem straty gazowe z pól uprawnych, z utrzymywania
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zwierząt oraz z obornika. W obliczeniach śladu węglowego, przy wykorzystaniu
modeli emisji w rolnictwie według raportów IPCC, uwzględnia się natomiast
wszystkie źródła emisji, zarówno te związane z nośnikami energii, jak i z procesami zachodzącymi w środowisku rolniczym.
Rysunek 1
Analizowane procesy w granicach systemu dla produkcji i dystrybucji
wieprzowiny

Źródło: Opracowanie własne.

3. Stosowanie śladu węglowego w analizach porównawczych systemów
produkcyjnych
Znaczenie i akceptacja śladu węglowego wynika z ujawnienia zależności pomiędzy emisjami GHG a globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi.
Źródłem emisji CO2 w rolnictwie jest spalania paliw (olej napędowy, benzyna)
i wytwarzanie energii cieplnej (w wyniku spalania oleju opałowego, gazu) oraz
wykorzystywanie energii elektrycznej. Do emisji CH4 dochodzi w trakcie fermentacji jelitowej przeżuwaczy oraz w trakcie przechowywania obornika lub
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gnojowicy. Znaczne ilości N2O emitowane są natomiast wskutek stosowania nawozów naturalnych i mineralnych nawozów azotowych. Obszary zastosowań śladu
węglowego są różnorodne. Analiza ta może być wykorzystywana w identyfikowaniu rodzaju gazu cieplarnianego o największym udziale w emisjach GHG w cyklu
życia produktu. Potwierdzeniem jego przydatności dla producentów jest sytuacja,
w której występuje potrzeba poszukiwania możliwości redukcji emisji związanych
z produkcją żywności przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu produkcji [Dong
i in. 2013, Bieńkowski i in. 2014a]. Ważne może być również porównanie cyklów
życia analogicznych produktów w celu określenia najbardziej efektywnej metody
zmniejszania wielkości emisji GHG lub porównywania różnych miejsc produkcji
(lokalizacji) w relacji do emisji GHG. Analizy śladu węglowego mają najczęściej
charakter porównawczy. Wyróżnia się dwie, główne, kategorie porównań. Pierwsza
kategoria dotyczy porównania różnych systemów produkcji w tej samej lokalizacji,
np. uprawy uproszczonej z uprawą konwencjonalną, natomiast druga porównania
tych samych systemów produkcji w dwóch różnych lokalizacjach, np. regionach,
państwach. W obydwóch przypadkach ważne jest określenie najbardziej efektywnego systemu produkcji pod względem emisji GHG [Iriarte i in. 2010, Hospido i in.
2009]. Czasami analizy podlegają dalszej komplikacji ze względu na konieczność
uwzględnienia dodatkowych czynników, na przykład jakości i świeżości produktów.
Ważnym typem analiz jest porównywanie konwencjonalnych systemów produkcji z systemami ekologicznymi. Wyniki tych badań nie zawsze są jednoznaczne. Aktualnie plony roślin z upraw ekologicznych są niższe w porównaniu do
plonów z systemów konwencjonalnych. Dlatego porównanie na bazie jednostki
funkcjonalnej odnoszącej sie do plonu jest obciążone preferencją na korzyść systemu konwencjonalnego, z kolei przy porównaniu w odniesieniu do jednostki
powierzchni nadmierną preferencję uzyskuje system ekologiczny. W warunkach
niedoborów wody lub suszy rośliny uprawiane w systemie ekologicznym odznaczają się mniejszym śladem węglowym w porównaniu do systemu konwencjonalnego, zarówno w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, jak i jednostkę produktu
[Badgley i in. 2007]. Jeżeli w analizach uwzględnia się zmiany zasobów materii
organicznej, to ślad węglowy roślin w systemie ekologicznym jest wtedy znacznie mniejszy niż w systemie konwencjonalnym. Stosowanie bowiem w systemie
ekologicznym nawozów naturalnych i międzyplonów w zmianowaniu zwiększa
sekwestrację CO2 w glebie w dłuższym okresie czasu [Knudsen i in. 2014]. Ślad
węglowy w ekologicznym systemie produkcji ziemniaków w Czechach był niewiele niższy (o 13%) niż w systemie intensywnym z wyłącznym nawożeniem mineralnym, ponieważ stosowane dodatkowe zabiegi uprawowe, rozrzucanie obornika na polu oraz jego przeorywanie zwiększały energochłonność uprawy i przez
to również emisje GHG [Moudrý i in. 2012].
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4. Emisje GHG z produkcji zwierzęcej i upraw polowych
W produkcji zwierzęcej zasadniczymi źródłami emisji GHG są procesy: produkcji pasz, fermentacji jelitowej u zwierząt podczas trawienia (głównie u przeżuwaczy), przechowywania obornika i zużycia energii w budynkach gospodarskich i przygotowania pasz [Vergé i in. 2007]. Do emisji GHG towarzyszących
przechowywaniu nawozów naturalnych nie włącza się strat gazowych podczas ich
stosowania na polach. Stanowią one bowiem część emisji GHG, która obciąża
produkcję polową roślin.
Z produkcją pasz wiążą się emisje GHG ze spalanych paliw w trakcie prac polowych, przygotowania i transportu mieszanek paszowych, produkcji nawozów
mineralnych oraz emisji związanej ze stosowaniem nawozów na polach. Stosowanie nawozów azotowych, resztek pożniwnych i obornika przyczynia się do wzrostu emisji N2O w procesach nitryfikacji. Gaz ten posiada 298 razy większy potencjał ocieplający niż CO2 w okresie 100-letnim. Dla porównania, CH4 cechuje się
potencjałem ocieplenia 25-krotnie wyższym w porównaniu do CO2 [BSI 2011].
Użytkowanie gleb organicznych lub zagospodarowywanie rolnicze terenów leśnych na cele wypasu zwierząt lub upraw, powoduje uwalnianie do atmosfery
dużych ilości CO2. Znaczenie dla emisji GHG ma również rodzaj nawozów azotowych. Wysokie współczynniki emisji GHG są charakterystyczne dla nawozów
zawierających formy mocznikowe azotu [IPCC 2006].
U zwierząt monogastrycznych N2O jest generalnie odpowiedzialny w największym stopniu za wielkość śladu węglowego produktów, podczas gdy u przeżuwaczy zarówno CH4, jak i N2O przyczyniają się znacząco do kształtowania się
śladu węglowego. Emisje CH4 są wyższe u przeżuwaczy niż u zwierząt monogastrycznych. Źródłem emisji CH4 u trzody jest głównie obornik, natomiast u bydła
największe ilości powstają w trakcie procesów fermentacyjnych w żwaczu. Emisje
CH4 z fermentacji jelitowej i z obornika stanowią odpowiednio 74% i 26% ogólnej jego emisji [GUS 2010]. Poziomy emisji CH4 u przeżuwaczy wywierają duży
wpływ na ślad węglowy żywca wołowego i mleka. Z kolei w śladzie węglowym
żywca wieprzowego oraz drobiu dominujące znaczenie mają emisje związane
z uprawą roślin paszowych oraz sposobami przechowywania obornika. Emisje
GHG pochodzące z wykorzystania energii elektrycznej i paliw w budynkach inwentarskich oraz przy sporządzaniu pasz przyczyniają się relatywnie w małym
stopniu do emisji GHG [Huijbregts i in. 2010].
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5. Przykłady produktów zwierzęcych, dla których w literaturze
występują informacje o śladzie węglowym
Liczba produktów, dla których opublikowano w świecie dane o ich śladzie węglowym systematycznie rośnie. W skład tej grupy wchodzą mleko i przetwory
mleczne, mięso wieprzowe i wołowe, owoce i inne produkty spożywcze.

Mleko

W produkcji mleka generalnym trendem jest zmniejszanie się emisji GHG
na jednostkę produkcji wraz ze wzrostem wydajności mlecznej krów. Wzrost
wydajności powyżej 10 000 l mleka od krowy wpływa niekorzystnie na wysokość śladu węglowego mleka z powodu zbyt wysokiej intensywności żywienia
krów mieszankami treściwymi. Innymi czynnikami mającymi wpływ na ogólną
wartość śladu węglowego mleka są: udział kiszonki z kukurydzy, sianokiszonek
z lucerny i koniczyny w dawce żywieniowej krów oraz rodzaj systemu produkcji
mleka. Optymalnym rocznym poziomem produkcji mleka ze względu na wysokość śladu węglowego jest 7000-9000 l mleka na 1 krowę. Ślad węglowy mleka
produkowanego w systemie ekologicznym w Holandii wynosił 1,81 kg CO2 ekw.
na kg mleka skorygowanego na zawartość tłuszczu i białka [Thomassen i De Boer
2005]. W systemie intensywnej, konwencjonalnej produkcji w Japonii, przy wydajności rocznej poniżej 11 000 kg mleka, skorygowanego na zawartość tłuszczu,
ślad węglowy wynosił 0,97 kg CO2 kg [Ogino i in. 2008]. W ekstensywnym typie
produkcji mleka ślad węglowy może być zbliżony do śladu węglowego w konwencjonalnym systemie chowu jedynie przy długotrwałym wypasania krów na
pastwiskach o dobrej jakości traw [Casey i Holden 2005]. W warunkach Polski,
produkcja mleka wiązała się z emisją GHG równą 0,94 kg CO2 ekw. na kg mleka,
przy wyraźnym zróżnicowaniu regionalnym w zakresie od 0,79 do 1,15 kg CO2
ekw. [Bieńkowski i in. 2014b]. Wyników tych nie można jednak odnieść wprost
do podanych wyżej, ponieważ w zastosowanej metodologii cytowanej pracy nie
uwzględniono procesów wstępnych, obejmujących produkcję pasz oraz przemysłowe środki do produkcji. Po zastosowaniu pełnej analizy LCA wartości śladu
węglowego z pewnością uległyby podwyższeniu.

Trzoda chlewna

Zróżnicowanie śladu węglowego dotyczy również produkcji trzody chlewnej.
W badaniach przeprowadzonych w północnych Niemczech, w szerokiej grupie
gospodarstw, oceniono, że ślad węglowy wieprzowiny wynosił średnio 3,62 kg
CO2 ekw. na kg wagi bitej [Reckman i Krieter 2012]. Granice analizowanego systemu obejmowały: produkcję pasz, tucz trzody chlewnej oraz jej ubój. W gospodarstwach zaliczonych do podgrupy o ponad przeciętnym zysku netto (powyżej
25%) ślad węglowy był równy 3,46 kg CO2 ekw., natomiast w podgrupie o niższym
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zysku netto o 25% od wartości średniej dla całej grupy – 3,67 kg CO2 ekw. Podobnie jak w przypadku bydła mlecznego, intensywny tucz trzody wiąże się z mniejszym obciążeniem środowiska emisjami GHG w przeliczeniu na jednostkę produktu. We Francji, w scenariuszu konwencjonalnego tuczu, z zachowaniem zasad
dobrych praktyk rolniczych, uzyskano ślad węglowy na poziomie 2,30 kg CO2
ekw. na kg wagi żywej, w przeciwieństwie do jego wysokiej wartości w systemie
ekologicznej produkcji wynoszącej 3,97 kg CO2 ekw. [Basset-Mens i Van der Werf
2005]. Przy przeliczeniu śladu węglowego na jednostkę powierzchni okazało się,
że obydwa systemy posiadały bardzo zbliżone wartości tego wskaźnika, tj. 4236 kg
CO2 ekw. ha-1 w systemie konwencjonalnym i 4022 kg CO2 ekw. ha-1 w systemie
ekologicznym. Dane niemieckie i francuskie nie są wprost porównywalne, ponieważ analiza LCA dla produkcji trzody we Francji nie obejmowała etapu uboju.

Żywiec wołowy

GWP na kg żywca wołowego produkowanego w UE zawiera się w przedziale
16-27,3 kg CO2 ekw. kg-1 wagi rzeźnej, w zależności od systemu opasu bydła rzeźnego [Nguyen i in. 2010]. Systemy chowu bydła rzeźnego różnią się pod względem wielu parametrów, takich jak: wieku uboju zwierząt, sposobu utrzymania
zwierząt w budynkach, długości czasu wypasu, czy też rodzaju paszy. Według
Nguyen’a i in. [2010] chów bydła rzeźnego ras mięsnych (ubój w wieku 16 miesięcy) charakteryzuje się najwyższą wartością GWP na kg wagi rzeźnej, natomiast
najniższe wartości GWP występują w systemie utrzymywania byczków (od krów
mlecznych) w oborach, żywieniu ich mieszankami treściwymi i uboju w wielu
12 miesięcy. Największy wkład w powstawanie potencjału ocieplającego wnosiły
bezpośrednie emisje CH4 i N2O. Razem stanowiły one 48 i 72% ogólnej wartości
potencjałów GWP odpowiednio w systemie opasu byczków od krów mlecznych
i systemie chowu bydła rzeźnego ras mięsnych. W badaniach de Vries’a i de Boer’a
[2010] produkcja 1 kg żywca (wagi rzeźnej) powodowała emisję w zakresie od
14 do 32 kg CO2 ekw. Różnorodność systemów opasu bydła rzeźnego jest główną przyczyną zróżnicowania wartości śladu węglowego. Z reguły niższe wartości śladu węglowego związane są z systemem opasu byczków pochodzących od
krów mlecznych. W tej kategorii nie utrzymuje się bowiem krów mamek oraz
nie stosuje się mleka w żywieniu opasów, z wyjątkiem pierwszych kilkunastu dni
po urodzeniu. Przeżuwacze mają gorszy współczynnik konwersji pasz na mięso
w porównaniu do trzody i drobiu, co oznacza zużycie większej ilości pasz na kg
żywca. Tym samym znajduje to również odzwierciedlenie w wyższej emisji GHG
na kg żywca wołowego.
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6. Systemy etykietowania odnoszące się do śladu węglowego
produktów
Obecnie na świecie rozwijane są programy regulujące zasady i techniki rejestracji śladu węglowego oraz wprowadzania etykiet ze śladem węglowym do wielu
grup produktów. Zamieszczanie etykiet środowiskowych na produktach spożywczych przedstawiających informacje o śladzie węglowym może w przyszłości być
obowiązkowe w niektórych krajach świata. Realizacja tego typu decyzji będzie
miała za zadanie osiągnięcie dwóch celów. Pierwszym celem będzie przekazywanie konsumentom sprawdzalnej, dokładnej informacji o ważnym aspekcie środowiskowym produktów ułatwiającej ich świadomy wybór. Drugim celem będzie
wprowadzenie śladu węglowego jako nowego czynnika konkurencji pomiędzy
różnymi producentami podobnych wyrobów. Stymulować one bowiem będą
działania rynkowe i produkcyjne, o charakterze innowacyjności środowiskowej,
powodujące ciągłą poprawę stanu środowiska [Shi 2013].
Rosnące zainteresowanie konsumentów problemami środowiskowymi w zamożnych krajach zachodnich może mieć wpływ na ograniczanie dostępu do rynków tych krajów produktów spożywczych nie posiadających informacji o emisjach
GHG, związanych z ich wytwarzaniem i dystrybucją. Określanie wielkości emisji
GHG w procesach wytwórczych i etykietowanie na tej podstawie produktów jest
nowym instrumentem zarządzania łańcuchem dostaw. Część dużych producentów
żywności uruchomiła już proces publicznego komunikowania śladów ekologicznych swoich wyrobów (np. Danone, Nestlé, Unilever, Granarolo). Informacje środowiskowe o śladzie węglowym wyrobu są oparte na procedurach badania cyklu
życia wyrobu (LCA). Efekty tych badań muszą być uzyskiwane zgodnie z regułami
deklaracji środowiskowej produktu III typu. Wytyczne do jej opracowania zawarte
są w raporcie technicznym ISO 14025 [PKN 2010]. Ustalenie deklaracji środowiskowej obejmuje: przygotowanie deklaracji, weryfikację metod oceny i certyfikację.
Systemowe rozwiązania w zakresie certyfikacji na podstawie śladu węglowego
wprowadzono najwcześniej w Wielkiej Brytanii. W 2007 roku firma Carbon Label Company wprowadziła Etykietę Redukcji CO2 (ang. Carbon Reduction Label).
Warunkiem zakwalifikowania wyrobu do przyznania tego znaku jest opracowanie raportu potwierdzającego pomiar śladu węglowego na podstawie uznanych
międzynarodowych metod, np. standardu PAS 2050:2011 [BSI 2011]. Ta etykieta
jest także stosowana w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, w wielu krajach
UE [Shi 2013]. Wspólnym systemem dla znakowania śladu węglowego w krajach
skandynawskich jest Deklaracja Klimatyczna (ang. Climate Declaration). Przedstawia ona wskaźnik kategorii wpływu zmian klimatycznych opracowany w deklaracji środowiskowej produktu [Cordero 2013]. W deklaracji podane są infor-
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macje o całkowitej emisji GHG oraz oddzielnie, dla każdego etapu cyklu życia
produktu, w kg równoważnika CO2 na jednostkę funkcjonalną produktu [PKN
2010]. Kraje azjatyckie realizują szereg własnych programów certyfikacji na znak
śladu węglowego. W Japonii wprowadzono oficjalną etykietę śladu węglowego informującą o wartości bezwzględnej tego impaktu, w gramach równoważnika CO2
na gram produktu [Ikezuki 2009]. Korea Południowa wdrożyła dwupoziomowy
program certyfikacji. Certyfikat emisji na poziomie pierwszym odnosi się do emisji GHG związanej z produktem, natomiast na poziomie drugim do osiągnięcia
minimalnej redukcji emisji GHG określonej przez rząd. Znaki śladu węglowego
funkcjonują również w kilku innych krajach azjatyckich, tj. w Chinach, Tajlandii
i Tajwanie [Bolwig i Gibbon 2009, Guenther i in. 2012].

7. Podsumowanie
Prognozy postępujących, globalnych zmian klimatycznych spowodowały
wzrost zainteresowania gazami cieplarnianymi emitowanymi podczas produkcji surowców, ich przetwarzania oraz sprzedaży produktów żywnościowych. Niskoemisyjna gospodarka rolna jest jednym z ważnych priorytetów w obecnym
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niezbędnym narzędziem w ocenie skuteczności działań w kierunku redukcji emisji GHG jest analiza śladu węglowego. Jej skuteczne wykorzystanie w rolnictwie będzie wymagało
upowszechnienia znajomości zasad i warunków jej stosowania. Wydaje się, że dla
osiągnięcia tego celu potrzebne jest stworzenie szerokiego programu szkoleń dla
doradców rolniczych. Zdobyte umiejętności będą służyły weryfikowaniu efektów
realizowanych programów w ramach wyznaczonych priorytetów PROW zakładających wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów niskiej
emisyjności. W dalszej perspektywie czasowej, po upowszechnieniu znajomości
tej metody, możliwe będzie opracowywanie programów rolnośrodowiskowych
dedykowanych wprost obniżaniu śladu węglowego. Istotną ich częścią może być
zobowiązanie rolnika lub przetwórcy sektora rolno-spożywczego do osiągnięcia
niższych pułapów emisyjności w określonym horyzoncie czasu przy realizacji
konkretnych programów lub podejmowanych inwestycji, wpisujących się przez
to w europejski program „zazielenienia” produktów spożywczych. Dla osiągania
standardów w tym zakresie konieczna jest stała pomoc doradców rolniczych. Niewątpliwie tym wysiłkom powinny dodatkowo sprzyjać, równolegle prowadzone,
certyfikacja środowiskowa oraz jakościowa zarówno produktów pośrednich, jak
i produktów finalnych, gotowych do spożycia.
Jedną z ważniejszych konsekwencji upowszechniania analiz śladu węglowego w świecie jest opracowanie zasad etykietowania produktów spożywczych oraz
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stosowanie etykiet na produktach spożywczych z informacją o śladzie węglowym.
Dzięki śladowi węglowemu możliwa jest identyfikacja źródeł emisji, co skierowuje
działania mitygacyjne w miejsca najbardziej zagrożone emisjami. W świetle rosnącego ogólnie zainteresowania poznaniem wpływu produktów żywnościowych na
wielkość śladu węglowego istnieje potrzeba stworzenia w Polsce krajowego programu rejestracji danych inwentarzowych dla procesów produkcyjnych w sektorze
rolno-spożywczym, gromadzenia i agregacji danych w centralnej bazie danych,
w formacie przydatnym dla analiz LCA. Brak systemu organizowania i interpretacji danych powoduje, że oceny śladu węglowego nie są dotąd stosowane zarówno
w gospodarstwach rolnych, jak i w polskich zakładach przetwórczych. Ukształtowanie preferencji środowiskowych w zakresie śladu węglowego wśród konsumentów
i zagranicznych organizacji rządowych może z czasem mieć charakter ograniczeń
handlowych i przekładać się na utratę rynków zbytu przez producentów.
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POTRZEBY WYZNACZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO PRODUKCJI ROLNICZEJ
I PERSPEKTYWY JEGO ZASTOSOWAŃ
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STRESZCZENIE

W opracowaniu omówiono znaczenie śladu węglowego dla oceny emisji gazów cieplarnianych generowanych w różnorodnych procesach produkcyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiono metodykę jego wyznaczania na podstawie wytycznych
analizy LCA, obejmującą emisje GHG w całym cyklu życia produktu od „kołyski aż do
grobu”. W świetle dotychczasowych badań okazuje się, że emisje gazów cieplarnianych
w systemach produkcji zwierzęcej i upraw polowych wpływają znacząco na wartości śladu
węglowego finalnych produktów spożywczych. Niskoemisyjna gospodarka rolna w Polsce
jest jednym z głównych priorytetów w obecnym programie PROW na lata 2014-2020. Postęp w zakresie zmniejszania śladu węglowego produkcji rolniczej jest ważnym atrybutem
innowacyjnego rozwoju rolnictwa.
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SUM M A RY

This paper discusses the importance of the carbon footprint for the assessment of greenhouse gas emissions generated by various production processes in the agri-food sector. The methodology of its determination based on the LCA guidelines, including GHG
emissions throughout the product life cycle from “cradle to grave”, has been presented. In
the light of studies to date, it turns out that greenhouse gas emissions in the systems of
animal production and field crops influence significantly the carbon footprint values of
the final food products. Low emission agriculture in Poland is one of the main priorities
in the current PROW program for the years 2014-2020. Progress in reducing the carbon
footprint of agricultural production is an important attribute of innovative development
of agriculture.
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1. Wstęp
Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2009/128/
WE z 21 października 2009 z dniem 1 stycznia 2014 roku wszystkie Państwa Unii
Europejskiej zobligowane zostały do prowadzenia upraw płodów rolnych według
zasad Integrowanej Ochrony Roślin, a co za tym idzie wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.]. Zasady Integrowanej
Ochrony wykorzystują wszystkie dostępne metody i techniki ograniczania liczebności agrofagów przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnych metod ochrony
oraz ograniczaniu stosowania chemicznych środków używanych w rolnictwie,
dbając tym samym o ochronę środowiska naturalnego [Tette 1997]. Integrowana
ochrona kładzie duży nacisk na zmniejszanie ilości stosowanych substancji czynnych w rolnictwie (Boller i wsp. 2004). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin przy przeprowadzaniu zabiegów chemicznej ochrony roślin
należy ograniczać liczbę zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin
do niezbędnego minimum [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 kwietnia 2013 r.]. Przy przystępowaniu do wykonania zabiegów w dawkach obniżonych na chronionych plantacjach należy pamiętać o tym, że można
1 Wkład pracy: Jakub Danielewicz – 40 %, Marek Korbas – 15 %, Joanna Horoszkiewicz-Janka

– 20 %, Ewa Jajor – 20 %, Joanna Krzymińska – 5 %.
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takie działanie podejmować na podstawie monitoringu plantacji. Gdy znany jest
stan zagrożenia i doradca potwierdzi zasadność zastosowania zmniejszonej dawki
środka ochrony roślin to ma to pełne i niekwestionowane uzasadnienie. Redukcja dawek fungicydów może mieć znaczenie w ochronie środowiska. Stosowanie obniżonych dawek fungicydów pozwoliłoby na zmniejszenie ilości substancji
czynnych pozostających w środowisku. Tematyka redukcji dawek stanowi treść
badań naukowych już od początku lat 90 ubiegłego wieku [Hedke i Verret 1999,
Jorgensen i Nielsen 1994, Mercer i Ruddock 2003, Wale 1994, Conry i Hogan
2001]. Badania dotyczące skuteczności fungicydów stosowanych w obniżonych
dawkach prowadzone były na wielu gatunkach roślin uprawnych [Mercer i Ruddock 2003, 2005]. Badacze wskazują, że w ramach Strategii Tematycznej w sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów dążyć się będzie między innymi
do propagowania użycia niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów, m.in.
przez pobudzenie świadomości użytkowników, promowanie kodeksów dobrej
praktyki i rozważenie zastosowania instrumentów finansowych [Pruszyński
i Pruszyński 2013]. Jednak ze względu na stosunkowo niskie zużycie substancji
czynnej na hektar (poniżej 2 kg. s.cz./ha) celem polskiej ochrony roślin jest nie
tyle redukcja ile optymalizacja stosowania środków ochrony roślin [Pruszyński
i wsp. 2012]. W związku z zainteresowaniem plantatorów rolnych stosowaniem
zredukowanych dawek może pojawić się również oczekiwanie wobec służb doradczych dotyczące tematyki z tego zakresu. Jednocześnie brakuje aktualnych
badań dotyczących możliwości stosowania zredukowanych dawek fungicydów
w uprawie pszenicy Autorzy przypominają, że w przypadku, gdy stosuje się środek ochrony roślin, jakim w tym przypadku jest fungicyd, w dawce obniżonej
czyli mniejszej niż podanej w etykiecie, w przypadku uwag o niewystarczającej
skuteczności zastosowania takiej dawki pełną odpowiedzialność za wynik zabiegu ponosi podmiot stosujący czyli producent rolny, a nie właściciel środka czy
firma produkująca dany środek ochrony roślin. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonych doświadczeń stanowić mogą potwierdzone źródło danych
o skuteczności obniżonych dawek substancji czynnych zarówno w ograniczaniu
chorób występujących na podstawie źdźbła, jak i liściach, czy kłosach.

2. Cel badań i metody badawcze
Celem doświadczenia było określenie wpływu użycia zalecanych do ochrony
pszenicy ozimej fungicydów zarejestrowanych w Polsce w dawkach niższych
od podawanych w etykiecie środka na porażenia podstawy źdźbła przez grzyby
chorobotwórcze. Doświadczenia polowe wykonano w sezonach wegetacyjnych
2009/2010 – 2010/2011 na pszenicy ozimej odmiany Tonacja w Polowej Stacji
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Doświadczalnej IOR–PIB Winna Góra, w 4 powtórzeniach w układzie bloków
losowych. W fazie pierwszego kolanka (BBCH 31) stosowano wybrane fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób podstawy źdźbła. W tabeli 1 zestawiono
zawartość substancji czynnych poszczególnych fungicydów, przynależność do
grup chemicznych oraz zastosowaną dawkę. W kombinacjach 2, 3, 4 stosowano
obniżone (od zarejestrowanych dla tych środków) dawki fungicydów. W pozostałych kombinacjach 5–7 dla porównania zastosowano fungicydy w pełnych, zarejestrowanych dawkach. W fazie dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75) wykonano ocenę zdrowotności podstawy źdźbła, określając procent roślin porażonych
przez sprawców łamliwości źdźbła zbóż i traw (Oculimacula spp.) oraz fuzaryjnej
zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni zbóż (Fusarium spp.). Zabiegi opryskiwania
wykonywano przy użyciu opryskiwacza plecakowego AXR z wykorzystaniem
końcówek TeeJet 110. Fungicydy stosowano przeliczając dawkę na hektar na 300
litrów wody przy ciśnieniu opryskiwacza 3 bar. W celu oceny nasilenia występowania chorób pobierano po 100 roślin z każdego poletka doświadczalnego. Następnie określano procent porażonych roślin z objawami poszczególnych chorób.
Obserwacje makroskopowe potwierdzano każdorazowo przy użyciu mikroskopu.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Tabela 1
Fungicydy, stosowane w doświadczeniu
Lp.

Substancje
Nazwa handlowa czynne i ich zawartość
[g/l]

Dawka
zalecana
[l/ha]

Dawka
zastosowana
[l/ha]

Grupa chemiczna

1.

Kontrola

–

–

–

–

2.

Capalo 337,5 SE

fenpropimorf (200),
epoksykonazol (62,5),
metrafenon (75)

1,4 – 2,0

1,0

morfoliny, triazole,
pochodne ketonu
difenylowego

3.

Yamato 303 SE

tiofanat metylu (233),
tetrakonazol (70)

1,5 – 1,75

1,0

benzimidazole, triazole

4.

Input 460 EC

protiokonazol (160),
spiroksamina (300)

0,75 – 1,0

0,5

triazole, ketoaminy

5.

Capalo 337,5 SE

fenpropimorf (200),
epoksykonazol (62,5),
metrafenon (75)

1,4 – 2,0

1,5

morfoliny, triazole,
pochodne ketonu
difenylowego

6.

Yamato 303 SE

tiofanat metylu (233),
tetrakonazol (70)

1,5 – 1,75

1,75

benzimidazole, triazole

7.

Input 460 EC

protiokonazol (160),
spiroksamina (300)

0,75 – 1,0

1,0

triazole, ketoaminy

Źródło: Etykiety fungicydów (http://www.bip.minrol.gov.pl).
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Tabela 2
Warunki meteorologiczne w trakcie prowadzenia doświadczeń
Parametr pogody

Sezon

Średnia
temperatura [°C]
Suma opadów
[mm]

Miesiąc
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

2009/2010

15,3

7,3

6,0

-1,3

-6,8

-0,9

3,4

8,5

11,6

17,6

21,7

2010/2011

12,4

6,2

4,8

-6,0

0,3

-3,8

3,3

11,2

14,4

18,6

17,8

2009/2010

45,5

47,2

39,9

46,0

33,1

20,4

43,8

11,6 103,6 42,8

71,8

2010/2011

67,3

3,9

122,4 63,1

27,8

27,8

19,4

6,7

65,9

25,5

61,2

Źródło: Stacja meteorologiczna IOR–PIB w Winnej Górze.

3. Wyniki
W doświadczeniach polowych przeprowadzonych w PSD Winna Góra pszenica ozima w obydwu latach badań porażona była przez łamliwość źdźbła oraz
fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (tabela 3). Choroby te występują
corocznie na terenie całej Polski i mogą powodować straty na poziomie ekonomicznym [Fogt 2006]. Objawy powodowane przez sprawców łamliwości źdźbła
zbóż obserwowane mogą być już od początku krzewienia, jednakże środki mające
ograniczyć wystąpienie tej choroby powinny być wykonane od fazy końca krzewienia lub strzelania w źdźbło (BBCH 29-30) do fazy pierwszego lub drugiego
kolanka (BBCH 31-32). Łamliwość źdźbła występuje w różnych regionach klimatu umiarkowanego. W sprzyjających warunkach pogodowych starty plonu ziarna
osiągać mogą nawet 30–50%. Szkodliwość choroby związana jest z uszkodzeniem
tkanek podstawy źdźbła co, prowadzi do zakłócenia transportu wody i substancji
odżywczych [Kryczyński i wsp. 2011].
W sezonie 2009/2010 procent porażonych roślin pszenicy przez sprawców
łamliwości źdźbła w obiektach niechronionych przy użyciu fungicydów wynosił
– 4,7%, natomiast w sezonie 2010/2011 – 3,3% (tabela 3). Nasilenie choroby nie
było wysokie pomimo korzystnego dla rozwoju jej sprawców grzybów Oculimacula yallundae i O. acuformis przebiegu pogody w miesiącach jesiennych (temperatury dodatnie, suma opadów około 40 mm/miesiąc) (tabela 2). Fungicydy zawierające: epoksykonazol, fenpropimorf, metrafenon oraz protiokonazol, spiroksaminę zastosowane w pełnych dawkach w pierwszym roku badań (kombinacje 5
i 7) wpłynęły na zmniejszenie procentu porażonych roślin (3,0%). W przypadku
zastosowania fungicydu zawierającego tiofanat metylu i tetrakonazol (kombinacja 6) nie odnotowano ograniczenia występowania choroby w stosunku do obiektu
niechronionego chemicznie (tabela 3). Tiofanat metylu należy do grupy chemicz-

Zastosowanie zredukowanych dawek fungicydów w integrowanej ochronie roślin

101

nej benzimidazole, która jest jedną z najstarszych grup chemicznych. Zostały one
wprowadzone do stosowania w ochronie roślin w latach 60 i 70-tych XX wieku.
Ze względu na coraz częstsze powstawanie zjawiska odporności u patogenów na
benzimidazole mogą być one mniej skuteczne w zwalczaniu grzybów. Badania laboratoryjne innych badaczy wskazują, że badane izolaty O. acuformis były wysoce
odporne na tiofanat metylowy i blisko 80% badanych izolatów O. yallundae (Pieczul i Korbas 2014). Spośród zastosowanych w doświadczeniu w zredukowanych
dawkach fungicydów tylko po zastosowaniu środka, w skład którego wchodzą
epoksykonazol, fenpropimorf i metrafenon zanotowano zmniejszenie obecności
sprawców łamliwości źdźbła (2,7%). W pozostałych kombinacjach (3 i 4) nie odnotowano zmniejszenia ograniczenia występowania choroby. W sezonie wegetacyjnym 2010/2011 zastosowanie zredukowanych dawek fungicydów (kombinacja
2, 3, 4) pozwoliło na ograniczenie występowania łamliwości podstawy źdźbła na
poziomie porównywalnym z zastosowaniem pełnych zarejestrowanych dawek
(tabela 2). Jednak różnic tych nie udało się potwierdzić statystycznie.
Na uzyskane w latach badań wyniki wpływ miały warunki pogodowe, a w szczególności temperatura powietrza i ilość opadów w czasie sezonu wegetacyjnego. Często warunki te sprzyjały rozwojowi sprawców łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. W kombinacji, w której nie stosowano fungicydów
w pierwszym roku badań obserwowano wyższe porażenie źdźbeł przez wymienione
choroby w porównaniu do drugiego roku badań (tabela 2). Różnice te spowodowane były przez wyższe opady w październiku i marcu w pierwszym roku badań. Innym czynnikiem, który wpływał na słabsze porażenie źdźbeł przez sprawców łamliwości (Oculimacula spp.) był wysoki udział sprawców fuzaryjnej zgorzeli podstawy
źdźbła i korzeni. Średni procent porażonych źdźbeł przez grzyby rodzaju Fusarium
wynosił 12,3% i był trzykrotnie wyższy od wielkości jaką stwierdzono w przypadku
łamliwości źdźbła (tabela 3). Wyższy odsetek roślin, na których stwierdzono wystepowanie grzybów powodujących fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
powodował, że ograniczony był wzrost grzybów wywołujących łamliwość źdźbła.
Użyte substancje czynne w testowanych dawkach, a niekiedy też w dawkach wyższych zarejestrowanych, nie zwalczały dostatecznie dobrze występujących jednocześnie na podstawie źdźbła badanych chorób. Jednak uzyskane wyniki wskazują,
że obniżona dawka środka zawierającego epoksykonazol + fenpropimorf + metrafenon i zwiększona dawka o 100 ml od niższej zalecanej dawki fungicydu o tym
składzie (zalecana dawka 1,4-2,0 l/ha) również istotnie wpłynęła na zahamowanie
rozwoju łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni (tabela 3).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni podobnie jak łamliwość źdźbła
zbóż występuje w uprawie pszenicy powodując straty o charakterze ekonomicznym. Średnie straty w plonie w przypadku wystąpienia choroby mogą wynosić
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15-30% [Mrówczyński i wsp. 2013]. Termin ochrony roślin przed wystąpieniem
tej choroby przypada w tej samej fazie, jak w przypadku łamliwości źdźbła. Objawy choroby są trudne do rozpoznania i często mogą być mylone z innymi objawami chorób występujących na podstawie źdźbła [Korbas 2007]. W sezonie
wegetacyjnym 2009/2010 stwierdzono 9,0% roślin porażonych przez sprawców
fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni w obiekcie kontrolnym, natomiast
w kolejnym sezonie wegetacyjnym wartość ta wynosiła 15,7%. Fungicydy zawierające epoksykonazol, fenpropimorf, metrafenon oraz protiokonazol i spiroksaminę zastosowane w pełnych zarejestrowanych dawkach pozwoliły na istotne
statystycznie ograniczenie występowania choroby w porównaniu do kontroli.
W przypadku zredukowanych dawek tylko w kombinacji 2 (substancje czynne:
epoksykonazol, fenpropimorf i metrafenon) potwierdzono statystycznie mniejsze
porażenie w porównaniu do kontroli. W drugim roku badań procent roślin z objawami fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni był istotnie statystycznie
mniejszy po zastosowaniu fungicydów, zarówno w standartowych (zarejestrowanych) dawkach, jak i w zredukowanych (tabela 3).
Użycie fungicydów zarówno w dawkach zarejestrowanych, jak i w dawkach
zredukowanych pozwoliło na uzyskanie w obydwu latach badań wyższych plonów
w stosunku do obiektów, na których nie stosowano chemicznej ochrony w fazie
pierwszego kolanka (BBCH 31) (tabela 4). Zostało to potwierdzone statystycznie.
Różnice pomiędzy zastosowaniem pełnych oraz zredukowanych dawek fungicydów i ich wpływu na plon udało się udowodnić statystycznie jedynie w przypadku kombinacji, w której stosowano fenpropimorf + epoksykonazol + metrafenon
w zarejestrowanej oraz obniżonej dawce. Analogiczne wyniki uzyskano biorąc
pod uwagę średnie z lat.
Tabela 3
Wpływ zastosowanych dawek fungicydów na występowanie
łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni
Lp.

Kombinacja

Testowana
dawka
[l/ha]

Fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni
[% porażonych roślin]

Łamliwość źdźbła
[% porażonych roślin]
2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

1.

kontrola

–

4,7

3,3

4,0

9,0

15,7

12,3

2.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,0

2,7

1,7

2,2

7,0

10,3

8,7

3.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,0

8,0

2,0

5,0

8,0

5,7

6,8
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Lp.

Kombinacja

Testowana
dawka
[l/ha]

Fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni
[% porażonych roślin]

Łamliwość źdźbła
[% porażonych roślin]
2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

4.

protiokonazol
+
spiroksamina

0,5

10,7

1,3

6,0

7,7

6,3

7,0

5.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,5

3,0

1,3

2,2

3,7

5,7

4,7

6.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,75

8,0

0,7

4,3

10,7

5,0

7,8

7.

protiokonazol
+
spiroksamina

1,0

3,0

0,3

1,7

6,7

5,3

6,0

2,33

r.n.

l.i.

1,88

2,13

l.i.

NIR = 0,05

Źródło: Badania własne.

Tabela 4
Wpływ zastosowanej ochrony na uzyskany plon ziarna
Lata
Lp.

Kombinacja

Testowana
dawka [l/ha]

2009/2010

2010/2011

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

średnia
z lat

1.

kontrola

–

84,5

100

78,4

100

81,4

2.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,0

89,6

106

90,3

115,2

89,9

3.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,0

87,1

103

92,5

118,1

89,8

4.

protiokonazol
+
spiroksamina

0,5

89,1

105

90,3

115,2

89,7

5.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,5

92,3

109

91,0

116,1

91,6

6.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,75

86,2

102

91,7

117

88,9
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Lata
Lp.

7.

Kombinacja

Testowana
dawka [l/ha]

protiokonazol
+
spiroksamina

1,0

NIR = 0,05

2009/2010

2010/2011
średnia
z lat

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

89,8

106

94,0

119,9

91,9

1,85

-

11,89

-

5,70

Źródło: Badania własne.

4. Wnioski
1. Zastosowanie fungicydu, w skład którego wchodzą: epoksykonazol, fenpropimorf i metrafenon w obniżonej dawce w określonych warunkach
doświadczenia pozwala na zwalczanie sprawców chorób podstawy źdźbła.
2. Zastosowanie obniżonych dawek fungicydów umożliwia uzyskanie wyższych plonów, w porównaniu do kombinacji niechronionych.
3. Skuteczność zastosowania obniżonych dawek środków zależy od odpowiednio dobranego rodzaju fungicydu, czyli od zawartych w nim substancji
czynnych.
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ZASTOSOWANIE ZREDUKOWANYCH DAWEK FUNGICYDÓW W INTEGROWANEJ
OCHRONIE ROŚLIN

Słowa kluczowe: pszenica, IPM, integrowana ochrona roślin, fungicydy, zredukowane
dawki
STRESZCZENIE

Integrowana ochrona roślin stanowi obecnie główny kierunek podjęty w uprawie roślin rolniczych na terenie Unii Europejskiej. W myśl jej zasad niezbędne jest połączenie
wszelkich dostępnych metod ograniczania występowania agrofagów do poziomu, w którym nie powodują one strat o znaczeniu ekonomicznym. Duży nacisk kładzie się na ra-
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cjonalne stosowanie środków ochrony roślin oraz ich selektywność. Niezbędna jest duża
wiedza z zakresu skuteczności działania poszczególnych substancji czynnych oraz dawek,
w których osiągają one największą skuteczność działania. W doświadczeniach z pszenicą
ozimą porównano porażenie podstawy źdźbła przez grzyby chorobotwórcze po aplikacji
fungicydów w dawkach zarejestrowanych do stosowania w Polsce, oraz w dawkach obniżonych. Obserwacje fitopatologiczne przeprowadzono w fazie dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75) oceniając występowanie łamliwości źdźbła zbóż (Oculimacula yallundae,
O. acuformis) oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.). Badano wpływ
zastosowanej ochrony na wartość uzyskanego plonu. Użycie fungicydów zarówno w dawkach zarejestrowanych, jak i w dawkach zredukowanych pozwoliło na uzyskanie w obydwu latach badań wyższych plonów w stosunku do obiektów, na których nie stosowano
chemicznej ochrony w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31).

JAKUB DANIELEWICZ, MAREK KORBAS, JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA.
EWA JAJOR, JOANNA KRZYMIŃSKA
APPLICATION OF REDUCED DOSES OF FUNGICIDES IN INTEGRATED PEST
MANAGEMENT

Keywords: winter wheat, IPM, Integrated Pest Management, fungicides, reduced doses
SUM M A RY

Integrated pest management is actually the main direction taken in the cultivation of
agricultural crops in the European Union. In accordance with its principles it is necessary
to combine all available methods of reducing the occurrence of pests to a level where they
do not cause losses of economic importance. Great emphasis is placed on the rational use
of plant protection products and its selectivity. Essential is the large knowledge of the effectiveness of individual active ingredients and dosages in which they achieve the greatest
efficacy. The aim of the experiment was to determine the possibility of using lower doses
(than those registered in Poland) of fungicides in wheat cultivation in comparison to full
doses. In BBCH 75 stage (medium milk) stem-base assessment was performed to confirm
the effectiveness of mentioned above fungicides against eyespot of cereals (Oculimacula
spp.) and Fusarium foot rot (Fusarium spp.). Application of fungicides in BBCH 31 stage
in both doses (registered and reduced) allowed to obtain higher yields in comparison to
non protected plots in two years of experiment.
e-mail: j.danielewicz@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
W ciągu setek tysięcy lat ewolucji owady przystosowały się do życia we wszystkich środowiskach w tym również, w otoczeniu człowieka. Niezależnie od szkodników rozwijajacych się kosztem roślin uprawnych, zbiorów i produktów spożywczych, które nie są przedmiotem tego opracowania, wykształciła się liczna grupa
gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka oraz zwierząt.
Zagrożenie ze strony tych owadów, to nie tylko pasożytowanie i powodowanie
uczuleniowych zmian skóry, ale często przenoszenie chorób i głównie w przeszłości doprowadzanie do wybuchów epidemii. W życiu codziennym natomiast do
furii może nas doprowadzić jeden bzyczący w nocy komar, względnie biegamy
z muchobijką za przedostajacymi sie do pomieszczeń ,,insektami“.
W opracowaniu przedstawiono najczęściej występujące w naszym otoczeniu,
atakujące człowieka i zwierzęta owady, a także metody ochrony przed nimi. Pomoże to w lepszym ich poznaniu i ograniczaniu ich występowania (Arlian 2002,
Boczek 2003, 2011; Boczek, Lewandowski 2007; Buczek, Boczek 2011).

2. Rodzina: muchowate (Muscidae)
Mucha domowa (Musca domestica L.) jest najpospolitszym i występującym na
całym świecie owadem. Towarzyszy człowiekowi i zwierzętom w czasie ich dzien1 Wkład pracy: Jan Boczek – 65%, Grzegorz Pruszyński – 35%.
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nej aktywności. Samice żyją około miesiąca, zimę przeżywają w stanie anabiozy.
Mucha domowa - męczy, niepokoi ludzi w czasie pracy i wypoczynku. Jest wektorem licznych, groźnych chorób człowieka i zwierząt. Narządy gębowe muchy
są typu liżącego: śliną lub wymiocinami rozpuszczają pokarm i płynny połykają.
Samica składa około 600 jaj w kilku złożach na oborniku, kompoście i wszelkich fermentujących lub gnijących materiałach organicznych, skąd ulatnia się wabiący ją amoniak. Beznogie larwy żerują do kilku tygodni i w suchszych miejscach
przeistaczają się w brązowe poczwarki-bobówki. Rozwój pokolenia trwa w temperaturze 25oC około 2 tygodni.
Miejscem rozmnażania się muchy domowej jest ściółka w pomieszczeniach chowu zwierząt gospodarskich i obornik, zwłaszcza świń, kur i bydła. Mucha domowa
przenosi na ciele i w przewodzie pokarmowym patogeny ponad 100 chorób (salmonelloza, dur brzuszny, czerwonka, tyfus, gruźlica, zapalenie wymion, i inne). Jest
ruchliwa, bez przerwy poszukuje pożywienia i ciągle zostawia kupki kału z patogenami. Opisywane są przypadki alergii na samą obecność wielu much w otoczeniu.
Larwy i poczwarki muchy domowej są w niektórych krajach (USA, Kanada,
Nigeria) wykorzystywane jako pasza dla ptaków i ryb. Wysuszone zawierają: blisko 50% białka, 25% tłuszczu, 8% włókna, 7% popiołu, w tym bardzo korzystny
zestaw 17 aminokwasów (Geden i in., 2009; Kassiri i in. 2012).
Problem zwalczania muchy domowej jest poważniejszy w rejonach sub- i tropikalnych, niż u nas. W Polsce, w pomieszczeniach domowych oraz zabudowaniach
gospodarskich wiesza się lepy, pułapki z przynętami, wyłapuje muchy na feromon
płciowy, na światło ultrafioletu. Bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie
żywności, moskitiery w oknach i częsta wymiana ściółki w budynkach zwierząt
gospodarskich (Geden i in. 2009; Kassiri i in. 2012).
W stajniach i oborach występują często pokrewne gatunki muchy domowej:
bolimuszka (kleparka) (Stomoxys calcitrans [L.]) i bolimuszka oborówka (Haematobia irritans [L.]). Kłują człowieka i zwierzęta gospodarskie. Są wektorami wielu
chorób jak: wąglik, ospa drobiu, różyca, świdrowce, tasiemce. Inną kłopotliwą dla
człowieka i zwierząt muchówką jest kuczman Culicoides pulicaris. Ukłucia przez
maleńkie, 2 mm samice powodują bolesne, ropiejące ranki.

3. Rodzina: komarowate (Culicidae: Diptera)
W Polsce występuje 47 gatunków komarów i większość z nich kłuje człowieka
od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Każdy gatunek ma określoną bionomię, zachowanie i preferowanego żywiciela. (Zwiebel i Takken, 2004). Atakowane są także inne ssaki, ptaki i lądowe kręgowce, a nawet owady. Kłuje tylko samica. Samiec,
ma uwstecznione narządy gębowe i korzysta tylko z pokarmu roślinnego. W ślinie
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komarów stwierdzono ponad 20 białek, niektóre z nich są alergenami, wywołują reakcje organizmu takie jak: świąd, puchnięcie, katar, gorączka, kaszel. Ludzie
różnią się bardzo w reakcji na alergeny (Arlian, 2002). Ponieważ przebywa często
na kwiatach, może je przy okazji zapylać. Dla złożenia jaj samica musi pobrać
krew. Samica komara Aedes aegypti pobiera maksimum 2,5 µl krwi, a jeśli mniej,
nadal poszukuje żywiciela. Po pobraniu krwi samica kopuluje w locie, a następnie
poszukuje miejsc do składania jaj (Takken i Verhulst, 2013).
Jaja składane są do stojącej wody, łącznie samica składa do 400 jaj. Rozwój
larwy odbywa się w wodzie, larwa, w kształcie przecinka kilkakrotnie linieje. Żywi
się bakteriami, pierwotniakami, okrzemkami. Larwy zjadane są przez ropuchy,
ważki i chrząszcze żyjące w wodzie. Ropucha może zjeść dziennie do 3 000 larw
i poczwarek komarów. Poczwarka jest ruchliwa, ale nie pobiera pokarmu. Rozwój
całego pokolenia w temperaturze 20-25oC trwa około 2-4 tygodni. Samce żyją
kilka dni, samice kilka tygodni. Zimę przeżywają zapłodnione samice. Największe
kolonie komarów występują w pobliżu akwenów wodnych, nawet bardzo zanieczyszczonych, oraz na terenach podmokłych i bagnistych. Komary unikają silnego światła i suchego powietrza. Loty komarów są powolne, 1-2 km/godzinę
Dwa gatunki komarów są najpospolitsze w Polsce: komar pospolity, nazywany
brzęczącym (Culex pipiens L.) i komar widliszek (Anopheles maculipennis Meig.)
(jest wektorem malarii). W lasach dominuje komar leśny (doskwierz – Aedes). Komar pospolity występuje w 2 podgatunkach: C.pipiens pipiens żyjący w środowisku naturalnym i rolniczym oraz C.pipiens molestus – w środowisku podmiejskim
i miejskim. Długość ciała komara pospolitego wynosi 6 mm. Komar widliszek ma
6-8 mm długości, a jego żywicielami są: człowiek, bydło i konie. Samica składa do
wody do 340 jaj, w warunkach Polski rozwijają się 3-4 pokolenia tego gatunku.
Podstawowym czynnikiem wabiącym komary do żywiciela jest jego zapach.
Receptory węchu znajdują się u komara na czułkach, głaszczkach szczękowych
i wargach. Wabią komary przede wszystkim specyficzne dla każdego osobnika-żywiciela wydzieliny ze skóry (kwas mlekowy, zwłaszcza izomer L u człowieka)
jak i bakterii i grzybów żyjących na skórze. Wabią komary także: dwutlenek węgla,
detergenty i stosowane kosmetyki. Działanie wabiące może występować z odległości 40 m, przy czym będzie to zależeć od ruchów powietrza, wiatru, ale także
od odległości między osobnikami, żywicielami. Komary, dla komunikownia się
pomiędzy przedstawicielami tego samego gatunku, wydzielają specjalne substancje chemiczne (głównie lotne) zwane feromonami. (Cabrera i Jaffe, 2007). Do grupy feromonów należą feromony agregacyjne wydzielane m.in. w celu zwabienia
partnerów seksualnych czy poinformowaniu o znalezieniu źródła pożywienia
Powszechną jest opinia, że niektóre osoby bardziej niż inne są atakowane
przez komary. Nie ma to związku z grupą krwi natomiast osoby chore, spocone
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i w gorączce są zwykle liczniej atakowane. Człowiek chory na malarię jest bardziej
atrakcyjny dla komarów niż zdrowy (Lacroix i in. 2005).
Także wielkość i masa żywiciela może decydować o jego wyborze przez komary. Większy żywiciel roztacza w otoczeniu więcej substancji wabiących. Wysoka
wilgotność powietrza, ponad 95% jest dla komarów niekorzystna. Nie stwierdzono
istotnych różnic w atakowaniu mężczyzn i kobiet. Spożywanie niektórych potraw
i napojów może mieć określony, chwilowy wpływ na komary. Picie piwa, zjadanie
bananów ma sprzyjać komarom, natomiast mięta, wanilia, lawenda, a zwłaszcza
eukaliptus, goździki i cedr działają na komary repelentnie.
Komary różnych gatunków różnią się w doborze swoich żywicieli. Są gatunki,
które zdecydowanie wybierają człowieka (np. A.gambiae), a inne gatunki – wolą
inne kręgowce (np.krowy – A.quadriannulatus, czy określone gatunki ptaków np.
Culex pipiens). Te preferencje mogą częściowo zanikać, gdy brakuje, lub jest rzadko dostępny główny żywiciel, a w środowisku jest pospolity, inny gatunek, którego
krew może spełniać wymagania komara.
Nakłuwany przez komary żywiciel broni się zarówno określonym zachowaniem (np. machanie ogonem) jak i fizjologicznie, produkuje obronne substancje.
Na skutek tego część komarów ginie.
Komary są wektorami wielu poważnych chorób człowieka i niektórych zwierząt domowych (malaria, żółta febra, denga, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, filariozy). Klimat w naszym kraju na razie nie pozwala na rozwój tych chorób, jednak niektóre z nich obserwowano już u sąsiadów: na Słowacji, w Czechach,
Ukrainie, aze względu na fakt, iż klimat się ociepla. Malarię przenosi 40 gatunków
komarów z rodzaju Anopheles. Choruje na nią corocznie około 500 milionów ludzi, umiera blisko milion, zwłaszcza dzieci, Wpływa to na poziom życia całych
regionów. Komar egipski (Aedes aegypti) i 13 innych gatunków przenosi wirus
żółtej febry, która zagraża krajom Ameryki Południowej i subsaharyjskiej Afryki,
a także inną chorobą wirusową zwaną denga. Komary przenoszą także wirusowe
zapalenie mózgu. Komary z rodzajów Culex, Aedes i Anopheles (oprócz kleszczy)
roznoszą wirus Zachodniego Nilu. Wirus stwierdzono w organiźmie 150 gatunków ptaków, 12 przypadków odnotowano w Polsce. Pięć z tych 12 uważanych jest
za skuteczne wektory tego patogenu (w tym wróbel). Ostatnio stwierdzono pojedyncze przypadki tej choroby u ludzi w naszym kraju. Są doniesienia, że komary
mogą przenosić także bakterie boreliozy. Dlatego słusznie uważa się, że komar jest
najgroźniejszym dla człowieka zwierzęciem na kuli ziemskiej.
Dla uniknięcia kłucia przez komary zaleca się noszenie ubrań z długimi rękawami oraz nogawkami, pełnych butów i nakryć głowy. Skórę odsłoniętą należy
zabezpieczać przed komarami przez nasmarowanie repelentami.
Są lata i rejony, gdzie komary występują masowo. Tak bywa np. na terenach
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popowodziowych. Wdraża się wtedy program masowego zwalczania, głównie
opryskiwania stojących rozlewisk wodnych. W niektórych krajach stosuje się biologiczne zwalczanie komarów przez wykorzystanie Bacillus thuringiensis v.israelensis. Odstraszająco na komary działają olejki lawendy, mięty pieprzowej, goździków, bazylii (Pates, Curtis 2005).
Dla uniemożliwienia rozwoju komarów w wielu krajach zakazane jest stawianie na cmentarzach kwiatów w wodzie i pozostawianie opon. W jednej oponie
może się rozwinąć nawet tysiąc komarów, wielu gatunków.

4. Rodzina: meszkowate (Meszki)(Simuliidae)
Meszki to muchówki mniejsze od komarów (zwykle 3-6 mm), ciemno ubarwione, o krępej budowie ciała, ze zgarbionym tułowiem. Ich skrzydła są krótkie,
daszkowato układane w spoczynku. Czułki są krótkie 11-członowe, aparat gębowy kłująco-ssący. Owady jakby sztylecikiem przecinają skórę żywiciela i wysysają
krew. Kłują, podobnie jak u komarów, tylko samice, a samce odżywiają się spadzią i pyłkiem kwiatowym. Tworzą, często nad drogami, mostami brzęczące roje
wabiące samice. Jaja, nawet do 1000 na samicę, składane są w płytkich, czystych
płynących wodach strumyków i rzek. Zasiedlają wszelkie płynące cieki wodne
– nawet rzeki górskie. Larwy przymocowane do podwodnych roślin, kamieni 6-krotnie linieją. Imagines pojawiają się już w kwietniu, w upalne, słoneczne
dni. W roku dają 3-4 pokolenia, najliczniej występują w maju i czerwcu. Samice
pozostają w środowiskach wilgotnych, obsiadają krzewy, drzewa i stąd, przede
wszystkim wieczorem, w temperaturach ponad 7oC, rozlatują się w poszukiwaniu
żywicieli.
Dotychczas opisano około 1750 gatunków meszek, w tym w Polsce 48 gatunków, z których 8 atakuje człowieka (Niesiołowski, Bukłak, 2001). Najczęstsze,
tworzące duże roje to: Simulium erythrocephalum, S.equinum i S.pusillum. Opisywane są ogromne problemy z meszkami na Syberii. Mówi się o coraz liczniejszych
pojawach tych pasożytów w Polsce i uważa się je nawet za bardziej nieznośne
pasożyty niż komary. Oczyszczanie rzek, budowa tam, regulacja rzek z betonowymi umocnieniami brzegów sprzyja meszkom, ich larwom i poczwarkom. Roje
tworzą częściej meszki rozwijające się w rzekach nizinnych niż górskich.
Meszki mają duże znaczenie gospodarcze i medyczne. Są też bioindykatorami
stanu zanieczyszczeń wód. Roje meszek niepokoją nas, latają wokół głowy, wchodzą do uszu, nosa i gardła. Sa udręką w czasie spacerów, pracy na świeżym powietrzu i dla bawiących się dzieci. Mogą prowadzić nawet do śmierci zwierząt gospodarskich: krów, koni, a nawet człowieka.W ich ślinie są enzymy rozkładające
białka, oraz histamina. W efekcie ich pasożytowania występują obrzęki, rumienie

112

Jan Boczek, Grzegorz Pruszyński

z krwawymi wybroczynami, pęcherze. Następuje osłabienie, złe samopoczucie,
podwyższenie temperatury ciała, nudności, bóle głowy. Dolegliwości związane
z krążeniem mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego i śmierci, zwłaszcza
dziecka. Krowa pada po 20 tysiącach ukąszeń. Atakowane są także ptaki.
Meszki wysysają duże ilości krwi i zatykają przewody nosowe zwierząt. W Polsce nie stwierdzano dotąd skutków przenoszenia chorób przez meszki. Stosunkowo często natomiast, podobnie jak w związku z komarami, notowane są reakcje
alergiczne na ukłucia meszek.
Przed meszkami należy się chronić podobnie jak przed komarami. Meszki pozostawiają na skórze ranki, które trzeba przemywać i sterylizować. Fakt rozwoju
meszek tylko w wodach płynących, czystych, dobrze natlenionych utrudnia ich
zwalczanie. Polecane jest stosowanie na młode larwy endotoksyny Bacillus thuringiensis. Trudno jest jednak uzyskać rozeznanie co do liczbności i rozmieszczenia tych larw w czasie i przestrzeni. Dlatego zwalcza się głównie dorosłe meszki
przez zadymianie zoocydami. Częstotliwość takich zabiegów zależy od pogody
(temperatura, wiatr). W Polsce tylko niektóre miasta regularnie prowadzą takie
akcje. Wycofywanie z użycia kolejnych substancji czynnych zoocydów przez Unię
Europejską także utrudnia ochronę przed meszkami.

5. Rodzina: bąkowate (Ślepaki, Bąki) (Tabanidae)
Są to dość duże muchówki, od 8 mm do 3 cm długości, koloru żółtego lub
brązowego. Ciało krępe, głowa wypukła, oczy duże, lśniące, kolorowe, czułki
3-członowe, skrzydła duże, szerokie. Oczy u samców stykają się, u samic rozdziela
je wąskie czoło. Opisano ponad 3000 gatunków, w Polsce około 50. Kłują krowy,
konie, zwierzynę płową i człowieka Samce żywią się nektarem i pyłkiem roślin.
Około połowy maja pojawiają się dorosłe, które przezimowały. Po kopulacji samica poszukująe dużego ssaka. Rozcina skórę żywiciela i wysysa krew, do 0,2 ml. Ich
ślina hamuje krzepnięcie krwi i zawiera związki toksyczne. Po kilku dniach składa do 150 jaj w pobliżu wody, przeważnie na rośliny. Larwy rozwijają się długo,
nawet do dwu lat. Żywią się planktonem roślinnym lub jako drapieżne, drobnymi
bezkręgowcami. Larwy poszczególnych gatunków żyją albo w wodzie, albo później w glebie, albo w dziuplach drzew i próchniejącym drewnie. Przepoczwarczenie następuje w glebie.
Dorosłe osobniki są bardzo aktywne przed deszczem, burzą. Szukają żywicieli
głównie wzrokiem, ale reagują także na zapach potu, podczerwień i dlatego zgrzany koń, człowiek na rowerze, grający w tenisa jest atakowany. Częściej atakowane
są zwierzęta ciemne oraz ludzie w jednolitych, ciemnych ubraniach. W locie wydają charakterystyczne bzyczenie, które niepokoi krowy i konie. Miejsce ukąsze-
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nia czerwienieje i puchnie, objawy mogą być widoczne, ze świądem przez kilka
dni. Przy liczniejszych ukąszeniach, u ludzi następuje wzrost temperatury ciała,
brak apetytu, i objawy jak przy zatruciach. Owady te mogą przenosić patogeny
wąglika, tularemii oraz świdrowce i nicienie
Najważniejsze dla polskich warunków są trzy gatunki: bąk bydlęcy (Tabanus
bovinus L.), do 24 mm długości ciała, atakujący głównie krowy na pastwiskach,
a nawet w oborach. Występuje pospolicie w całej Europie, Azji i północnej Afryce.
Jusznica deszczowa (Haematopoda pluvialis) atakujące często konie na pastwiskach i w zaprzęgach. Larwy jej rozwijają się w błocie lub w bardzo wilgotnej
glebie. Występuje głównie w środkowej Europie. Ślepak (Chrysops caecutiens),
długości ciała do 11 mm. Ma plamkowane skrzydła i zielono-złote oczy. Larwy
żyją w glebie, zjadają larwy innych owadów. Żywicielami są krowy, konie i człowiek (Ignatowicz 1998).

6. Rodzina: gzowate (Gzy) (Oestridae)
Na pastwiskach krowom, owcom, kozom mogą dokuczać i zagrażać gzy. Są
to dość duże muchówki, do 15 mm długości ciała, silnie owłosione o różnych
kolorach od białego, przez żółty, ceglasty do czarnego. Larwy są pasożytami
ssaków, rozwijają się pod skórą w gardle, nozdrzach, a nawet jelitach żywiciela.
Dorosłe nie pobierają pokarmu. Giez bydlęcy (Hypoderma bovis (L.)) ma ciało
owłosione, długości 15 mm, ciemno żółte, skrzydła przeźroczyste, lekko przydymione. Brzęczenie lecącego gza powoduje, że bydło gwałtownie ucieka do miejsc
osłoniętych dachem, cieniem, oganiając się ogonem.
W słoneczne dni samica gza składa pojedynczo jaja na skórze żywiciela, do
800 szt. w ciągu całego życia. Larwy pasożytują pod skórą i gromadzą tam duże
ilości ciała tłuszczowego. Tworzy się wokół nich torebka, wypełniona ropą, na
zewnątrz widoczna jako guz (tak zwana hypodermatoza). Zaatakowane krowy nie
dojadają, chudną, ranią się biegnąc, mogą łamać nogi. Dorosła larwa wygryza
w skórze otwór i wypada na ziemią, tam się przepoczwarcza. Dorosłe osobniki
z powodu uwstecznionych narządów pokarmowych żyją krótko (do kilku dni),
korzystając w tym czasie z zapasów tłuszczu zgromadzonego w okresie larwalnym. Zarówno bąki jak i gzy rozwijają się w wilgotnej glebie, błocie, w wodzie.
Jeśli pastwisko jest w pobliżu bagnisk, należy się liczyć z możliwością pojawu tych
pasożytów. W niektórych krajach stosowane są pułapki do ich wyłapywania. Dostępne są także skuteczne repelenty (Ignatowicz 1998).
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7. Podrząd: wszoły (Mallophaga)
Wszoły (nazywane także ptasimi wszami, to maleńkie lub małe (0,5-10 mm)
spłaszczone grzbietobrzusznie, z zesklerotyzowaną powłoką ciała integumentem,
bezskrzydłe owady. Występują jako pasożyty ptaków, rzadziej ssaków. Nie atakują
człowieka. Głowa szeroka z maleńkimi oczami po bokach i krótkimi 3-5 członowymi czułkami. Żuchwy gryzące i często dodatkowe sztyleciki do nakłuwania.
Nogi z 2 pazurkami (jeden u tych gatunków, które atakują ssaki) i co najmniej
1 przylgą. Mogą być bieżne, kroczne lub czepne. Odwłok jest zbudowany z 9 wyraźnie widocznych segmentów.
Znanych na świecie jest około 3000 gatunków, w Polsce około 400, tyle ile
gatunków ptaków. Na kurze występuje 13 gatunków, z czego nieliczne zasiedlają
także indyki. Na gołębiach w Europie żyje 7 gatunków. Na ptakach czy ssakach
jednego gatunku może żyć równocześnie kilka gatunków wszołów.
Rozwój wszołów jest niepełny bez stadium poczwarki. Jaja od kilkunastu do
100 sztuk, samica składa na pióra i puch ptaków. Rozwój pokolenia trwa około
4 tygodni, a składanie jaj i rozwój mogą przebiegać przez cały rok. Rozwija się
zwykle kilka pokoleń w roku. Zmiany w upierzeniu ptaków w ciągu roku i aktywność hormonów wpływają na płodność i liczebność różnych stadiów. Młode ptaki
są zwykle silnie porażone przez krwiopijne wszoły, gdyż skóra kurcząt jest cienka.
Rozprzestrzenienie pasożytów zachodzi głównie na drodze forezji, czyli przenoszenia przez poruszające się zwierzęta. Poszczególne gatunki pasożytów zasiedlają określone części ciała ptaków: lotki, sterówki, tułów.
Liczebność wszołów na ptakach dzikich jest zwykle niewielka, gdyż pozbywają
się pasożytów czyszcząc upierzenie dziobem i tarzając się w piasku. Więcej wszołów
występuje na ptakach chowanych w kurnikach. Pasożyty te przez miesiące mogą
pozostawać bez pokarmu, a nawet pozostawać i żerować na ptakach martwych.
Wszoły obniżają korzyści chowu drobiu na fermach oraz po dostaniu się na
ciało pracowników, zniechęcają ich do tej pracy. Mogą być wektorami patogenów
takich jak: gronkowiec złocisty i bakterie coli. Mikroorganizmy obecne na tych
pasożytach mogą powodować toksoplazmozy, riketiozy i salmonellozę kur.
Pokarmem wszołów są substancje keratynowe piór, krew, części naskórka.
Ranią skórę ptaków i spijają wypływającą krew. Ptaki tracą pióra, są niespokojne, cierpią na świąd, podrażnienia skóry. Porażony drób wykazuje zwiększoną
podatność na choroby, spadek nieśności i masy ciała, zwłaszcza kurcząt. Drób
nieodpowiednio karmiony, nie czyszczący swego upierzenia, chowany w dużym
zagęszczeniu jest bardzo licznie porażany przez te pasożyty. Koguty, które z reguły
nie korzystają z kąpieli piaskowych są zwykle silniej porażane i w czasie kopulacji rozprzestrzeniają pasożyta. Odpowiednie pomieszczenia dla chowu, pasza
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z utrzymaniem niewysokiej wilgotności ogranicza namnażanie pasożytów. Na
fermach niekiedy stosuje się pestycydy i opisywane są próby prowadzenia walki
biologicznej z wszołami z wykorzystaniem drapieżnych roztoczy, mrówek i zaleszczotków.

8. Grupa w obrębie błonkówek – żądłówki (Aculeata)
Owady społeczne
Osa (Vespidae: (Vespa germanica L.) to błonkówka długości ciała 20-25 mm.
Tułów smukły, gładki, żółty lub pomarańczowy z czarnymi plamami i paskami
z charakterystycznym wcięciem. Głowa duża ze zagiętymi czułkami. Skrzydła
błoniaste, wąskie. Żądło długości około 2,6 mm. Gniazda os mają przeważnie
średnicę 20-30 cm, ale zdarzają się znacznie większe, sięgające 100 cm. Umiejscawiane są w starych dziuplach lub w ziemi, a w pobliżu osad ludzkich również
w otworach w murach, elementach dachu lub innych dogodnych lukach budynków. Osa żywi się owadami (muchy, komary i pszczoły miodne), a także dojrzałymi owocami i sokami drzew. Przy masowych wystąpieniach powoduje znaczne
szkody w sadach owoców pestkowych oraz na plantacjach winorośli. Użądlenie
osy jest bolesne, ale dla większości ludzi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, poza
przypadkami osób uczulonych.
Szerszeń (Vespa crabro L.) wygląda jak duża osa. Ciało długości 17-24 mm,
królowej od 25-35 mm. Głowa żółta z czarną przepaską, tułów czarny, odwłok
brunatny w czarne pasy, nogi czerwono-brunatne. Żądło długie 3,7 mm, występuje znacznie rzadziej niż u os. Żywi się owadami, owocami oraz sokami niektórych
drzew. Jego gruczoł jadowy jest duży, a jego użądlenie może być niebezpieczne dla
osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.
Użądlić może również pszczoła miodna (Apis mellifera), ale jej pożyteczna rola
w zapylaniu roślin oraz produkcji miodu i wosku każe ją bezwzględnie traktować
jako gatunek niezwykle pożyteczny. Jad pszczół jest wykorzystywany w lecznictwie.
Również trzmiele, ważne zapylacze i pozostajace pod ochroną gatunkową
mogą użądlić, chociaż ma to miejsce znacznie rzadziej.
Reakcja ludzi na jad żądłówek jest bardzo różna. U większości ludzi jest to
reakcja miejscowa, występuje pieczenie, ból, lekka opuchlizna trwająca przez kilka dni. W jadzie os a zwłaszcza szerszeni jest więcej neurotoksyn, niż w jadzie
pszczoły (Pisulewski 1982). Osoby uczulone mogą bardzo cierpieć już po pojedynczych użądleniach, a nawet może to prowadzić do szoku anafilaktycznego.
Ludzie zdrowi znoszą 5-15 użądleń, ale użądlenia 100-300-krotne powodują silne
zatrucia. Wskazane jest podanie choremu preparatu wapniowego i preparatu pobudzającego akcję serca.

116

Jan Boczek, Grzegorz Pruszyński

9. Rodzina: mrówkowate (Mrówki) (Myrmicydae)
Znanych jest około 12 000 gatunków mrówek z czego w Polsce występują
103 gatunki. Tworzą różnorakie gniazda, mrowiska. Do częstych typów mrowisk
należą gniazda podziemne, złożone z licznych komór i korytarzy, nad którymi
pewne gatunki wznoszą jeszcze kopce naziemne (kopiec ochronny) z igliwia, patyczków i piasku, jak pospolita w polskich lasach mrówka rudnica. Często trafiaja
do naszych domów i ogrodów.
Mrówka faraona (Monomorium pharaonis L.) Pospolita w wielu miastach
w Polsce, zawleczona z Indii. Ciało robotnic jest wysmukłe, czerwono-żółte,
długości 2-2,4 mm. Czułki zbudowane są z 2-członowego biczyka i 3-członowej
maczugi. Zakończenie tułowia pozbawione jest szczecin. Ciało z drobniutkimi
dołeczkami na oskórku. Larwy są białe, czerwiowate, bez nóg z maleńką głową.
Rozwój robotnic trwa około miesiąca, form płciowych około 6 tygodni. Samice
żyją do 40 dni, robotnice do 8 tygodni. Samica składa około 350 jaj.
Poza gniazdem widoczne są jedynie robotnice. Mrowiska złożone są nawet
z miliona osobników, zwykle zakładane w niedostępnych miejscach około fundamentów, w piwnicach, w ścianach. Aktywność mrówek maleje w temperaturze
140C. Są one pantofagami, zjadają wszelkie produkty spożywcze. Mrówki opanowują wielopiętrowe budynki, wędrują po ścianach, meblach, zanieczyszczają
i niepokoją mieszkańców, są podejrzewane o przenoszenie chorób. Zwalczanie
mrówek faraona jest trudne, ponieważ likwidowanie robotnic powoduje zwiększenie liczby jaj składanych przez samice i szybkie odbudowywanie liczebności
tego gatunku. Rozwiązaniem są środki toksyczne, które mogą być wnoszone przez
mrówki do gniazda, gdzie zabijają samice.
W warunkach Polski występuje wiele gatunków mrówek stwarzających problemy w ogrodach oraz przy zabudowaniach. Ochrona przed nimi opiera się na
niszczeniu ich mrowisk.

10. Rząd: pchły (Siphonaptera)
Owady wtórnie bezskrzydłe o długości ciała 1-6 mm. Ciało bocznie spłaszczone, nogi silnie rozwinięte, przystosowane do skoków (Boczek, 1999a) Narządy
gębowe kłująco – ssące. Okrywa ciała twarda ze szczecinami lub ząbkami skierowanymi do tyłu. Rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Są pasożytami ptaków
i ssaków. Pobierają dużo krwi, nawet 20 razy więcej, niż ważą, w ciągu całej doby.
Opisanych jest ponad 2000 gatunków.
W Polsce warte wzmianki są trzy gatunki: pchła ludzka (Pulex irritans L.),
pchła kocia (Ctenocephalides felis Bouche) i pchła psia (Ctenocephalides canis
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Eurt). Pchła ludzka to kosmopolityczny pasożyt człowieka, ale także psa, kota,
a nawet kury czy szczura. Ciało długości około 3 mm. Larwa beznoga, długości
około 2 mm. Larwa 3 razy linieje, poczwarka bytuje w luźnym kokonie. Samica
składa do 500 jaj w szparach podłogi, w pościeli lub legowisku zwierzęcia. Żyje
do 4 miesięcy, żywi się krwią. Rozwój pokolenia może trwać od 18 dni do ponad
roku. Ukłucia pchły powodują lokalne zapalenie skóry, początkowo pojawia się
pieczenie, a po kilku godzinach świąd. Pchła jest wektorem tularemii, tyfusu, tasiemców, zakażeń gronkowcem złocistym.
Wygląd, rozwój i chorobotwórczość pozostałych dwóch gatunków pcheł: psiej
i kociej są podobne jak u pchły ludzkiej. Psia pchła jest najczęstszym pasożytem
skórnym psów. Ich ślina jest silnym alergenem. Psy często rozdrapują swędzące
miejsca stwarzając warunki do infekcji i w konsekwencji wielu zachorowań. Przy
okazji pies może być zasiedlony przez tasiemce. Wszystkie wymienione gatunki
pcheł mogą atakować także człowieka.
Podstawowym sposobem uniknięcia rozwoju i pojawu pcheł jest higiena środowisk, w których się rozwijają, zwłaszcza szczelin podłóg i legowisk zwierząt
(Falconer W. 2007; Gardner 2008).

11. Rząd: pluskwiaki (Hemiptera)
Pluskwa domowa (Cimex lectularius L.): Cimicidae, Heteroptera). Pasożytniczy owad czerwono-brunatny związany z człowiekiem, długości 4-5 mm, a napełniona krwią samica może mieć 8 mm. Ciało owalne zwężające się ku przodowi,
narządy gębowe kłująco-ssące, czułki 4-członowe, stopy zakończone podwójnymi haczykami. Samica w ciągu sezonu może złożyć do 500 jakby perłowych jaj
(dziennie do 12), larwy to nimfy – podobne do dorosłych, rozwój pokolenia trwa
do 2 miesięcy i odbywa się w szczelinach ścian, w ramach obrazów, w meblach
tapicerskich. Żyją do dwóch lat. Samice pobierają krew co kilka dni, nocą. Mogą
przeżywać bez żywicieli kilka miesięcy. Owad wytwarza charakterystyczny, cuchnący oleisty płyn nieco przypominający gnijące maliny. Po tym zapachu można
poznać, czy w danym pokoju są pluskwy.
Przenoszą bakterie gronkowca złocistego. Ukłucia pieką, swędzą. Można przynosić pluskwy na ubraniach ze środków lokomocji, szpitali, kin. Aby się ich pozbyć z domu należy: narzuty, zasłony, pościel odkurzać i prać w wysokich temperaturach. Podejrzane miejsca smarować spirytusem denaturowanym lub olejkiem
z miodli indyjskiej.
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12. Podrząd: wszy (Anoplura)
Wszy (Anoplura). Są to nieduże owady (0,35 - 6 mm) należące do uskrzydlonych, ale podobnie jak pchły wtórnie bezskrzydłe, pasożyty ssaków, w tym człowieka. Ciało silnie spłaszczone grzbieto-brzusznie, okryte skórzastym pancerzem,
o silnie zrośniętych segmentach. Oczy zredukowane, czułki krótkie, narządy gębowe kłująco-ssące. Nogi przednie i drugie przystosowane do poruszania się po
włosie, drugie i trzecie zakończone haczykami, które pozwalają utrzymać nawet
2000 x większy ciężar, niż ciężar ciała. Żywią się wysysaną krwią. Jaja, tak zwane
gnidy przyklejane są do włosów. Samica składa do 300 perłowo-białych jaj, żyje
do 3 miesięcy. Larwy to nimfy, podobne do dorosłych. Rozwój pokolenia trwa 3-4
tygodnie latem, a 5-6 zimą.
Opisano 500 gatunków wszy. W Polsce ważne jest kilka gatunków związanych
z różnymi gospodarzami: ludzka (Pediculus humanus L.), łonowa (Phthirus pubis
L.), psia (Linognathus setosus) i pasożytująca na gryzoniach (Hoplopleura acanthopus). Wesz ludzka występuje w dwóch liniach, jako wesz głowowa i odzieżowa. Wesz łonowa występuje w okolicy włosów łonowych. Zapobieganie pojawowi
wszy to przede wszystkim higiena i częste kontrole, zwłaszcza dzieci w szkołach,
przedszkolach (Ibarra i in. 1990).

12. Zakończenie
Niezwykle bogaty jest świat owadów i dokonany w tym oraz poprzednim
opracowaniu (Boczek, Pruszyński 2015), opis ich znaczenia w życiu i gospodarce
człowieka daje tylko częściowy obraz roli jaką spełniają w środowisku i naszym
otoczeniu. Nie poruszono przecież znaczenia owadów jako szkodników i nie
podjęto problemu gatunków inwazyjnych, które przedostają się na teren naszego
kraju. Przykładem może tu być biedronka azjatycka (Harmonia axyridis Pallas),
która celowo sprowadzona do Europy w celu ograniczenia mszyc rozprzestrzeniła się w sposób niekontrolowany, budząc niepokój ekologów oraz społeczeństwa.
Ma ona bowiem zwyczaj gromadzenia się w dużych ilościach w pobliżu domów
i zabudowań, a także potrafi boleśnie uszczypnąć.
Z drugiej jednak strony postęp naukowy i opracowanie metod ochrony,
a przede wszystkim wzrost higieny spowodowały, że problem owadów pasożytujących na człowieku został poważnie ograniczony, chociaż nadal tysiące ludzi
w krajach tropikalnych choruje na przenoszoną przez komary malarię.
W coraz bardziej racjonalny sposób potrafimy też wykorzystywać pożyteczną
rolę owadów, a obowiązująca obecnie ochrona integrowana powinna stwarzać ku
temu coraz lepsze warunki. Prawdą jednak jest to, że musimy nauczyć się żyć
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z owadami, doceniając ich pozytywna rolę i broniąc się przed tymi, które nam
zagrażają. Czynić to jednak należy tak, aby nie ingerować w to co dobre, a złe
ograniczyć na ile to konieczne. Każdy gatunek ma bowiem swoje miejsce w otaczającym nas środowisku i do jego występowania nie można podchodzić jednostronnie.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”. Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Janusz Igras. Wydawca: Centrum Kompetencji
Puławy, Warszawa 2014, s. 144
Publikacja porusza większość kluczowych dla polskiego rolnictwa tematów.
Przedstawia i opisuje wykorzystanie potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej, postęp w produkcji roślinnej i zwierzęcej, sytuacje dochodową i znaczenie
rolnictwa w gospodarce Polski, a także bezpieczeństwo żywnościowe Polski na
tle Europy i Świata. Przybliża czytelnikowi wyzwania jakie stoją przed sektorem
rolno-spożywczym we współczesnym świecie. Na koniec prezentuje osiągnięcia
kraju w zakresie innowacyjności rolnictwa i przedstawia statystyki dot. skali produkcji w poszczególnych regionach oraz na tle innych krajów.
Książka bardzo przydatna, zaciekawi każdego, kogo interesują zagadnienia
związane z rangą, znaczeniem dla gospodarki, rozwojem i innowacyjnością rolnictwa w Polsce.
„Warunki prowadzenia małej pasieki pszczelej i sprzedaż bezpośrednia produktów”. Oprac. Iwona Kajdan-Zysnarska, Zygmunt Bilski. Wydawca: Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2014, s. 47.
W broszurze opisano kolejne kroki wymagane przy zakładaniu pasieki, takie
jak: rejestrację pasieki i sprzedaży bezpośredniej, wybór lokalizacji i spełnienie
wymogów weterynaryjnych przy produkcji, sprzedaży i przechowywaniu produktów pszczelich. Przedstawiono niezbędne wyposażenie pasieki, pracowni
pasiecznej, informuje się czytelnika jak dokonać właściwego zakupu materiału
matecznego, unikając kłopotów w przyszłości. W dalszej części opracowania Autorzy przedstawili organizację pracy w pasiece, omówili zasady profilaktyki oraz
zwalczania ważniejszych chorób pszczół, a także podpowiedzieli jak dokonywać
właściwego wyboru pożytków w przypadku gospodarki wędrownej. Publikację
zamyka przydatny słowniczek podstawowych pojęć w pszczelarstwie.
Pozycja bardzo przydatna dla osób chcących rozszerzyć swoją działalność rolniczą, szukających alternatywnych źródeł dochodu, a także dla doradców rolniczych chcących im w tych działaniach pomóc.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu i adres
poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR M A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

Wydawcy:
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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

11

Potrzeby doradcze rolników z województwa wielkopolskiego ...

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
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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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Wenancjusz
Kujawiński
……… …… ………

Razem

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

czas
użycia
(godz.)

2
………….
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Razem

2

nazwa

pracy własnej
(godz.)
w podziale finans.
na
2
czynności
org. real.
zł
7
8
9
…… …… ……

1

…………………

1

materiałowych
termin
(m-c)

……

……

……

……

……

……

……

……

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.

26

Wenancjusz Kujawiński

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
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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-
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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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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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THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
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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

44

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

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.
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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.
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MIEJSCE I ROLA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH ORAZ INSPEKTORÓW
W SYSTEMIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Słowa kluczowe: jednostka certyfikacyjna, inspektor rolnictwa ekologicznego, kontrola
i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym
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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THE PLACE AND ROLE OF CERTIFYING AUTHORITIES AND INSPECTORS
IN THE ORGANIC FARMING SYSTEM
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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).
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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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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
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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

Rolniczo-ekonomiczne uwarunkowania uprawy soi w Polsce ...

73

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.
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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.
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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

86

Joanna Sobczak, Magdalena Szulc, Ewa Matyjaszczyk
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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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
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250 (Finezja,
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l/ha). lny,
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porażenia
liściW przez
chwościk
buraka
przeprowadzono
podczas
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chroniony).
wariancie
chronionym
wykonano
dwa zabiegi, pierwmomencie
wystąpienia
objawów
infekcji (Optan
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według
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zabiegów
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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
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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.
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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 %.

Roztocze pożyteczne i niebezpieczne dla zdrowia oraz życia człowieka i zwierząt ...

125

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 dla autorów

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.
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III KONGRES NAUK ROLNICZYCH
„Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji
Wspólnej Polityki Rolnej
i Wspólnej Polityki Rybackiej”
prof. dr hab. inż. EUGENIUSZ K. CHYŁEK
Przewodniczący Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych

W dniu 10 września 2015 roku w Warszawie odbył się III Kongres Nauk Rolniczych. Organizatorem Kongresu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W Kongresie udział wzięło ponad 500 zaproszonych osób, w tym przedstawiciele nauki i doradztwa rolniczego, przedstawiciele odbiorców wyników badań,
instytucji i organizacji sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele Rządu RP,
Sejmu i Senatu, w tym Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ambasad akredytowanych w Polsce.
III Kongres Nauk Rolniczych był kontynuacją poprzednich dwóch Kongresów,
podczas których spotykali się pracownicy nauki z przedstawicielami biznesu –
odbiorcami wyników badań.
Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych zorganizowany został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego w maju 2009 roku
w Puławach - kolebce nauk rolniczych Polski. Termin Kongresu zbiegł się z rocznicą pięciolecia członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, co nadało
Kongresowi szczególnego znaczenia. Kongres odbył się pod hasłem „Przyszłość
sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” i miał na celu integrację środowiska naukowego wokół celów wyznaczanych w ramach polityki rolnej oraz
innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju, technologii i techniki w produkcji
rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w rozwoju obszarów wiejskich
oraz struktur organizacyjnych.
Drugi Kongres Nauk Rolniczych odbył się w Warszawie w październiku 2011
roku. Obrady II Kongresu Nauk Rolniczych wskazały propozycje strategicznych
programów badawczych, ukierunkowanych na poprawę efektywności współpracy
środowiska nauki z gospodarką. Wzbogaciły one wkład Polski w dyskusję nad
„Strategią dla Europejskiej Agendy Badań Naukowych w dziedzinie rolnictwa” oraz
pozwoliły na ocenę działań realizowanych w rolnictwie i na obszarach wiejskich
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
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W ramach prac przygotowujących III Kongres Nauk Rolniczych Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki powołał 29 osobowy Komitet Naukowy
Kongresu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Eugeniusza K. Chyłka. W skład
Komitetu weszli dyrektorzy instytutów badawczych oraz przedstawiciele /rektorzy lub dziekani/ 9 uczelni wyższych. Wiceprzewodniczącymi Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych zostali wybrani: prof. dr hab. Florian Gambuś z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Igras z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz prof. dr hab.
Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
PIB w Warszawie. Sekretarzem Naukowym III Kongresu Nauk Rolniczych został
wybrany prof. dr hab. Mariusz Pietras z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach
k/Krakowa. Funkcje Zastępcy Sekretarza Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych powierzono: prof. dr hab. Kazimierzowi Jankowskiemu z Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Bartoszowi Mickiewiczowi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
i prof. dr hab. Tadeuszowi Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Powołano również 11-osobowy Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk Rolniczych pod przewodnictwem podsekretarz stanu w MRiRW dr Zofii Szalczyk.
Założeniem III Kongresu Nauk Rolniczych było wskazanie kierunków badań
naukowych, których realizacja i wyniki skutecznie będą wspierały proponowaną
przez Polskę wizję Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
Otwierając obrady III Kongresu Nauk Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Marek Sawicki stwierdził, że polskie rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, rynki rolne, rybołówstwo i obszary wiejskie znalazły należne im
miejsce w unijnych strukturach, programach i przede wszystkim na jednolitym
rynku unijnym. Rozwój tych ważnych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia obszarów jest uwarunkowany wsparciem, jakie uzyskują one dzięki nauce
i badaniom oraz skutecznemu transferowi innowacji do praktyki. Podkreślił, że
sektor rolno-spożywczy Polski zaliczany jest do jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów polskiego eksportu. Podkreślił, że należymy do światowej
czołówki eksporterów wielu produktów rolno-spożywczych. Tak dobre wyniki to
w dużej mierze zasługa pracy naukowców, a w konsekwencji wdrażanie nowoczesnych rozwiązań powstających w polskim zapleczu naukowo-badawczym.
Kongres zrealizowany został w formie dwóch sesji plenarnych i siedmiu sesji
panelowych. Wystąpienia i dyskusje podczas sesji plenarnych koncentrowały się
na kluczowych dla polskiego sektora rolno-żywnościowego, rybołówstwa i obszarów wiejskich blokach tematycznych, z referatami prezentującymi wyniki i uwarunkowania unijne i globalne badań realizowanych w różnych sektorach polityki
gospodarczej, naukowej i środowiskowej.
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W pierwszej sesji plenarnej Minister Marek Sawicki w swoim wystąpieniu na
temat oczekiwań wobec nauki w procesie realizacji obecnej i projektowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zaznaczył, że polski sektor rolno-spożywczy wciąż dysponuje dużym potencjałem rozwojowym,
który może być pełniej wykorzystany dla rozwoju naszego kraju. Do tego celu
niezbędne jest wsparcie naukowo-badawcze i sukcesywne wypracowywanie nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na podnoszenie poziomu
i jakości produkcji oraz dalsze zwiększanie konkurencyjności polskiego rolnictwa
i przemysłu spożywczego. Prace analityczne zaplecza naukowo-badawczego sektora rolno-żywnościowego powinny koncentrować się również na wskazywaniu
najkorzystniejszych dla Polski rozwiązań systemowych we Wspólnej Polityce
Rolnej i Wspólnej Polityce Rybackiej.
Przedstawiane przez pracowników nauki wyniki ekspertyz powinny wskazać
takie kierunki prac rozwojowych, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie konkurować zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Od
nauki oczekuje się również kompleksowych badań dotyczących: uwarunkowań
wpływających na efektywność produkcji żywności, prognozowanych zmian klimatycznych, bioróżnorodności, racjonalności gospodarowania zasobami wody
technologicznej, a także stosowania praw biologicznych rządzących procesami
zachodzącymi w całym łańcuchu wytwarzania żywności.
Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego
i obszarów wiejskich wskazują, że w obliczu globalnych wyzwań związanych m.in.
z kurczącymi się zasobami naturalnymi, zmianami klimatu, niezrównoważoną
konsumpcją zasobów oraz niestabilną sytuacją na rynkach światowych, konieczne jest skoordynowane wsparcie ze strony nauki, tak, by pojawiające się problemy
mogły być rozwiązywane skutecznie, efektywnie i możliwie szybko.
Podsumowując Minister Marek Sawicki stwierdził, że konieczna jest zdecydowana poprawa koordynacji badań naukowych w dziedzinie rolnictwa i nauk
pokrewnych oraz ułatwienia procesu realizacji tematów interdyscyplinarnych,
wspierających politykę gospodarczą i społeczną, m.in. w formie strategicznych
programów badawczych.
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przedstawiając
zagadnienie konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego w warunkach globalizacji stwierdził, że wieś i rolnictwo wykazują mniejszą, niż inne sfery,
zdolność adaptacyjną do wymogów gospodarki rynkowej. Z tego powodu rolnictwo należy do gałęzi najbardziej wrażliwych na sytuację budżetu państwa. Dla
polityki rolnej podmiotami zostaną jedynie gospodarstwa produkujące na rynek
i poddające się konkurencji tego rynku i wymogom narzuconym przez normy
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i standardy techniczne, sanitarne i jakościowe. Pozostałe gospodarstwa o charakterze socjalnym i uzupełniającym staną się obiektem polityki społecznej i polityki
regionalnej, a zwłaszcza polityki walki z bezrobociem i działań wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich.
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przedstawiając zagadnienie biogospodarki jako sfery działania i szansy zastosowania technologii innowacyjnych prowadzących do poprawy konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich stwierdził, że
największym i aktualnym wyzwaniem politycznym i ekonomicznym współczesnej cywilizacji jest ukierunkowanie gospodarki na jej zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie najnowszych, przyjaznych dla człowieka i środowiska technik
i technologii wykorzystywania zasobów naturalnych, a ludzie związani z polityką,
biznesem i nauką muszą bardziej, niż kiedykolwiek, działać wspólnie w ramach
spójnego systemu. Podkreślił, że w wielu krajach Unii Europejskiej działają instytucje i struktury, w których funkcjonowanie zaangażowane są liczne instytucje
naukowe, biznesowe, a także administracji, w tym również rządowej. Podkreślił
wagę działań, które powinny być podjęte z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zaliczył do nich: rozwój skutecznych łańcuchów wartościowania procesów i produktów, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie
zdrowia, zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz właściwą
integrację wszystkich zainteresowanych podmiotów w systemowym podejściu
do biogospodarki. W podsumowaniu podkreślił, że istniejące w Polsce rozwiązania prawne i fiskalne nie sprzyjają podejmowaniu decyzji w procesach wdrażania
rozwiązań innowacyjnych, w tym również w obszarze biogospodarki. Ta sytuacja
wymaga zmian, a zaniechanie ich wprowadzenia może pozbawić Polskę korzyści,
jakie niesie ze sobą rozwój inteligentnych specjalizacji w ramach biogospodarki.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kud z Politechniki Rzeszowskiej przedstawiając zagadnienia technologii naturalnych w aspekcie ich innowacyjności, tradycji, przyszłości i bezpieczeństwa stwierdził, że współczesne badania w obszarze nauk rolniczych wskazują na szereg ważkich problemów wynikających z „przemysłowego”,
wysoce schemizowanego, czyli klasycznie innowacyjnego rolnictwa. Wymienił, że
należą do nich między innymi postępująca degradacja gleby, utrata różnorodności
genetycznej roślin i zwierząt hodowlanych, problemy społeczne związane z wpływem na zdrowie konsumentów żywności niepełnowartościowej biologicznie, stopniowa utrata suwerenności żywnościowej oraz niekorzystne przemiany strukturalne na wsi. Oznacza to, iż rolnictwo stoi przed nowymi wyzwaniami. Poza koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości bezpiecznej żywności o wysokiej wartości
biologicznej, należą do nich między innymi zadania związane z powstrzymaniem
degradacji agroekosystemów. Utrata węgla organicznego, zanik bioróżnorodności
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gleb, zachwianie proporcji pomiędzy składnikami odżywczymi, niedobór wody,
to tylko niektóre problemy rolnictwa, dalekiego od fundamentalnych praw natury.
Zatem, innowacje w rolnictwie i przetwórstwie żywności, ze względu na wieloraką specyfikę powinny koncentrować się na myśleniu o efekcie finalnym produkcji,
zapewniającym wysoką wartość biologiczną wyrobu oraz możliwości restoratywne
czyli odtwórcze. Takie podejście koncentruje się na likwidacji przyczyn negatywnych zjawisk, przez co uzyskać można różnorakie korzyści społeczne, ekonomiczne
i środowiskowe.
Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przedstawiając zagadnienie tradycyjnych i nowych
funkcji obszarów wiejskich w rozwoju kraju stwierdził, że obszary wiejskie Polski
ulegały w ostatnich 25 latach intensywnym przemianom, co dotyczy zarówno szeroko pojętego rolnictwa, jak i pozarolniczych aspektów rozwoju. Dziś obszary te
stoją przed nowymi wyzwaniami, do których w dużo silniejszym, niż wcześniej,
stopniu zalicza się konieczność poprawy struktur przestrzennych i infrastruktury
– zarówno w rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej, jak i na terenach zabudowanych. Wykazał, że obszary te borykają się regionalnie z wieloma różnego typu
problemami rozwoju rolnictwa – jak masowe odłogowanie gruntów, zła struktura i rozdrobnienie gospodarstw, sukcesja leśna na tereny rolne, miejscowo zbyt
intensywna uprawa dużych areałów, powodzie i inne – wynikającymi w dużej
mierze z braku systemowych działań na rzecz poprawy struktur przestrzennych
(planowanie miejscowe, programy prac urządzeniowo-rolnych) i infrastruktury
rolniczej (drogi transportu rolnego, systemy melioracyjne, mała retencja i inne).
Podsumowując podkreślił potrzebę intensyfikacji interdyscyplinarnych badań
na „styku” m.in. rolnictwa, urządzeń rolnych (geodezja rolna), gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich i gospodarki komunalnej.
Na siedmiu sesjach panelowych III Kongresu Nauk Rolniczych omawiane były
zagadnienia związane z:
 kierunkami badań naukowych warunkujących poprawę konkurencyjności
krajowego sektora rolno- spożywczego;
 zintegrowanym rozwojem obszarów wiejskich w Polsce – możliwościami
i barierami
 uwarunkowaniami i perspektywami rozwoju różnych kierunków produkcji
rolniczej oraz ich wpływem na środowisko naturalne i standardy jakościowe
produkcji;
 kierunkami rozwoju rolnictwa w warunkach zróżnicowanej struktury
agrarnej w Polsce;
 gospodarką rybacką i akwakulturą;
 bezpieczną żywnością - zdrowiem człowieka;
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technologiami naturalnymi i ich wpływem na zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.
Dyskusje podczas każdej sesji panelowej III Kongresu Nauk Rolniczych, poprzedzone zostały wygłoszeniem minimum 4 referatów i koncentrowały się na
najważniejszych obszarach badawczych, które zdaniem środowiska naukowego
powinny być podejmowane, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie
konkurować zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Uczestnicy
sesji panelowych Kongresu podkreślali, że powinny być podjęte działania, by poprzez realizację kompleksowych badań uwzględniających uwarunkowania czynników wpływających na efektywność produkcji żywności wynikających z prognozowanych zmian klimatycznych, jej wpływu na bioróżnorodność, racjonalność
gospodarowania zasobami wody technologicznej, efekt nakładów finansowych na
naukę i komercjalizację wyników badań był optymalnie wykorzystywany.
Podczas III Kongresu Nauk Rolniczych w II sesji plenarnej odbył się panel
dyskusyjny pod hasłem „RELACJE NAUKA – BIZNES – ROLNICTWO – nowe
wyzwania w kontekście kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej”. Celem dyskusji panelowej było pokazanie relacji nauka – biznes – rolnictwo, jako wyzwania
w kontekście kształtowania się Wspólnej Polityki Rolnej. Przeprowadzona dyskusja wykazała, że Polska, chcąc stać się jedną z najbardziej zaawansowanych gospodarek świata, będzie musiała rozwijać się w jeszcze szybszym tempie. Wykazano,
że dynamiczna poprawa polskiego sektora rolno-żywnościowego jest możliwa
pod czterema warunkami:
 przezwyciężania barier hamujących rozwój rolnictwa i sektora przetwórstwa spożywczego;
 rozwoju branż o dużym potencjale wpływu na sektor rolno-żywnościowy;
 osiągniecia efektywnego kosztowo przyspieszenia w dziedzinie stosowanych technologii;
 zahamowania presji demograficznej.
Obrady III Kongresu Nauk Rolniczych wykazały, że w realiach współczesnej
gospodarki proste wykorzystywanie istniejących rezerw nie wystarcza, aby odnieść sukces gospodarczy. Korzystająca z wiedzy, przyjazna dla środowiska, innowacyjna i prowadzona z poszanowaniem dla zasobów naturalnych gospodarka, to
klucz do pozyskania globalnych rynków i realizacji celów społecznych dzisiejszej
Europy. Skala i znaczenie tych wyzwań oznaczają, że środków finansowych na
realizację badań środowisko naukowe i praktyka powinny szukać nie tylko w budżecie krajowym, ale także – w możliwie dużym zakresie – w programach Unii
Europejskiej. Kongres wykazał, że nasze krajowe cele są częścią składową celów
polityk Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programu Horyzont 2020. Niezależnie od tych działań, należy za
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pewnić Polsce systemowe rozwiązania pozwalające na skuteczny transfer wiedzy
z nauki do praktyki. Sektor rolno-spożywczy ma swoją specyfikę, a istniejące uwarunkowania strukturalne w rolnictwie oraz zbyt małe środki własne przedsiębiorców
krajowego sektora rolno-żywnościowego, tworzą bariery dla przepływu najnowszych
osiągnięć z nauki do praktyki. Podczas obrad podkreślono również fakt, że uwzględniając specyfikę sektora rolno-spożywczego, rybołówstwa i obszarów wiejskich dobrze się stało, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzono nowe
rozwiązania i zaplanowano środki finansowe na upowszechnianie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w ramach Sieci innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR). Wprowadzono również działanie Współpraca, którego
celem jest poprawa warunków skutecznego transferu innowacji z nauki do praktyki. Na ten cel z budżetu PROW 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 60 mln
Euro.
Kongres wykazał również, że niezależnie od działań podejmowanych w ramach PROW 2014-2020, konieczne są też zmiany w zasadach oceny działalności zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych. Szczególne znaczenie w ocenie działalności jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także pracowników naukowych tych jednostek, powinny mieć zadania i osiągnięcia w zakresie
upowszechniania wyników badań i wprowadzania ich do praktyki. Jest to warunek
dalszego dynamicznego rozwoju polskiego rolnictwa i nie powinno się o tym zapominać przy określaniu zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych polskiego
zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych. Oczekuje się by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych rozważyły
te spostrzeżenia i uwzględniły je w swoich działaniach, co w sposób zdecydowany,
w opinii wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, poprawi skuteczność transferu wiedzy z nauki do praktyki.
Uczestnicy III Kongresu Nauk Rolniczych podkreślali, że nauka i wyniki
badań skutecznie mogą wpływać na procesy decyzyjne w kształtowaniu wizji
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Prezentowane podczas
Kongresu materiały zawierały informacje powiązane z proponowanymi kierunkami badań, a także rozwiązaniami innowacyjnymi o znaczeniu strategicznym
dla przyszłych działań na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Podkreślano wielokrotnie znaczenie wyników badań dla skutecznej obrony interesów polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego zarówno
na rynku wewnętrznym jak i na forum Unii Europejskiej. Przedstawione wyniki badań wskazują, że mimo istniejących trudności udaje się realizować proces
wzmocnienia wizerunku polskiej nauki z obszaru nauk rolniczych i pokrewnych
oraz polskiego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej. W wielu
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wystąpieniach informujących o osiągnieciach sygnalizowano występujące bariery
transferu wyników badań do praktyki / prawne, fiskalne, organizacyjne/. Powinny
one być usuwane, gdyż dalsze ich istnienie nie przyczyni się do rozwoju nauk rolniczych i pokrewnych, ważnych dla stabilności polskiego sektora rolno-spożywczego, a także jego konkurencyjności.
Kongres spełnił swoje zadanie. Umożliwił wymianę poglądów, przedstawił
wnioski i konkluzje ważne dla procesu integracji polityki naukowej z polityką
rolną. Wskazał kluczowe dla rozwoju nauk rolniczych rozwiązania. Wyznaczył
kierunki działań w sferze nauki i systemu upowszechniania wiedzy. Przyczynił się
do integracji środowiska naukowego wokół zagadnień kluczowych dla polityki
rolnej. Stał się ważnym etapem działań wspierających pozycję polskiego sektora
rolno-żywnościowego na arenie międzynarodowej.
W podsumowaniu obrad III Kongresu Nauk Rolniczych stwierdzono, że reprezentanci nauk rolniczych i pokrewnych, mimo trudności występujących w systemie finansowania badań, dobrze wykonują swoje zadania, i że dzięki ich pracy
pozycja polskiego sektora rolno-spożywczego będzie się umacniała nie tylko na
rynku Unii Europejskiej, ale również na rynkach światowych.
Uczestnicy III Kongresu Nauk Rolniczych podkreślali wielokrotnie bardzo dobrą organizację Kongresu. Komitet Organizacyjny III Kongresu wykonał w bardzo
krótkim czasie pod presją terminów i procedur ustawy prawo zamówień publicznych wszystkie prace pozwalające na zrealizowanie punktów programu Kongresu:
dwóch sesji plenarnych, panelu dyskusyjnego, siedmiu sesji panelowych oraz sesji
posterowej. Ostateczne podsumowanie obrad III Kongresu Nauk Rolniczych zostanie zawarte w dwóch wydawnictwach pokongresowych. Monografii zawierającej opracowania naukowe panelistów III Kongresu oraz informacje o posterach
prezentowanych podczas jego obrad. Wydany zostanie również album z obrad III
Kongresu Nauk Rolniczych. Prace nad przygotowaniem tych wydawnictw realizowane są przez Komitet Naukowy Kongresu.
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1. Wstęp
Województwo dolnośląskie to obszar zróżnicowany pod względem warunków
ekonomicznych i przyrodniczych. Jest wysoce zurbanizowany i większość społeczeństwa mieszka w dużych ośrodkach miejskich. Natomiast obszary wiejskie
zajmuje 29% ludności [Kutkowska 2012, 47]. Jednakże współczynnik ten podlega ciągłym zmianom. Stale ubywa mieszkańców wsi położonych na peryferiach,
a przybywa – w bezpośrednim sąsiedztwie miast. Pomimo dynamicznego rozwoju województwa, postęp na wsi ograniczony jest przez liczne bariery związane z funkcjonowaniem gospodarki. Jednocześnie region ten, jest obszarem korzystnym dla rolnictwa ze względu na warunki środowiska naturalnego, które są
lepsze, niż w niemal wszystkich pozostałych województwach. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oceniający jakość gleby, klimat, rzeźbę
terenu i warunki wodne, jest drugi w kraju [Korzeniowska 2009, 83]. Świadczy
to o dużym potencjale gospodarczym, który należy odpowiednio wykorzystać
w strategiach rozwoju obszarów wiejskich. Pośród nich, nadrzędnymi celami są:
modernizacja gospodarki żywnościowej, rozwój turystyki i rekreacji, kształtowanie i odbudowa obrazu przyrodniczego oraz kulturowego, a także podnoszenie
dochodów ludności wiejskiej. Odpowiedzialność za realizację koncepcji mających na celu rozwiązanie problemów wsi i rozbudowę w stronę jej wielofunkcyjności, przejęły nie tylko instytucje państwowe, ale również władze gminne
i samorządowe.
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Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą społeczną, odpowiedzialną za utrzymanie, organizację, kontrolę i zagospodarowanie potencjału gospodarczego na wyznaczonym obszarze. Oddziałuje na
rozwój regionu oraz inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć mających wpływ
na polepszenie warunków oraz jakości życia mieszkańców, a także wykorzystanie
potencjału ekonomicznego. Szczególnie ważna i pożądana jest wysoka aktywność
gmin wiejskich. Tereny te, wymagają wprowadzania nowych koncepcji nastawionych na ożywienie gospodarcze wyrażające się m.in. w racjonalnym zarządzaniu
kapitałem, planami rozbudowy miejscowości i poprawy dostępu do instytucji publicznych, budowaniem zaplecza ekonomicznego, dbaniem o estetykę przestrzeni
oraz wykorzystaniu walorów kulturowych, turystycznych i historycznych.
Znaczenie gmin w rozwoju obszarów wiejskich, wzrosło wraz ze wstąpieniem
Polski do Unii Europejskiej. Stały się one zasadniczym elementem we wprowadzaniu polityki regionalnej oraz wykorzystaniu środków unijnych i krajowych przeznaczonych na rozwój terenów rolniczych. Ich działania były spójne z ideami polityki
rolnej, której celem było podnoszenie kondycji i konkurencyjności gospodarki na
obszarach wiejskich oraz wspieranie procesów inwestycyjnych. Zmianom tym towarzyszyły nowe zjawiska związane z przeobrażaniem się polskiej wsi. Wraz z większą stabilizacją sytuacji obszarów wiejskich, wzrastał optymizm ich mieszkańców,
następował ogólny wzrost ich zamożności oraz poprawa struktury poziomu wykształcenia [Fedyszak-Radziejowska 2010, 74-77]. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, stanowiło również szansę na wdrażanie inwestycji, na które do tej pory
w samorządach brakowało pieniędzy. Działania te zostały związane z postulatem
odnowy wsi. Oznaczał on proces wprowadzania strategicznych rozwiązań w celu
poprawy standardów na wsi, podnoszenia jej niezależności ekonomicznej i przystosowania terenów do współczesnych wymogów społecznych, przy jednoczesnym zaangażowaniu ich mieszkańców [Wilczyński 2003, 12-13]. Podstawową metodą było
podejście oddolne, wspierające procesy rozwojowe wypracowywane i wdrażane na
poziomie lokalnym, zgodne ze wskazanymi problemami [Idziak, Wilczyński 2013,
25]. Priorytetowymi celami było wsparcie dla tworzenia strategii sołeckich, podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i informacyjnych o procesie odnowy, zasobach i działaniach, a także planowanie konkursów [Wilczyński 2011, 38]. Te ostatnie miały zmotywować mieszkańców i docenić ich inicjatywy, wyłonić wiejskich
liderów, ale również propagować wzorce w podejmowanych przedsięwzięciach.
Przy realizacji zamierzeń, niezbędne było również wsparcie instytucji i organizacji,
przy wyraźnym udziale jednostek administracji samorządowej. Wykonywanie zadań spójnych z ideą odnowy wsi, miało również inny, bardziej uniwersalny wymiar.
Powodzenie akcji opierało się na świadomości potrzeby rozwoju siebie i swojego
otoczenia oraz tożsamości, przynależności i poczuciu wartości życia wiejskiego.
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W artykule omówionych zostało pięć programów wdrażanych na Dolnym Śląsku, skierowanych do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz jednostek pracujących na rzecz ich rozwoju. Były to: „Odnowa i rozwój wsi”, „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi”, „Piękna Wieś Dolnośląska”, „Przyjazna wieś” i „Przedsięwzięcia promujące
ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. Realizowane, koordynowane lub nadzorowane
były one przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od 2007 r.,
a w większości zakończone zostały w 2014 r. Tylko w przypadku jednego działania, „Odnowa i rozwój wsi” związanego z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), ostatnie pięć umów podpisano na początku 2015 r. Projekt ten, był
największym unijnym przedsięwzięciem, realizowanym na rzecz dynamizacji regionów wiejskich, a Polska uzyskała dzięki niemu ponad 13 mld EUR. Podstawowym celem było zwiększanie dochodów mieszkańców wsi, ale również poprawa
jakości ich życia. Na Dolnym Śląsku, program ten został uzupełniony kolejnymi
akcjami, mającymi na celu wsparcie i współfinansowanie aktywności jednostek
samorządowych i mieszkańców we wspólnych inicjatywach. Były to: „Odnowa
dolnośląskiej wsi” stanowiąca doraźną pomoc finansowaną z budżetu województwa, a także dwa konkursy organizowane od 2009 r. przez Urząd Marszałkowski:
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy dolnośląskiej wsi” oraz „Piękna wieś
dolnośląska”. Omawianą inicjatywą był też program „Przyjazna wieś”, realizowany
od 2010 r. przy udziale środków unijnych.
Opracowanie zostało oparte na literaturze dotyczącej zagadnienia odnowy wsi
oraz wprowadzania i rozwijania tej koncepcji na Dolnym Śląsku, a także na dokumentacji Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2. Odnowa i rozwój wsi
Podstawowym programem skierowanym do gmin i instytucji w zakresie wsparcia
terenów wiejskich było działanie PROW „Odnowa i rozwój wsi” w Osi 3 „Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarski wiejskiej”. Stanowił on
najważniejsze narzędzie wsparcia dla przedsięwzięć opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, w które zaangażowani byli jednocześnie mieszkańcy wsi
[Głaz, Hasiński 2010, 174].
Podczas pierwszych dwóch lat wprowadzania projektu na Dolnym Śląsku,
przygotowywano dokumenty, organizowano szkolenia oraz wykonywano czynności związane z wdrażaniem projektu. Dopiero po tym okresie, zaczęto podpisywać pierwsze umowy z jednostkami, których projekty zostały przyjęte do
realizacji. Najwięcej zaakceptowanych propozycji związanych było z poprawą
infrastruktury publicznej (tabela 1). W 2009 r., podpisano 124 umowy, co sta-
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nowiło 75% ogólnej liczby wszystkich wniosków. W 2010 r. było to 78%. W kolejnych trzech latach, dane te pozostawały na tym samym poziomie i wynosiły
61%. Natomiast w 2014 r. nieznacznie obniżyły się do 58%. Na ostatnim etapie
programu podpisano dwie umowy. Finansowanie przyznawano przede wszystkim na budowę i adaptację świetlic wiejskich i bibliotek publicznych, przebudowę
boisk i sal sportowych, a także na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, obejmującej modernizacje chodników i parkingów oraz montaż oświetlenia drogowego. Finansowano również projekty wykraczające poza ten zakres. W 2009 r.,
ze środków unijnych, zbudowano w Wilczynie (gmina Oborniki Śląskie) siedzibę Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Natomiast w 2010 r. dotowano powstanie
„Ekomuzeum mleka”, które funkcjonować miało przy farmie bydła mlecznego
w Pełczynie (gmina Wołów). Oferta edukacyjna powstałego ośrodka, skierowana została do dzieci i młodzieży, które mogły zapoznać się z procesem produkcji
mleka. Do innych, ciekawych projektów należały też: budowa punktu promocji
produktów lokalnych i rękodzielniczych w Małej Wsi Górnej w gminie Sulików
oraz uporządkowanie i zagospodarowanie ogrodu klasztornego w Głębowicach
(gmina Wińsko). W drugim wariancie wniosków, brano pod uwagę zaspokajanie
potrzeb społecznych w zakresie turystyki. Oznaczało to budowę kompleksów rekreacyjno-wypoczynkowych, placów zabaw, boisk oraz organizację plenerowych
miejsc spotkań dla mieszkańców. Najwięcej wniosków w tej tematyce, zatwierdzono w 2011 r. i 2014 r. (odpowiednio 69 i 73 wnioski). Natomiast najmniej,
w 2010 r. (12) i 2012 r. (13). W 2015 r. podpisano dwie umowy: na budowę sali
gimnastycznej w Radwanicach (gmina Radwanice) oraz boisk z elementami wyposażenia lekkoatletycznego w Trzebni (gmina Zgorzelec). Efektownym projektem, wykonanym z inicjatywy gminy Przeworno, było zagospodarowanie góry
Gromnik i znajdujących się tam ruin zamku. Budowa wieży widokowej zapoczątkowała prace nad utworzeniem miejsca atrakcyjnego turystycznie, zarówno dla
osób przyjezdnych, jak i mieszkańców regionu.
Podejmowano również inicjatywy z obszaru sportu i rekreacji. Dzięki złożonym wnioskom, finansowano urządzanie i porządkowanie wiejskich terenów
zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, a także budowę, przebudowę,
remont lub wyposażenie obiektów małej architektury lub targowisk. Łącznie,
przeprowadzono 38 działań, z czego najwięcej w 2014 r. Zrealizowano wtedy 15
planów inwestycyjnych. W pozostałych latach, było ich znacznie mniej. Po cztery,
zgłoszone zostały w 2009 r., 2010 r. i 2012 r. W 2010 r. było ich pięć, a w 2013 r.
– sześć.
Ważną częścią „Odnowy i rozwoju wsi” były projekty związane z ochroną lub
odbudową obiektów o szczególnych walorach historycznych bądź kulturowych.
Zagospodarowanie zabytków, szczególnie istotnych dla gmin, stanowiło jedno-
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cześnie element polityki i strategii regionalnej, a ich ochrona i zachowanie – cel
społeczny. W operacji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego”, łącznie przyjęto
94 wnioski. Najwięcej złożono w 2011 r. (29) oraz 2013 r. (36). W porównaniu
z tymi latami, w pozostałym okresie zatwierdzono ich niewielką ilość. W 2009 r.
podpisano 11 umów, w 2010 r. – 4, w 2012 r. – 5, a w 2014 r. – 8. Natomiast
w 2015 r. tylko jedną. Znaczna część działań, bo aż 83%, obejmowała rewitalizację
zabytkowych kościołów. Na zaplanowane czynności składały się remonty dachów
i elewacji, konserwacja murów, a także wymiana okien. Część z tych prac miała
charakter ratunkowy. Składano także projekty dotyczące adaptacji budynków zabytkowych na funkcje publiczne. Pomieszczenia pałacu w Gaworzycach (gmina
Gaworzyce) przekształcono na Dom Kultury „Jowisz”, a na poddaszu działalność
prowadzić miało Centrum Edukacji Ekologicznej. W części dawnego Browaru
w folwarku w Bukowcu (gmina Wrocław) urządzono punkt informacji turystycznej, a w spichlerzu w Galowicach (gmina Żórawina) - muzeum. Natomiast dawny
kościół ewangelicki w Srebrnej Górze (gmina Stoszowice), przeznaczono na cele
społeczne i kulturalno-oświatowe. Pozostałe środki finansowe, oddano na m.in.
rewitalizację zabytkowego pałacu w Wiszni Małej (gmina Wisznia Mała), remont
ratusza w Mirsku (gmina Mirsk) i we Wleniu (gmina Wleń), naprawę zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim (gmina Lubawka) i drewnianego wiatraka „Koźlak” na terenie gminy Ścinawa.
Tabela 1
Wnioski złożone w operacjach projektu „Odnowa i rozwój wsi”
w latach 2009-2015 według daty podpisania umowy
Rok

Infrastruktura
publiczna

Turystyka

Sport
i rekreacja

Dziedzictwo
kulturowe

Razem

2009

124

26

4

11

165

2010

73

12

4

4

93

2011

156

69

5

29

259

2012

56

13

4

5

91

2013

125

37

6

36

204

2014

134

73

15

8

230

2015

2

2

–

1

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Pisma w sprawie operacji w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013”, Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W programie wnioski składały w głównej mierze gminy i to one stanowiły
też największą grupę beneficjentów (tabela 2). W 2009 r. umowę o dotacje podpisało 110 jednostek, co oznaczało 67% wszystkich organizacji biorących udział
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w działaniu. Większość umów dotyczyła projektów związanych z infrastrukturą
publiczną. W pozostałych latach udział ten był jeszcze wyższy. W 2010 r. i 2014 r.,
było to odpowiednio 90% i 95% wniosków należących do gmin. Pomiędzy tymi
latami, współczynnik był nieco niższy, ale nadal wynosił powyżej 80% wszystkich
wniosków. W 2011 r. było to 88%, w 2012 r. – 86%, w 2013 r. – 81%, a w 2014 r.
– 95%. W 2015 r. umowy zawarto z czterema gminami (Żukowice, Siechnice,
Bolesławiec, Radwanice) oraz jedną parafią (Żukowice), która pozyskała środki
na odnowienie elewacji oraz remont zabytkowego kościoła na Górze Św. Anny.
Dalsze projekty zakładały naprawę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamiona, budowę sali gimnastycznej w Radwanicach, a także budowę
boisk w Trzebni i Buczynie (gmina Radwanice).
Najbardziej aktywnymi organizacjami były ośrodki kultury i sportu. W 2009 r.
dofinansowanie otrzymało 31 inicjatyw, czyli 19% ogólnej liczby projektów.
W pierwszej kolejności dotyczyły one rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej.
Następne 6% wniosków należało do bibliotek w gminach Międzylesie, Stoszowice,
Stare Bogaczowice, Stara Kamienica, Udanin, Chojnów, Twardogóra, Borów, Złotoryja i Dzierżoniów. Natomiast parafie (5,5%) otrzymały środki na restaurację
zabytkowych obiektów architektury sakralnej. W najmniejszej liczbie o dotacje
starały się towarzystwa i stowarzyszenia. W 2010 r., 10% wniosków należało do
ośrodków kultury w gminie Pęcław, Środa Śląska, Kobierzyce i Grębocice, biblioteki (Grębocice), parafii rzymsko-katolickiej (Jedlina Zdrój), fundacji (Żórawina,
Podkowa Leśna) i stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Targoszyn (Mściwojów).
W kolejnym roku - 2011, parafie stanowiły 6% beneficjentów, a w 2012 r. –
9%. Natomiast ośrodki kultury i sportu uzyskały wtedy środki z 4% wniosków.
W tym roku, finansowanie otrzymało również jedno towarzystwo – Przyjaciół
Ziemi Cieszkowskiej, którego zadaniem było przeprowadzenie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowo. Budynek miał pełnić funkcje miejsca
spotkań koła gospodyń wiejskich oraz organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Także w 2013 r., przewagę pośród organizacji pozarządowych utrzymały wnioski parafii (16%). Tylko dwa dotyczyły infrastruktury publicznej. Reszta, znajdowała się w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Kolejne dwa
wnioski zgłosiły ośrodki kultury i sportu, a po jednym biblioteka w Ołdrzychowicach Kłodzkich (gmina Kłodzko), Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów oraz
jednostka straży pożarnej w Urazie (gmina Oborniki Śląskie). W kolejnym roku,
w programie wzięła udział najmniejsza ilość organizacji, nie będących jednostkami samorządowymi. Łącznie 12 umów podpisały: ośrodki kultury i sportu (5),
parafie (5) oraz towarzystwa i stowarzyszenia (2).
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Tabela 2
Beneficjenci programu „Odnowa i rozwój wsi” w latach 2009-2015
Rok

Gminy

Biblioteki

Ośrodki kultury
i sportu

Parafie

Fundacje

Towarzystwa
i stowarzyszenia

2009

110

10

31

9

–

5

2010

84

1

4

1

2

1

2011

229

–

12

16

2

–

2012

78

–

4

8

–

1

2013

166

1

2

32

1

–

2014

218

–

5

5

–

2

2015

4

–

–

1

–

–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Pisma w sprawie operacji w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 207-2013”, Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Przyznawana kwota dofinansowania w programie nie mogła być niższa niż
25 tys. zł. Natomiast maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosiła 500 tys. zł. W ciągu siedmiu lat, beneficjenci otrzymali
225,04 mln zł (tabela 3). W początkowej fazie realizowania płatności, gminy oraz
instytucje, otrzymały prawie 48 mln zł, z czego 77% przekierowanych zostało na
modernizację infrastruktury. Działania związane z turystyką dofinansowane zostały 15% ogólnej sumy pieniędzy. Najmniej otrzymały wnioski z dwóch ostatnich
działań: dziedzictwa kulturowego (2,65 mln zł) oraz sportu i rekreacji (1,13 mln
zł). W 2010 r. pomoc finansowa została zauważalnie zredukowana, a więc odpowiednio mniejsze były wypłacane kwoty. W stosunku do roku poprzedniego, nakłady na infrastrukturę były o połowę niższe. Podobnie było z inwestycjami kierowanymi na dziedzictwo kulturowe oraz turystykę. W sporcie i rekreacji, środki
te były niewiele, bo o 190 tys. zł, większe.
Najwięcej, 30% całej kwoty (62,7 mln zł), wypłacono wnioskodawcom w 2011 r.
Prawie połowa środków, została przeznaczona na rozbudowę infrastruktury publicznej w miejscowościach. Ponad 17 mln zł zarezerwowano na inwestycje związane z rozwojem lokalnym pod względem turystyki, a ponad 6 mln zł na ochronę
lub rewitalizację obiektów wpisujących się w dziedzictwo kulturowe. Wydatki na
sport i rekreację nie przekroczyły 1 mln zł. W kolejnym roku, dotacje znacznie się
obniżyły. Jednostki biorące udział w programie dostały o 73% mniej środków niż
w 2011 r. Jednakże proporcje w ich rozdzieleniu między cztery podstawowe działania nie uległy zmianie. Najwięcej przeznaczono na infrastrukturę (10,88 mln
zł). Na drugim miejscu znalazła się turystyka (3,15 mln zł), a po niej dziedzictwo
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kulturowe (2,24 mln zł). Sport i rekreacja otrzymały 42 tys. zł. Na ostatnie pięć
projektów, których umowy zostały podpisane w 2015 r. przeznaczono 1,63 mln zł.
Tabela 3
Pomoc finansowa dla gmin i organizacji z programu „Odnowa i rozwój wsi”
PROW 2009-2015 [w mln zł]
Rok

Infrastruktura
publiczna

Turystyka

Sport i rekreacja

Dziedzictwo
kulturowe

Razem

2009

36,89

7,13

1,13

2,65

47,82

2010

18,56

3,04

1,32

0,67

23,6

2011

38

17,35

0,96

6,39

62,7

2012

10,88

3,15

0,42

2,24

16,72

2013

25,9

6,95

1,12

9,17

43,12

2014

18,87

7,91

2

0,81

29,45

2015

0,52

0,98

–

0,05

1,63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Pisma w sprawie operacji w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 207-2013”, Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

3. Mała Odnowa Wsi
W „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” (tzw. „mała odnowa”), działania realizowane
były od 2008 r. i skierowane zostały do miejscowości nie przekraczających 5 tys.
mieszkańców należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Maksymalna kwota na realizację projektu wynosiła od 25 tys. zł do 35 tys. zł w poszczególnych latach. Pomoc obejmowała pięć sfer: remonty obiektów rekreacyjnych
i sportowych oraz bibliotek publicznych, dostosowania domów kultury i świetlic
wiejskich do funkcji szkoleniowych, budowy lub przebudowy i remonty ścieżek,
chodników, placów zabaw, szlaków pieszych, a także zakup strojów ludowych oraz
instrumentów muzycznych związanych z lokalną tradycją. W pierwszym roku
realizacji programu przyjętych zostało 129 projektów (tabela 4). W następnych
dwóch latach, ich suma zmniejszała się o kilka wniosków rocznie. W 2011 r. sfinansowano 102 projekty złożone przez gminy. W 2012 r. ich liczba ponownie obniżyła się. Wsparcie otrzymało wtedy 85 projektów. Podobna sytuacja miała miejsce w 2014 r. Pomimo zmniejszającej się liczby akceptowanych inicjatyw, kwota
dotacji, pozostawała na zbliżonym poziomie czyli w granicach od 2,07 mln zł do
2,75 mln zł. Najmniej środków przyznano w 2012 r. - niewiele ponad 2 mln zł.
Natomiast w 2010 r. było to o ponad 700 tys. zł więcej. W ciągu siedmiu lat, beneficjenci otrzymali niemal 16,3 mln zł. Oznaczało to średnio 2,3 mln zł rocznie.
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Każdego roku w programie finansowanie uzyskiwało po kilkadziesiąt gmin.
W 2008 r. było ich najwięcej – 109, z czego 20 jednostek, otrzymało dotacje na
dwa projekty. Największa liczba wniosków dotyczyła remontu, wyposażenia
obiektów publicznych o funkcjach rekreacyjnych i sportowych, turystycznych
oraz społeczno-gospodarczych. Było to 65% wszystkich wniosków. Pośród nich,
dominowały projekty obejmujące remonty i modernizacje oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich. Na drugim miejscu pod względem ilości, znalazły się działania na rzecz remontów i przebudowy ścieżek turystycznych oraz rekreacyjnych.
Stanowiły one 26% inicjatyw. Pozostałe, dotyczyły zakupu strojów dla zespołów
folklorystycznych i tańców ludowych. Tylko dwa wnioski przeznaczone zostały
na przebudowę bibliotek publicznych (gmina Radwanice) i wyposażenia filii bibliotecznych w Pobiednej i w Kościelniku Średnim (gmina Leśna). Projekt o najmniejszej wartości (1,5 tys. zł) dotyczył zakupu strojów ludowych dla Zespołu
Folklorystycznego „Cisowianeczki”. Zaś w 44 projektach wnioskowano o maksymalną kwotę, 25 tys. zł. Operacje te dotyczyły zwłaszcza remontów świetlic.
W 2009 r. projekty zgłosiło 99 gmin. 64% wniosków przeznaczono na remonty
budynków oraz 32% na elementy związane z rekreacją i zagospodarowaniem terenów zielonych. Gmina Grębocice otrzymała prawie 6 tys. zł na dostosowanie
Centrum Kultury do funkcji szkoleniowych. Natomiast Lubań, Stronie Śląskie,
Jerzmanowa i Kunice, za otrzymane środki, zakupiły stroje ludowe oraz instrumenty dla zespołów folklorystycznych. Te ostatnie, należały do przedsięwzięć
o najniższej kwocie wydatków. Natomiast o najwyższą, wnioskowało 46 gmin.
W następnym roku, wysokość dofinansowania wzrosła do 35 tys. zł i taką
sumę otrzymało 27 z 93 gmin. Pieniądze z ponad połowy wniosków (55%), przeznaczono na obiekty użytku publicznego. Dalsze 40% uzyskanych dotacji, zostało
zainwestowanych, w przeważającej ilości przypadków, w budowę lub wyposażenie placów zabaw. Mniej projektów dotyczyło modernizacji szlaków. W tej grupie
znalazły się m.in. projekty gminy Mysłakowice (kładki dla pieszych), Walim (rewitalizacja ronda i skweru), Twardogóra (oczyszczanie i remont zbiornika wodnego) oraz Brzeg Dolny (przebudowy chodników). Pozostałe środki przeznaczono na zakupu strojów związanych z lokalną tradycją oraz remont i wyposażenie
dwóch bibliotek w gminie Mirsk. W 2011 r. liczba składanych wniosków spadła,
chociaż największy w nich udział nadal miały te, odnoszące się do napraw budynków użyteczności publicznej. Ich udział wynosił 65%. Na kolejne 30% składało
się zagospodarowanie przestrzeni na place zabaw i tereny przeznaczone na wypoczynek dla mieszkańców. Pozostałe projekty stanowiły niewielki odsetek wszystkich zakwalifikowanych wniosków. W ostatnich trzech latach realizacji projektu,
złożono ich najmniej i charakteryzowały się one zbliżonym wymiarem. W 2012 r.
i 2014 r. było ich 85, a w 2013 r. – 91. W 2014 r. zaakceptowano jeden z dwóch zło-
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żonych w całym okresie projektów, który jednoznacznie został przeznaczony na
dostosowanie świetlicy do funkcji szkoleniowych. W tym samym roku, jednym
z ciekawszych projektów było odtworzenie fontanny jako dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi Miłków w gminie Podgórzyn.
Tabela 4
Liczba sfinansowanych projektów w programie
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” według typów działań w latach 2008-2014
Rok

Remont,
wyposażenie
obiektów
publicznych

Dostosowanie
do funkcji
szkoleniowych

Budowy i remonty
ścieżek, szlaków,
chodników, placów
zabaw

Zakup strojów
ludowych
i instrumentów
muzycznych

Remont i
wyposażenie
gminnych
bibliotek

Razem

2008

84

–

33

10

5

129

2009

81

1

41

4

-

127

2010

68

–

49

6

1

124

2011

66

–

31

4

1

102

2012

50

–

31

3

1

85

2013

39

–

27

2

4

91

2014

42

1

36

4

2

85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie list rankingowych projektów w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Przyjazna Wieś
Kolejnym konkursem, w którym beneficjentami były samorządy gminne i powiatowe, lokalne grupy działania oraz inne organizacje pozarządowe, był projekt „Przyjazna wieś” (tabela 5), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odbywał się on w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. W pierwszym,
przeprowadzany był przez sekretariaty regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), a oceny dokonywali przedstawiciele urzędów marszałkowskich,
jednostek współpracujących z KSOW oraz ekspertów powoływanych przez marszałków województw. Do udziału, corocznie zgłaszało się mniej jednostek niż w pozostałych projektach. Na Dolnym Śląsku było to od kilku do kilkunastu projektów w każdej edycji, a laureatami konkursu były wyłącznie gminy. Najaktywniejsza
z nich była gmina Radków, wygrywająca projekty niemal każdego roku oraz gmina
Świerzawa, która zwyciężyła cztery razy. W 2009 r., pierwszym roku realizacji projektu, celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu w zakresie infrastruktury na terenach wiejskich sfinansowanego ze środków unijnych. Do kryteriów
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oceny wniosków należały pomysłowość i innowacyjność projektu, funkcjonalność
i użyteczność, wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz ochronę środowiska.
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca w wysokości 5 tys.
zł, 3 tys. zł oraz 2,5 tys. zł. Później były one większe (7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł).
W następnym roku poszerzono zakres inicjatyw o drugą kategorię - infrastrukturę
techniczną, wyłaniając w kolejnych latach po sześć gmin. Przeważały w nich projekty dotyczące utworzenia i udostępniania świetlic wiejskich oraz centrów kultury,
a także zagospodarowania terenów na miejsca rekreacyjne.
Tabela 5
Laureaci konkursu „Przyjazna wieś” na Dolnym Śląsku w latach 2009-2014
Rok

2009

Inicjatywa

infrastruktura

infrastruktura
społeczna
2010
infrastruktura
techniczna

infrastruktura
społeczna
2011
infrastruktura
techniczna

infrastruktura
społeczna
2012
infrastruktura
techniczna

Gmina/
organizacja

Projekt

Radków

utworzenie Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej

Świerzawa

rekonstrukcja dachu wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodaro
waniem terenu we wsi Podgórki

Siekierczyn

rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach
pałacowo–parkowych w Zarębie

Świerzawa

remont świetlicy wiejskiej, budowa infrastruktury turystycznej na
bazie zabytkowych kapliczek we wsi Dobków

Radków

utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa
Publicznego w Ścinawce Dolnej

Radwanice

realizowanie zadania aktywnej integracji i aktywizacji zawodowej

Chocianów

rewaloryzacja zabytkowego centrum miasta

Bystrzyca Kłodzka

remont Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie

Stronie Śląskie

budowa kanalizacji sanitarnej Stronie ŚląskieBielice

Radków

rozbudowa zespołu sportoworekreacyjnego w Ścinawce Średniej

Legnickie Pole

budowa przedszkola gminnego w Legnickim Polu

Strzegom

budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

Wąsosz

przygotowanie trasy spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy

Męcinka

adaptacja budynku na świetlicę, modernizacja miejsc postojowych
i chodnika w Męcince

Fundacja Gallen

modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z dostoso
waniem do funkcji muzealnej

Radków

utworzenie Centrum Kulturalno–Sportowo–Rekreacyjnego w Ratnie
Górnym

Długołęka

budowa infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie elektronicznego
obiegu spraw i dokumentów w Urzędzie Gminy wraz z Elektronicznym
Biurem Obsługi Klienta oraz Elektroniczną Skrzynką Podawczą
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Rok

Inicjatywa

infrastruktura
społeczna
2013
infrastruktura
techniczna

2014

infrastruktura
społeczna

infrastruktura
techniczna

Gmina/
organizacja

Projekt

Radków

utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji
w Wambierzycach

Góra

modernizacja świetlicy w miejscowości Ryczeń

Stronie Śląskie

turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji (Stara
Morawa)

Lubań

budowa miejsca do wypoczynku i rekreacji w Henrykowie Lubańskim

Prusice

budowa świetlicy we wsi Brzeźno

Miękinia

budowa hali widowiskowo–sportowej w Miękini.

Świerzawa

remont niecki basenu i zaplecza oraz zagospodarowanie terenu
wokół basenu we wsi Stara Kraśnica

Radwanice

przebudowa biblioteki publicznej wraz z Izbą Pamięci im. Jana Wyży
kowskiego w Sieroszowicach

Góra

budowa Centrum Kulturalno–Sportowego w miejscowości Witoszyce

Świerzawa

warsztaty kulinarne połączone z prezentacją przygotowanych potraw

Źródło: Opracowanie własne po podstawie ogłoszeń o rozstrzygnięciu konkursu
„Przyjazna wieś”, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, dolnoslaskie.ksow.pl

W 2011 r. i 2012 r. do konkursu wprowadzono następną kategorię pn.: infrastruktura ekologiczna. Punktację przyznawano w oparciu m.in. o zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, zgodność z lokalnymi strategiami rozwoju, udział społeczeństwa w planowaniu projektu, wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii oraz podjęcie działań edukacyjnych. Jednakże na Dolnym Śląsku,
w konkursie nie wyłoniono żadnego projektu z tego zakresu.
Do etapu ogólnopolskiego kwalifikowały się projekty, które zajęły pierwsze
miejsce w konkursie regionalnym. W 2010 r. nagrodę zdobyła dolnośląska gmina Chocianów (III miejsce w kategorii „Infrastruktura techniczna”). Natomiast
w czwartej edycji konkursu, zwyciężyła Fundacja Gallen z projektem „Modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z dostosowaniem do funkcji muzealnej” (I miejsce w kategorii „Infrastruktura społeczna”).

5. Piękna Wieś Dolnośląska
Program „Piękna Wieś Dolnośląska” skierowany został do sołectw i gmin, będących jednocześnie uczestnikami „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”, a jego celem było
wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszej wsi i zagrody oraz najlepszego przedsięwzięcia związanego z odnową wsi. Od 2010 r. rozszerzono konkurs o czwartą kategorię, „Najlepszy start w Odnowie Wsi”. Podczas sześciu lat realizowania
konkursu, nagrodzonych zostało 271 wsi ze 172 gmin. Jednorazowo nagradzano
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średnio 45 miejscowości. Najmniejsza ilość wsi brała udział w konkursie w 2011 r.
25 gmin reprezentowanych było wtedy przez 42 wsie. Za najpiękniejszą wieś na
Dolnym Śląsku, uznano w kolejnych latach: Mościsko w gminie Dzierżoniów
(2009 r.), Jaszkowa Górna w gminie Kłodzko (2010 r.), Dobków w gminie Świerzawa (2011 r.), Pęgów w gminie Oborniki Śląskie (2012 r.), Goworów w gminie
Międzylesie (2013 r.), a także Spytków w gminie Zgorzelec (2014 r.). W drugiej
kategorii, wybrano najładniejszą zagrodę we wsiach Wojbórz (gmina Kłodzko),
Gierałtowiec (gmina Złotoryja). W 2011 r. wyróżniono trzy zagrody: Głuchowice i Ołdrzychowice Kłodzkie (gmina Kłodzko) i Przesieka (gmina Podgórzyn).
W 2012 r. wybrano Goworów, w 2013 r. Rościsławice (gmina Oborniki Śląskie),
a w 2014 r. – Dobrocin (gmina Dzierżoniów). Za najciekawsze przedsięwzięcia
uznano m.in. organizację przez gminę Dzierżoniów „Święta Niezapominajki” oraz
koncertu charytatywnego w Ślubowie, festiwalu w Krosnowicach, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przez mieszkańców miejscowości Smreczyna, a także
zakup niezbędnego sprzętu i organizację cyklu treningów łuczniczych w Ścinawce
Średniej w gminie Radków. Nagrodę w kategorii najlepszy start w Odnowie Wsi
przyznano wsiom: Mierczyce (gmina Wądroże Wielkie), Bagno (gmina Oborniki
Śląskie), Czaple (gmina Pielgrzymka), a także Kruków (gmina Żarów).
Wybrane zgłoszenia otrzymały wynagrodzenia pieniężne o łącznej wartości
ponad 200 tys. zł. W 2009 r. nagrody wynosiły 31,5 tys. zł, w 2011 r. – 29,4 tys. zł,
w 2012 r. – 36,5 tys. zł, w 2013 r. – 34,5 tys. zł, a w 2014 r. – 70.5 tys. zł. Jedynie
w 2010 r. zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz kompleksowe inwentaryzacje zasobów kultury materialnej wykonane przez Uniwersytet Wrocławski, oraz
opracowania dotyczące przestrzeni wiejskiej wykonane przez Uniwersytet Przyrodniczy.

6. „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.
Programem uzupełniającym działania podejmowane przez gminy, był konkurs
„Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. Miał on na celu
wspomaganie lokalnych inicjatyw, a skierowany został do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz mieszkańców. Kwota dofinansowania wynosiła od 1 tys.
zł do 5 tys. zł. Jego celem była szeroko pojęta promocja wsi i gmin. Obejmowała
ona wykonanie tablic informacyjnych, drukowanie kalendarzy i materiałów reklamowych, organizację imprez i projektowanie stron internetowych. Pomimo
tego, iż ilość pieniędzy przypadająca na jeden projekt, była dużo mniejsza niż
w poprzednich działaniach, łącznie na 617 projektów beneficjenci uzyskali ponad 2,3 mln zł. W pierwszym roku 39 wniosków otrzymało niemal 145 tys. zł.
O dużej popularności programu świadczyła ilość zakwalifikowanych projektów
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w kolejnym roku. Było ich 101, a na ich realizację przeznaczono cztery razy więcej
pieniędzy, niż poprzednio. Następne dwa lata różniły się znacznie pod względem
liczby wniosków (odpowiednio 77 i 152), ale kwota pozostawała niemal taka sama,
339 tys. zł. W 2013 r. 159 projekty uzyskały wsparcie najwyższe w trakcie trwania inicjatywy, bo prawie 600 tys. zł. Natomiast w 2014 r. spadła liczba zarówno
wniosków jak i kwota ich dofinansowania. Na 89 koncepcji, uzyskano 420 tys. zł.
Wszystkie środki przeznaczono głównie na instalacje informacyjne umieszczane
przy wjeździe do miejscowości lub gminy (tzw. „witacze”), ale również prezentacje produktów lokalnych i potraw świątecznych na jarmarkach lub prowadzenie
szkoleń w zakresie źródeł pozyskiwania środków finansowych.
Projekty zgłaszane były przez fundacje, kluby sportowe i ośrodki kultury, jednostki ochotniczej straży pożarnej, parafie, społeczne stowarzyszenia wiejskie,
towarzystwa miłośników gmin, zespoły folklorystyczne, lokalne grupy działania
i biblioteki (tabela 6). Najwięcej inicjatyw należało do stowarzyszeń. W kolejnych latach realizowania programu stanowiły one średnio niemal 70% wszystkich
wniosków, szczególne pod tym względem były zwłaszcza lata 2012 i 2013. Przeważnie realizowały one zadanie promocji odnowy wsi poprzez organizację imprez
i wydawanie materiałów reklamowych takich jak kalendarze i widokówki. Aktywne były także ośrodki kultury i kluby sportowe. W 2010 r. wdrożyły 30 planów
pod hasłami takimi jak „Integrujmy się” czy „Wieś ludzi aktywnych”. W pozostałych latach było ich znacznie mniej. Wnioski składały również jednostki straży
pożarnej organizując m.in. festyny sportowo-rekreacyjne. Natomiast parafie przeważnie otrzymywały dotację na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Od
2010 r. do programu włączyły się fundacje. Najmniej wniosków w tym konkursie
złożyły biblioteki, zespoły folklorystyczne i lokalne grupy działania.
Tabela 6
Jednostki, które otrzymały dofinansowanie z projektu w latach 2009-2014
Rok

Ośrodki
Jednostki
Lokalne
Towarzystwa
i kluby Parafie straży
Fundacje Zespoły grupy Biblioteki Razem
i stowarzyszenia kultury
sportowe
pożarnej
działania

2009

27

6

1

2

-

-

-

3

39

2010

56

30

-

4

1

2

-

8

101

2011

66

2

3

3

2

1

-

-

77

2012

121

7

3

12

6

1

2

-

152

2013

120

10

6

14

7

-

2

-

159

2014

62

6

5

8

8

-

-

-

89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie list rankingowych projektów w ramach
konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”, Departament
Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
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7. Podsumowanie
Środki unijne, choć zwiększające się w kolejnych latach, nie są wystarczające na
zaspokojenie wszystkich potrzeb gmin, organizacji i lokalnych inicjatyw, szczególnie tych związanych z rozwijaniem niezbędnej infrastruktury i wykorzystaniem
potencjału terenów wiejskich. Gminy oraz jednostki je wspomagające, wymagają
wciąż rosnących nakładów na wydatki inwestycyjne, bez których niemożliwy jest
rozwój zarówno samych jednostek, jak i regionu. Brak środków oznacza zahamowanie inicjatyw i działalności na rzecz pobudzania postępu społeczno-gospodarczego
oraz wzrostu dobrobytu. Z tego powodu, ważne jest inicjowanie i zachęcanie do
nowych przedsięwzięć, pobudzanie, wspieranie i rozwijanie szeroko pojętej przedsiębiorczości mieszkańców, bez których programy rozwoju będą miały małe szanse
na realizację [Kłodziński 2004, 9]. Stopień ich aktywności ma decydujący wpływ
na pozyskiwanie nowych funduszy, wprowadzanie zmian w regionie oraz utrzymanie procesu przeobrażenia wsi w bardziej przyjazną, ekologiczną i nowoczesną.
Otwarcie programów i konkursów skierowanych przede wszystkim do jednostek
samorządowych i organizacji, zaktywizowały działania podejmowane przez dolnośląskie gminy. Ukazały jednocześnie głęboką potrzebę pozyskiwania dodatkowych
źródeł i form finansowania inwestycji, których wcześniej budżet jednostek nie mógł
pokryć. Dzięki środkom z pomocy unijnej i krajowej, zaspokajane były nie tylko
rosnące potrzeby mieszkańców, ale również całej gminy. Stopniowo zwiększano też
atrakcyjność terenów wiejskich. Możliwości płynące z brania udziału w projektach
uwypukliły także to, iż na wsi wciąż rosła liczba liderów i poziom zaangażowania
ludności, działających w celu polepszenia środowiska, w którym żyją. Mieszkańcy
i władze lokalne aktywnie brały udział nawet w programach oferujących stosunkowo niewielkie kwoty. Przykładem na to, iż pomimo ograniczonych środków, można
nadal podejmować określone działania był projekt „Przedsięwzięcia promujące ideę
Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. W ciągu sześciu lat, podjęto się zrealizowania 617 operacji. Ich łączna wartość przekroczyła 2 mln zł. Podobnie było z dwoma kolejnymi
konkursami - doraźnymi i niewielkimi pod względem wysokości dotacji. Wzbudzały one duże zainteresowanie, a ich podstawowym atutem była mniejsza trudność
w wypełnianiu wniosków [Cetner, Żok 2011, 45]. Miały one za zadanie wyróżnić
inicjatywy obejmujące zarówno realizowanie przedsięwzięć, ale i troskę oraz dbanie
o teren wsi. W programie „Piękna wieś dolnośląska” 271 wsi z 172 gmin otrzymało
nagrody pieniężne o wartości ponad 200 tys. zł oraz nagrody rzeczowe. Wygrane
o najwyższej kwocie 7 tys. zł, gminy i organizacje uzyskiwały również z projektu
„Przyjazna wieś”.
Programy ukazały także chęć społecznej solidarności i skupiania się mieszkańców dla osiągnięcia tego samego celu w towarzystwa, stowarzyszenia i fundacje.
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Wspólnoty te, uczyły się skutecznie działać i wykorzystując lokalne zasoby, przyczyniały się do rozwiązywania problemów konkretnej wsi. Budowany w ten sposób
kapitał społeczny, był podstawą do realizowania kolejnych zadań. Razem z pozostałymi jednostkami, gminami, bibliotekami, ośrodkami kultury i sportu z unijnego
budżetu programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 pozyskano 225 mln
zł na 1047 projektów. Natomiast z tzw. „Małej odnowy wsi” realizowanej z budżetu
województwa, dolnośląskim gminom wypłacono ponad 16 mln zł. W inicjatywach
tych, należy również podkreślić różnorodność projektów oraz pomysłowość wnioskodawców na wprowadzanie zmian w ich miejscach zamieszkania.
Kapitał pochodzący z analizowanych programów wykorzystano do budowy,
przebudowy i modernizacji budynków użytku publicznego, zbudowano nowoczesne i bezpieczne place zabaw, zapewniono dostęp ludności do dobrze wyposażonych świetlic oraz bibliotek, zmodernizowano infrastrukturę, odbudowano
chodniki, przystanki autobusowe, skwery i zbiorniki wodne. Inwestowano również w obiekty związane z turystyką i rekreacją, a także w rewitalizację i ochronę
zabytkowych budynków – szczególnie kościołów i pałaców. Sfinansowano zakup strojów i instrumentów muzycznych dla ludowych zespołów pieśni i tańca
oraz wyróżniano inicjatywy obejmujące zarówno realizowanie przedsięwzięć, jak
i troskę oraz dbanie o teren wsi. Oprócz wymiernych środków w postaci zmiany
otoczenia, uzyskiwano również korzyści ważne w dłuższej perspektywie czasowej w postaci integracji społecznej. Dzięki programom zmianie uległo podejście
mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz regionu, jak również ich świadomość
możliwości płynących z własnych inicjatyw oraz poczucie odpowiedzialności za
swoje środowisko [Wijatyk, Czyszczoń 2011, 50].
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza podstawowych programów i konkursów skierowanych do
gmin oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy warunków życia na dolnośląskiej
wsi. Związane one zostały z ideą odnowy terenów wiejskich, a finansowanie pochodziło
zarówno z dotacji unijnych jak i regionalnych. Omówiona została również rola i udział
jednostek samorządowych oraz inicjatyw społecznych w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w dostępie do obiektów użyteczności publicznej, takich jak świetlice i biblioteki, rozwojem infrastruktury i zaplecza
turystycznego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
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SUM M A RY

The objective of the study is to analyze basic programs and competitions addressed to
communes and non-governmental organizations to encourage improvements living conditions in rural areas in Lower Silesian. Programmes have been associated with the idea
of rural renewal, and funding came from EU and regional subsidies. The article describes
the role and participation of local government units and social initiatives in raising funds
for projects related to meeting the needs of the members of the community in access to
public facilities such as community centers or libraries, development of infrastructure and
tourist facilities and cultural heritage protection.
e-mail: adriana.merta-staszczak@pwr.edu.pl

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2015

33

SŁAWOMIR ZAWISZA, KAMILA BUCZKOWSKA1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie

OCENA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE INNYCH
REGIONÓW POLSKI
Nadesłany: 30.06.2015

Zaakceptowany do druku: 27.09.2015

1. Wstęp
Przemiany gospodarcze po 1989 roku oraz wstąpienie w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku były najważniejszymi etapami w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, a jednocześnie wyznaczały nowe tendencje przekształceń sektora rolnego
oraz obszarów wiejskich ostatnich dziesięcioleci. Włączenie w system globalnej
gospodarki oraz dostosowywanie się do wymogów związanych z przygotowaniem
do funkcjonowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE ujawniło kilka zasadniczych różnic pomiędzy agrobiznesem Polski i krajów rozwiniętych gospodarczo, znacznie dłużej poddanych regułom gospodarki rynkowej.
Do najważniejszych problemów obszarów wiejskich można było zaliczyć: rozdrobnienie agrarne, tradycyjne i nisko zmechanizowane techniki produkcji, niską
specjalizację gospodarstw rolnych oraz jawne i ukryte bezrobocie. Czynniki te
niewątpliwie przyczyniały się do zubożenia ludności wiejskiej [Sikora 2012]. Według danych GUS struktura agrarna Polski polepsza się, gdyż w 2005 roku gospodarstwa o areale do 5 ha stanowiły 71%, natomiast w 2012 liczba ta spadła do 53%.
Jednak w stosunku do najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw Unii Europejskiej wynik ten jest nadal wysoki, np.: Austria – 32%, Francja – 27%, Niemcy –
9% [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013]. Rozwiązanie problemów tkwi w aktywizacji społeczno-gospodarczej tych terenów. Przemiany strukturalne wymagają
zagospodarowania produktów rolniczych oraz tworzenia zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich o zróżnicowanych funkcjach działalności [Wiatrak 2000].
1 Wkład pracy: Sławomir Zawisza – 50%, Kamila Buczkowska – 50%.
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Już w latach dziewięćdziesiątych, na początku okresu przemian w Polsce, opracowano strategie i założenia rozwoju dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, które zaowocowały nowym podejściem, polegającym na zrozumieniu, że dla
obszarów wiejskich równie ważne jak rolnictwo są także inne działy gospodarki,
tworzące nowe miejsca pracy w zawodach pozarolniczych, czy też związanych
z rolnictwem i jego otoczeniem [Kłodziński 2010]. Dzięki temu następują przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich, prowadzące do redukowania
roli rolnictwa oraz wzrostu znaczenia innych działów gospodarki. Jednym z objawów tych procesów jest rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
w tym aktywności agroturystycznej ludności prowadzącej gospodarstwa rolne.
Od lat zauważane są tendencje do poszukiwania dodatkowych dochodów przez
rolników dzięki oferowaniu usług agroturystycznych. Lokalne władze samorządowe również dostrzegają szanse w rozwoju turystyki wiejskiej, chociaż zbyt często
pozostają one w strategiach wielu gmin jako pożądane kierunki, które nie zawsze
są realizowane [Wiatrak 2013]. Z badań wynika, że główne wsparcie gmin polega
na podejmowaniu działań promocyjnych, poprawianiu zagospodarowania gminy
i podnoszeniu jej atrakcyjności poprzez inwestycje w infrastrukturę [Karbowiak
2013]. Efektem jest stały wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych we wszystkich województwach oraz liczby miejsc noclegowych, za wyjątkiem świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego [Karbowiak 2014]. Turystyka wiejska oraz działalność agroturystyczna od początku jej intensywnego rozwoju jest przedmiotem
zainteresowania badaczy, co znajduje swój wyraz w różnych raportach i publikacjach z badań [Drzewiecki 2001; Sznajder, Przezbórska 2006; Prus, Ratkowska
2006; Jalinik, Ziółkowska 2007; Sikorska-Wolak 2008].

2. Metodyka, cel i organizacja badań
Badania zostały wykonane na przełomie roku 2014 i 2015. Przeprowadzono analizę aktualnego stanu agroturystyki w Polsce na podstawie dokumentów i materiałów, takich jak roczniki statystyczne, strategie rozwoju oraz informacje pochodzące ze stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Turystyki. Celem badań było dokonanie
oceny działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z innymi regionami kraju oraz głównych uwarunkowań wpływających
na taką aktywność. Analizy dotyczyły głównie okresu od roku 2010 do 2015, a dla
porównania umieszczono także dane liczbowe z lat 1998-2007.
Województwo kujawsko-pomorskie powstało w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Powierzchnię 18 tys. km2 zamieszkuje ponad 2 mln ludności. Zarówno pod względem ludności, jak i powierzchni województwo zajmuje
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10 miejsce w Polsce. Województwo dzieli się na 19 powiatów. Posiada najważniejsze urzędy zlokalizowane w dwóch miastach: w Bydgoszczy znajduje się siedziba
wojewody, a w Toruniu – siedziba sejmiku województwa i marszałka. Największe
miasta regionu to w kolejności: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław [Internet 1].

3. Wyniki badań
Dokładna analiza stanu liczbowego gospodarstw agroturystycznych w Polsce jest
nieco utrudniona, z uwagi na brak szczegółowych danych. Spowodowane jest to
przede wszystkim faktem, iż agroturystykę można prowadzić w dwojaki sposób. Po
pierwsze: bez konieczności rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej. Z takiej
możliwości korzystają rolnicy, którzy wynajmują do 5 pokoi. Po drugie: z koniecznością rejestracji działalności, jeżeli prowadzona jest na szerszą skalę. Statystyki prowadzone przez GUS obejmują gospodarstwa agroturystyczne dysponujące 10 i więcej miejscami noclegowymi. Stąd wynikają różnice w zestawieniach statystycznych,
gdyż trudno jest uchwycić te mniejsze gospodarstwa agroturystyczne. Najbardziej
szczegółowe badania zostały ostatni raz przeprowadzone w 2007 roku przez Instytut
Turystyki. O zmianach na rynku usług agroturystycznych świadczą dane ogólnej
liczby obiektów w Polsce. W latach 1998-2007 liczba ta wzrosła prawie 15-krotnie,
świadcząc o rosnącej popularności tej formy wypoczynku (tabela 1). W latach 20102015 podane liczby gospodarstw agroturystycznych są natomiast znacznie mniejsze
i obejmują zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wykazują jednak także tendencję wzrostową – z 346 w 2010 roku do 811 w 2015 roku (tabela 2).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 rok, kwatery agroturystyczne obejmowały 7,2% wszystkich obiektów noclegowych w zarejestrowanych
kwaterach turystycznych (rysunek 1). Duża część działalności agroturystycznej
może wszakże w tych oficjalnych statystykach mieścić się w kategorii pokoi gościnnych/kwater prywatnych, które stanowiły 17,1% wszystkich obiektów. Dane statystyczne wskazują, że w pierwszym półroczu 2014 roku w pokojach gościnnych oraz
gospodarstwach agroturystycznych, które dysponowały przynajmniej 10 miejscami noclegowymi, przyjęto 227,1 tys. gości, w tym 18,1 tys. z zagranicy. Udzielono
707,6 tys. noclegów, w tym 129,5 tys. w kwaterach agroturystycznych. Należy zwrócić uwagę, że pierwsze półrocze obejmuje miesiące niewakacyjne – od stycznia do
czerwca, zatem okres, w którym odnotowuje się największy ruch turystyczny (lipiec
i sierpień) nie jest w tych statystykach uwzględniony [Internet 2]. Jak wynika z danych statystycznych (tabela 3) w I półroczu 2014 roku zwiększyła się liczba turystów
korzystających z zakwaterowania w hotelach oraz kwaterach agroturystycznych.
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Liczba kwater agroturystycznych w Polsce w latach 1998-2007
Rok

Liczba kwater agroturystycznych

Tabela 1

Liczba miejsc noclegowych

1998

608

5509

1999

775

7172

2000

808

8133

2001

1073

11188

2002

898

9557

2003

3323

32885

2004

4052

40635

2005

6550

64075

2006

7214

70300

2007

8790

87144

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zawadka 2010.

Rysunek 1
Struktura turystycznych obiektów noclegowych według GUS
stanu w dniu 31 lipca 2012 r.

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013.
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Tabela 2
Liczba kwater agroturystycznych i miejsc noclegowych w gospodarstwach
agroturystycznych w Polsce w latach 2010-2015 według danych GUS
Rok

Liczba kwater agroturystycznych

Liczba miejsc noclegowych

2010

346

5672

2011

582

9281

2012

683

11124

2013

800

12771

2014

804

12810

2015

811

13351

Źródło: Internet 2.

Tabela 3
Liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych
w I półroczu 2013 i 2014 roku według danych GUS
Turystyczne obiekty noclegowe
Ogółem

I półrocze 2013

I półrocze 2014
w tys.

10 439,7

Zmiana w%

11 202,5

107,3

Obiekty hotelowe  razem

7 887,6

8 586,0

108,9

Hotele

6 700,0

7 451,0

111,2

Motele

137,6

110,1

80,0

Pensjonaty

177,3

175,1

98,8

Inne obiekty hotelowe
Pozostałe obiekty  razem
W tym kwatery agroturystyczne

872,8

849,8

97,4

2 552,1

2 616,4

102,5

39,5

42,5

107,6

Źródło: Internet 2.

Ważnym aspektem jest również rozmieszczenie przestrzenne gospodarstw
agroturystycznych w Polsce. Analizując dane Instytutu Turystyki z 2007 roku, zaobserwować można znaczne zróżnicowanie w liczbie tych obiektów w poszczególnych województwach. Najwięcej jest ich w województwach dysponujących atrakcyjnym otoczeniem przyrodniczym, zachęcającym turystów do odwiedzania tych
terenów. Najwięcej obiektów agroturystycznych w 2007 roku zanotowano w województwie małopolskim (1590), kolejno w województwie podkarpackim (1074)
i warmińsko-mazurskim (869). Są to województwa szczególnie atrakcyjne pod
względem turystycznym. Ponadto w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim występował duży odsetek osób bezrobotnych, stąd możliwe większe
zainteresowanie dodatkowymi źródłami dochodu. Najmniej gospodarstw agro-
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turystycznych występuje natomiast w województwach: opolskim (112), lubuskim
(164) oraz łódzkim (167). Są to obszary o stosunkowo niskich walorach turystycznych w stosunku do pozostałych województw (rysunek 2).
Rysunek 2
Kwatery agroturystyczne w Polsce w 2007 roku według województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki.

Działalność agroturystyczna w województwie kujawsko-pomorskim nie wyróżnia się szczególnie na tle innych województw. Pod względem liczby gospodarstw agroturystycznych zajmowało dopiero 13 miejsce (rysunek 2). Wynika to
także z faktu, że województwo kujawsko-pomorskie nie jest liderem pod względem liczby turystów korzystających z noclegów, bowiem zajmuje 10 miejsce w kraju (rysunek 3). Jednak nieco lepiej sytuacja wygląda, jeśli pod uwagę weźmiemy
liczbę noclegów udzielonych turystom. Z danych statystycznych wynika, że najwięcej noclegów w I półroczu 2014 roku udzielono w województwach: małopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim, śląskim
i kujawsko-pomorskim (tabela 4). Województwo kujawsko-pomorskie znalazło się
w tym zestawieniu na 7 miejscu w kraju – 5,3% noclegów udzielonych w obiektach
turystycznych w skali kraju. Najnowsze dane dotyczące liczby gospodarstw i kwater agroturystycznych, uzyskane na podstawie statystyk z lipca 2015 roku, potwierdzają wcześniejsze wyniki i miejsce województwa kujawsko-pomorskiego wśród
innych regionów kraju (tabela 5). Województwo kujawsko-pomorskie wykazuje
jednak duży potencjał turystyczny, a co się z tym wiąże, także agroturystyczny.
Najważniejszymi czynnikami wskazującymi na potencjał agroturystyczny są: walory przyrodnicze i kulturowe obszaru województwa, udział w strukturze gospodarstw o małym areale co utrudnia utrzymanie się wyłącznie z produkcji rolniczej,
średniej klasy gleby ograniczające rozwój działalności tylko rolniczej, odsetek osób
bezrobotnych skłaniający do poszukiwania dodatkowych dochodów.

Ocena działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim ...

39

Rysunek 3
Liczba turystów korzystających z noclegów
w I półroczu 2014 r. według danych GUS według województw

Źródło: Internet 2.

Tabela 4
Noclegi udzielone w obiektach turystycznych w I półroczu 2014 roku
według danych GUS
Województwo

Turyści ogółem

Dolnośląskie

w tys.
2 880,4

%
10,4

Kujawskopomorskie

1 481,8

5,3

Lubelskie

698,4

2,5

Lubuskie

444,2

1,6

Łódzkie

980,7

3,5

Małopolskie

4 591,6

16,6

Mazowieckie

3 105,2

11,2

269,0

1,0

1 032,3

3,7

420,1

1,5

Pomorskie

2 295,4

8,3

Śląskie

2 104,7

7,6

653,8

2,4

Warmińskomazurskie

1 041,8

3,8

Wielkopolskie

1 322,8

4,8

Zachodniopomorskie

4 411,8

15,9

27 733,7

100,0

Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

Świętokrzyskie

Ogółem

Źródło: Internet 2.
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Tabela 5
Obiekty i kwatery agroturystyczne w Polsce według danych GUS
(stan z lipca 2015 roku)
Województwo
Dolnośląskie

Kwatery agroturystyczne
ogółem
67

Miejsca noclegowe

na wsi

ogółem

na wsi

62

1160

1044

Kujawskopomorskie

23

22

440

424

Lubelskie

30

25

446

372

Lubuskie

23

20

378

316

Łódzkie

24

24

381

381
1481

Małopolskie

96

92

1553

Mazowieckie

41

41

689

674

Opolskie

16

16

220

220
1033

Podkarpackie

67

64

1089

Podlaskie

61

57

903

857

Pomorskie

88

86

1523

1485

Śląskie

43

39

832

766

Świętokrzyskie

40

37

581

532

Warmińskomazurskie

88

83

1351

1288

Wielkopolskie

69

67

1210

1168

Zachodniopomorskie

35

31

595

548

811

766

13351

12589

Ogółem

Źródło: Internet 2.

Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła w styczniu
2014 roku 18,8%. W skali kraju gorzej wypadło tylko województwo warmińsko-mazurskie (22,4%). Agroturystyka mogłaby być zatem alternatywnym źródłem
dochodów i przyczyniać się do zmniejszania bezrobocia wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.
Struktura agrarna i jakość gleb województwa kujawsko-pomorskiego mogą
być czynnikiem determinującym rozwój agroturystyki. Znaczny odsetek gleb
w województwie to gleby IV, V i VI klasy – co jednak nie jest wyjątkiem w skali
całej Polski. W regionie występują także spore obszary gleb klasy III oraz II i I.
Jak wskazują dane GUS, rolnictwo regionu należy do ścisłej czołówki w kraju.
Struktura agrarna województwa, w stosunku do innych województw, jest stosunkowo dobra, gdyż najwięcej gospodarstw (ok. 40%) mieści się w przedziale 5,00
– 14,99 ha (rysunek 4). W dalszym ciągu jednak duża część, bo ok. 30% to małe
gospodarstwa do 5 ha, w których ze względu na niską opłacalność produkcji rolniczej, użytkownicy powinni szukać dodatkowego źródła dochodu. Tym dodatkowym źródłem mogłaby być agroturystyka.
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Rysunek 4

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013.

Najważniejszymi czynnikami determinującymi rozwój agroturystyki w województwie kujawsko-pomorskim są walory przyrodnicze i kulturowe. Mimo, iż
województwo położone jest na nizinach, to ze względu na ostatnie zlodowacenie,
posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. W krajobrazie przeważają równiny
(Bory Tucholskie, Równina Inowrocławska, Wysoczyzna Świecka), pojezierza
(Kujawskie, Gnieźnieńskie, Brodnickie, Iławskie, Dobrzyńskie, Chełmińskie),
doliny dużych rzek (Wisły, Noteci, Brdy i Drwęcy). Charakterystyczny dla tego
obszaru jest także największy w Polsce zwarty, kompleks leśny – Bory Tucholskie.
Najwięcej jezior występuje na Pojezierzu Gnieźnieńskim, a wśród nich znane Jezioro Gopło. Na terenie województwa znajduje się największy sztuczny zbiornik
wodny – Jezioro Włocławskie, powstały w wyniku spiętrzenia Wisły. Dorzecza
Wisły i Odry, na których pograniczu leży województwo, połączone są ze sobą
dwoma kanałami Bydgoskim i Noteckim. Na najcenniejszych terenach zostały
utworzone parki krajobrazowe: Tucholski, Wdecki, Brodnicki, Krajeński, Nadgoplański, Górznieńsko-Lidzbarski, Nadwiślański, Chełmiński oraz Gostynińsko-Włocławski (rysunek 5).
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Rysunek 5
Parki krajobrazowe w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło: Internet 1.

Województwo kujawsko-pomorskie posiada także liczne atrakcje dla odwiedzających ten region. Na terenie województwa występują Certyfikowane Produkty Turystyczne przyznawane przez Polską Organizację Turystyczną, a mianowicie:
 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie,
 Miasto Zakochanych w Chełmnie,
 Żywe Muzeum Piernika w Toruniu,
 Fort IV w Toruniu,
 Wenecka Noc z Parowozami w Wenecji,
 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE w Bydgoszczy
 Planetarium w Toruniu,
 Wyspa Młyńska Wyspą Kultury w Bydgoszczy,
 Szlak Piastowski.
Poza wyżej wymienionymi, na szczególną uwagę zasługują również, m.in.:
 Starówka w Toruniu,
 Spichlerze nad Brdą w Bydgoszczy,
 Zespół Pałacowo-Parkowy w Lubostroniu,
 Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku,
 Ośrodek i Muzeum Fryderyka Chopina w Szafarni,
 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu,
 Zamek Krzyżacki w Świeciu,
 Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim,
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Mysia Wieża w Kruszwicy,
Uzdrowisko i tężnie w Ciechocinku,
 Uzdrowisko Wieniec Zdrój,
 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji,
 Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi,
 Kalwaria Pakoska w Pakości [Internet 3].
Wszystkie wymienione czynniki determinują rozwój agroturystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Z danych uzyskanych w Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie wynika, że pod koniec 2014 roku
były 363 kwatery agroturystyczne. Biorąc pod uwagę dane z 2007 roku (rysunek 2), liczba ta wzrosła o 30 kwater. Z rozkładu działalności agroturystycznej
w poszczególnych powiatach wynika, że największe nagromadzenie gospodarstw
agroturystycznych występuje w powiecie tucholskim – 85. Jest to związane przede
wszystkim z największym kompleksem leśnym – Borami Tucholskimi oraz licznymi jeziorami w tym powiecie. Kolejne miejsca zajmują: powiat świecki – 44,
brodnicki – 33, bydgoski – 29 oraz żniński – 27 gospodarstw agroturystycznych
(rysunek 6).
Rysunek 6
Liczba gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach
województwa kujawsko-pomorskiego



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z KPODR w Minikowie.
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4. Podsumowanie
Po zmianach ustrojowych w 1989 roku, pojawiła się konieczność przystosowania się do nowego systemu gospodarki rynkowej, która zastąpiła gospodarkę centralnie planowaną. Wielkim wyzwaniem i przełomem dla rolników było również
przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. Włączenie do Wspólnoty wymagało przystosowania się do zasad i wymogów Wspólnej Polityki Rolnej. Coraz
mniej opłacalna produkcja rolnicza w gospodarstwach o małej powierzchni, stała się motywacją do poszukiwania przez rolników dodatkowego źródła dochodu
i postaw przedsiębiorczych. Jedną z zalecanych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich była zawsze agroturystyka.
Zebranie danych liczbowych dotyczących agroturystyki było utrudnione, gdyż
ewidencji nie podlegały wszystkie gospodarstwa agroturystyczne. Te, które stanowiły tylko dodatkowe źródło dochodu, obok głównej produkcji rolnej, nie musiały być objęte ewidencją. W istniejących statystykach występują rozbieżności dotyczące potencjału agroturystycznego, wynikające z przepisów umożliwiających
prowadzenie agroturystyki na małą skalę (do 5 pokoi) bez konieczności rejestrowania w ewidencji działalności gospodarczej. Dane z 2007 roku, w stosunku do
tych z 2015 znacznie różniły się liczbowo, co świadczyło o zmianie sposobu klasyfikacji tych obiektów. Wynikało z nich także, że popularność tej formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z roku na rok sukcesywnie się zwiększała.
Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych uzależnione było przede
wszystkim od atrakcji przyrodniczo-kulturowych, a co za tym idzie - liczby turystów odwiedzających badany region kujawsko-pomorski. Był to główny czynnik
determinujący ten rodzaj działalności na obszarach wiejskich. Potencjał rolniczy
województwa powoduje, że jest ono predysponowane do rozwoju działalności
rolniczej. Z badań wynika również, że województwo kujawsko-pomorskie posiada walory przyrodnicze i obiekty, które warte są uwagi i zainteresowania ze strony
turystów, co może stanowić podstawę dla rozwijania działalności agroturystycznej, zwłaszcza w gospodarstwach o mniejszym potencjale rozwoju produkcji rolniczej, położonych na obszarach atrakcyjnych turystycznie.
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SŁAWOMIR ZAWISZA, KAMILA BUCZKOWSKA
OCENA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, rozwój, agroturystyka, województwo kujawsko-pomorskie
STRESZCZENIE

W pracy dokonano oceny działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Analizy zostały wykonane na przełomie 2014 oraz 2015 roku i dotyczyły lat
2010-2015, z uwzględnieniem danych porównawczych z okresu 1998-2007. Z badań wynika, że województwo kujawsko-pomorskie posiada walory przyrodnicze i obiekty turystyczne, które warte są uwagi i zainteresowania ze strony turystów. Jednak pod względem
liczby gospodarstw agroturystycznych zajmuje dopiero 13 miejsce w kraju oraz 10 miejsce pod względem liczby turystów korzystających z noclegów w ogóle. Potencjał rolniczy
województwa powoduje, że jest ono predysponowane do rozwoju działalności rolniczej.
Jednocześnie na terenach atrakcyjnych turystycznie, w mniejszych gospodarstwach, można wykorzystać te walory do uzyskiwania dodatkowych dochodów dzięki przyjmowaniu
turystów. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej gospodarstw agroturystycznych występuje w powiatach: tucholskim (85), świeckim (44), brodnickim (33), bydgoskim (29) i żnińskim (27).
SŁAWOMIR ZAWISZA, KAMILA BUCZKOWSKA
EVALUATION OF AGRI-TOURIST ACTIVITIES IN KUYAVIAN-POMERANIAN
VOIVODESHIP IN COMPARISON WITH OTHER REGIONS OF POLAND

Keywords: rural areas, development, agri-tourist, Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship
A B S T R AC T

The article presents evaluation of agri-tourist activities in Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship the analyses were performed at the turn of 2014 and 2015 and they cover the
yeras 2010-2015, including comparative data from 1998-2007.The results of investigations
show that in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship there are many areas of natural value
with tourist objects which are worth interest and attention of visitors. However, in terms
of the number of agri-tourist farms the province is only on the 13th position in Poland
and 10th position in terms of the number of tourists who use accommodation, altogether.
Due to the agricultural potential of the province it is predisposed to development of agricultural activities. At the same time, these natural values can be used by smaller farms to
make additional profits by accommodating tourists. The majority of agri-tourist farms in
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship can be found in the following districts: tucholski (85),
świecki (44), brodnicki (33), bydgoski (29) and żniński (27).
e-mail: zawisza@utp.edu.pl
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1. Wstęp
Celem działalności gospodarstwa rolnego jest uzyskanie nadwyżki ekonomicznej
w postaci dochodu, będącego z jednej strony źródłem inwestycji w gospodarstwie
rolnym, a z drugiej opłatą pracy własnej, wyznaczając przy tym poziom życia rolnika i jego rodziny. Wartość dochodu uzależniona jest zarówno od czynników
zewnętrznych, głównie rynkowych i politycznych, jak i wykorzystania posiadanych przez gospodarstwo rolne czynników produkcji [Sadowski 2010, 75]. Gołaś
i Kozera [2008, 74] słusznie twierdzą, że „efektywność wykorzystania ziemi, pracy i kapitału jest współcześnie jednym z głównych czynników przesądzających
o zdolnościach konkurencyjnych w skali międzynarodowej i globalnej”. Zdolność
do konkurowania nabrała szczególnego znaczenia po akcesji do Unii Europejskiej,
gdy polskie rolnictwo będąc uczestnikiem jednolitego rynku musi dostosować się
i sprostać konkurencji ze strony pozostałych państw członkowskich UE. Konkurencyjność zasobowa polskiego rolnictwa, w odniesieniu do rolnictwa UE, jest bardzo
istotna ze względu na to, że polskie rolnictwo jest ważnym elementem struktury
rolnictwa UE [Poczta, Siemiński 2010, 15]. Istotnym zatem staje się ciągłe monitorowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji, zarówno na poziomie
całego kraju, jak również na poziomie poszczególnych regionów, gdyż zaobserwowano istotne różnice przestrzenne poziomu rolnictwa, które oddziałują na potencjał wytwórczy i efektywność gospodarstw rolnych [Kołodziejczak 2008, 271-277].
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Odwołując się również do założeń polityki regionalnej Unii Europejskiej, która
koncentruje się na działaniach skierowanych w stronę wzrostu konkurencyjnego
regionów, niwelowania dysproporcji między regionami [Góral 2014, 28- 35], postanowiono określić efektywności wykorzystania czynników produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych przy uwzględnieniu regionów FADN i typów
rolniczych gospodarstw, będących jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji
gospodarstw rolnych stosowanym przez FADN. Zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji – na poziomie regionalnym – może skłaniać do
bardziej pogłębionego diagnozowania stanu rozwoju gospodarstw indywidualnych.
Uzasadnia to podjęcie badań dotyczących efektywności wykorzystania czynników
produkcji w ujęciu regionalnym.

2. Materiał i metoda
Spośród 12 322 gospodarstw rolnych stanowiących reprezentatywną próbę dla
pola obserwacji Polskiego FADN, umownie nazwanymi towarowymi1, do badań
empirycznych wykorzystano dane z indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN2 w 2013 roku. Gospodarstwa wybrane do badań pogrupowano według regionów FADN: Pomorze i Mazury,
Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. Ze względu
na możliwe różnice w efektywności wykorzystania czynników produkcji w zależności od nastawienia produkcyjnego gospodarstw uwzględniono ich typ rolniczy,
wykorzystując przy tym standardową klasyfikację gospodarstw rolnych w FADN
– TF8. Dla celów analitycznych wykorzystano próbę 12 117 gospodarstw rolnych.
Zgodnie z obowiązującą zasadą poufności danych FADN nie opublikowano wyników badań dla grup liczących mniej niż 15 gospodarstw, a więc w przypadku badania dla gospodarstw specjalizujących się w uprawach ogrodniczych w regionie
Pomorze i Mazury.
Efektywność wykorzystania czynników produkcji scharakteryzowano za pomocą sześciu wskaźników:
 produktywności ziemi – wartości produkcji/hektar użytków rolnych,
 ekonomicznej wydajności pracy – wartości produkcji/osobę pełnozatrudnioną ogółem,
1 W polu obserwacji FADN wyznaczonym według SO znajdują się gospodarstwa towarowe,
które wytwarzają w danym regionie lub państwie, co najmniej 90% wartości standardowej produkcji (SO) [Goraj, Olewnik 2011, 9]. SO (ang. Standard Output) standardowa produkcja; parametr
ekonomiczny wyrażający siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych; od roku obrachunkowego 2010
stosowany do klasyfikacji gospodarstw rolnych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych.
2 Podstawa prawna: Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Więcej informacji na temat Polskiego FADN można znaleźć na: www.fadn.pl
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produktywności na 100 zł aktywów ogółem – wartości produkcji *100/aktywa ogółem,
 dochodowości ziemi – dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego/hektar
użytków rolnych,
 dochodowości pracy własnej – dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego/osobę pełnozatrudnioną pracy własnej,
 dochodowości aktywów – dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego*100 /aktywa ogółem.
Przeprowadzone badanie miało z założenia charakter statyczny. Z uwagi na cel
pracy, który wskazywał uwzględnienie specyfiki gospodarstw rolnych oraz regionów FADN, tym samym determinował zakres artykułu, badanie produktywności
i dochodowości w ujęciu dynamicznym niewątpliwie może stać się kontynuacją
niniejszych badań.


3. Ogólna charakterystyka badanych gospodarstw
Badaniem objęto 1 823 gospodarstwa rolne regionu Pomorze i Mazury, 4 367
regionu Wielkopolska i Śląsk, 4 498 Mazowsze i Podlasie oraz 1 429 z regionu
Małopolska i Pogórze. Wśród gospodarstw znajdujących się w próbie poddanej
badaniu we wszystkich regionach dominowały gospodarstwa typu mieszanego
oraz gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych, a w przypadku regionu Mazowsze i Podlasie gospodarstwa nastawione na chów krów mlecznych.
Największy odsetek gospodarstw z uprawami polowymi wystąpił na Pomorzu
i Mazurach stanowiąc 33% ogólnej liczby gospodarstw w tym regionie, natomiast
typu „Mieszane” w Wielkopolsce i na Śląsku (40%). W chowie krów mlecznych
przodowało Mazowsze i Podlasie (33%), natomiast w chowie zwierząt ziarnożernych – Wielkopolska i Śląsk (10%). Największy udział gospodarstw ogrodniczych
i z uprawami trwałymi w ujęciu regionalnym był w regionie Małopolska i Pogórze.
Produkcja rolnicza wymaga zastosowania czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału. Współcześnie wyróżniany jest także czwarty czynnik: intelektualny
[Woś, Tomczak 1983, 92]. W badaniach ograniczono się do zbadania zasobów
ziemi, pracy i kapitału, które według Poczty „w dużej mierze determinują możliwości rozwojowe rolnictwa” [Poczta 2003].
Największymi pod względem wielkości ekonomicznej były gospodarstwa
znajdujące się w regionie Wielkopolska i Śląsk oraz Pomorze i Mazury, natomiast
na drugim biegunie znalazły się regiony Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska
i Pogórze. Biorąc pod uwagę typ rolniczy, najsilniejsze ekonomicznie okazały się
gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt ziarnożernych, a najsłabsze
ekonomicznie były gospodarstwa o typie rolniczym „Zwierzęta trawożerne” (region A i C) oraz „Uprawy trwałe” (region B i D).
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Struktura badanych gospodarstw według typów rolniczych
i regionów FADN

Wykres 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstw będących w polu
obserwacji Polskiego FADN w roku 2013 wyniosła 20,3 ha [Floriańczyk i in.
2014, 45]. W poddanych badaniu gospodarstwach powierzchnia użytków rolnych
mieściła się w przedziale od 26,2 ha (region Małopolska i Pogórze) do 55,3 ha
(Pomorze i Mazury). W obrębie poszczególnych typów rolniczych w analizowanym okresie największą powierzchnią użytków rolnych we wszystkich regionach
charakteryzowały się gospodarstwa o typie rolniczym „Uprawy polowe”, a najmniejszą gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych. Badane
gospodarstwa użytkowały zarówno grunty własne, jak i dodzierżawione. Gospodarstwa regionu Małopolska i Pogórze dzierżawiły prawie 50% użytków rolnych,
co mogło wynikać z rozdrobnionej struktury agrarnej gospodarstw południowej
części Polski i próbę jej poprawy poprzez dzierżawę ziemi. W regionie D najwięcej
dzierżawiły gospodarstwa nastawione na chów zwierząt trawożernych, natomiast
w pozostałych regionach gospodarstwa o typie „Uprawy ogrodnicze”.
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Poziom zaangażowania nakładów pracy ogółem był zbliżony. Nakłady te zmieniały się w zależności od regionu od 1,97 AWU3 w regionie Wielkopolska i Śląsk,
do 2,06 AWU w regionie Małopolska i Pogórze. Odnosząc się do typów rolniczych, najwyższe nakłady pracy odnotowano w gospodarstwach specjalizujących
się w uprawach ogrodniczych, a najniższe w gospodarstwach nastawionych na
chów zwierząt trawożernych i w przypadku regionu Małopolska i Pogórze w gospodarstwach specjalizujących się w mieszanej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Badane gospodarstwa prowadziły działalność głównie w oparciu o pracę własną.
Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 1, większym udziałem pracy najemnej
charakteryzowały się gospodarstwa w regionach zachodnich: Pomorze i Mazury
oraz Wielkopolska i Śląsk (odpowiednio 27,8% i 26,2%). Spowodowane to było
większą średnią powierzchnią użytków rolnych, co stwarzało konieczność zaangażowania dodatkowej siły roboczej. Największy udział nakładów pracy najemnej zaobserwowano w przypadku gospodarstw specjalizujących się w uprawach
ogrodniczych i trwałych, co wynikało z wysokiej pracochłonności upraw i sezonowego zapotrzebowania na siłę roboczą w czasie spiętrzenia prac. Natomiast
najniższy udział nakładów pracy zanotowano w gospodarstwach o mieszanej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w chowie zwierząt trawożernych w przypadku
regionu Pomorze i Mazury. W przypadku typu rolniczego „Uprawy ogrodnicze”
przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne duże zapotrzebowanie na sezonową
siłę roboczą w okresie zbiorów.
Zróżnicowanie wartości produkcji jest odzwierciedleniem regionalnego zróżnicowania wielkości ekonomicznej i obszarowej. Zgodnie z danymi zestawionymi
w tabeli 2, najwyższą wartość produkcji ogółem odnotowano w gospodarstwach
najsilniejszych ekonomicznie w regionie Wielkopolska i Śląsk (prawie 307 tys. zł),
prowadzących intensywną produkcję oraz w gospodarstwach regionu Pomorze
i Mazury, tym samym największych obszarowo (ponad 303 tys. zł). Sytuacja ta
może być również wynikiem lepszego potencjału produkcyjnego gospodarstw zachodniej części kraju. Województwa południowo-wschodnie natomiast odbiegają
na niekorzyść pod względem struktury obszarowej oraz cechują się niższym zaangażowaniem kapitału w produkcji [Czubak 2004, 23-29]. W ujęciu regionalnym
przy uwzględnieniu typów rolniczych, gospodarstwa specjalizujące się w chowie
zwierząt ziarnożernych osiągnęły najwyższą wartość produkcji, natomiast najniższą gospodarstwa o typie „Zwierzęta trawożerne”. Analizując koszty ogółem można zauważyć, że gospodarstwa o najwyższej wartości produkcji ogółem, poniosły
również najwyższe koszty ogółem zarówno w ujęciu regionalnym, jak i według
typów rolniczych.
3 AWU (ang. Annual Work Unit) jednostka przeliczeniowa pracy równa osobie pełnozatrudnionej pracującej 2 120 godz./rok.
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Ogólna charakterystyka badanych gospodarstwach rolnych
(wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN*

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Tabela 1

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Wielkość ekonomiczna (euro)
A

54 411

51 695

57 395

52 228

33 471

160 474

40 300

B

54 659

46 813

86 409

36 125

–

63 850

41 971

100 191

46 757

C

37 992

28 760

75 298

28 982

43 427

20 293

94 197

25 074

D

37 556

41 637

55 454

19 189

32 879

26 564

130 687

24 715

Powierzchnia użytków rolnych (ha)
A

55,3

82,1

6,5

–

39,9

47,0

53,6

41,8

B

39,9

56,5

7,9

20,7

36,6

34,1

30,9

33,0

C

26,4

36,1

7,5

15,1

29,0

22,2

29,1

22,5

D

26,2

44,9

3,5

10,9

26,9

27,5

26,4

20,5

w tym: powierzchnia dodzierżawiona (%)
A

35,3

41,2

66,1

–

30,1

29,8

35,4

31,5

B

34,0

36,1

39,4

38,1

33,4

36,6

31,3

32,7

C

35,2

36,0

42,2

27,7

36,4

34,1

37,9

33,0

D

45,5

48,5

48,5

29,7

47,3

52,8

43,1

43,1

Nakłady pracy ogółem (AWU)
A

1,98

1,85

3,28

–

2,08

1,73

2,43

1,92

B

1,97

1,82

4,85

4,26

2,08

1,79

1,95

1,87

C

2,00

1,92

2,92

2,88

1,99

1,61

1,97

1,80

D

2,06

1,90

3,57

2,39

2,07

1,84

2,46

1,82

w tym: nakłady pracy najemnej (%)
A

27,8

28,9

44,7

–

23,0

31,3

38,6

21,8

B

26,2

26,8

50,6

51,7

24,5

21,0

27,0

19,1

C

23,7

25,3

29,8

37,2

15,4

14,2

25,2

14,6

D

24,3

21,1

43,3

30,7

23,0

13,7

33,1

14,5

Aktywa ogółem (zł/gosp.)
A

1 579 207

1 948 882

503 261

–

1 476 706

1 162 016

2 290 671

1 242 036

B

1 606 507

1 874 112

1 335 126

1 368 349

1 774 614

1 287 933

1 705 852

1 370 273

C

1 074 077

D

920 041

1 153 172

670 891

1 128 428

1 309 374

863 900

1 405 174

763 622

1 188 240

765 999

820 329

1 052 728

719 258

1 572 717

666 655

* Regiony FADN: APomorze i Mazury; BWielkopolska i Śląsk; CMazowsze i Podlasie; DMałopolska i Pogórze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, będący wynagrodzeniem za zaangażowanie własnych czynników produkcji kształtował się średnio na poziomie
od 71 980 zł w regionie Małopolska i Pogórze, do 121 810 zł w gospodarstwach
o największej średniej powierzchni użytków rolnych, w regionie Pomorze i Mazury. Natomiast w obrębie typów rolniczych, najwyższy dochód odnotowano w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych, a najniższy w gospodarstwach o typie rolniczym „Zwierzęta trawożerne” i w przypadku regionu D
w gospodarstwach o mieszanej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Tabela 2
Wartość produkcji, koszty i dochód w badanych gospodarstwach rolnych
(wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Wartość produkcji (zł/gosp.)
A

303 775

317 187

281 799

–

249 896

99 359

1 134 547

197 399

B

306 919

275 443

577 072

258 835

356 502

164 100

603 440

243 396

C

209 575

179 785

269 092

205 521

239 571

80 460

555 880

128 956

D

206 130

228 131

349 087

146 093

184 487

105 002

703 466

125 949

A

250 779

257 334

224 671

–

183 243

108 415

948 045

177 117

B

249 972

226 267

439 730

200 661

265 142

144 662

489 015

206 258

C

165 135

143 068

195 790

149 201

175 616

81 179

466 382

111 451

D

168 900

189 862

266 716

104 579

145 274

88 685

575 822

109 241

A

121 810

157 867

67 307

–

115 865

60 564

259 043

72 542

Koszty ogółem (zł/gosp.)

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (zł)
B

105 409

114 901

146 282

95 064

139 085

64 136

153 924

77 379

C

78 648

84 086

83 508

72 559

101 402

30 156

130 154

46 222

D

71 980

96 211

86 389

57 613

77 834

60 699

162 481

42 671

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

4. Produktywność czynników produkcji w badanych gospodarstwach
rolnych
Produktywność ziemi rozumiana jest jako wartość produkcji rolnej przypadającej
na jednostkę powierzchni użytków rolnych [Kulikowski, 2012, 17]. Im większa
wartość wskaźnika produktywności, tym lepsze wykorzystanie ziemi rolniczej.
Zdecydowanie największą produktywnością ziemi odznaczały się gospodarstwa
regionu Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze (odpowiednio 7 931
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i 7 857 zł/UR). Natomiast najniższą produktywnością ziemi charakteryzowały się gospodarstwa regionu Pomorze i Mazury, co jest wynikiem mniejszej intensywności produkcji oraz słabszego wykorzystania czynnika ziemi. Pomijając
typy: „Uprawy ogrodnicze” i „Zwierzęta ziarnożerne”, w regionie tym wszędzie
produktywność ziemi była najniższa. Odwrotna sytuacja miała miejsce w regionach Małopolska i Pogórze oraz Mazowsze i Podlasie, gdzie gospodarstwa
w poszczególnych typach rolniczych były najmniejsze powierzchniowo, ale charakteryzowały się najwyższą produktywnością, szczególnie w regionie C, gdzie
związane to było z występowaniem, ze znacznym udziałem w ujęciu regionalnym,
gospodarstw o typie rolniczym „Uprawy ogrodnicze”. Zauważyć należy również,
iż regiony C i D charakteryzują się występowaniem gospodarstw o słabszej sile
ekonomicznej i rozdrobnionej strukturze agrarnej. Osiągnięta przez tę grupę
produktywność świadczyć może o wysokim poziomie zarządzania w gospodarstwach. Odnosząc się natomiast do typów rolniczych, najwyższą produktywność
osiągnęły gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych, a najniższą
w gospodarstwach o typie „Zwierzęta trawożerne”, co niewątpliwie związane było
z powierzchnią użytków rolnych tych grup.
Tabela 3
Produktywność czynników produkcji w badanych gospodarstwach według
regionów FADN i typów rolniczych (wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Produktywność ziemi (zł/ha)
A

5 491

3 863

43 262

–

6 266

2 113

21 171

4 722

B

7 691

4 873

72 729

12 511

9 737

4 814

19 515

7 381

C

7 931

4 978

35 923

13 608

8 262

3 632

19 077

5 719

D

7 857

5 084

99 666

13 395

6 869

3 822

26 671

6 144

Ekonomiczna wydajność pracy (zł/AWU)
A

153 383

171 355

86 005

–

120 395

57 592

466 941

103 072

B

155 767

151 613

118 954

60 825

171 262

91 904

309 280

130 480

C

105 019

93 630

91 998

71 329

120 468

50 061

282 089

71 536

D

100 070

119 972

97 832

61 185

89 241

57 133

285 697

69 283

A

19,2

16,3

56,0

–

16,9

8,6

49,5

15,9

Produktywność na 100 zł aktywów ogółem
B

19,1

14,7

43,2

18,9

20,1

12,7

35,4

17,8

C

19,5

15,6

40,1

18,2

18,3

9,3

39,6

16,9

D

22,4

19,2

45,6

17,8

17,5

14,6

44,7

18,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Obok produktywności ziemi jednym z ważnych mierników syntetycznych
efektywności rolnictwa jest wydajność pracy. Jak twierdzi Ziętara, wydajność
pracy jest głównym czynnikiem decydującym o stopniu rozwoju gospodarczego społeczeństwa oraz istotną przyczyną różnic w poziomie zamożności zarówno
między grupami zatrudnionych w różnych działach gospodarki, jak i społeczeństwami różnych państw [Ziętara 2003]. Wydajność pracy, wyrażona wartością
produkcji przypadającej na osobę pełnozatrudnioną, w badanej próbie gospodarstw osiągnęła najwyższą wartość w największych pod względem ekonomicznym i obszarowym gospodarstwach regionów Wielkopolska i Śląsk oraz Pomorze
i Mazury (odpowiednio 156 i 154 tys. zł/AWU). Regiony wschodnie: Mazowsze
i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze charakteryzowały się znacznie niższą wydajnością pracy. Wynikało to przede wszystkim ze znacznego zróżnicowania potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych. Natomiast analiza wydajności pracy
w poszczególnych grupach wykazała najwyższy jej poziom w gospodarstwach
nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych, a najniższy w podmiotach specjalizujących się w uprawach trwałych.
Mniej zróżnicowana była produktywność kapitału rozumiana jako stosunek
wartości produkcji ogółem do wartości aktywów ogółem. Ze 100 zł aktywów
ogółem gospodarstwa regionu Małopolski i Pogórza uzyskały 22,4 zł produkcji
ogółem, Mazowsze i Podlasie – 19,5 zł, Pomorze i Mazury – 19,2 zł, a z regionu
Wielkopolski i Śląska – 19,1 zł. W gospodarstwach regionów A i B zanotowano
stosunkowo wysokie wartości majątku, co przyczyniło się do niższych wartości
omawianego wskaźnika. W obrębie typów rolniczych najwyższy poziom produktywności kapitału zanotowano w typie „Uprawy ogrodnicze”, a najniższy w typie
„Zwierzęta trawożerne”.

5. Dochodowość czynników produkcji w badanych gospodarstwach
rolnych
Dochodowość ziemi mierzona poziomem dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na jednostkę powierzchni użytków rolnych przyjmowała zbliżone wartości w poszczególnych regionach, przy czym w regionie Pomorze i Mazury wartość
tego wskaźnika była najniższa, co spowodowane było dużą powierzchnią użytków
rolnych przypadającą na gospodarstwo rolne tego regionu. Najwyższy poziom
dochodowości zasobów ziemi odnotowano w gospodarstwach specjalizujących
się w uprawach ogrodniczych, a najniższy w gospodarstwach o typie rolniczym
„Zwierzęta trawożerne”, a w przypadku regionu D w gospodarstwach o mieszanej
produkcji roślinnej i zwierzęcej.
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Tabela 4
Dochodowość czynników produkcji w badanych gospodarstwach
według regionów i typów rolniczych (wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na 1 ha UR
A

2 202

1 923

10 333

–

2 905

1 288

4 834

1 735

B

2 641

2 033

18 436

4 595

3 799

1 881

4 978

2 347

C

2 976

2 328

11 148

4 804

3 497

1 361

4 467

2 050

D

2 744

2 144

24 665

5 282

2 898

2 209

6 160

2 082

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na 1 osobę pełnozatrudnioną pracy własnej
A

77 127

104
507

44 690

–

61 581

36 621

158 330

50 870
45 038

B

64 373

77 373

78 621

102 772

72 667

38 510

94 083

C

47 765

72 751

46 770

47 590

51 588

19 361

75 889

26 695

D

41 616

60 024

51 119

42 088

39 878

30 014

87 293

23 746

A

7,7

8,1

13,4

7,8

5,2

11,3

5,8

Wskaźnik dochodowości aktywów (%)
–

B

6,6

6,1

11,0

6,9

7,8

5,0

9,0

5,6

C

7,3

7,3

12,4

6,4

7,7

3,5

9,3

6,1

D

7,8

8,1

11,3

7,0

7,4

8,4

10,3

6,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną pracy własnej jest szczególnie istotny dla rolnika i jego rodziny, ponieważ
informuje o wynagrodzeniu za zaangażowanie pracy własnej. Część tego dochodu
przeznaczana jest na akumulację, stanowiąc jedno z podstawowych źródeł inwestycji w gospodarstwach rolnych, a część na konsumpcję, wyznaczając poziom życia rolnika i jego rodziny. Poziom dochodu uzależniony jest przede wszystkim od
pierwszego czynnika, gdyż zarówno w regionach jak i poszczególnych typach rolniczych były podobne nakłady pracy własnej. W związku z powyższym najwyższą dochodowość pracy zaobserwowano w regionie A - ponad 77 tys. zł/ FWU4,
a najniższą w regionie D (42 tys. zł/FWU). W obrębie badanych typów rolniczych
wyższy poziom dochodowości pracy własnej uzyskano w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych oraz specjalizujących się w uprawach
trwałych.
Porównując dochodowość aktywów obliczoną jako stosunek dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego do aktywów ogółem w analizowanych regionach
4 FWU (ang. Family Work Unit) jednostka przeliczeniowa pracy członków rodziny.
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zauważyć można, iż przyjmuje on najwyższą wartość dla regionów Małopolska
i Pogórze oraz Pomorze i Mazury. Natomiast w typach rolniczych, wskaźnik rentowności aktywów także osiągał najwyższe wartości w typie „Zwierzęta ziarnożerne” (region Pomorze i Mazury) oraz w typie „Uprawy ogrodnicze” (pozostałe
regiony). Najniższy natomiast poziom wspomnianego wskaźnika zaobserwowano
w gospodarstwach nastawionych na mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą.

6. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że występowało regionalne i zależne od typu
rolniczego zróżnicowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw, produktywności czynników produkcji oraz ich dochodowości. W 2013 roku regiony Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk cechowały się większą siłą ekonomiczną,
przeciętną powierzchnią użytków rolnych, a także wartością posiadanego majątku. Wspomniane regiony osiągnęły wyższą produktywność i dochodowość pracy
w porównaniu do regionów Polski wschodniej.
Porównanie produktywności i dochodowości poszczególnych czynników produkcji w analizowanych typach rolniczych wskazuje, że gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych osiągnęły najwyższą produktywność oraz
dochodowość ziemi i kapitału. Ekonomiczna wydajność i dochodowość pracy
kształtowała się na wyższym poziomie w gospodarstwach nastawionych na chów
zwierząt ziarnożernych, które osiągały wysoką wartość produkcji ogółem.
Należy zauważyć, że analizowana próba badawcza nie została dobrana w sposób losowy, zatem uzyskanych wyników nie można odnosić do populacji generalnej gospodarstw towarowych w polu obserwacji Polskiego FADN. Dalsze,
bardziej pogłębione badania będą prowadzone w ujęciu dynamicznym. Niezbędna jest także szczegółowa identyfikacja czynników objaśniających poszczególne
wskaźniki efektywności. Interesującym podejściem badawczym wydaje się próba
klasyfikacji gospodarstw pod względem ich zdolności konkurencyjnej, biorąc pod
uwagę efektywność czynników produkcji jako istotną składową. Przedstawione
wyniki badań mogą, choć w pewnym stopniu, być wykorzystane do oceny realizacji przyjętych strategii rozwoju sektora rolnego w Polsce.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu było określenie efektywności wykorzystania czynników produkcji
w indywidualnych gospodarstwach rolnych przy uwzględnieniu regionów FADN i typów
rolniczych gospodarstw rolnych. Próba badawcza obejmowała 12 117 indywidualnych
gospodarstw rolnych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż potencjał produkcyjny gospodarstw, produktywność czynników produkcji oraz ich dochodowość jest zróżnicowana regionalnie i w zależności od typów rolniczych gospodarstw rolnych. W 2013 roku
regiony Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk osiągnęły wyższą produktywność
i dochodowość pracy w porównaniu do regionów Polski wschodniej. Analiza typów rolniczych wskazała, że gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych osiągnęły
najwyższą produktywność i dochodowość ziemi i kapitału. Ekonomiczna wydajność i dochodowość pracy kształtowała się na wyższym poziomie w gospodarstwach nastawionych
na chów zwierząt ziarnożernych.
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EFFICIENCY OF PRODUCTION FACTORS IN FAMILY FARMS BY FADN TYPES
AND FADN REGIONS
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SUM M A RY

The aim of the paper was to measure the efficiency of production factors in family
farms. Agricultural holdings were grouped according to types of farming and FADN regions. The study was conducted in 12 117 family farms. The results show that the production potencial, productivity and profitability varied regionally and by types of farming.
In 2013 Pomorze i Mazury and Wielkopolska i Śląsk regions reached higher productivity
and profitability of labor than Eastern Regions of Poland The highest level of productivity
and profitability of both: land and capital can be observed in farms specialized in horticultural production. The economic efficiency and profitability of labour was the highest
in grainvores farms.
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1. Wstęp
Zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych, w tym również ich odłogowanie na ogół
związane są z brakiem opłacalności produkcji rolniczej, urbanizacją obszarów
wiejskich lub utratą wartości produkcyjnej gleby [Orłowski, Nowak 2004, 27].
Według danych zamieszczonych w Roczniku statystycznym rolnictwa [2013] powierzchnia odłogów w 2012 roku wynosiła 439,9 tys. ha, co stanowiło dokładnie
4,2% powierzchni gruntów ornych w Polsce.
Celem pracy była analiza problemu odłogowania ziemi rolniczej (pozostającej
bez zasiewów) w Polsce w zależności od ukierunkowania gospodarstwa na prowadzenie określonych działalności rolniczych, tj. typu rolniczego oraz regionu kraju
uwzględniając podział terytorialny kraju przyjęty przez Polski FADN1.

2. Metodka badań
W pracy wykorzystano bazę danych Polskiego FADN prowadzoną przez Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie. Badaniem
objęto 11 114 gospodarstw rolnych, które reprezentowały zbiór 738 055 towaro1 System obowiązujący w każdym państwie członkowskim w ramach corocznego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw rolnych; w Polsce obowiązuje od 2004 roku.
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wych2 gospodarstw znajdujących się w Polu obserwacji Polskiego FADN. Analizą
objęto dane z 2012 roku.
W metodologii stosowanej przez obowiązujący w Polsce system zbierania
i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, zwanym Polskim FADN, wyróżnia się 8 podstawowych typów rolniczych gospodarstw rolnych. W zależności od ukierunkowania produkcyjnego są to następujące typy
gospodarstw rolnych: 1 - „Uprawy polowe”, 2 - „Uprawy ogrodnicze”, 3 - „Uprawy
trwałe”, 4 - „Winnice” (z uwagi na brak tego typu gospodarstw w Polsce w opracowaniu ich nie uwzględniono), 5 - „Krowy mleczne”, 6 - „Zwierzęta trawożerne”,
7 - „Zwierzęta ziarnożerne” oraz gospodarstwa określane jako „Mieszane” (8).
Klasyfikacja gospodarstw rolnych według typów rolniczych dokonywana jest na
podstawie udziału standardowej produkcji3 (z ang. Standard Output – SO) poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu całkowitej wartości SO w gospodarstwie. Klasyfikacja według tego parametru stosowana jest od 2010 r. [Goraj, Cholewa, Osuch, Płonka 2010, 12].
Dla gospodarstw rolnych znajdujących się w danym typie rolniczym obliczono
udział gruntów odłogowanych. Udział ziemi pozostającej bez uprawy zaprezentowano w stosunku do użytków rolnych będących w posiadaniu gospodarstwa, a nie
w stosunku do GO, jak prezentuje to GUS. Dane liczbowe będące podstawą obliczenia udziału gruntów odłogowanych (powierzchnia użytków rolnych i odłogów) w gospodarstwach znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN
przedstawiono w postaci średnich ważonych, uwzględniając podział regionalny
kraju wydzielony na potrzeby systemu. Podział regionów wraz z przypisanymi im
województwami przedstawiono w tabeli 1. [Floriańczyk, Mańko, Osuch, Płonka
2013, 40]. W tabeli 2. natomiast zaprezentowano rozkład gospodarstw w poszczególnych regionach FADN oraz liczbę gospodarstw, które je reprezentowały.
Dokonując podziału na regiony uwzględniono m. in. następujące cechy gospodarstw rolnych: wielkość obszarową (powierzchnia użytków rolnych), udział
trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych, poziom nawożenia mineralnego
(NPK) oraz wydajność mleczną krów [Skarżyńska, Goraj, Ziętek 2005, 12-13].
2 W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe. Minimalna wielkość ekonomiczna, po przekroczeniu której włącza się gospodarstwo rolne do pola obserwacji FADN, ustalana jest od 2010 roku obrachunkowego na podstawie analizy sum Standardowej Produkcji (SO)
z danych GUS w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej. W praktyce prowadzony jest rachunek polegający na obliczeniu skumulowanej sumy SO z poszczególnych klas, zaczynając od największej, aż do osiągnięcia ok. 90% SO z populacji generalnej. Dolna granica przedziału, w którym
to nastąpi jest minimalnym progiem wielkości ekonomicznej. W Polsce próg ten wynosi 4000 euro.
3 SO – Standardowa produkcja – średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od jednego zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach.
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Tabela 1
Podział Polski na regiony obowiązujący w systemie Polski FADN
Region A
(Pomorze i Mazury)

Region B
(Wielkopolska i Śląsk)

Region C
(Mazowsze i Podlasie)

Region D
(Małopolska i Pogórze)

warmińskomazurskie,
pomorskie,
zachodniopomorskie,
lubuskie

kujawskopomorskie,
wielkopolskie,
dolnośląskie,
opolskie

podlaskie,
mazowieckie,
łódzkie,
lubelskie

śląskie,
świętokrzyskie,
małopolskie, podkarpackie

Źródło: Floriańczyk Z., Mańko S., Osuch D., Płonka R., 2013: Wyniki standardowe
2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I.
Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Tabela 2

Populacja i próba gospodarstw rolnych według typów rolniczych
w zależności od regionu.
Typ gospodarstwa
Zmienna

Liczba
gospodarstw
w próbie

Liczba
reprezento
wanych
gospodarstw

Region

Razem

Pl

11 114

2 303

388

435

2 302

609

1460

3617

A

1815

554

35

14

384

135

175

518

B

4030

1018

106

54

489

149

766

1448

C

4014

511

161

272

1235

257

404

1174

D

1255

220

86

95

194

68

115

477

Pl

738055

59191

27032

19729

80093

44194

60711

447105

A

75395

11774

2040

664

9172

7859

6505

37379

B

175833

21845

7715

1277

8230

5402

28805

102559

C

344166

17899

10610

14788

50101

21172

18479

211117

D

142661

7673

6667

2993

12589

9760

6922

96050

Uprawy Uprawy Uprawy Krowy
Zwierzęta Zwierzęta
polowe ogrodnicze trwałe mleczne trawożerne ziarnożerne Mieszane

Źródło: Baza danych Polski FADN.

3. Wyniki badań
Gospodarstwa rolne w poszczególnych regionach FADN znajdujące się w danym
typie rolniczym charakteryzują się posiadaniem różnej powierzchni użytków
rolnych. Typ rolniczy gospodarstwa decyduje także o powierzchni odłogowanej
(tabela 3).
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Największą powierzchnią UR, w odniesieniu do regionów, odznaczają się gospodarstwa w regionie A (ok. 33 ha), a najmniejszą gospodarstwa zlokalizowane na terytorium regionu D (12 ha). Z kolei w przypadku typów rolniczych największe zasoby ziemi użytkowanej rolniczo posiadają gospodarstwa z uprawami
polowymi, w których średnia powierzchnia UR wynosi 53,4 ha, a najmniejsza
powierzchnia do dyspozycji uprawy jest w posiadaniu gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawie warzyw i kwiatów, tj. w gospodarstwach znajdujących się
w typie „Uprawy ogrodnicze”. Zjawisko to niewątpliwie uwarunkowane jest różnicą kosztochłonności oraz pracochłonności produkcji, która w przypadku gospodarstw w tych typach rolniczych jest znacząca.
Tabela 3
Powierzchnia użytków rolnych oraz gruntów odłogowanych
w zależności od typu rolniczego oraz regionu kraju
Typ produkcyjny

A

B

C

D

UR

Odłogi

UR

Odłogi

UR

Odłogi

UR

Odłogi

94,5

1,24

61,8

0,29

30,1

0,16

27,9

0,28

6,1

0,86

4,8

0,04

7,2

0,34

2,8

0,09

Uprawy trwałe

0,0*

0,00*

13,0

0,54

9,2

0,36

7,2

0,28

Krowy mleczne

40,2

0,32

27,6

0,11

17,9

0,07

11,3

0,09

Zwierzęta trawożerne

22,7

0,19

19,4

0,19

16,1

0,11

9,2

0,14

Zwierzęta ziarnożerne

40,8

0,78

18,4

0,09

18,0

0,18

16,4

0,05

Mieszane

27,6

0,49

24,9

0,15

14,2

0,15

9,7

0,10

Uprawy polowe
Uprawy ogrodnicze

* nie zaprezentowano wyników z uwagi na zbyt małą liczbę gospodarstw w regionie; zgodnie z metodyką stosowaną
w polskim FADN wyniki można prezentować wyłącznie jako średnie pochodzące z co najmniej 15 gospodarstw
rolnych, aby zapewnić anonimowość i ochronę danych osobowych.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Rozpatrując strukturę odłogowania gruntów według regionów (rysunek 1)
można zauważyć, że największy problem odłogowania gruntów występuje w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terytorium Pomorza i Mazur, a więc
w gospodarstwach, które na tle gospodarstw w pozostałych regionach wyróżniają
się największą powierzchnią UR.
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Struktura odłogowania gruntów według regionów FADN

Rysunek 1

Źródło: Jak w tabeli 3.

Ciekawym wydaje się fakt małego udziału gruntów odłogowanych w gospodarstwach z regionu Wielkopolski i Śląska, w przypadku których ziemia
pozostająca bez zasiewów w analizowanym roku stanowiła zaledwie 16,8%
odłogów w Polsce pomimo, że są to gospodarstwa o równie wysokiej średniej
powierzchni, jak gospodarstwa z regionu A. Zjawisko to można częściowo
wytłumaczyć bardzo dużą liczbą gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawie
zbóż i rzepaku (upraw polowych) i gospodarstw mieszanych, które odznaczają się
nieznacznym udziałem odłogów w użytkowaniu ziemi rolniczej.
Struktura odłogowania gruntów w Polsce (a)
oraz w regionach FADN (b)

a

Rysunek 2
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b

Źródło: Jak w tabeli 3.

W strukturze odłogów w zależności od typu rolniczego (rysunek 2) dostrzega
się, że odłogi w gospodarstwach w dwóch typach rolniczych, tj. „Uprawy ogrodnicze” oraz „Uprawy trwałe”, stanowią blisko 2/3 (65,4%) powierzchni odłogów
w Polsce. Najmniej ziemi pozostającej bez obsiewu w danym roku produkcyjnym
jest w posiadaniu producentów rolnych ukierunkowanych na chów krów mlecznych. Wytłumaczyć to można zagospodarowaniem UR jako tzw. powierzchnię
paszową, która w przypadku tego typu gospodarstw jest niezbędna.
Rysunek 3
Udział odłogów w UR w poszczególnych typach rolniczych
w zależności od regionu kraju

Źródło: Jak w tabeli 3.
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Największy problem odłogowania ziemi w gospodarstwach z uprawami ogrodniczymi dotyka gospodarstw zlokalizowanych na Pomorzu i Mazurach, w których
ziemia pozostająca bez uprawy w danym sezonie wegetacyjnym wynosi aż 14,1%.
W regionie tym również w pozostałych typach rolniczych, z wyjątkiem gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych, odsetek gruntów
odłogowanych jest największy w porównaniu z odłogami w tych samych typach
gospodarstw w innych regionach kraju.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania, których celem była analiza odłogowania ziemi w gospodarstwach rolnych ukierunkowanych na prowadzenie określonych działalności rolniczych wskazuje, że odłogowanie gruntów jest uzależnione od nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego. Pozostawianie ziemi bez uprawy
niezależnie od regionu kraju w większym stopniu dotyczy jednak gospodarstw
z produkcją roślinną, niż zwierzęcą. Rozpatrując gospodarstwa roślinne zauważa
się, że największy problem odłogowania ma miejsce w gospodarstwach ogrodniczych oraz nastawionych na uprawy trwałe (sady i plantacje wieloletnie). Odłogowanie w tych typach rolniczych dotyczy głównie gospodarstw znajdujących się
na terenie Pomorza i Mazur. W przypadku produkcji zwierzęcej powierzchnia
bez upraw jest niewielka i w strukturze gruntów odłogowanych stanowi średnio
zaledwie 6%. Najmniej ziemi niezagospodarowanej rolniczo (bez upraw) w danym roku produkcyjnym stanowią odłogi w gospodarstwach nastawionych na
chów krów mlecznych oraz utrzymujących zwierzęta żywione w systemie wypasowym (zwierzęta trawożerne). W przypadku tzw. przeżuwaczy niezbędna jest
powierzchnia paszowa (łąki i pastwiska, ewentualnie trawy uprawiane na GO),
która zwłaszcza w okresie letnim stanowi źródło taniej paszy dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, stąd między innymi tak znikomy udział odłogów
w użytkach rolnych.
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W pracy, wykorzystując dane Polskiego FADN z 2012 roku, podjęto problem wpływu
nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego na odłogowanie gruntów.
Przeprowadzona analiza wykazała, że typ rolniczy gospodarstwa wywiera wpływ na
pozostawianie ziemi bez uprawy. Największy problem odłogowania gruntów dotyczy gospodarstw zaliczanych do dwóch typów rolniczych, tj. „Uprawy ogrodnicze” oraz „Uprawy
trwałe”. Grunty odłogowane będące w posiadaniu tych typów gospodarstw w analizowanym roku stanowiły prawie 2/3 (65,4%) odłogów w Polsce. Najmniejszy odsetek odłogów
stanowiły grunty rolne bez upraw w gospodarstwach rolnych wyspecjalizowanych w chowie krów mlecznych.
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The study, using data from the Polish FADN 2012, discusses the problem of the influence of attitudes farm production on set-aside land. The analysis showed that the type of
farming household has an effect on leaving land without cultivation. The biggest problem
concerns the set-aside land holdings belonging to the two types of farming, ie. „Horticultural crops” and „Permanent crops”. Land set aside in the possession of these types of
farms in the reporting year accounted for nearly 2/3 (65.4%) of fallow land in Poland. The
smallest percentage of fallow agricultural land were no crops on farms specialized in the
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1. Wstęp – teoretyczne aspekty konkurencyjności w agrobiznesie
Jak podaje Pawlak [2011, 41 za Skawińską 2002] konkurencyjność wywodzi się
od konkurencji i jest jej elementem. Konkurencja w naukach ekonomicznych
jest najczęściej określana jako proces współzawodnictwa rywalizacji podmiotów
gospodarczych na rynku dążących do osiągnięcia swoich celów poprzez przedstawienie oferty korzystniejszej od ofert innych uczestników rynku pod względem ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzje o zawarciu transakcji
[Pawlak 2011, 41 za Kamerschen i inni 1991 i Urbaniak 2007]. Natomiast konkurencyjność jest określonym stanem (poziomem) konkurencji [Pawlak 2008, 8 za
Adamkiewicz 1999].
Konkurencyjność gospodarstwa rolnego można zdefiniować jako jego atrybut, wynikający zarówno z wewnętrznej jego charakterystyki, jak i związany
z umiejętnością adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu [Józwiak 2014,
11 za Kagan 2013]. W warunkach rolniczych konkurencyjność może wynikać
z wielkości gospodarstwa, z posiadanych określonych warunków przyrodniczych,
możliwości stosowania danej technologii produkcji, posiadanego know how czy
uwarunkowań makroekonomicznych występujących w danym państwie np. rodzaj stosowanej polityki rolnej wobec gospodarstw rolnych. Dobór odpowiedniej
technologii produkcji do posiadanych zasobów i uwarunkowań zewnętrznych
może decydować o pozycji konkurencyjnej danego gospodarstwa. Gospodarstwa
rolne mogą konkurować poprzez wygenerowanie jak najwyższego zysku z jed-
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nostki powierzchni (który jest wypadkową uzyskiwanego plonu i zysku z jednostki produkcji), czy też poprzez wyprodukowanie jednostki plonu po najniższych
kosztach. Najniższe koszty produkcji nie muszą gwarantować najwyższego zysku
z jednostki uprawy, szczególnie przy niskich plonach, ale po uwzględnieniu wielkości gospodarstwa zysk ten może być znaczący zwłaszcza przy dużej powierzchni gospodarstwa.
Przedsiębiorstwa rolnicze z różnych krajów nie konkurują między sobą
bezpośrednio, lecz pośrednio [Zientara 2014, 258]. Z konkurencyjnością mamy
również do czynienia, gdy poszczególne gospodarstwa nie są stroną na rynku rolnym, ale ich koszty produkcji mają zasadniczy wpływ na zdolność konkurencyjną
produktów finalnych [Ziętara i Zieliński 2012, 45 za Woś 2003]. Konkurencyjne gospodarstwa maja swój wkład w konkurencyjność branży przetwórczej, co
stwierdza między innymi Gołębiewski [Zientara 2014, 257 za Gołębiewski 2001]
podkreślając, że można mówić o konkurencyjnym przemyśle zbożowym bez
sprawnego zaplecza surowcowego.
Stankiewicz [2003, 184-201] konkurencyjność przedsiębiorstw przedstawia
jako system składający się z czterech elementów: potencjału konkurencyjności,
przewagi konkurencyjnej, instrumentów konkurowania i pozycji konkurencyjnej. Według Stankiewicza potencjał konkurencyjny to całkowite zasoby przedsiębiorstwa wraz z kompetencjami i zdolnościami. Przewaga konkurencyjna to
efekt skutecznego wykorzystania potencjału produkcyjnego umożliwiającego generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkurowania. Instrumenty konkurowania to świadome i celowo wykorzystane narzędzia
i metody budowania kapitału klientów oraz kreowania wartości firmy. Z kolei pozycja konkurencyjna to osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik konkurowania
w danym sektorze, na tle wyników osiąganych przez konkurentów.

2. Cel pracy
Celem opracowania jest analiza kosztów produkcji pszenicy w typowych gospodarstwach głównych graczy rynkowych oraz uzyskanego wyniku finansowego.
Dzięki takiemu porównaniu będzie można wskazać wybrane czynniki decydujące
o konkurencyjności uprawy, jak również zaprezentowane dane mogą stanowić tło
do analizy własnych kosztów produkcji. Pszenica jest głównym zbożem konsumpcyjnym, którego produkcja i zapotrzebowanie w ostatnich latach ciągle wzrastało. Obecny poziom produkcji i zużycia pszenicy kształtuje się na poziomie około
650-700 mln ton, a światowe obroty tym gatunkiem zboża wynoszą około 140150 mln ton [Rynek zbóż 2015, 6-8]. Równocześnie wraz ze wzrostem produkcji,
wykorzystania i handlu pszenicą, wzmacnia się presja konkurencyjna na rynku
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pszenicy. Po stronie głównych eksporterów pszenicy w ostatnich latach pojawili
się nowi gracze, którzy również próbują sprzedawać swoje zboże na rynkach międzynarodowych. Głównymi graczami po stronie eksportu są: Stany Zjednoczone,
Kanada, Argentyna, Australia, Unia Europejska oraz Rosja i Ukraina.

3. Charakterystyka danych
Dane wykorzystane w tym opracowaniu pochodzą z bazy danych agri benchmark
Cash Crop. Agri benchmark jest globalną siecią ekonomistów rolnych, doradców
i producentów rolnych. Celem głównym działalności agri benchmark jest rzetelne
pokazanie stosowanych technologii produkcji, sposobu organizacji gospodarstw
rolnych, warunków ramowych, w jakich te gospodarstwa funkcjonują i perspektyw ich rozwoju [Cash Crop Report 2011, 7]. Dzięki pozyskaniu autentycznych
informacji z gospodarstw rolnych, możliwe jest porównanie kosztów uprawy i uzyskiwanego wyniku finansowego dla produkcji określonej rośliny, która jest uprawiana w różnych częściach globu. Wykorzystując te dane możemy np. porównać
technologię uprawy pszenicy, czy rzepaku w różnych regionach świata. W swoich
analizach porównawczych agri benchmark wykorzystuje dane pochodzące z tak
zwanych Typowych gospodarstw. Typowe gospodarstwo rolne to faktycznie egzystujące gospodarstwo lub zespół cech opisujących gospodarstwo położone w specyficznym regionie, mające znaczący udział w produkcji rozważanych produktów,
prowadzące system produkcji charakterystyczny dla danego produktu i będące
połączeniem ziemi, zasobów kapitałowych oraz właściwego sposobu organizacji
pracy. W celu zachowania jak najlepszej reprezentatywności gospodarstw selekcja
typowego gospodarstwa przebiega przy współpracy naukowców i doradców z danego regionu czy państwa, którzy znają wielkości niezbędne do scharakteryzowania
takiego gospodarstwa. Jak wspomniano wcześniej typowe gospodarstwo selekcjonowane jest z regionu mającego istotne znaczenie w produkcji danego surowca, np.
pszenicy lub rzepaku. Region ten wytypowany zostaje na podstawie dostępnych danych statystycznych. Podstawą selekcji typowego gospodarstwa są następujące wielkości: poziom uzyskiwanego dochodu, system produkcji, wielkość gospodarstwa
i sposób zarządzania. Typowym gospodarstwem mogą być gospodarstwa, w których ponad 50% uzyskiwanego dochodu pochodzi z gospodarstwa lub gospodarstwo jest w stanie utrzymać przynajmniej jednego członka rodziny. System produkcji prowadzony w gospodarstwie jest charakterystyczny dla danego regionu uprawy.
Typowe gospodarstwo charakteryzuje się też przynajmniej przeciętną wielkością
dla danego rejonu lub jest to duże gospodarstwo. Gospodarstwo to charakteryzuje
się średnim lub wysokim poziomem zarządzania [Zimmer i Deblitz 2005, 2-14].
Ze względu na ograniczoną objętość opracowania i dostępność danych z bazy agri
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benchmark Cash Crop, do analizy wybrano: cztery gospodarstwa z UE (w tym po
jednym z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski), oraz po jednym gospodarstwie z USA, Kanady, Argentyny, Australii, Rosji oraz Ukrainy.
Zestawienie gospodarstw prezentowanych w opracowaniu przedstawiono w tabeli pierwszej. Gospodarstwa scharakteryzowano pod względem przynależności do
danego państwa, wielkości, regionu, stosowanego sytemu uprawy roli oraz wielkości opadów występujących w tych gospodarstwach. Wielkość omawianych gospodarstw kształtowała się w przedziale 110-20 000 ha. W gospodarstwach tych stosowane były trzy różne systemy uprawy, począwszy od uprawy tradycyjnej (uprawa
płużna), poprzez uproszczenia uprawowe (mulch), a skończywszy na siewie bezpośrednim (no tillage). Roczny poziom opadów wahał się w zakresie 400-900 mm.
Prezentowane gospodarstwa oznaczone są symbolem, który należy czytać następująco: pierwsze dwie litery oznaczają skrót państwa, z którego dane gospodarstwo
pochodzi, cyfry informują o wielkość gospodarstwa, natomiast litery występujące
po cyfrach, oznaczają region kraju, w którym położone jest dane gospodarstwo.
Oznaczenie PL2100ST* informuje nas, że jest to gospodarstwo polskie o powierzchni 2100 ha położone w zachodniopomorskim (okolicach Stargardu Szczecińskiego).
Niektóre z gospodarstw oznaczone są gwiazdką – oznacza to, że są to gospodarstwa wiodące w danym rejonie pod względem wielkości i poziomu zarządzania. Ze
względu na czytelność przy wykresach pominięty został symbol dotyczący regionu,
w którym położone jest dane gospodarstwo.
Tabela 1
Charakterystyka analizowanych gospodarstw produkujących pszenicę
Symbol
gospodarstwa

Kraj

Ha

Region

Sposób uprawy gleby

Ilość opadów
mm

DE1300MB*

Niemcy

1300

SaxonyAnhalt

Uprawa konserwująca, siew
w mulcz

700

FR110ALS

Francja

110

Alsace

665

PL2100ST*

Polska

2100

Zachodniopomorskie

UK440SUFF

W. Brytania

440

Suffolk

AR700SBA

Argentyna

700

Sout Buenos Aires

Uprawa tradycyjna
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Siew bezpośredni

AU4500SC*

Australia

4500

Esperance

Siew bezpośredni

520

CA2000SAS

Kanada

2000

Saskatchewan

400

RU20000BS

Rosja

20000

Voronezh

UA2600WU

Ukraina

2600

Kremenets

US1000ND

USA

1000

North Dakota

Siew bezpośredni
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Przedstawione gospodarstwa porównano pod względem uzyskiwanych plonów, ponoszonych kosztów oraz uzyskiwanego przychodu i wyniku finansowego
z 1 hektara uprawy. W celu zachowania porównywalności wyników przy obliczaniu wyniku finansowego pominięto płatności bezpośrednie. Wśród kosztów
uprawy wyróżniono:
 koszty bezpośrednie, do których zaliczono koszt nasion, nawożenia, środków ochrony roślin i inne koszty bezpośrednie, np. koszt suszenia, nawodnień, ubezpieczeń upraw, oraz koszt odsetek od kapitału finansującego nakłady bezpośrednie;
1
 koszty operacyjne, wśród których wyróżniono koszty: pracy , usług, mechanizacji2 i oleju napędowego;
3
 koszty ziemi , zostały uwzględnione w obliczeniach dla pokazania pełnego
kosztu, jednak w niektórych rejonach są one mocno zniekształcone poprzez
stosowanie różnego typu dopłat do produkcji;
 koszty pozostałe, stanowią koszty: budynków (razem z amortyzacją oraz
kosztem odsetek od kapitału ulokowanego w budynkach), prowadzenia biura, księgowości, doradztwa, ubezpieczeń.
Charakteryzowane gospodarstwa mocno różniły się pod względem intensywności produkcji i uzyskiwanych plonów, dlatego przedstawiono również poziom kosztów przypadających na 1 tonę plonu. Dane prezentowane w opracowaniu dla większości gospodarstw stanowią średnią z trzech lat: 2011-2013. Jeżeli
dane dotyczyły krótszego okresu, informacje o tym umieszczono bezpośrednio
pod określonym wykresem. Wartości dotyczące kosztów, przychodów i wyniku
finansowego przedstawiono w Euro. Prezentowane w tekście wielkości dotyczące
struktury kosztów zostały obliczone na podstawie wielkości zamieszczonych na
poszczególnych wykresach.

4. Wyniki
W produkcji pszenicy w analizowanych gospodarstwach dominowała uprawa
w mulcz i siew bezpośredni (tabela 1). Tylko w gospodarstwie francuskim była
stosowana uprawa płużna. Spośród prezentowanych gospodarstw z UE najwyższe
1 Koszty pracy stanowią sumę kosztów pracy najemnej oraz kosztów pracy własnej. Koszty pracy własnej szacowane są na podstawie kosztów alternatywnych dla pracy własnej (ile rolnik mógłby
zarobić pracując poza gospodarstwem).
2 Koszty mechanizacji - stanowią odpisy amortyzacyjne, koszty napraw oraz koszt odsetek od
kapitału ulokowanego w maszynach.
3 Koszty ziemi – stanowią sumę aktualnego czynszu dzierżawnego płaconego za grunt dzierżawiony i/lub kosztów alternatywnych dla własnej ziemi (koszt alternatywny dla własnej ziemi obliczany jest na podstawie wielkości stawki czynszu dzierżawnego w danym rejonie uprawy).
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plony pszenicy 8 t/ha osiągnęły gospodarstwa z Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii
(rysunek 1). Zbliżony plon wysokości 7,7 t/ha uzyskało również gospodarstwo
z Francji. Najniższy plon pszenicy w wysokości 6,3 t/ha odnotowało polskie gospodarstwo. W grupie gospodarstw spoza Unii Europejskiej plony pszenicy były
zdecydowanie na niższym poziomie. W gospodarstwie z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Rosji plony pszenicy kształtowały się na poziomie około
3 t/ha, a w gospodarstwie z Argentyny i Ukrainy na poziomie około 4,5 t/ha.
Łączne koszty przypadające na 1 ha uprawy pszenicy (rysunek 2) w gospodarstwach UE kształtowały się na poziomie od 1000 Euro (gospodarstwo polskie) do
ponad 1700 Euro na ha (gospodarstwo francuskie). W gospodarstwach spoza UE
koszty te mieściły się w przedziale od 370 Euro na ha (gospodarstwo rosyjskie) do
590 Euro na ha (gospodarstwo ukraińskie). Z kolei koszty bezpośrednie (rysunek
3) w gospodarstwach unijnych wyniosły od niespełna 400 Euro na ha (gospodarstwo polskie i niemieckie) do ponad 500 Euro na ha (gospodarstwo francuskie
i z Wielkiej Brytanii). Natomiast w gospodarstwach pozostałych poziom kosztów
bezpośrednich przyjmował wielkość od 170 Euro na ha (gospodarstwo rosyjskie)
do 270 Euro na ha (gospodarstwo argentyńskie). Największy udział kosztów bezpośrednich w strukturze kosztów ogółem na poziomie około 50% występował
w gospodarstwie argentyńskim i kanadyjskim. Relatywnie wysokim udziałem
kosztów bezpośrednich na poziomie około 40% charakteryzowały się gospodarstwa z Polski, Australii, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Rysunek 1
Średnie plony pszenicy z lat 2011-2013* w wybranych
gospodarstwach w t/ha

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Rysunek 2
Średnie koszty oraz przychód z lat 2011-2013* w uprawie pszenicy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa FR110ALS jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Rysunek 3
Średnie koszty bezpośrednie z lat 2011-2013* w uprawie pszenicy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Rysunek 4
Średnie koszty operacyjne z lat 2011-2013* w uprawie pszenicy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Rysunek 5
Średnie koszty oraz średnia cena sprzedaży z lat 2011-2013*
w uprawie pszenicy w wybranych gospodarstwach w EUR/t

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Gospodarstwa z Unii Europejskiej w porównaniu do pozostałych gospodarstw posiadały zdecydowanie wyższe koszty środków ochrony roślin, jak
i koszty materiału siewnego na 1 ha uprawy pszenicy (rysunek 3). Wśród gospodarstw unijnych gospodarstwo z Wielkiej Brytanii zdecydowanie odstawało
poziomem kosztów środków ochrony roślin. W gospodarstwie tym koszt środków ochrony roślin kształtował się na poziomie 177 Euro na ha, w pozostałych
gospodarstwach unijnych koszt ten wyniósł 90-110 Euro na ha. Koszt materiału
siewnego w gospodarstwach z UE przyjmował poziom 50-100 Euro na ha. W gospodarstwach spoza UE koszty środków ochrony roślin przyjmowały poziom
30-50 Euro na ha, a koszt materiału siewnego 20-45 Euro na ha. Wśród kosztów
bezpośrednich we wszystkich gospodarstwach przedstawionych na rysuneku 3.
największy udział bo 40-60% miały koszty nawożenia, w których dominował
koszt nawożenia azotem z udziałem w kosztach bezpośrednich w przedziale
30-40%. Łączny koszt nawożenia w gospodarstwach unijnych przyjmował poziom 160-260 Euro na ha, a w gospodarstwach pozostałych 60-110 Euro na ha.
Udział kosztów środków ochrony roślin w gospodarstwach unijnych wyniósł
22-33%, a materiału siewnego 12-20%. W gospodarstwach pozaunijnych udział
kosztów środków ochrony roślin kształtował się na poziomie 17-25%, a materiału siewnego w zakresie 10-33%.
W celu lepszej charakterystyki kosztów bezpośrednich w tabeli 2 przedstawiono poziom wybranych czynników produkcji wraz z ich cenami. Pokazano również ilość stosowanego azotu na 1 tonę uzyskiwanego plonu pszenicy. W gospodarstwach unijnych ilość wysiewu pszenicy mieściła się w granicach 130-170 kg/
ha, a cena 1 kg materiału siewnego kształtowała się na poziomie 0,35-0,6 Euro/
kg. W gospodarstwach spoza UE różnice w ilości wysiewu były zdecydowanie
większe. Najniższe normy wysiewu stosowało gospodarstwo z USA (64 kg/ha)
oraz z Australii (80 kg/ha). Z kolei najwyższe ilości wysiewu pszenicy posiadały
gospodarstwo z Rosji (200 kg/ha) i Ukrainy (270 kg/ha). Cena materiału siewnego
dla gospodarstw spoza UE mieściła się w granicach 0,15-0,52 Euro/kg. W gospodarstwie z Francji oraz z Stanów Zjednoczonych w 100 % procentach materiał
siewny był kwalifikowany. Z kolei w gospodarstwie z Niemiec i Australii stanowił
on zaledwie 5%. W pozostałych gospodarstwach udział materiału kwalifikowanego wynosił do 30%.
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Tabela 2
Wybrane składniki kosztów bezpośrednich oraz ilość stosowanego azotu
na 1 t plonu pszenicy w analizowanych gospodarstwach
Symbol
gospodarstwa

Materiał siewny

Fosfor1

Azot

kg/ha

EUR/ kg

Potas2
kg/ha

EUR/ kg

kg N/t

kg/ha

EUR/ kg

kg/ha

EUR/ kg

DE1300MB*

142

0,42

188

0,76

23

0,80

43

0,65

23

FR110ALS

170

0,59

181

1,18

25

1,04

25

0,70

23

PL2100ST*

132

0,35

177

0,79

4

1,89

13

0,74

28

UK440SUFF

160

0,39

197

0,95

16

1,46

22

0,65

25

AR700SBA

128

0,31

114

0,98

38

1,21

0

–

24

AU4500SC*

80

0,24

56

1,07

13

2,23

2

1,09

19

CA2000SAS

99

0,41

76

1,01

17

1,59

0

–

25

RU20000BS

203

0,22

78

0,61

3

1,83

5

0,66

23

UA2600WU

267

0,15

88

0,79

6

1,74

12

0,76

19

US1000ND

64

0,52

97

0,90

22

1,14

0

–

32

1

2

Fosfor wyrażony jest w formie pierwiastkowej, w celu przeliczenia na formę tlenkową należy podane wartości
pomnożyć przez 2,29.
Potas wyrażony jest w wyrażony jest w formie pierwiastkowej, w celu przeliczenia na formę tlenkową należy
podane wartości pomnożyć przez 1,2.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Poziom nawożenia azotem w analizowanych gospodarstwach był proporcjonalny do poziomu uzyskiwanych plonów. Najwyższy poziom w wysokości 180200 kg/ha był stosowany w gospodarstwach unijnych, a zdecydowanie niższy
w gospodarstwach spoza UE np. w gospodarstwie z Australii 56 kg N/ha. Jednak po przeliczeniu ilości azotu przypadającego na 1 tonę plonu, w większości
gospodarstw ilość ta mieściła się w zbliżonym zakresie 23-28 kg N. Wyjątek stanowiły gospodarstwa z Ukrainy i Australii, gdzie wielkość N przypadająca na 1 t była
zdecydowanie niższa – 19 kg oraz gospodarstwo z USA, gdzie poziom ten wyniósł
32 kg. Nawożenie fosforem i potasem było zdecydowanie na niższym poziomie,
niż nawożenie azotem, a w niektórych gospodarstwach wręcz pomijane (np. nawożenie potasem w gospodarstwie z Argentyny, Kanady czy USA). Ilości stosowanego fosforu i potasu podane w tabeli 2 wyrażone są w formie pierwiastkowej.
W celu przeliczenia ich na formę tlenkową, która powszechniej jest stosowana
w Polsce, należy pomnożyć przez odpowiednie współczynniki znajdujące się pod
tabelą. Uwzględniając poziom uzyskiwanych plonów i ilość stosowanego fosforu
i potasu można stwierdzić, że w niektórych gospodarstwach bilans składników
pokarmowych był ujemny. Jednak do pełnego obrazu bilansu składników po-
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karmowych brakuje nam informacji o zasobności gleby w składniki pokarmowe
jak i również to, czy nawożenie fosforem i potasem nie było stosowane w sposób
skomasowany pod przedplon. Taki sposób nawożenia stosowany był na przykład
w gospodarstwie polskim, gdzie nawożenie fosforem i potasem stosowane jest
głównie pod rośliny o większych wymaganiach nawozowych typu burak czy rzepak. Oprócz znacznych różnic w ilości stosowanych składników pokarmowych
na jednostkę powierzchni, można zauważyć również znaczne różnice w cenie
1 kg składnika pokarmowego. Cena 1 kg azotu w analizowanych gospodarstwach
kształtowała się od 0,61 Euro/kg (gospodarstwo rosyjskie) do 1,11 Euro/kg (gospodarstwo francuskie). Jeszcze większe różnice w cenie 1 kg składnika pokarmowego wystąpiły przy fosforze 0,8 Euro/kg (gospodarstwo niemieckie) do 2,23
EUR/kg (gospodarstwo australijskie). Najniższe różnice w cenie 1 kg składnika
pokarmowego wystąpiły przy potasie od 0,65 Euro/kg (gospodarstwo niemieckie
i z Wielkiej Brytanii) do 1,09 Euro/kg (gospodarstwo australijskie).
Poziom kosztów operacyjnych przypadających na 1 ha uprawy pszenicy był
bardzo zróżnicowany zarówno w gospodarstwach unijnych jak i spoza UE (rysunek 4). W gospodarstwach unijnych koszty operacyjne kształtowały się w przedziale 360-750 Euro na ha, a w pozostałych gospodarstwach 110-290 Euro na
ha. Największy udział kosztów operacyjnych w strukturze kosztów ogółem na
poziomie 50% i więcej miał miejsce w gospodarstwie rosyjskim (głownie za sprawą relatywnie wysokich kosztów mechanizacji) i ukraińskim (relatywnie wysokie koszty siły roboczej). Względnie wysokim udziałem kosztów operacyjnych
w kosztach ogółem, na poziomie około 40% i więcej, charakteryzowały się gospodarstwa z Francji i Wielkiej Brytanii oraz Australii. Wśród kosztów operacyjnych
w gospodarstwach unijnych, poza gospodarstwem z Wielkiej Brytanii, gdzie dominujący składnik stanowił koszty mechanizacji (55%), oprócz kosztów mechanizacji (udział w granicach 36-45%) znaczny udział miał koszt siły roboczej (udział
w granicach 36-41%). W gospodarstwach spoza UE sytuacja odnośnie udziału
poszczególnych kosztów operacyjnych była podobna w przypadku gospodarstwa z Ukrainy (udział kosztów siły roboczej 37%, a mechanizacji 31%). Z kolei
w gospodarstwie z Argentyny główny udział w kosztach operacyjnych stanowiły
koszty usług (prawie 90%), a w pozostałych gospodarstwach dominowały udziały
kosztów mechanizacji (udział w granicach 50-80%).
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Wybrane składniki kosztów operacyjnych w uprawie pszenicy
w analizowanych gospodarstwach

Tabela 3

Symbol
gospodarstwa

KM/100 ha

Nakład pracy1
h/ha

Poziom
wynagrodzenia2
EUR/h

Ilość ON na ha

DE1300MB*

60

8,8

17,5

54

1,11

FR110ALS

336

14,6

20,8

58

0,74

PL2100ST*

64

17,0

7,4

70

0,71

UK440SUFF

227

10,5

15,1

103

0,92

AR700SBA

0,1

0,4

29,5

0

0

AU4500SC*

12

1,2

29,2

28

1,02

CA2000SAS

77

1,4

19,4

38

0,74

RU20000BS

26

13,2

1,5

35

0,56

UA2600WU

25

63,1

1,7

57

0,74

US1000ND

60

2,5

14,9

40

0,69

Cena ON
EUR/l

1

Prezentowany nakłady pracy na ha stanowi sumę nakładów pracy wykonywanych bezpośrednio w procesie
produkcji (np. nakład pracy na siew czy nawożenie) jaki i również pośrednich nakładów pracy (np. nakład pracy
zarządczy gospodarstwa, księgowej czy mechanika).

2

Prezentowana stawka wynagrodzenia stanowi średni poziom wynagrodzenia płacony za godzinę pracy (obliczany
jest poprzez sumowanie wszystkich kosztów wynagrodzenia w gospodarstwie i podzielnie ich poprzez łączny
nakład pracy wykonywany w gospodarstwie).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Również w celu lepszego wyjaśnienia poziomu kosztów operacyjnych przedstawiono wybrane składniki tych kosztów (tabela 3). Pewnym odzwierciedleniem
poziomu kosztów mechanizacji może być ilość koni mechanicznych przypadających na 100 ha UR. Ważnym składnikiem kosztów operacyjnych są również
koszty pracy dlatego przedstawiono nakład pracy na jeden hektar uprawy oraz
średni poziom wynagrodzenia za godzinę. Pokazano również ilość zużywanego
oleju napędowego na 1 ha uprawy wraz z cena płaconą za 1 litr ON. W przypadku
uprawy pszenicy największą ilość KM przypadających na 100 ha posiadały gospodarstwa francuskie (336 KM/100 ha) oraz z Wielkiej Brytanii (227 KM/100 ha),
natomiast najniższą wielkość gospodarstwa spoza UE. Wartość 0,1 KM/100 ha
w gospodarstwie z Argentyny wynikała z korzystania z usług przez to gospodarstwo. Również poziom nakładów pracy na 1 ha uprawy pszenicy wykazuje duże
zróżnicowanie w analizowanych gospodarstwach. Najwyższy poziom nakładów
pracy występował w gospodarstwie z Ukrainy – 63 h/ha i wynikał on głównie
z wysokich pośrednich nakładów pracy. Sytuacje w tym gospodarstwie przypo-
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mina stan, z jakim mieliśmy do czynienia w Polsce (i czasami jeszcze mamy),
gdy państwowe czy spółdzielcze gospodarstwa ulegały prywatyzacji. Na poziom
kosztów pracy, oprócz nakładów fizycznych pracy, wpływ ma również stawka
płacona przez gospodarstwo za 1 h pracy. Najniższe stawki wynagrodzenia występowały w gospodarstwie z Ukrainy i Rosji 1,5-1,7 Euro/h. Z kolei najwyższe
na poziomie około 29 Euro/h w gospodarstwie z Argentyny i Australii. Prezentowane wielkości zużycia ON stanowi poziom zużycia ON bezpośrednio związany
z produkcją danej uprawy. Najwyższy poziom zużycia ON na 1 ha uprawy pszenicy miał miejsce w gospodarstwie z Wielkiej Brytanii 103 l/ha i był on głównie
wynikiem intensywnej uprawy gleby. Najniższa ilość na poziomie około 30 l ON/
ha, zużywana była w gospodarstwie z Australii. W pozostałych gospodarstwach
poziom zużycia ON na 1 ha upraw pszenicy mieścił się w przedziale od około 40
l na ha (gospodarstwo z Kanady, Rosji i Stanów Zjednoczonych) do 70 l ON/ha
(gospodarstwo z Polski). Oprócz różnic w poziomie zużycia ON na ha wstępowały również znaczne rozbieżności w cenie jakie gospodarstwa płaciły za 1 l ON.
Różnice te były niemal dwukrotne. Najtańszy ON posiadało gospodarstwo z Rosji
0,56 Euro/l, a najdroższy gospodarstwo z Niemiec 1,11 Euro/l.
Najwyższe koszty ziemi (rysunek 2) w uprawie pszenicy w wielkości 533 Euro
na ha posiadało gospodarstwo niemieckie, a najniższe 13 Euro na ha gospodarstwo z Rosji. W strukturze kosztów ogółem koszty ziemi kształtowały się w przedziale od 4% do 36%. Udział pozostałych kosztów w kosztach ogółem w większości gospodarstw był poniżej 10%. Wyjątek stanowiło gospodarstwo z Francji,
gdzie ten udział wyniósł 16%, głównie za sprawą wysokich kosztów budynków.
Przychód z uprawy 1 ha pszenicy (rysunek 2) w gospodarstwach unijnych
przyjmował poziom od 1300 Euro na ha (gospodarstwo polskie) do 1700 Euro na
ha (gospodarstwo niemieckie). Natomiast w gospodarstwach spoza UE przychód
mieścił się w granicach 500-600 Euro na ha. Dla gospodarstwa z Francji i Wielkiej Brytanii przychód ze sprzedaży pszenicy był zbyt niski, aby pokryć koszty
ogółem. Gospodarstwa te odnotowały stratę na poziomie odpowiednio 250 Euro
na ha i 157 Euro na ha. Niewielką stratę odnotowało również gospodarstwo z Argentyny (7 Euro na ha) oraz z Ukrainy (9 Euro na ha). Najlepszy wynik finansowy
z uprawy pszenicy w wysokości 235 Euro z ha odnotowało gospodarstwo z Polski.
Najniższymi koszami ogółem przypadającymi na 1 tonę pszenicy wśród gospodarstw unijnych w wysokości 157 Euro charakteryzowało się również gospodarstwo z Polski, natomiast z gospodarstw spoza UE, gospodarstwo z Rosji z kosztem
wysokości 108 Euro (rysunek 5). Cena sprzedaży pszenicy w analizowanym okresie dla gospodarstw unijnych kształtowała się w zakresie 190-210 Euro za tonę,
a w gospodarstwach spoza UE 110-210 Euro za tonę.
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5. Podsumowanie
Ze względu na różne warunki klimatyczno glebowe oraz organizacyjne gospodarstwa stosowały różny poziom intensywności upraw co miało przełożenie na łączne koszty uprawy oraz poziom uzyskiwanych plonów. Analizowane gospodarstwa
unijne na tle gospodarstw spoza UE charakteryzują się wyższą intensywnością
produkcji i wyższymi plonami uzyskiwanymi z jednostki powierzchni. Jednak
uzyskiwane plony nie zawsze gwarantowały pokrycie całkowitych kosztów.
Z dokonanej analizy wynikło, że w większości analizowanych gospodarstw
(poza gospodarstwem z Rosji i Ukrainy) koszty bezpośrednie przypadające na
1 tonę plonu kształtowały się na zbliżonym poziomie, a główne różnice wystąpiły
przy kosztach operacyjnych oraz kosztach ziemi. W celu poprawy konkurencyjności należałoby się starać obniżać szczególnie te koszty, na które gospodarstwa
maja wpływ. Ceny ziemi czy siły roboczej nie są bezpośrednio zależne do gospodarstw, ale wysokie koszty mechanizacji można starać się obniżać poprzez dokładne planowanie inwestycji w sprzęt. Pewnym rozwiązaniem dla wysokich kosztów
mechanizacji mogłoby być korzystanie z usług, pod warunkiem, że rynek danych
usług istnieje. Również obniżenie kosztów bezpośrednich może przyczyniać się
do polepszenia konkurencyjności gospodarstw. W przypadku kosztów ochrony
roślin należałoby starać się najpierw wykorzystać inne elementy agrotechniki
w ochronie jak płodozmian, sposób uprawy, zbilansowane nawożenie czy dobór
odmian itp., a dopiero na końcu sięgać po środki ochrony roślin. Koszty materiału siewnego można starać się obniżać, o ile jest to możliwe, poprzez zmniejszanie ilości wysiewu czy przez dobór odpowiednich odmian (nie koniecznie tych
najdroższych). Wysokie koszty nawożenia szczególnie azotem, można próbować
obniżać poprzez poprawę jego produktywności. W tym celu należałoby zwrócić
uwagę między innymi na zbilansowanie nawożenia (w tym na nawożenie magnezem i siarką), utrzymanie odpowiedniego pH gleby, bilansu materii organicznej,
czy sposobu uprawy gleby.
Wysokość stosowanych nakładów jest zależna od producenta i to on ma
wpływ na ich poziom. W związku z tym ich wysokość powinna być dostosowana
do ryzyka produkcyjnego jak również ryzyka rynkowego. Obecny poziom kosztów powoduje, że gospodarstwa unijne jeżeli chcą być konkurencyjne, muszą starać się uzyskiwać wysokie plony, ponieważ tylko odpowiedni poziom plonów jest
w stanie „zabić” koszty, szczególnie stałe (koszty ziemi, czy amortyzacji). W tym
celu gospodarstwa muszą poprawić efektywność stosowanych nakładów. Jednym
ze sposobów na to jest ich odpowiednie „zbilansowanie”. Tak jak dla uzyskania
odpowiednich plonów ważne jest zbilansowanie nawożenia, tak dla uzyskania
dodatniego wyniku finansowego ważne jest zachowanie odpowiedniej wysokości
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i struktury kosztów. Nie ma jednej właściwej struktury kosztów, która gwarantuje
sukces dla gospodarstwa. Wiadomo jednak, że im wyższy jest poziom kosztów
stałych i większy ich udział w strukturze kosztów ogółem, tym ryzyko uzyskania
dodatniego wyniku finansowego jest większe, a elastyczność mniejsza. Struktura
i poziom kosztów w dużej mierze zależy od właściciela gospodarstwa. Dlatego,
aby poprawić efektywność gospodarowania i stać się przez to bardziej konkurencyjnym, producenci muszą poprawić sposób zarządzania gospodarstwem. Jako
przykład niekoniecznie najlepszych decyzji można podać to, że gospodarstwa łatwiej inwestują w bardzo drogi sprzęt, niż w jakość siły roboczej. Innym przykładem może być to, że wiele gospodarstw nie wyobraża sobie istnienia bez kombajnu, którego często wydajność jest i tak zbyt mała, aby sprawnie dokonać zbioru.
Lepszym rozwiązaniem mogłoby być skorzystanie z usługi, a zamiast kombajnu
zakupienie suszarni.
Na koniec warto nadmienić, że prezentowane polskie gospodarstwo na tle
innych analizowanych gospodarstw osiągnęło najwyższy wynik finansowy przy
uprawie pszenicy. Należy jednak dodać, że analizowane lata dotyczyły okresu,
w którym ceny uzyskiwane ze sprzedaży produktów rolniczych kształtowały się
na wysokim poziomie. W przypadku obniżenia się cen wynik finansowy może
wyglądać całkiem inaczej. Dlatego konieczna jest stała analiza kosztów w celu ich
trzymania na odpowiednim poziomie i strukturze. Dobrym prognostykiem dotyczącym konkurencyjności polskich gospodarstw jest to, że na tle analizowanych
gospodarstw z UE mieliśmy najniższe koszty produkcji przypadające na jedną
tonę produktu, ale żeby nie było zbyt optymistycznie to analiza również pokazała,
że są regiony na świecie, w których produkuje się taniej.
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KONKURENCYJNOŚĆ W PRODUKCJI PSZENICY NA ŚWIECIE – WYBRANE ELEMENTY

Słowa kluczowe: konkurencyjność, koszty produkcji, pszenica
STRESZCZENIE

Celem opracowania była analiza kosztów produkcji pszenicy w wybranych gospodarstwach głównych graczy rynkowych oraz uzyskanego wyniku finansowego. Wśród analizowanych kosztów wyróżniono koszty bezpośrednie, operacyjne, ziemi oraz pozostałe.
W opracowaniu wykorzystano dane z bazy agri benchmark za okres 2011-2013. Z dokonanej analizy wynikło, że w większości analizowanych gospodarstw (poza gospodarstwem
z Rosji i Ukrainy) koszty bezpośrednie przypadające na 1 tonę plonów kształtowały się na
zbliżonym poziomie. Główne różnice wystąpiły przy kosztach operacyjnych oraz kosztach
ziemi.
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The aim of the study was to analyze wheat production costs in selected farms of the
main players in the market and the achieved financial result. The analyzed costs are divided into direct costs, operational, land and other costs. The study used data from an agri
benchmark database for the period of 2011-2013. It resulted that in most of the analyzed
farms (except farm from Russia and Ukraine) direct costs for 1 ton yields remained at
a similar level. The main differences was in operating costs and the cost of land.
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1. Wstęp
Program opracowany przez Ministerstwo Gospodarki pt. ”Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku” zakłada pobudowanie do 2020 r. średnio po jednej biogazowni rolniczej w gminie. Biogazownie będą wykorzystywały przede wszystkim
wszelkiego rodzaju substraty odpadowe pochodzące z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, uzupełniane biomasą rolniczą. Na glebach gorszej przydatności rolniczej, w rejonach o małej sumie rocznych opadów atmosferycznych (<550
mm), dobrym rozwiązaniem jest produkcja biomasy z uprawy żyta w poplonach
ozimych i kukurydzy w plonie wtórym [Burczyk 2013].
Poplonem ozimym nazywamy żyto uprawiane po zbiorze plonu głównego,
wysiewane w początku września i zbierane w fazie kłoszenia z przeznaczeniem na
paszę objętościową lub w okresie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna w połowie
czerwca do produkcji biogazu. Po zbiorze biomasy z poplonu ozimego wysiewa
się średniowczesne odmiany kukurydzy. Do uprawy żyta w poplonie ozimym wykorzystywanym na paszę, zaleca się odmiany żyta typu zielonkowego. Natomiast
do produkcji biomasy na biogaz preferowane są odmiany żyta chlebowego.
Niezależnie od sposobu wykorzystania biomasy, uprawa poplonów ozimych
stanowi dobrą metodę intensyfikacji i rozwoju rolnictwa poprzez wzbogacenie
gleby w składniki pokarmowe oraz substancję organiczną [Burczyk i inn. 1971].
Celem niniejszych doświadczeń polowych było porównanie przydatności
trzech odmian zielonkowych (Pastar, Sellino i Magnifico) z odmianą żyta chle-
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bowego Horyso pod względem wysokości plonów biomasy i wydajności biogazu
z jednostki powierzchni pola.

2. Materiał i metody badań
Doświadczenia polowe wykonano w latach 2011-2013 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec na glebach bielicowych zalegających na glinie o odczynie pH
w granicach 5,5-5,6 i dobrej zasobności w składniki pokarmowe, w stanowisku
po zbożach. Uprawę roli wykonywano zgodnie z zasadą dobrej praktyki rolniczej.
Doświadczenia zakładano metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach
z tym, że z połowy poletek zbierano biomasę w fazie mleczno-woskowej ziarna, a drugą połowę w pełni dojrzałości ziarna. Nawożenie mineralne stosowano
przed siewem ziarna w następujących ilościach w kg/ha: 30 N, 30 P2O5 i 60 K2O
oraz pogłównie w początku marca 120 N na połowie poletek zbieranych na zieloną masę i 80 N na drugą połowę poletek zbieranych w pełnej dojrzałości ziarna.
Zbioru biomasy dokonywano w fazie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna
w terminach od 12-15 czerwca, a zbiór żyta w pełnej dojrzałości ziarna wykonywano od 25-30 lipca. Podczas zbioru biomasy pobierano próby z każdego poletka w celu oznaczenia zawartości suchej masy i wydajności biogazu z jednostki
powierzchni pola. Wydajności biogazu określano metodą prof. Podkówki, który
na podstawie zagranicznych wyników badań ustalił, że podczas zbioru i kiszenia
zielonej masy żyta (GPS) i kukurydzy powstają straty w wysokości 12 %. Jednocześnie stwierdził, że wydajności biogazu z 1 dt kiszonki wynoszą dla żyta 17,1 m3
a dla kukurydzy 19,8 m3 [Podkówka i inn. 2010].
Natomiast oceny przydatności porównywanych odmian żyta dokonano na podstawie wysokości plonów zielonej i suchej masy oraz wydajności biogazu z 1 ha.
Poza tym, określano koszty produkcji biomasy żyta uprawianego w poplonie ozimym oraz plonów zielonej masy kukurydzy uprawianej w plonie wtórym
w doświadczeniach przeprowadzonych na tym samym polu [Burczyk 2013].
Koszty biomasy żyta i kukurydzy określono na podstawie wysokości faktycznie
ponoszonych nakładów w warunkach produkcyjnych ZD Stary Sielec oraz wolnorynkowych cen środków produkcji i usług występujących w końcu 2014 roku.

3. Wyniki badań i dyskusja
Wyniki doświadczeń polowych uzyskane w latach 2011-2013 wyrażone w plonach zielonej i suchej masy przedstawiono w tabeli 1. Na uwagę zasługują niższe
plony biomasy i mniejsza wydajność biogazu w 2011 roku w porównaniu z pozostałymi latami, spowodowane niższą ilością opadów atmosferycznych w zimie

Przydatność wybranych odmian żyta uprawianego w poplonach ozimych ...

87

i wiosną. W pozostałych dwóch latach (2012 i 2013) uzyskano ok. 50 % wyższe
plony biomasy i biogazu (tabela 2).
Najwyższe plony zielonej masy dała odmiana Magnifico, a najniższe odmiana
Pastar. Plony suchej masy odmiany Magnifico, Sellino i Horyso były jednak na
podobnym poziomie i wynosiły średnio 128 dt/ha-1, z uwagi na niższą od pozostałych zawartość suchej masy w odmianie Magnifico (32%).
Tabela 1
Plony zielonej i suchej masy odmian żyta uprawianego
w poplonie ozimym na biogaz
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso

Plony zielonej masy w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

283
277
305
285

362
387
469
432

356
388
408
415

334
351
394
377

Plony suchej masy w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

100
102
108
101

115
145
146
148

128
137
131
133

114
128
128
127

Źródło: Badania własne.

Plony kiszonki i wydajności biogazu przedstawione w tabeli 2 są porównywalne do plonów biomasy odmian żyta. Najwyższe plony kiszonki oraz biogazu dała
odmiana Magnifico, a najniższe odmiana Pastar. W świetle powyższych wyników
doświadczeń, dobrze plonujące odmiany zielonkowe żyta można obok odmian
żyta chlebowego rekomendować do uprawy w poplonach ozimych z wykorzystaniem na biogaz.
Porównywane w doświadczeniach odmiany żyta zbierano również w fazie pełnej dojrzałości ziarna, ich plony przedstawiono w tabeli 3. Najlepiej plonowała
odmiana Magnifico w wysokości 51,6 dt/ha-1 ziarna oraz 97,5 dt/ha-1 słomy. Nieco
niższe plony ziarna uzyskano z odmiany Horyso (41,4 dt/ha-1 ziarna i 95,7 dt/ha-1
słomy). Natomiast najniższe plony ziarna dała Pastar, a słomy odmiana Sellino.
Z tego powodu nie ma istotnych różnic między dobrze plonującymi odmianami
zielonkowymi i odmianą chlebową w produkcji ziarna żyta wykorzystywanego do
siewu w poplonach ozimych.
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Tabela 2
Plony kiszonki i biogazu z biomasy wybranych odmian żyta
uprawianych w poplonach ozimych
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso

Plony kiszonki w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

249
244
268
251

319
341
413
380

313
341
359
365

294
309
347
332

Plony biogazu w m3/ha-1
2011

2012

2013

średnia

4258
4172
4583
4292

5455
5831
7062
6498

5352
5831
6139
6241

5027
5284
5933
5677

Źródło: Badania własne.

Plony ziarna i słomy wybranych odmian żyta uprawianych
w poplonie ozimym
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso

Tabela 3

Plony ziarna w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

32,6
36,0
47,9
40,0

32,2
33,9
54,2
41,1

31,7
33,7
52,8
43,1

32,2
34,5
51,6
41,4

Plony słomy w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

94,8
89,5
98,3
97,1

95,3
86,9
98,8
94,9

92,8
89,1
95,3
95,1

94,3
88,5
97,5
95,7

Źródło: Badania własne.

Jednocześnie należy podkreślić, że uprawa żyta w poplonach ozimych umożliwiająca na tym samym polu uprawę kukurydzy kiszonkowej w plonie wtórym,
ma duże uzasadnienie ekonomiczne. Bowiem łączne plony biomasy żyta i kukurydzy dały w wieloletnich doświadczeniach polowych- potwierdzone w praktyce
rolniczej ok. 30 % wyższe plony biomasy i biogazu od kukurydzy uprawianej na
kiszonkę w plonie głównym [Burczyk 2013]. Wyższe o ok. 30 % koszty jednostkowe produkcji biomasy z żyta poplonowego od kosztów pozyskiwania biomasy
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z kukurydzy uprawianej w plonie wtórym, są wynikiem różnicy w plonach biomasy żyta i kukurydzy, przy zbliżonych kosztach produkcji. Jednak większe wartości łącznych plonów biomasy żyta i kukurydzy z nadwyżką pokrywają wyższe
koszty produkcji biomasy z żyta (tabela 4). Uprawa żyta w poplonach ozimych
i kukurydzy w plonie wtórym daje w warunkach klimatyczno-glebowych Wielkopolski możliwości uzyskiwania najwyższych plonów biomasy dla potrzeb energii
odnawialnej z jednostki powierzchni pola.
Tabela 4
Produktywność biomasy i wydajności biogazu z poplonu ozimego
i kukurydzy w plonie wtórym w latach 2009-2013
Żyto
(GPS)
w poplonie ozimym

Kukurydza
w plonie wtórym

Razem

Koszty produkcji biomasy w PLN/ha-1

3027

3515

65421)

Plony zielonej masy w dt/ha-1

394

675

1069

Koszty produkcji zielonej masy w PLN/dt

Wyszczególnienie

7,68

5,20

–

Straty przy zbiorze i kiszeniu w %%

12

12

12

Plony kiszonki w dt/ha-1

347

594

941

Wydajności biogazu w m3/dt

17,1

19,8

–

Wydajności biogazu w m3/ ha-1

5934

11761

17695

1) Bez dopłat Krajowych i UE (loco pole).

Źródło: Badania własne.

Reasumując należy podkreślić, że uprawa żyta w poplonach ozimych do produkcji biomasy ma nie tylko ekonomiczne, ale również rolnicze uzasadnienie.
Stwarza bowiem w zmianowaniu roślin możliwość zagospodarowania nieobsianych pól leżących od żniw do wiosny, wykorzystując nagromadzoną wodę w glebie podczas zimy. Jednocześnie poplony wpływają na realizację programu zwiększania powierzchni terenów zielonych na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

4. Wnioski
1. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń można rekomendować do
uprawy w poplonach ozimych na produkcję biomasy i biogazu, zarówno
dobrze plonujące odmiany żyta typu zielonkowego, jak też chlebowego.
2. Wydajności biogazu z jednostki powierzchni pola korelują z wysokością
plonów biomasy i kiszonki żyta uprawianego w poplonach ozimych, a nie
z jego formą użytkową.

90

Henryk Burczyk

3. Plony biomasy, ziarna i słomy żyta zależą od genetycznie uwarunkowanej
plenności, a nie od typu użytkowego odmiany.
4. Uprawa żyta w poplonie ozimym jest ekonomicznie uzasadniona, ponieważ
umożliwia zwiększanie plonów biomasy oraz wydajności biogazu ok. 30%
z jednostki powierzchni pola, liczone łącznie z plonami kukurydzy uprawianej w plonie wtórym, w porównaniu do plonów kukurydzy uprawianej na
kiszonkę jako plon główny.
5. Koszty produkcji biomasy z żyta poplonowego są ok. 30% wyższe od kosztów pozyskiwania biomasy z kukurydzy uprawianej w plonie wtórym. Jednak większa wartość wyższych plonów łącznych biomasy z żyta i kukurydzy
z nadwyżką pokrywają wyższe koszty produkcji biomasy z żyta poplonowego.
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HENRYK BURCZYK
PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH ODMIAN ŻYTA UPRAWIANEGO W POPLONACH
OZIMYCH DO PRODUKCJI BIOGAZU

Słowa kluczowe: poplony ozime, odmiany żyta, plony biomasy, wydajności biogazu
STRESZCZENIE

Celem badań było porównanie przydatności trzech odmian żyta typu zielonkowego
(Pastar, Sellino, Magnifico) z odmianą żyta typu chlebowego (Horyso) uprawianych w poplonach ozimych do produkcji biomasy na biogaz. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2011-2013 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec na glebach średniej
przydatności rolniczej o dobrej zasobności w składniki pokarmowe, w rejonie o małej
ilości opadów atmosferycznych (<550 mm).
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Na podstawie uzyskanych wyników badań można rekomendować do produkcji biomasy na biogaz w poplonach ozimych zarówno dobrze plonujące odmiany żyta typu zielonkowego jak też typu chlebowego. Plony biomasy oraz wydajności biogazu z 1 ha zależą
od genetycznie uwarunkowanej plenności, a nie od typu użytkowego odmiany.

HENRYK BURCZYK
SUITABILITY OF SELECTED VARIETIES OF WINTER RYE FOR PRODUCTION
OF BIOGAS

Keywords: winter catch crop, rye verieties, biomass yield, biogas efficiency
SUM M A RY

The purpose of the study was to compare the suitability of three verieties of rye for
silage (Pastar, Sellino, Magnifico) with grain rye (Horyso) grown as a winter catch crop
intended for biomass. Field experiments were conducted between 2011-2013 at the Zakład Doświadczalny Stary Sielec experimental unit, using medium class agricultural soils
of good nutritional content located in the region of limited rainfall (<550 mm).
On the basis of results obtained, winter rye can be recommended as a source of biomass for the production of biogas both as regards high yield rye for silage and grain rye.
The yield of biomass and biogas efficiency per one hectare depend on the genetically conditioned fertility rather than the type of variety grown.
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1. Wstęp
Środki produkcji w rolnictwie są niezbędne w realizacji procesów produkcyjnych,
stwarzają szerokie możliwości dla poprawy ich efektywności (zwiększenie wydajności poprzez poprawienie warunków uprawy roślin i chowu zwierząt). W produkcji rolnej wykorzystuje się środki produkcji pochodzenia rolniczego i nierolniczego (przemysłowego). Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. materiał siewny
oraz zwierzęta hodowlane. Wśród środków produkcji pochodzenia przemysłowego wymienić z kolei można m.in.: maszyny i urządzenia techniczne, nawozy
mineralne, pestycydy, pasze przemysłowe i leki weterynaryjne. Wraz z postępującym procesem industrializacji rolnictwa wzrasta znaczenie i wykorzystanie w gospodarstwach rolnych środków produkcji pochodzenia przemysłowego [Piwowar
2011, Piwowar 2014]. Zachodzące przeobrażenia w agrobiznesie, będące pochodną dążenia do zrównoważonego rozwoju, obligują do wprowadzania w szerszym
zakresie do praktyki rolniczej środków biologicznych i biotechnicznych. Sprawia
to, że współcześnie dynamicznie rozwija się m.in. przemysłowa produkcja środków produkcji, w której wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze z dziedziny biotechnologii i nanotechnologii. Jak wskazują przeprowadzone
badania, udział środków biologicznych w ogólnym rynku środków ochrony roślin
jest relatywnie niewielki, jednakże w ostatnich latach następuje jego dynamiczny wzrost ilościowy [Tomalak 2010]. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się
także rynek bionawozów i preparatów poprawiających strukturę gleby. Bionawo-
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zy mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie dla popularnych w rolnictwie nawozów mineralnych. Z uwagi na konieczność posiadania przez rolników szerokiej
wiedzy z zakresu nawożenia, w tym innowacyjnych środków produkcji i technik
nawożenia, istotna jest pomoc doradcza [Piwowar 2013].
Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy innowacji w zakresie nawożenia roślin uprawnych i ochrony roślin. Praca ma charakter przeglądowy, a jej
głównym celem jest charakterystyka głównych rodzajów biopreparatów i bionawozów wykorzystywanych w produkcji roślinnej. Omawiane biopreparaty w literaturze przedmiotu nazywane są: preparatami biologicznymi, biopreparatami
oraz biostymulatorami. Podstawę opracowania stanowiły obserwacje rynku środków produkcji rolnej w Polsce oraz analiza literatury przedmiotu, w tym wyniki
najnowszych badań nad skutecznością i efektywnością stosowania tych środków
produkcji w rolnictwie. Podstawą opracowania jest również doświadczenie autora
z pracy w przemyśle nawozowym.

2. Środki biologiczne i biotechniczne w rolnictwie – klasyfikacje,
rodzaje, przykłady środków
Środki biologiczne i biotechniczne w produkcji roślinnej, zawierające w swym
składzie mikroorganizmy i substancje pochodzenia naturalnego, można podzielić
na dwie główne grupy: biopestycydy oraz bionawozy.
Biopestycydy to grupa środków ochrony roślin zawierających m.in. różne
grupy mikroorganizmów (wirusy, bakterie i grzyby) oraz nicienie. Wśród drobnoustrojów będących składnikami czynnymi biopreparatów dominują bakterie
(Bacillus i Pseudomonas) oraz grzyby (Trichoderma, Beauveria, Coniothyrium,
Matharhizium, Pythium) [Martyniuk 2012]. Wśród biopestycydów można wyróżnić kilka grup, tj. bioherbicydy, biobakteriocydy, biofungicydy, bioinsektycydy,
bionematocydy. Wykaz wybranych mikroorganiznów jako składników czynnych
biologicznych środków ochrony roślin przedstawiono w tabeli 1.
Do grupy biopestycydów zaliczamy także środki biotechniczne, tj. biologicznie czynne substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (olejki, saponiny,
kwasy organiczne, chitozan), regulatory wzrostu roślin oraz semiozwiązki (feromony, atraktanty i repelenty) [Tomalak 2010, Martyniuk 2012].
Jak wspomniano we wstępie, na krajowym rynku dostępnych jest wiele biopestycydów. Przykładowy asortyment oferowanych w Polsce biopestycydów z wykazem producentów/dystrybutorów przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 1
Przykładowe mikroorganizmy jako czynne składniki w poszczególnych
grupach biopestycydów
Grupa biopestycydów

Mikroorganizmy jako czynne składniki

Bioherbicydy

Alternaria destruens

Biobakteriocydy

Agrobacterium, Pseudomonas, Bacillus

Biofungicydy

Trichoderma, Gliocladium, Pythium, Coniothyrium, Bacillus, Pseudomonas,
Streptomyces

Bioinsektycydy

Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana

Bionematocydy

Metarhizium, Paecilomyces, Verticillium, Bacillus, Heterorhabditis, Steinernema

Źródło: [Martyniuk 2011].

Tabela 2
Przykłady biopestycydów dostępnych na polskim rynku
Nazwa

Producent/Dystrybutor

Substancja czynna/organizm pożyteczny

Dipel WG

Valent BioSciences, USA

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Novodor SC

Valent BioSciences, USA

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis ATCC
1252, szczep NB 176

Madex MAX

Biofa AG Bio Farming Systems, Niemcy

Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV)

Timorex Gold 24 EC

Biomor Israel Ltd., Izrael

Olejek z krzewu herbacianego

Spruzit EC

Neudorff GmbH KG, Niemcy

Naturalne pyretryny i olej rzepakowy

Polyversum WP

Biopreparaty spol. s.r.o., Republika
Czeska

Pythium oligandrum

Constans XX

PROPHYTA Biologischer
Pflanzenschutz, Niemcy

Coniothyrium minitans

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród biopestycydów dostępnych na krajowym rynku można wymienić m.in.
Dipel WG oraz Novodor SC. Podmiotem wprowadzającym te środki ochrony
roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odpowiednim zezwoleniem MRiRW, jest Biocont Polska Sp. z o.o. z Krakowa. Dipel WG jest biologicznym środkiem owadobójczym o działaniu żołądkowym, przeznaczonym do
zwalczania: gąsienic bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy
i tantnisia krzyżowiaczka w białej kapuście oraz gąsienic pachówki strąkóweczki w grochu. Na roślinie działa powierzchniowo1. Dipel WG jest selektywnym
insektycydem, stąd jest nieszkodliwy dla pożytecznych owadów. Podkreślić przy
1 Etykieta Dipel WG, załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-44/2010 z dnia 23.04.2010 r.
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tym należy, że dostępnych na rynku jest wiele biopreparatów zawierających bakterię Bacillus thuringensis, zawierają one różne szczepy i są zalecane do ochrony
przed różnymi gatunkami szkodników. Z kolei Novodor SC to środek owadobójczy o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw stonki ziemniaczanej (w polskich warunkach najgroźniejszy szkodnik ziemniaka). Podobnie
jak poprzedni produkt na roślinie działa powierzchniowo2. Novodor S.C. możne
być stosowany w uprawach ekologicznych. Oprócz biopreparatów zawierających
bakterie, na krajowym rynku dostępne są także biopestycydy zawierające wirusy. Przykładem takiego preparatu jest Madex MAX. Jest to biologiczny środek
ochrony roślin przeznaczony do zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki.
Substancją czynną tego preparatu jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki
(CpGV). Innym biopreparatem dostępnym na polskim rynku, zawierającym entomopatogenicznego wirusa CpGV, jest Carpovirusine Super S.C. Wśród biopestycydów dostępnych na rynku znajdują się także środki zawierające naturalne
substancje lub wyciągi roślinne (np. Timorex Gold oraz Spruzit). Wśród biopestycydów grzybobójczych wymienić można Polyversum WP. Środek ten zawiera
niepatogenicznego grzyba Pythium oligandrum, który jest pasożytem niektórych
gatunków grzybów chorobotwórczych. Jedynym zarejestrowanym w Polsce biologicznym preparatem opartym o gatunek grzyba Coniothyrium minitans (pasożyt
grzybów z rodzaju Sclerotinia), jest Contans XX.
Coraz bardziej popularne w praktyce rolniczej są bionawozy i preparaty poprawiające właściwości gleb. Bionawozy zdefiniować można jako preparaty zawierające mikroorganizmy, które poprzez interakcje w ryzosferze powodują poprawę właściwości gleby oraz wzrost przyswajania składników pokarmowych
przez rośliny [Vessey 2003]. W tym celu wykorzystywane są m.in. następujące
bakterie: Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium i Bacillus mucilaginous. Na krajowym rynku nawozów występują także produkty wytwarzane na bazie naturalnych ekstraktów z roślin lądowych i wodnych. Popularnym w polskich
gospodarstwach rolnych jest m.in. preparat EM. Z punktu widzenia klasyfikacji
prawnej, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu, jest to środek poprawiający właściwości gleby3. Przykładowe bionawozy i preparaty poprawiające właściwości gleb przedstawiono w tabeli 3.

2 Etykieta Novodor SC, załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-40/2010 z dnia 22.04.2010 r.
3 Środki poprawiające właściwości gleby są to substancje dodawane do gleby w celu poprawy

jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych,
z wyłączeniem dodatków do wzbogacenia gleby wytworzonych wyłącznie z produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego [Ustawa…2007].
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Tabela 3
Przykładowe bionawozy i preparaty poprawiające właściwości gleb
dostępne na polskim rynku
Nazwa

Producent

Charakterystyka

EM Efektywne
Mikroorganizmy

Greenland Technologia EM, Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby, preparat mikrobiologiczny

BIOALGEEN S90

P.H.U. „POLGERKIDO”, Polska

Glony morskie i produkty z glonów

MIKROVITAL

EKOHYDROCLEAN P.H.U., Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby, preparat mikrobiologiczny

HB101

F.I.S. IMPEX GROUP sp. z o.o., Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby, mieszanina soków roślinnych

BIOMASS SUGAR

ILLOVO SUGAR ESPAÑA, Hiszpania

Środek poprawiający właściwości
gleby

BioFeed Amin

Agro Bio Products B.V., Holandia

Środek poprawiający właściwości
gleby

UGmax

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Innowacyjne
Bogdanowicz Andrzej, Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby

Źródło: Opracowanie własne.

Ze względu na skład surowcowy oraz technologię produkcji środki poprawiające właściwości gleb można podzielić na kilka grup, m.in.:
 środki pochodzenia organicznego i organiczno-mineralnego,
 pozostałości pofermentacyjne pochodzące z biogazowni,
 preparaty mikrobiologiczne [Rutkowska 2013].
W zagranicznej literaturze przedmiotu przyjmuje się, że preparaty zawierające efektywne mikroorganizmy można traktować jako bionawozy [Muthaura i in.
2010; Schenck zu Schweinsberg-Mickan i Müller 2009]. Według producenta preparat EM działa kompleksowo zarówno na glebę, jak i na rośliny uprawne. Po
zastosowaniu preparatu zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności oraz wzrostu roślin
uprawnych. Twórcą preparatu EM jest japoński naukowiec Teruo Higa, który do
jego stworzenia wykorzystał naturalnie występujące w środowisku mikroorganizmy, m.in. bakterie kwasu mlekowego i fotosyntetyczne, drożdże, promieniowce oraz grzyby [Mayer Scheid, Widmer, Fliebbach, Oberholzer 2010]. W tabeli 4 przedstawiono wybrane środki poprawiające właściwości gleb opiniowane
w IUNG-PIB w Puławach.
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Producent
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Tabela 4

Parametry jakościowe (minimum)
N – 1,0%
P2O5 – 0,4%

HUMERRA

RETERRA
Sp. z o.o.

K2O − 0,8%
MgO – 0,4%
CaO – 3,0%
S – 0,3%
substancja organiczna– 30%
N – 4,00%
P2O5 – 0,8%

EKONEEM GRAN

ALLEGROEKO
Sp. z o.o.

K2O − 0,9%
MgO – 0,4%
CaO – 1,0%
substancja organiczna– 76%
N – 1,5%
N – 1,5%
P2O5 – 1,0%

NEEM GR

MATRIX
AGROSERVICES

K2O − 0,4%
MgO – 0,4%
CaO – 0,75%
S – 0,3%
substancja organiczna– 65%

Źródło: [Rutkowska 2013].

Znajdujące się na rynku preparaty, których celem jest poprawa właściwości
gleb, zawierają zróżnicowany skład chemiczny. Dla przykładu preparat Bio-Algeen oprócz makro- i mikroelementów jest wzbogacony glonami morskimi i wodorostami. Z kolei preparat EM zawiera mikroorganizmy, w tym m.in. bakterie
kwasu mlekowego. Interesującą grupę preparatów w produkcji ogrodniczej stanowią te zawierające w swym składzie grzyby, a w szczególności grzyby mikoryzowe,
które stymulują wzrost i plonowanie roślin. Wykorzystanie symbiozy mikoryzowej4 pozwala na uzyskanie znacznie lepszych efektów we wzroście i zdrowotności
4 Mikoryza to zjawisko polegające na współżyciu korzeni lub innych organów roślinnych

z grzybami.
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uprawianych roślin. Symbiotyczne grzyby mikoryzowe wprowadzane są do upraw
w postaci szczepionek [Kubiak 2007].

3. Efektywność stosowania wybranych bionawozów i preparatów
poprawiających właściwości gleb
Warto podkreślić, że dotychczasowe badania nad wpływem bionawozów i preparatów poprawiających właściwości gleb na wzrost i plonowanie roślin są niejednoznaczne [Kołodziejczyk 2014]. Badania przeprowadzane są zarówno w polowej
produkcji roślinnej na gruntach ornych, jak i produkcji ogrodniczej (w tym głównie w sadownictwie i warzywnictwie).
W literaturze przedmiotu dostępne są badania, których wyniki wskazują na
zwiększenie żyzności gleby, wzrost plonów, a także na podniesienie odporności
roślin na patogeny i szkodniki po zastosowaniu bionawozów i preparatów poprawiających właściwości gleb. Na przykład w literaturze krajowej pozytywne oddziaływanie biopreparatu EM na poprawę zdrowotności roślin opisali Boligłowa
i Gleń [2008]. Badania wykazały, że zabiegi ochronne z zastosowaniem preparatu
EM skutecznie chroniły pszenicę przed septoriozą i brunatną plamistością liści.
Z innych badań wynika, że stosowanie efektywnych mikroorganizmów w pszenicy
ozimej wpływa na zmniejszenie odłowu owadów doskonałych skrzypionki zbożowej (w fazie kłoszenia) rośliny, lednicy zbożowej (podczas kłoszenia i kwitnienia)
oraz mszycy zbożowej (w fazie dojrzałości mleczno-woskowej) [Lamparski i in.
2013]. Jak wskazuje Martyniuk [2011] również w literaturze światowej znajdują się wyniki doświadczeń wskazujących na pozytywne oddziaływanie preparatu
EM na plonowanie różnych gatunków roślin i poprawę właściwości gleb. Jednak są
to opracowania opublikowane w nierecenzowanych materiałach konferencyjnych
bądź (nieliczne) w czasopismach o niskim Impact Factor. Wiele badań dotyczyło
efektywności stosowania preparatu w krajach azjatyckich [Condor-Golec 2007].
Z drugiej strony w czasopismach naukowych dostępne są pozycje literaturowe,
w których autorzy krytycznie odnoszą się do skuteczności omawianych środków
produkcji rolnej, w tym wspomnianego EM. Badania przeprowadzone w Szwajcarii dowiodły, że mikroorganizmy zawarte w EM nie miały wpływu na plonowanie
roślin uprawnych [Mayer, Scheid, Oberholzer 2008]. Podobne rezultaty opublikowali holenderscy badacze [VanVliet, Bloem, de Goede 2006]. Sprzeczne wyniki
badań w zakresie skuteczności preparatów stosowanych w uprawie roślin mogą
być spowodowane m.in. zróżnicowanymi warunkami glebowo-klimatycznymi,
a także jakością preparatów [VanVliet, Bloem, de Goede 2006].
Przeprowadzane w Polsce badania naukowe w zakresie bionawozów obejmują
m.in. ich wpływ na aktywność enzymatyczną gleb. Jak wynika z badań zastoso-
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wanie preparatów użyźniających (w tym EM i UG max) stymulowało aktywność
dehydrogenaz, ureazy oraz proteazy [Bielińska i in. 2013]. Z kolei z badań Gajewskiego i in. [2013] wynika, że wpływ preparatu EM na właściwości fizyczne,
chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej
był niewielki. Podobnie wyniki badań Jakubus i in. [2013] nie potwierdziły korzystnego oddziaływania preparatu EM na zintensyfikowanie procesu mineralizacji materii organicznej.
Interesujące są również badania w zakresie bakteryjnych czynników Nod,
uznawanych za cząstki sygnalne i wpływające m.in. na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach motylkowatych (bobowatych) [Podleśny, Wielbo, Podleśna, Kidaj 2013]. Jak wynika z badań, aplikowanie czynników Nod bezpośrednio
na nasiona lub opryskanie ich roztworem kilkudniowych siewek wywołuje zwiększenie liczby brodawek korzeniowych zasiedlanych przez rizobia autochtoniczne,
przyspiesza kiełkowanie oraz wpływa korzystnie na liczbę i masę brodawek korzeniowych [Podleśny, Wielbo, Podleśna, Kidaj 2013; Kidaj i in. 2012].
Z kolei badania biostymulatora Kelpak SL, przeprowadzone w latach 20102011, dowiodły istotnego zwiększenia liczby i masy nasion oraz liczby strąków fasoli w porównaniu z kombinacją w której nie stosowano biostymulatora [Kocira,
Kornas, Kocira 2013].
Badania nad skutecznością biopreparatu BIO-ALGEEN S90 w uprawie pomidorów przeprowadzili m.in. Mikiciuk i Dobrolimska [2014]. Jak wynika z ich
badań rośliny potraktowane biostymulatorem cechowało znacznie większe tempo
asymilacji CO2 i większy wskaźnik efektywności wykorzystania wody w fotosyntezie. Zastosowanie biopreparatu spowodowało również wzrost zawartości chlorofilu a i b.

4. Podsumowanie
Nowoczesne środki produkcji rolnej są coraz częściej wynikiem prac badawczych z wykorzystaniem osiągnięć bio- i nanotechnologii. Postęp naukowo-techniczny w zakresie środków produkcji rolnej uwzględnia również rosnące
wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Na polskim rynku
nawozów i środków ochrony roślin dostępnych jest coraz więcej biologicznych
i biotechnicznych produktów, które w swym składzie zawierają mikroorganizmy
i substancje pochodzenia naturalnego. Ich zadaniem jest stymulowanie procesów
życiowych i zwiększanie odporności roślin na warunki stresowe w celu uzyskania
większego i lepszego jakościowo plonu.
Przydatność biopreparatów w zabiegach ochrony roślin nie ulega wątpliwości. Wszystkie biologiczne środki ochrony roślin przed ich dopuszczeniem do
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obrotu i stosowania przechodzą wymagany cykl badań oraz muszą się wykazać
odpowiednią skutecznością. Na podstawie przytoczonego przeglądu dotyczącego zastosowania bionawozów można natomiast stwierdzić, że część badaczy
sceptycznie odnosi się do ich wpływu na zdrowotność roślin uprawnych, stąd
konieczne są dalsze badania, które dadzą odpowiedź na pytania dotyczące skuteczności i efektywności w warunkach polowych oraz celowości ich stosowania
w praktyce rolniczej. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia ekonomiki gospodarstw rolnych oraz wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
Przedstawione w pracy wyniki badań dowodzą, że część bionawozów może być
istotnym elementem zrównoważonej gospodarki nawozowej w gospodarstwach
rolnych w Polsce.
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STRESZCZENIE

W niniejszej pracy przedstawiono rodzaje i przykłady środków biologicznych i biotechnicznych, wykorzystywanych w produkcji roślinnej. Jak wynika z analiz, na polskim
rynku dostępnych jest wiele krajowych i zagranicznych biopestycydów i bionawozów, które mogą być alternatywą lub uzupełnieniem dla tradycyjnych agrochemikaliów, tj. pestycydów oraz nawozów mineralnych. W dotychczas przeprowadzonych badaniach naukowych brak jest jednoznaczności odnośnie wymiernych pozytywnych efektów stosowania
niektórych bionawozów w produkcji rolnej.
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SUM M A RY

This study presents types and examples of biological and biotechnical products used
in plant production. As the analyses show, there is a number of national and international
biopesticides and biofertilizers on the Polish market, which can be an alternative or a supplement for traditional agrochemicals, that is pesticides and mineral fertilizers. When it
comes to research studies conducted so far there is no clarity regarding positive effect of
using some biofertilizers in agricultural production.
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1. Wstęp
Sadownictwo, jako jeden z prężnie rozwijających się sektorów ogrodnictwa, umożliwia uzyskanie relatywnie wysokiego dochodu z ha uprawianej powierzchni.
W 2013 r. powierzchnia uprawy drzew owocowych w Polsce wynosiła ponad 274
tys. ha, a krzewów owocowych, plantacji jagodowych i leszczyny ponad 150 tys. ha
[Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014]. Owoce są sprzedawane w postaci nieprzetworzonej, jako surowiec dla przetwórstwa oraz jako przetwory owocowe. W 2012 r.
na eksport przeznaczono 1252,4 tys. t owoców świeżych lub suszonych oraz 304,8
tys. t owoców zamrożonych [Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi
2013]. Z danych rynku owoców i warzyw wynika, że obrót przetworami owocowymi
w handlu zagranicznym stale rośnie i w latach 2011-2013 saldo wynosiło 1476,2 mln
USD [Bugała i inni 2014]. Świeże owoce eksportujemy głównie do Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Francji [Stefko 2013]. Wśród eksportowanych z Polski owoców dominują
jabłka. Stanowią one 88% wszystkich eksportowanych owoców. Udział innych owoców (tj. wiśni, śliwek, truskawek, malin, porzeczek, agrestu) stanowi 1% w eksporcie
światowym. Są to jednocześnie produkty przeznaczone do dalszego przetwórstwa
w krajach-odbiorcach. Polska jest znanym na świecie eksporterem mrożonych owoców i zagęszczonych soków z owoców miękkich. Zajmujemy 2. miejsce w światowym rankingu w eksporcie zagęszczonego soku jabłkowego [Nosecka 2014].
1 Wkład pracy: Magdalena Szulc – 70%, Joanna Sobczak – 10%, Ewa Matyjaszczyk – 20%.
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Ze względu na charakter produkcji, ponoszone koszty jak i specyfikę stosowanych technologii, ogrodnictwo wymaga zwiększonych nakładów pracy i kapitału
w stosunku do innych rodzajów produkcji rolniczej. Gałąź tę cechuje także wysoka kapitałochłonność, a co się z tym wiąże wysoki koszt produkcji. Za warunek
sukcesu ekonomicznego można uznać właściwą relację pomiędzy wniesionym
kapitałem, a uzyskaną korzyścią finansową. Poprzez właściwą relację rozumie się
stosunek poniesionych kosztów produkcji z tytułu stosowania kapitałochłonnych
technologii do wysokości uzyskanych dochodów [Stefko i Ciesielska 2013].
Na rynku środków ochrony roślin, zarówno polskim jak i europejskim, największy udział mają herbicydy, następnie fungicydy i insektycydy. Można jednak
zauważyć różnice w zużyciu środków należących do poszczególnych grup. Dla
przykładu w Polsce jest mniejszy udział środków owadobójczych w porównaniu
do UE [Matyjaszczyk 2014].
Koszty środków ochrony roślin i herbicydów zaliczane są do kosztów faktycznie poniesionych. Poziom ponoszonych przez plantatora kosztów, jak również
uzyskana cena zbytu i wielkość plonów, wpływa ostatecznie na opłacalność uprawy [Paszko 2006].
Środki z substancjami pochodzenia naturalnego stanowią niewielki odsetek
(12,7%) preparatów zarejestrowanych do ochrony jabłoni i zawierają w swoim
składzie zarówno wyciągi roślinne (pyretryny) czy oleje (olej parafinowy), jak
i żywe organizmy (Cydia pomonella Granulosis Virus).

2. Metodyka badań
Na koszty zabiegów ochronnych upraw jabłoni przy zastosowaniu środków
ochrony roślin składają się w głównej mierze dwa czynniki: cena środka i koszt
wykonania zabiegu. O ile można przyjąć, że dla danego gospodarstwa i uprawy
koszt jednego zabiegu w przeliczeniu na 1ha powierzchni jest stały, pierwszy uzależniony jest od ceny środka.
Panuje przeświadczenie, że produkty „naturalne” są droższe od syntetycznych.
W celu zweryfikowania tej tezy przeprowadzono porównanie kosztów zabiegów
ochrony jabłoni dwiema metodami: przy użyciu typowych środków chemicznych
oraz przy użyciu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne pochodzenia naturalnego.
Do porównań wykorzystano dane literaturowe oraz materiały, zarówno wtórne
jak i pierwotne. Źródłami wtórnymi były roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, rejestry Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety
preparatów zarejestrowanych. Jako źródła pierwotne wykorzystano wywiady na
temat cen detalicznych i hurtowych środków ochrony roślin oraz cenniki dostępne na stronach internetowych.
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Przy dużym nasileniu szkodników, zabiegi wykonuje się kilkukrotnie, często
przy użyciu różnych środków (pojedynczo lub w mieszaninie). Mając tego świadomość, porównano koszt stosowania poszczególnych preparatów z osobna. Wydaje się, że informacja ta jest przydatna dla rolników, zwłaszcza w przypadku produkcji mało intensywnej lub przy niewielkim nasileniu agrofagów.

Przy gromadzeniu danych postępowano w następujący sposób:

1) porównano koszty zabiegów ochronnych 1 ha sadu jabłoniowego przed
przędziorkiem owocowcem i owocówką jabłkóweczką. Oba agrofagi występują powszechnie w sadach i powodują straty w plonowaniu;
2) przeglądu dostępnych środków ochrony chemicznej i niechemicznej roślin
dokonano na podstawie rejestru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
3) wybór środków do porównań, które są przeznaczone do ochrony jabłoni
przed przędziorkiem i owocówką przeprowadzono na podstawie etykiet/
instrukcji stosowania;
4) sporządzono wykaz wszystkich środków zawierających substancje czynne
pochodzenia naturalnego zarejestrowanych do ochrony jabłoni przed badanymi szkodnikami;
5) z grupy 48 środków chemicznych zarejestrowanych do ochrony jabłoni
przed różnymi szkodnikami wyodrębniono i użyto do dalszego badania
12 preparatów o zakresie stosowania najbardziej pokrywającym się ze środkami zawierającymi substancje czynne pochodzenia naturalnego;
6) przeglądu cen środków ochrony roślin dokonano w punktach ich sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz na stronach internetowych. Następnie dla każdego środka i objętości opakowania ceny uśredniono;
7) koszty wykonania zabiegu oszacowano na 60 zł/ha (na podstawie literatury)
[Gantner 2009, Wachowiak i Kierzek 2009]. W obliczeniach uwzględniono
koszt wykonania jednej aplikacji w sezonie wegetacyjnym.

3. Wyniki
Na podstawie przeglądu szkodników uszkadzających jabłonie ustalono, że jednymi
z najgroźniejszych są owocówka jabłkóweczka oraz przędziorek owocowiec. W wyniku przeglądu rejestru środków ochrony roślin, dostępnego na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyodrębniono środki, które swoim zakresem stosowania
obejmują ochronę przed owocówką jabłkóweczką oraz przędziorkiem owocowcem.
W grupie tej znajdują się zarówno środki zawierające substancje czynne pochodzenia chemicznego, jak i substancje nie będące produktem syntezy chemicznej.
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Tabela 1
Lista środków owadobójczych do ochrony jabłoni przed owocówką
jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem zawierających substancje czynne
pochodzenia naturalnego
Dawka środka

Średnia cena środka
(według cen z czerwca 2014 r.)

Nazwa środka

Zakres stosowania

Carpovirusine Super SC

owocówka jabłkóweczka

1 l/ha

Catane 800 EC

przędziorek owocowiec

10 l/ha przy 500 l
wody/ha

11,40 zł/0,25 l (45,60zł/1 l)

Promanal 60 EC

przędziorek owocowiec

10 l/ha przy 500 l
wody/ha

36,20 zł/1 l

Treol 770 EC

przędziorek owocowiec

7,5 l/ha przy 500 l
wody/ha

26,12 zł/1 l

120 zł/1 l

Źródło: Opracowanie własne na podstawie etykiet/instrukcji stosowania.

Do ochrony przed owocówką jabłkóweczką zarejestrowane są obecnie 4 środki zawierające substancje czynne pochodzenia naturalnego: Carpovirusine Super
SC, Madex Max, Madex SC (wszystkie zawierają Cydia pomonella Granulosis Virus) oraz zawieszki feromonowe Ecodian-CP VP. W badaniu uwzględniono tylko
środek Carpovirusine Super SC (tabela 1). W przypadku pozostałych preparatów
występują problemy w dostępności lub trudności w porównaniu kosztów innej
formy aplikacji. Średni koszt zakupu 1 l środka wynosi 120 zł.
Do ochrony przed przędziorkiem owocowcem zarejestrowane są obecnie
3 środki pochodzenia naturalnego (tabela 1): Catane 800 EC, Promanal 60 EC oraz
Treol 770 EC (wszystkie zawierają w swoim składzie olej parafinowy). Najtańszy jest
środek Treol 770 EC (26,12 zł/1l), a najdroższy środek Catane 800 EC (45,60 zł/l).
Do ochrony przed owocówką jabłkóweczką zarejestrowanych jest obecnie
11 środków zawierających substancje czynne pochodzenia chemicznego (tabela
2). Środki te dostępne są na rynku w różnych opakowaniach. Koszt zakupu preparatów oszacowano w przeliczeniu na jednostkę objętości 1 l lub 1 kg. Najtańszy
jest środek Reldan 225 EC zawierający chloropiryfos metylowy (38,58 zł/l), dalej
Sherpa 100 EC zawierający cypermetrynę (53,50 zł/l) oraz Affirm 095 SG zawierający benzoesan emamektyny (87,32 zł/kg). W grupie najdroższych środków do
ochrony przed owocówką znajduje się Coragen 200 SC zawierający chlorantraniliprol (1060,68 zł/1 l), Steward 30 WG zawierający indoksakarb (996,64 zł/kg)
oraz Rumo 30 WG także zawierający tą samą substancję czynną (940 zł/kg).
Do zwalczania przędziorka owocowca zarejestrowany jest tylko jeden środek
(tabela 2) zawierający substancję czynną pochodzenia chemicznego – Envidor 240
SC (zawiera spirodiklofen). Koszt zakupu 1 l tego środka wynosi średnio 646,06 zł.

Porównanie kosztów zastosowania środkow ochrony jabłoni ...

107

Tabela 2
Lista środków owadobójczych do ochrony jabłoni przed owocówką
jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem zawierających substancje czynne
będące produktem syntezy chemicznej
Zakres stosowania

Dawka środka

Średnia cena środka (według
cen z czerwca 2014 r.)

owocówki

2,53 kg/ha

436,62 zł/5 kg
(87,32 zł/1 kg)

Coragen 200 SC

owocówka jabłkóweczka

125175 ml/ha

185,62 zł/175 ml
(1060,68 zł/1 l)

Reldan 225 EC

owocówka jabłkóweczka

2,252,7 l/ha

192,93 zł/5 l
(38,58 zł/1 l)

Rumo 30 WG

owocówka jabłkóweczka

0,170,2 kg/ha

159,80 zł/170 g
(940 zł/1 kg)

Steward 30 WG

owocówka jabłkóweczka

0,170,2 kg/ha

169,43 zł/170 g
(996,64 zł/1 kg)

Runner 240 SC

owocówka jabłkóweczka

0,40,5 l/ha

242,74 zł/1 l

Sherpa 100 EC

owocówka jabłkóweczka

0,3750,45 l/ha

53,50 zł/1 l

Calypso 480 SC

owocówka jabłkóweczka

0,150,2 l/ha

653,04 zł/1 l

Dimilin 480 SC

owocówka jabłkóweczka

0,20,4 l/ha

364,78 zł/1 l

Envidor 240 SC

przędziorek owocowiec

0,4 l/ha

646,06 zł/1 l

Nazwa środka
Affirm 095 SG

Fury 100 EW

owocówka jabłkóweczka

0,30,4 l/ha

1 354,16 zł/10 l
(135,41 zł/1 l)

Mospilan 20 SP

owocówka jabłkóweczka

0,1250,3 kg/ha

273,32 zł/600 g
(455,53 zł/1 kg)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie etykiet/instrukcji stosowania.

Tabela 3 przedstawia łączny koszt ochrony jabłoni na powierzchni 1 ha przed
owocówką jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem po zsumowaniu kosztów
zakupu środka i kosztów wykonania zabiegu. Do ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem można zastosować Envidor 240 SC oraz preparaty Treol
770 EC, Promanal 60 EC i Catane 800 EC. Najtańszy w użyciu był Treol 770 EC
(ponad 255 zł). Zbliżone były koszty ochrony za pomocą preparatów Envidor
240 SC i Promanal 60 EC (ponad 300 i 400 zł), natomiast najwyższy był koszt
ochrony środkiem Catane 800 EC (ponad 500 zł).
W zwalczaniu owocówki jabłkóweczki można zastosować preparat wirusowy
Carpovirusine Super SC, gdzie koszt ochrony wynosi 180 zł. W przypadku ochrony za pomocą środków chemicznych, najtańszymi opcjami są preparaty Sherpa
100 EC oraz Fury 100 EW (około 100 zł/ha), natomiast najdroższa jest ochrona
środkami Rumo 30 WG, Steward 30 WG, Coragen 200 SC oraz Affirm 095 SG (od
ponad 200 do blisko 300 zł/ha).
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Tabela 3
Porównanie kosztu wykonania 1 zabiegu ochronnego chemicznymi
i niechemicznymi środkami ochrony na powierzchni 1 ha sadu jabłoniowego
przed dwoma szkodnikami*
Nazwa agrofaga

Środki chemiczne

Środki zawierające substancje
czynne pochodzenia naturalnego
255,90 zł/ha (Treol 770 EC)

Przędziorek owocowiec

318,42 zł/ha (Envidor 240 SC)

422 zł/ha (Promanal 60 EC)
516 zł/ha (Catane 800 EC)

80 zł/ha (Sherpa 100 EC)
100,62 zł/ha (Fury 100 EW)
116,94 zł/ha (Mospilan 20 SP)
132,95 zł/ha (Dimilin 480 SC)
146,80 zł/ha (Reldan 225 EC)
Owocówka jabłkóweczka

157,09 zł/ha (Runner 240 SC)

180 zł/ha (Carpovirusine Super SC)

157,95 zł/ha (Calypso 480 SC)
219,80 zł/ha (Rumo 30 WG)
229,43 zł/ha (Steward 30 WG)
245,62 zł/ha (Coragen 200 SC)
278,30 zł/ha (Affirm 095 SG)
* koszt aplikacji środka przyjęto na 60 zł/ha [Gantner 2009, Wachowiak i Kierzek 2009].

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podsumowanie i wnioski
Środki pochodzenia naturalnego nie zapewniają możliwości ochrony przed
wszystkimi ważnymi szkodnikami jabłoni. Problemem może być także ich dostępność, ponieważ są one oferowane w niewielu punktach dystrybucyjnych na
terenie Polski. W wielu przypadkach ich zakup jest możliwy tylko za pośrednictwem producenta.
Analiza nie potwierdziła tezy, że ochrona jabłoni przed owocówką jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem przy użyciu substancji pochodzenia naturalnego
jest droższa niż przy użyciu typowych środków chemicznych. Wyciągnięto także
następujące wnioski cząstkowe:
 do ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem zarejestrowany jest
1 środek zawierający substancję czynną będącą produktem syntezy che-
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micznej oraz 3 środki o działaniu fizycznym zawierające olej mineralny,
do ochrony jabłoni przed owocówką jabłkóweczką zarejestrowany jest 1 środek pochodzenia naturalnego oraz 11 środków pochodzenia chemicznego,
przy ochronie jabłoni przed przędziorkiem najtańszą alternatywę stanowi
środek Treol 770EC zawierający olej parafinowy. Koszt ochrony preparatem
typowo chemicznym kształtuje się na wyższym poziomie i jest porównywalny z ochroną preparatem Promanal 60 EC,
w ochronie jabłoni przed owocówką jabłkóweczką najtańszą alternatywę stanowił środek Sherpa 100 EC zawierający chemiczną substancję czynną cypermetrynę. Koszt ochrony preparatem biologicznym (Carpovirusien Super SC)
był porównywalny ze środkiem chemicznym Runner 240 SC i Calypso 480
SC. Najdroższa była ochrona chemicznym środkiem Affirm 095 SG.
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MAGDALENA SZULC, JOANNA SOBCZAK, EWA MATYJASZCZYK
PORÓWNANIE KOSZTÓW ZABIEGÓW OCHRONY JABŁONI PRZED PRZĘDZIORKIEM
OWOCOWCEM I OWOCÓWKĄ JABŁKÓWECZKĄ PRZY WYKORZYSTANIU RÓŻNYCH
ŚRODKÓW

Słowa kluczowe: substancje czynne pochodzenia chemicznego i naturalnego, ochrona, jabłoń, koszty zabiegów ochronnych, owocówka jabłkóweczka, przędziorek
owocowiec
STRESZCZENIE

Przeprowadzono badanie przeglądowe kosztów zabiegów ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem (Metatetranychus ulmi) i owocówką jabłkóweczką (Laspeyresia
pomonella). Zestawiono i porównano środki ochrony roślin zawierające substancje czynne pochodzenia naturalnego i chemicznego. Badanie kosztów zabiegów ochrony jabłoni,
biorąc pod uwagę 15 środków, nie potwierdza tezy, że ochrona przy użyciu substancji
chemicznych jest tańsza, niż stosowanie substancji pochodzenia naturalnego. Środki zawierające substancje pochodzenia naturalnego nie chronią wystarczająco przed wszystkimi ważnymi ekonomicznie szkodnikami, a ich dostępność jest gorsza w porównaniu do
środków chemicznych.

MAGDALENA SZULC, JOANNA SOBCZAK, EWA MATYJASZCZYK
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROTECTION COSTS OF SELECTED ORCHARD
CROPS AGAINST INSECTS USING PLANT PROTECTION PRODUCTS CONTAINING
ACTIVE SUBSTANCES OF CHEMICAL AND NATURAL ORIGIN

Keywords: active substance of chemical and natural origin, protection, apply, cost
of protection treatments, codling moth, fruit-tree red spider mite
SUM M A RY

The cost of apple protection against fruit-tree red spider mite (Metatetranychus ulmi)
and codling moth (Laspeyresia pomonella) was analyzed. The plant protection products
containing active substances of natural and chemical origin were listed and compared.
The analysis of protection costs considering 15 products failed to confirm the thesis that
the protection with the use of chemical substances is cheaper than using the substances of
natural origin. The products containing substances of natural origin do not ensure protection against all economically important insects and their availability is worse in comparison to chemical products.
e-mail: M.Szulc@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp i cel
Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, w Polsce oraz pozostałych
państwach członkowskich Unii Europejskiej, obowiązuje od dnia 1 stycznia
2014 r. Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia
21 października 2009 r. oraz rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, stosowanie integrowanej ochrony roślin polega na wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod
ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności metod nie chemicznych, minimalizujących ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz
dla środowiska. Przepisy te ustanawiają normy wspólnotowego działania na rzecz
zrównoważonego stosowania pestycydów.
W produkcji roślinnej nie można wykluczyć stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ale trzeba zawsze mieć na uwadze, że muszą być one używane w sposób odpowiedzialny, korzystny ekonomicznie i uwzględniający aspekt
społeczny. Mając na uwadze wymagania integrowanej ochrony roślin, ochrony
1 Wkład pracy: Magdalena Jakubowska – 40%; Andrzej Podleśny – 20%; Stanisław Bawoł –

10%; Andrzej Obst – 10%; Andrzej Bandyk – 10%; Beata Wielkopolan – 10%.
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środowiska i presję konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do ograniczenia liczby zabiegów chemicznego zwalczania agrofagów, przy
jednoczesnym zachowaniu ich maksymalnej skuteczności [Tratwal i in. 2014].
W ochronie roślin rolniczych sygnalizacja zagrożeń upraw ze strony szkodników
jest dotychczas stosowana w niewielkim zakresie i dotyczy tylko kilku gatunków
fitofagów [Walczak i in. 2010]. Przy wyznaczeniu optymalnego terminu zwalczania agrofagów należy przede wszystkim kierować się prawidłowo prowadzonym
monitoringiem szkodnika [Walczak 1999]. Polega on na systematycznych obserwacjach organizmów szkodliwych w celu określenia nasilenia ich występowania,
liczebności czy procentowego opanowania roślin. Prowadzony monitoring jest
podstawą do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego w przypadku
przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości [Golinowska i in. 2014; Golinowska 2012; Matyjaszczyk i in. 2010; Walczak i in. 2010]. Dobra praktyka ochrony roślin, jak i wymagania integrowanej produkcji i ochrony roślin zalecają wykonanie zabiegów w najbardziej optymalnym terminie przy uwzględnieniu progów
ekonomicznej szkodliwości. Ponadto w ostatnich latach, w dobie internetowych
rozwiązań i powszechnego dostępu do komputerów w gospodarstwach rolnych,
obserwuje się duże zainteresowanie rozwojem systemów wspomagania decyzji
i innych programów doradczych.
Niski poziom wykształcenia jest poważną barierą w upowszechnianiu poprawnych praktyk w produkcji rolniczej. Wymogi wynikające z członkowstwa
w UE powodują, że rolnicy poszukują informacji lub fachowej wiedzy w ośrodkach doradztwa rolniczego [Kiełbasa i Krysztoforski 2009].
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz możliwości wykorzystania programów komputerowych w zarządzaniu
gospodarstwem rolnym.

2. Materiał i metody
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku
2014 wśród rolników z różnych powiatów regionu Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Próbę badawczą stanowiło 360 respondentów wybranych z określonej
wcześniej populacji, podczas przeprowadzonych w ośrodkach doradztwa rolniczego wiosennych szkoleń (marzec/kwiecień) dotyczących rejestracji i sygnalizacji najważniejszych agrofagów w uprawach rolniczych. Grupę producentów
rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego stanowiło 117 ankietowanych,
a z województwa wielkopolskiego – 243 ankietowanych. Uczestnikami badania
byli właściciele gospodarstw, producenci rolni, którzy brali udział w szkoleniach,
dobrani według wskazanych kryteriów. Badania ankietowe przeprowadzono
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w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji i powierzchni co najmniej lub
równej 1ha UR, w których działalność rolnicza jest głównym źródłem dochodu.
Pominięto gospodarstwa specjalistyczne. Zestawienia uzyskanych danych dokonano w formie graficznej oraz tabelaryczno-opisowej.
Kwestionariusz ankiety składał się z 26 pytań zamkniętych. Na niektóre pytania respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Część ogólna zawierała pytania o dane personalne respondenta (płeć, wiek, wykształcenie, powierzchnia gospodarstwa, struktura zasiewów), część szczegółowa składała się
z pytań dotyczących wiedzy rolników na temat integrowanej ochrony roślin i stosowania jej zasad w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Uzyskane dane źródłowe
pogrupowano według cech i liczebności odpowiedzi, obliczono średnie i wskaźniki struktury dla poszczególnych cech, oraz poddano je analizie porównawczej
i statystycznej.
W celu oceny poziomu wiedzy rolników z zakresu integrowanej ochrony roślin w ankiecie sformułowano pytania w ten sposób, by można było zweryfikować
postawione hipotezy:
– dotyczące zależności pomiędzy wiekiem, wykształceniem a wiedzą rolników,
– posiadaniem komputera i dostępu do narzędzi internetowych (np. programy doradcze, programy wspomagania decyzji) a świadomością rolników
odnośnie stosowania wyżej wymienionych zasad w prowadzeniu produkcji
roślinnej.
Do obliczeń statystycznych wykorzystano pakiet statystyczny Statistica 6.0.

3. Wyniki
W poniższym artykule przedstawione zostały najważniejsze wnioski z wyników
badania, dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z oceną świadomości
rolników w zakresie integrowanej ochrony roślin. Przeprowadzone badania pozwoliły na zebranie wyników z 360 ankiet w dwóch terminach.
W zasadniczym pytaniu dotyczącym terminu ”integrowana ochrona roślin”2,
większość z producentów rolnych (ponad 93%) jest świadoma powszechnego i obowiązkowego stosowania integrowanej ochrony roślin. Z grupy tej około 30% rolników udzieliło odpowiedzi, że pierwszy raz o „integrowanej ochronie roślin” dowie2 Integrowana Ochrona Roślin (IPM – Integrated Pest Management), która jest systemem
obowiązującym we wszystkich państwach członkowskich UE, gwarantującym uzyskanie płodów
rolnych o wysokiej jakości zapewniając przy tym ochronę środowiska naturalnego. Integrowana
Ochrona Roślin polega na zamierzonym wykorzystaniu wszystkich możliwych środków oddziaływania na zdrowie roślin, a także ich odporność na choroby, szkodniki i chwasty – agrofagi [Dominik
i Schönthale 2012].
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dzieli się w momencie wejścia w życie Dyrektywy Unii Europejskiej, wskazując datę
1 stycznia 2014 roku jako datę wejścia w życie tego obowiązku w Polsce (tabela 1).
Tabela 1
Znajomość definicji i zasad integrowanej ochrony roślin w ujęciu
ankietowanych
Znajomość definicji: „Integrowana ochrona roślin”
Tak, słyszałem

Tak , pierwszy raz
1.01.2014 r.

Raczej nie

Nie słyszałem

63%

30%

6%

1%

Źródło: Opracowanie własne.

W pytaniu oceniającym znajomość dostępnych metod ochrony roślin, poza
metodą chemiczną, zdecydowana większość rolników, bo aż 43% wskazała na ich
znajomość. Równie istotna według badanych była wiedza o co najmniej trzech metodach ochrony (35%), w tym metody biologicznej, agrotechnicznej i hodowlanej.
Tylko 15% respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej, że nie zna i nie korzysta z innych metod ochrony swoich upraw, prócz metody chemicznej (tabela 2).
Tabela 2
Znajomość dostępnych metod ochrony roślin, poza metodą chemiczną
Metody ochrony roślin (np. agrotechniczna, biologiczna, hodowlana itd.), poza chemiczną
Tak, znam

Tak, znam tylko wybrane

Nie znam

Znam tylko metodę
chemiczną

43%

35%

7%

15%

Źródło: Opracowanie własne.

Od 1 stycznia 2014 roku nowością dla wielu rolników stała się konieczność
prowadzenia zapisów czynności poprzedzających wykonanie zabiegu chemicznego. Dotyczy to wyników monitoringu plantacji (dla celów prawidłowej sygnalizacji), nasilenia wystąpienia patogenów. Obserwacje te w zestawieniu z bieżącymi
czy spodziewanymi warunkami atmosferycznymi w konkretnej fazie rozwoju
roślin uprawnych pozwalają, przy znajomości progów szkodliwości, prawidłowo
ocenić zagrożenie upraw (prognozowanie krótko- i długoterminowe) [Kruszyński i in. 2015].
W praktyce rolnicy w pytaniu dotyczącym sformułowania terminów związanych z „sygnalizacją zabiegów chemicznych”, odpowiedzieli, że są one im znane
- 45%, następnie 26% ankietowanych pozytywnie oceniło swoją znajomość dotyczącą sygnalizacji zabiegów chemicznych, przy czym 8% z badanych rolników
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ograniczyło swoją znajomość do zagadnień dotyczących „prognozowania krótkoterminowego i długoterminowego”.
W kwestii stosowania chemicznych środków ochrony roślin w swoich gospodarstwach zdecydowana większość rolników wskazywała niezbędność ich
stosowania. Pytani o pozytywne i negatywne skutki stosowania chemicznych
preparatów, wśród najbardziej istotnych zalet wymieniają: wysoką ich skuteczność, szybkie działanie, zwiększenie plonowania oraz niski nakład pracy. Natomiast jako negatywne skutki ich zastosowania wymieniają przede wszystkim:
wysoką ich cenę, szkodliwość dla zdrowia ludzi i zwierząt, powstawanie odporności chorób, szkodników i chwastów wynikające z ich nadmiernego stosowania oraz degradację środowiska.
Znajomość progu ekonomicznej szkodliwości, który wiąże się z integrowaną
ochroną roślin, a polega na określaniu liczebności szkodnika, nasilenia choroby
czy liczby chwastów, przy której wartość spodziewanej utraty plonu przewyższa koszt wykonania zabiegu ochronnego, zadeklarowało 56% ankietowanych
producentów rolnych. Kolejna duża grupa rolników (28%) potwierdziła, że stosuje pestycydy po stwierdzeniu śladów żerowania szkodnika czy wystąpienia
choroby, nie przestrzegając progu szkodliwości, zaś 16% badanych rolników
(58 producentów rolnych) przyznało się do stosowania chemicznych środków
ochrony bez potrzeby ustalenia progu szkodliwości. Prawdopodobnie wynikało
to z nieumiejętności prawidłowego zdefiniowania progu ekonomicznej szkodliwości (tabela 3).
Tabela 3
Znajomość progu ekonomicznej szkodliwości
Stosowanie zabiegów chemicznych w momencie przekroczenia progu szkodliwości

Tak, stosuję

Stosuję zabiegi chemiczne
w momencie żerowania
szkodnika lub wystąpienia
choroby

Nie uwzględniam progu
szkodliwości

Nie wiem

56%

28%

15%

1%

Źródło: Opracowanie własne.

Badani producenci rolni, poproszeni o wskazanie preferowanych form doskonalenia wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin wymienili przede wszystkim
szkolenia organizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego w formie tradycyjnej – 28%, jak również za pomocą fachowej prasy rolniczej, broszur doradczych,
informatorów itd. – 22%. Tylko 16% badanych rolników wskazało na współpracę
z wykwalifikowaną kadrą doradców państwowych i prywatnych. Z innych form
doskonalenia wiedzy, ankietowani wybrali prowadzenie dyskusji i przeglądanie
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stron internetowych dotyczących branży rolniczej – 11%. Najmniejszym zainteresowaniem producentów rolnych cieszyły się szkolenia e-lerningowe – 3% (tabela 4).
Tabela 4
Preferowane formy doskonalenia wiedzy z zakresu integrowanej
ochrony roślin
Formy doskonalenia wiedzy
Dyskusje

Szkolenia
Elerning

Szkolenia
tradycyjne

Samodzielne
dokształcanie

Prasa
rolnicza/
doradztwo

Studia

Wycieczki

Współpraca
ODR

Inne

11%

3%

28%

8%

22%

1%

11%

16%

0%

Źródło: Opracowanie własne.

Rolnicy poproszeni o wymienienie podstawowych źródeł, z których czerpią
informacje o nowościach w rolnictwie, wskazywali przede wszystkim prasę rolniczą – 26%, służby doradztwa rolniczego, w tym szkolenia organizowane przez
ośrodki doradztwa rolniczego – 18%, internet – 17%, targi i wystawy rolnicze
– 11%, a w mniejszym stopniu telewizję, radio, publikacje naukowe czy też informacje uzyskane od innych rolników (tabela 5).
Tabela 5
Pozyskiwanie informacji o aktualnych nowościach w rolnictwie
Źródła informacji o rolnictwie
Prasa

Internet

26%

17%

Doradcy
Wykłady
(ODR)
18%

Przedstawiciele
firm

9%

9%

Inspektorzy
Telewizja Wycieczki
branżowi
2%

3%

5%

Targi/
wystawy

Inne

11%

0%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród potrzebnych działań na rzecz wzmocnienia i upowszechnienia wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, ankietowani zdecydowanie opowiadali
się za: podnoszeniem kwalifikacji doradców – 20%, zwiększeniem liczby kursów
i szkoleń – 20%, tworzeniem specjalistycznych darmowych programów komputerowych – 17%, oraz tworzeniem specjalistycznych platform internetowych np.
wortali agronomicznych – 12%. Wśród rolników ponad 30% ankietowanych nie
widzi potrzeby działań na rzecz upowszechnienia wiedzy z zakresu integrowanej
ochrony (tabela 6).
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Tabela 6
Działania na rzecz wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin (IOR)
Działania wdrożeniowe IOR
Programy
komputerowe
wspomagające
podejmowanie
decyzji

Komputerowe
platformy rolnicze
np. wortale
agronomiczne

Zwiększona liczba
szkoleń, kursów,
seminariów

Szkolenia doradców
(ODR, sektor
prywatny)

Inne formy/Brak
działań

17%

12%

20%

20%

31%

Źródło: Opracowanie własne.

Przygotowanie edukacyjne, umiejętności wykorzystania dostępnej wiedzy,
oryginalność podejmowania decyzji to podstawowe czynniki gwarantujące efektywność innowacyjną rolników [Chyłek 2009]. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że zainteresowanie rolników szkoleniami rolniczymi jest duże; około 70%
ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez lokalne ośrodki doradztwa rolniczego. Większość
z nich ocenia te szkolenia jako podstawowe źródło informacji o działaniach związanych z integrowaną ochroną roślin. Z rozmów przeprowadzonych z rolnikami
wynika, że wielu z nich wykazuje chęć do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach,
rozszerzających ich wiedzę na ten temat. Również z badań Kiełbasy i Krysztoforskiego [2009] przeprowadzonych wśród doradców ośrodków doradztwa rolniczego wynika, że rolnicy interesują się szkoleniami rolniczymi w średnim (55%)
lub dużym i bardzo dużym stopniu (35%). Autorzy podają, że tylko około 10%
rolników wykazuje małe zainteresowanie szkoleniami.
W przypadku korzystania z serwisów informacyjnych umieszczanych na
stronach internetowych, związanych z poszukiwaniem wiedzy na temat integrowanej ochrony, 60% ankietowanych odpowiedziało, że korzysta w celu sprawdzenia warunków meteorologicznych, dostępnych metod i programów, zarejestrowanych preparatów chemicznych. Tylko 19% ankietowanych opowiedziało
się, że korzysta regularnie, a 41% nieregularnie (od czasu do czasu). Niestety,
około 40% badanych odpowiedziało w sposób negatywny tzn. nie ma potrzeby
poszerzania wiedzy na ten temat, za pomocą serwisów informacyjnych umieszczanych w Internecie (tabela 7). Prawdopodobnie, jednym z głównych powodów tego stanu, jest brak dostępu do technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz czynniki ograniczające ten dostęp np. brak lub wadliwe połączenia
sieciowe w wybranych miejscowościach [Bisaga 2014; Marks i in. 2012; Wielogórska i in. 2011].
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Tabela 7
Znajomość serwisów informacyjnych (Internet) jako forma wiedzy
o integrowanej ochronie roślin
Technologia informacyjno-telekomunikacyjna (serwisy internetowe)
Tak, stosuję regularnie

Tak, stosuję od czasu do
czasu

Nie stosuję

Nie mam zdania

19%

41%

40%

0%

Źródło: Opracowanie własne.

Rolnicy pytani o to czy w prowadzeniu gospodarstwa rolnego wykorzystują
upowszechnione w Internecie systemy wspomagania decyzji, w większości odpowiadali negatywnie (55%). Dla porównania, w 45% odpowiedzi ankietowani
stwierdzili, że nieregularnie korzysta z darmowych programów wspomagających
systemy podejmowania decyzji w ochronie roślin (np. programy doradcze dla
ochrony rzepaku, program NegFry do zwalczania zarazy ziemniaka).
W pytaniu oceniającym zakres działań związanych z rozwiązywaniem problemów odnośnie prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Unii Europejskiej (2009/128/WE), ankietowani w większości opowiedzieli się
za zwiększeniem finansowania i łatwiejszym dostępem do ich źródeł w realizacji
unijnej dyrektywy (28%), a co za tym idzie zmiany polityki rolnej (18%). Działania Państwa w zakresie realizacji polityki rolnej według ankietowanych, powinny
uwzględniać: zwiększenie dostępności dla rolników programów unijnych (18%),
sporządzanie szczegółowych planów polityki rolnej (11%) oraz polepszenie dostępności systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwami (16%).
W badanej grupie wielkopolskich i warmińsko-mazurskich producentów rolnych dominowali rolnicy, którzy przekroczyli 45. rok życia (42%). Spośród nich
89% stanowili mężczyźni, a 11% kobiety. Młodzi rolnicy, czyli ci, którzy nie przekroczyli 40. roku życia stanowili 29%. Wszyscy respondenci gospodarowali na
areale przekraczającym 5 hektarów fizycznych.
Pod względem wykształcenia dominowały osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia szkoły średniej (45%). Wykształcenie zasadnicze zawodowe zadeklarowało 37% rolników, wyższe 15%, zaś absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych stanowili w badanej próbie 3% (tabela 8). Na podstawie postawionej hipotezy:
jak poziom wykształcenia oraz wiek badanych wpływa na stan wiedzy rolników na
temat integrowanej ochrony roślin – w świetle zebranych odpowiedzi okazuje się,
że wykształcenie zwiększa świadomość rolników o potrzebie wdrażania systemów
uprawy zmniejszających zagrożenie dla człowieka i środowiska naturalnego. Rolnicy posiadający średnie i wyższe wykształcenie (60% ankietowanych) znacznie częściej, niż pozostali, odpowiadali ze zrozumieniem na wskazane pytania w ankiecie.
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Tabela 8
Znajomość definicji i zasad integrowanej ochrony roślin według
kryterium wykształcenia
Wykształcenie
Podstawowe i gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe

Średnie

Wyższe

3%

37%

45%

15%

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie analizy statystycznej wykazano, istotną zależność wyrażania
przez rolników opinii na temat ich wiedzy z zakresu omawianych zagadnień, a ich
wykształceniem, przy czym wiek nie odgrywał tu istotnej roli. Osoby młode, częściej niż starsze, rozumiały że przedsiębiorstwo rolne powinno być prowadzone
zgodnie z wytycznymi, dla zabezpieczenia zdrowej żywności i ograniczenia kosztów poprzez zmniejszenia liczby zabiegów chemicznych przeciwko agrofagom,
szkodliwym dla środowiska (wykres 1 i 2). Choć z badań Czernyszewicz i Pawlak
[2012] wynika, że wraz z wiekiem i doświadczeniem producenta rolnego, stosowanie systemów zmniejszających ryzyko zagrożeń dla ludzi i środowiska malało.
Wykres 1
Wpływ wykształcenia respondentów na stan posiadanej wiedzy
na temat integrowanej ochrony roślin

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 2
Wpływ wieku respondentów na stan posiadanej wiedzy na temat
integrowanej ochrony roślin.

Źródło: Opracowanie własne.

Rolnicy pochodzący z terenów województwa wielkopolskiego nie wykazywali się większą znajomością zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin,
aniżeli respondenci biorący udział w badaniu z województwa warmińsko-mazurskiego (wykres 3).
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, że
ponad 55% ankietowanych nie korzystało lub nie korzysta z komputera, Internetu, nie chce szkoleń e-lerningowych. Przyczyny tego zjawiska można upatrywać
w braku dostępu do sieci internetowych lub braku znajomości obsługi komputera. Dostęp do komputera, a co za tym idzie do usług internetowych, w znaczący
sposób wpływa na poszerzenie świadomości producentów rolnych na temat integrowanej ochrony roślin. W celu ułatwienia dostępu rolnikom do tych informacji niezbędne jest: organizowanie dla zainteresowanych spotkań informacyjnych,
nawiązanie szerszej współpracy między ośrodkami doradztwa rolniczego poprzez
szkolenia doradców z zakresu integrowanej ochrony oraz informowanie rolników
o szkoleniach, pokazach, wyjazdach studyjnych.
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Wykres 3

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wnioski
Z uwagi na wdrażaną od wielu lat legislację unijną i krajową dotyczącą zasad integrowanej ochrony roślin w celu zmniejszenia ryzyk wynikających z zastosowania chemicznej ochrony, wydaje się, że większość gospodarstw rolnych w Polsce
powinna być w znacznym stopniu do tego przygotowana. W praktyce, jak wynika
z przeprowadzonej ankiety, poziom przygotowania do wdrożenia integrowanej
ochrony jest bardzo różny. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, iż wiedza ankietowanych na temat zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin ogranicza się do znajomości podstawowych definicji
związanych z wejściem w życie Dyrektywy UE 2009/128/WE, odnoszącej się do
prowadzenia gospodarstwa, zgodnie z wymogami obowiązującymi w Polsce od
1 stycznia 2014 roku. Wynika to najprawdopodobniej z braku wiedzy lub jej nieusystematyzowania.
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Posiadanie komputera, a co za tym idzie dobra znajomość jego obsługi, jak
również korzystanie z usług internetowych, w znaczący sposób mógłoby wpłynąć na poszerzenie świadomości producentów rolnych w tym zakresie. Uzyskane
wyniki mogą również pomóc określić stopień przydatności internetowych portali
rolniczych, programów doradczych oraz ich dostępności dla rolników jako źródła
informacji potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Konieczne jest zatem przyspieszenie działań upowszechniających i dokształcających oraz zwiększenie dostępności doradztwa rolniczego (państwowego jak
i prywatnego), jako głównej formy przekazywania wiedzy rolnikom. Równocześnie należałoby się zastanowić nad finansowymi instrumentami wspierającymi
proces wdrażania integrowanej ochrony.
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MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANDRZEJ PODLEŚNY, STANISŁAW BAWOŁ,
ANDRZEJ OBST, ANDRZEJ BANDYK, BEATA WIELKOPOLAN
Z NAJ OM O Ś Ć ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN W ŚWIETLE BADAŃ
ANKIETOWYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

Słowa kluczowe: integrowana ochrona roślin, gospodarstwo rolne, rolnictwo, wiedza
STRESZCZENIE

W roku 2014 przeprowadzono badania ankietowe dotyczące świadomości rolników
w dziedzinie integrowanej ochrony roślin i poglądów rolników dotyczących wykorzystania programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem. Badania wykonano
w ośrodkach doradztwa rolniczego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
i wielkopolskiego w ramach wiosennych szkoleń. W badaniu próbę badawczą stanowiło
360 respondentów z różnych powiatów regionu Warmii i Mazur oraz Wielkopolski, którzy zostali wybrani według wskazanych kryteriów. W opinii większości właścicieli badanych gospodarstw, wiedza ankietowanych na temat zagadnień związanych z integrowaną
ochroną roślin, ogranicza się do znajomości podstawowych definicji związanych z tym
tematem. Świadomość producentów rolnych na temat integrowanej ochrony roślin, stosujących nawożenie mineralne i intensywną ochronę plantacji pestycydami, jest większa
niż rolników posiadających mało obszarowe gospodarstwa i stosujących tradycyjne technologie uprawy. Wiedza rolników na temat omawianych zagadnień, często skorelowana
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jest z wykształceniem rolników, przy czym większą znajomością omawianych zagadnień,
wykazali się w odpowiedziach respondenci ze średnim i wyższym wykształceniem. Wiek
ankietowanych nie wpływał w istotnych sposób na stan wiedzy badanych. Ankietowani pochodzący z terenów województwa wielkopolskiego wykazywali się większą znajomością zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin, aniżeli respondenci biorący
udział w badaniu z województwa warmińsko-mazurskiego.
MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANDRZEJ PODLEŚNY, STANISŁAW BAWOŁ,
ANDRZEJ OBST, ANDRZEJ BANDYK, BEATA WIELKOPOLAN
KNOWLEDGE OF RULES OF INTEGRATED PLANT PROTECTION
IN A QUESTIONNAIRES BY FARMERS

Keywords: integrated crop protection, agricultural holdings, farming, knowledge
SUM M A RY

The questionnaire research was carried out in a 2014 regarding the farmers’ awareness
of integrated plant protection and their opinions on the influence of computer software in
farm management. The study was conducted in the agricultural advisory centers in Warmia and Mazury and Wielkopolskie. The research was conducted on 360 farms, located
from different district of the both regions. In the opinion of the majority of the owners of
surveyed households, knowledge of the respondents about on issues related to the integrated plant protection, limited to the basic definitions. The awareness of the owners of
the large-sized farms, where both mineral fertilization and pesticide protection are used,
is greater in compulsion to the small-sized farms who apply cultivation technologies on
a small scale. Moreover, a greater understanding of discussed issues in the respondents
indicated with secondary education than higher. Age of respondents did not have any
significant impact to the state of the respondents. The surveyed originating in the area of
the Wielkopolska region showed significantly greater knowledge of issues related to the
integrated plant protection than the respondents in the study of Warmia and Mazury.
e-mail: M.Jakubowska@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
W Polsce przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae Koch) jest agrofagiem
obserwowanym głównie w uprawach roślin ozdobnych, szklarniowych oraz sadach [Maciesiak i Olszak 2006, Meszka i Łabanowska 2005, Sekrecka i in. 2009].
Na plantacjach buraka cukrowego jego występowanie było początkowo notowane
jedynie w rejonach suchych i gorących, tj. krajach basenu Morza Śródziemnego,
południowej Ameryki oraz niektórych regionach USA. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku występowanie szkodnika nasilało się w innych krajach europejskich
o mniej sprzyjającym klimacie, takich jak Belgia [Legrand i Wauter 1996, Legrand
i in. 2000], Francja [Szilvasi i in. 1998], Hiszpania oraz Wielka Brytania [Dewar
i in. 2000]. W Polsce pierwsze doniesienia o obecności przędziorka chmielowca
na plantacjach buraka cukrowego pojawiły się w sezonie 2011. Wcześniej szkodnik nie był w ogóle postrzegany jako zagrożenie dla tej rośliny. Latem 2011 r. po
raz pierwszy stwierdzono jego żerowanie na jednym polu w rejonie Cukrowni
Opalenica. W kolejnym sezonie jego obecność stwierdzono na plantacjach buraka cukrowego na Kujawach, w rejonach Cukrowni Kruszwica oraz byłej Cukrowni Dobre, przy czym nadal były to przypadki sporadyczne. Przełomowym
1 Wkład pracy: Agnieszka Ulatowska – 50%, Dariusz Górski – 25%, Jacek Piszczek 25%.
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był rok 2013, w którym przędziorek zaatakował wiele plantacji, w pobliżu których żerował w roku 2012. Masowe pojawienie stwierdzono ponadto w okolicach
Golubia-Dobrzynia, a także na południu kraju. Sytuacja pogorszyła się znacząco
w roku 2014.
Przędziorek chmielowiec atakuje rośliny od obrzeży pól, miedz, zarośli, szpalerów przydrożnych drzew, gdzie zimuje w załamaniach i spękaniach kory [Hinfner i Homonnay 1966]. W sprzyjających warunkach szybko migruje w głąb pola.
Rozwój populacji początkowo nie jest intensywny, gdyż samice przędziorka potrzebują czasu – od trzech do pięciu pokoleń – na zaadaptowanie się na nowej
roślinie żywicielskiej. Samice letnich pokoleń składają 3–5-krotnie więcej jaj, dlatego największą liczebność roztoczy obserwuje się w środku lata – lipcu i sierpniu.
W warunkach wysokich temperatur i niskiej wilgotności powietrza proces ten
zachodzi bardzo szybko. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że często występujące susze sprzyjają rozwojowi i ekspansji przędziorków.
Szkody wyrządzają wszystkie ruchome stadia rozwojowe. Wysysają sok z tkanek liści i ogonków liściowych [Nowacki i Bunalski 1996]. Szacuje się, że intensywne żerowanie przędziorka skutkuje spadkiem plonu korzeni w granicach od
20 do 55% [Legrand i in. 1996] oraz zawartości cukru w korzeniach nawet o 2%
[Legrand i in. 2000]. Obniża to istotnie opłacalność uprawy, gdyż plantatorzy
otrzymują wynagrodzenie za dostarczony do cukrowni „cukier” tzn. plon korzeni
przeliczony na zwartość cukru 16%. Zawartość wyższa jest premiowana, a w sytuacji przeciwnej na rolnika nakładane są kary. Problem pogłębia fakt, że obecnie
do ochrony buraka przed przędziorkiem chmielowcem nie ma zarejestrowanych
żadnych akarycydów.
Cel badań: Ocena stopnia zagrożenia przez przędziorka chmielowca plantacji
buraka cukrowego, położonych w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Materiały i metody
Monitoring stopnia zasiedlenia plantacji przez przędziorka chmielowca przeprowadzono w 2014 roku. Łącznie lustracji poddano 662 plantacje położone na terenie trzech powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: aleksandrowskiego,
włocławskiego oraz radziejowskiego. Obserwacje roślin prowadzono od czerwca
do września. Plantacje sklasyfikowano w czterech grupach. Wyodrębniono je ze
względu na liczebność szkodnika, obszar występowania, intensywność przebarwień i deformacji liści oraz ogólny stan kondycji roślin. Charakterystykę grup
przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Klasyfikacji plantacji ze względu na stopień uszkodzenia liści przez
przędziorka chmielowca
Skala zasiedlenia

Charakterystyka grupy

0 – brak szkodnika

brak symptomów żerowania

1 – słabo zasiedlone

populacja szkodnika niewielka, nieliczne przebarwienia liści, zasiedlone jedynie brzegi
plantacji

2 – silnie zasiedlone

liczna populacja szkodnika, znaczne przebarwienia blaszek liściowych, początki migracji
szkodnika w głąb pola

3 – bardzo silnie zasiedlone

bardzo liczna populacja szkodnika, rośliny w złej kondycji, liście silnie przebarwione,
zdeformowane i zasychające, wyraźnie widoczna i daleko posunięta ekspansja
szkodnika w głąb plantacji

Źródło: Badania własne.

W okresie lustracji plantacji w zależności od liczebności szkodnika oraz terminu zasiedlenia obraz uszkodzeń roślin był silnie zróżnicowany. Początkowo były
to niewielkie, żółte przebarwienia fragmentów blaszek liściowych na skraju pola.
Z upływem czasu, w miarę zwiększania liczebności szkodnika, objawy jego żerowania obserwowano na coraz większych połaciach, a nawet na całej plantacji.
Głębokość zasiedlenia pola i wygląd roślin stanowiły pośrednio miarę liczebności
szkodnika oraz jego szkodliwości.

3. Wyniki i dyskusja
W 2014 roku warunki meteorologiczne na Kujawach sprzyjały przędziorkom.
Znikoma ilość opadów oraz wysokie temperatury utrzymujące się od lipca do połowy sierpnia stwarzały korzystne warunki dla rozwoju szkodnika, przyczyniając
się do szybkiego tempa jego rozmnażania i migracji (rysunek 1).
Występujące w lecie na poddanym monitoringowi terenie deszcze miały charakter intensywnych burz o niewielkim zasięgu i nie posiadały istotnego wpływu
na rozwój szkodnika. Według Cazaux i in. [2014] przy średniej dobowej temperaturze powietrza wynoszącej 18°C rozwój jednego pokolenia przędziorka chmielowca trwa około 20 dni, natomiast w temperaturze o dziesięć stopni wyższej,
skraca się do jednego tygodnia, czasem kilku dni. Optimum termiczne dla tego
gatunku wynosi 27°C, przy wilgotności powietrza w granicach 20–40% [Legrand
G., Wauter A. 1996].
Wyniki monitoringu zamieszczono w tabeli 2. Rezultaty badań pokazują, że na
blisko 60% spośród wszystkich monitorowanych plantacji wystąpił przędziorek
chmielowiec, w tym 33,7% było zasiedlonych w stopniu słabym, 16,8% w stopniu
silnym, a 9,5% w stopniu bardzo silnym.
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Rysunek 1

Warunki meteorologiczne podczas badań

Źródło: Badania własne.

Wyniki monitoringu stopnia zasiedlenia plantacji przez
przędziorka chmielowca (T. urticae)
Powiat

radziejowski

włocławski

aleksandrowski

Liczba
plantacji

Gmina

Tabela 2

Liczba plantacji zasiedlonych w stopniu
0

1

2

3

Bytoń

126

78

41

6

1

Osięciny

68

39

22

6

1

Piotrków Kujawski

3

0

0

3

0

Radziejów

162

80

47

24

11

Topólka

52

15

24

7

6

Brześć Kujawski

5

0

0

4

1

Choceń

75

28

37

9

1

Lubanie

31

0

6

20

5

Lubraniec

36

18

14

3

1

Bądkowo

104

7

32

29

36

Źródło: Badania własne.

Suma

662

265

223

111

63

%

100

40,0

33,7

16,8

9,5
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Wśród badanych gmin stwierdzono bardzo silne zróżnicowanie w stopniu
zagrożenia lustrowanych plantacji przez przędziorka chmielowca (rysunek 2).
W gminie Bądkowo stwierdzono 93,3% plantacji zasiedlonych, z czego 62,5 %
w stopniu silnym i bardzo silnym. W sąsiedniej gminie Lubanie na wszystkich
obserwowanych plantacjach odnotowano obecność szkodnika, jednak monitorowano ich trzykrotnie mniej. W gminach Choceń, Lubraniec, Radziejów oraz
Topólka procent zasiedlonych plantacji wahał się w granicach od 50% do 71,2%,
co oznacza, że szkodnik występował na co drugiej plantacji lub częściej. Przy
czym, nasilenie szkodnika było niewielkie, a plantacje o bardzo silnym zasiedleniu stwierdzono tylko w sporadycznych przypadkach.
Rysunek 2
Stopień zasiedlenia plantacji przędziorka chmielowca
w poszczególnych gminach

Źródło: Badania własne.

Z wcześniejszych obserwacji wynika, że tereny gdzie liczebność szkodnika
w 2014 roku była wysoka, będą stanowiły jego rezerwuar i źródło zagrożenia w latach następnych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w sezonie 2015 – przy sprzyjających warunkach meteorologicznych – zasiedlane będą te
same i pobliskie rejony, a także tereny położone dalej na północ, gdyż tam jeszcze nie odnotowano obecności agrofaga na buraku cukrowym. Szkodnik może
być przemieszczony na duże odległości biernie, z wiatrem i prądami powietrza
na produkowanych przez kądziołki niciach [Legrand G., Wauters A., Muchembled
C., Richard-Molard M. 2000]. Umożliwia mu to kolonizację plantacji położonych
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daleko od miejsca pierwotnego występowania. W związku z tym konieczne jest
prowadzenie monitoringu na szerszą skalę, również w północnych rejonach kraju,
w celu szybkiego wychwycenia zagrożenia. W przypadku tego agrofaga, ochrona
plantacji buraka bez wsparcia chemicznego, jest trudnym zadaniem. W dobrze
pojętym interesie zarówno producentów środków ochrony roślin, producentów
cukru jak i samych plantatorów, jest zarejestrowanie w najbliższym czasie przynajmniej jednego preparatu. Doraźnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Związek Plantatorów lub Cukrownię
o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin na okres
nieprzekraczający 120 dni (zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009). W sytuacji zarejestrowania preparatów celowe
jest stworzenie modeli prognostycznych, uwzględniających m.in. dane meteorologiczne, ułatwiających plantatorom podejmowanie decyzji dotyczących terminu, efektywności, czy ekonomicznej opłacalności wykonania zabiegu. Szkodnik
w najbliższych latach powinien zostać również uwzględniony w Systemach Sygnalizacji Agrofagów.

4. Wnioski
1. W 2014 roku na 60% monitorowanych plantacji stwierdzono występowanie
przędziorka chmielowca, w tym 9,5% było zasiedlonych w stopniu bardzo
silnym.
2. Warunki meteorologiczne na Kujawach w 2014 roku sprzyjały rozwojowi
przędziorka chmielowca. Znikoma ilość opadów oraz wysokie temperatury
utrzymujące się od lipca do połowy sierpnia stwarzały korzystne warunki
dla szybkiego tempa jego rozmnażania oraz migracji.
3. Można prognozować, że w sprzyjających warunkach siedliskowych zagrożone masowym występowaniem przędziorka chmielowca będą rejony, gdzie
w roku 2014 stwierdzono największą liczebność szkodnika, tj. gmina Lubanie oraz Bądkowo.
4. Szkodnik w najbliższych latach powinien zostać uwzględniony w systemach
sygnalizacji agrofagów oraz w systemach wspomagających podejmowanie
decyzji w integrowanej ochronie roślin.
Autorzy składają podziękowania za pomoc w realizacji badań Działowi
Surowcowemu Pfeifer & Langen Polska S.A.
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OCENA STANU ZAGROŻENIA PLANTACJI BURAKA CUKROWEGO PRZEZ
PRZĘDZIORKA CHMIELOWCA (TETRANYCHUS URTICAE KOCH.) W
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Słowa kluczowe: burak cukrowy, przędziorek chmielowiec, monitoring
STRESZCZENIE

Obserwacje stopnia zagrożenia plantacji burka cukrowego przez przędziorka chmielowca prowadzono od czerwca do września 2014 roku. Lustracji poddano 662 plantacje położonych w trzech południowych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego
(aleksandrowskim, włocławskim i radziejowskim). Wyniki monitoringu wykazały obecność przędziorka chmielowca na 60% przebadanych plantacji, w tym 26,3% było zaatakowanych w stopniu silnym i bardzo silnym.

AGNIESZKA ULATOWSKA, DARIUSZ GÓRSKI, JACEK PISZCZEK
MONITORING OF THE TWO-SPOTTED SPIDER MITE (TETRANYCHUS URTICAE
KOCH.) OCCURANCE ON SUGAR BEET CROPS IN KUYAVIAN-POMERANIAN
VOIVODESHIP

Keywords: sugar beet, two spotted spider mite, monitoring
SUM M A RY

Monitoring of the two-spotted spider mite occurrence were conducted on sugar beet
crop in southern districts of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Observations were carried out in 2014, from June to September. A total of 662 plantations were assessed.
Monitoring results showed that 60% of sugar beet plantations were settled by two-spotted spider mite, 26,3 % of them severely.
e-mail: A.Ulatowska@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Wierzby krzewiaste jako rośliny wieloletnie, uprawiane na tym samym stanowisku stwarzają bardzo dobre siedlisko dla entomofauny, zarówno szkodliwej jak
i pożytecznej. Plantacje można traktować jako wyspy śródpolne. Prawidłowe
działanie mechanizmów samoregulujących w agrocenozach jest uzależnione od
bioróżnorodności organizmów żywych. Bioróżnorodność można wspomagać poprzez dodatkowe działania mające na celu ochronę i zwiększenie zasobności oraz
aktywności naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Siedliska graniczące z polami tzw. marginalne, zwane też wyspami środowiskowymi (leśne wyspy śródpolne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne) wraz z szatą roślinną i towarzyszącą jej entomofauną mogą odegrać znaczącą rolę w integrowanej ochronie roślin. Nie zawsze jednak równowaga między owadami zostaje zachowana.
W sprzyjających warunkach szkodniki na plantacjach wierzby mogą wywołać
ogromne straty. Silna gradacja szkodników nalistnych może spowodować ograniczenie powierzchni asymilacyjnej liści, a w efekcie mniejszy przyrost pędów do
40% [Kendall i in 1996]. Owady uszkadzające karpy i pędy są mniej widoczne,
jednak straty spowodowane ich żerowaniem mogą być równie duże. Obecnie istnieje wiele odmian wierzby, które różnią się przyrostem masy, pokrojem rośliny,
jak również podatnością na porażenie przez agrofagi. Doradca powinien być zorientowany we właściwościach podstawowych odmian wierzby, by swoją wiedzą
1 Wkład pracy: Katarzyna Nijak – 50%, Wojciech Miziniak – 50%.
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w tym względzie wspierać rolników. Dlatego celem pracy była ocena zróżnicowania porażenia przez szkodniki na trzech odmianach wierzb: Turbo, Kortowskiej
i Start. Wiedza ta pomoże w ustaleniu optymalnej mieszaniny odmianowej roślin
wierzby, jako jednej ze strategii ochrony.

2. Cel, materiał i metody
W sezonie wegetacyjnym 2012 i 2013 prowadzono doświadczenia na plantacji Salix spp. zlokalizowanej niedaleko Torunia w miejscowości Koniczynka. Plantacja
była usytuowana pomiędzy polami uprawnymi i przylegała do drogi lokalnej. Odmiany Turbo, Kortowska i Start były posadzone w rzędach obok siebie. Doświadczenie przeprowadzono w blokach, w czterech powtórzeniach. Prace badawcze na
plantacji prowadzono w sezonie wegetacyjnym od maja do września. Wykonano makroskopową ocenę występowania szkodników i wielkość powodowanych
przez nie uszkodzeń na stu losowo wybranych pędach na każdym z poletek, analizując wszystkie ich części. Pojedyncze osobniki owadów były wyłapywane w celu
identyfikacji. Każdorazowo oceniano wielkość uszkodzeń na stu liściach danej
odmiany. Zastosowano procentową skalę oceny porażenia - pojedyncze uszkodzenia były oceniane jako 1% powierzchni liści z objawami, i kolejno 5%, 10%,
15%, 25% zależnie od wielkości obserwowanych uszkodzeń. Do skonstruowania
skali oceny posłużono się schematami uszkodzeń proponowanymi przez Brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (MAFF, Wielka Brytania
1979). Skale te stanowią podstawę do oceny porażenia innych roślin uprawnych
i są zatwierdzone jako obowiązujące standardy EPPO. Z kolei rodzaj uszkodzeń
powodowanych przez dany gatunek fitofaga porównywano i identyfikowano na
podstawie klucza [Osmołowski 1980].

3. Wyniki i dyskusja
Dokonano oceny wielkości uszkodzeń powodowanych przez szkodniki na
trzech odmianach wierzby hodowanej na cele energetyczne. Wyniki uzyskanych
obserwacji sugerują duże zróżnicowanie odmian pod względem ich podatności
na porażenia przez fitofagi. Pozostałe fitofagi w mniejszym stopniu przyczyniają
się do strat plantatorów. Wśród najczęściej obserwowanych były charakterystyczne uszkodzenia blaszki liściowej, powstałe na skutek żerowania: mszyc, chrząszczy wielożernych (dużych i małych), naliściaków i innych ryjkowcowatych, grupy
owadów pryszczarkowatych oraz gąsienic. W tabeli 1. odnotowano skład gatunkowy owadów najliczniej występujących na badanych odmianach wierzby i nasilenie występowania szkodników spotykanych na tych odmianach.
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Tabela 1
Nasilenie występowania szkodników na badanych odmianach wierzby
Turbo

Kortowska

Start

mszyca wierzbowo korowa

Szkodniki

Miodownicowate

Rodzina

+

++

++

mszyca wierzbowa pospolita

Mszycowate

+

+

++

pienik wierzbowy

Pienikowate

+

++

++

pienik olchowiec

Pienikowate

+

+

+

listnik zmiennobarwny

Żukowate

+

+

++

ogrodnica niszczylistka

Żukowate

++

++

++

chrabąszcz majowy

Żukowate

+

+

+

kruszczyca złotawka

Żukowate

+

+

+

łozówka złotawa

Stonkowate

++

++

+

wprzeczka zmiennobarwna

Stonkowate

++

++

+++

szarynka wiklinówka

Stonkowate

+

+

++

szarynka iwowa

Stonkowate

+

+

+

jątrewka pospolita

Stonkowate

+

+

+++

jątrewka wiklinówka

Stonkowate

+

+

+++

rynnica topolowa

Stonkowate

+

+

+

rynnica wierzbowa

Stonkowate

+

+

+

ryjosz zieleńczak

Ryjkowcowate

++

++

+

kruszczak zielony

Ryjkowcowate

++

++

++

krytoryjek olchowiec

Ryjkowcowate

+

++

++

naliściak pączkojad

Ryjkowcowate

+

++

++

naliściak pokrzywiak

Ryjkowcowate

+

+

++

niekreślanka wierzbówka

Sówkowate

++

++

++

pryszczarek liściowiec

Pryszczarkowate

+

++

++

przeziernik mróweczka

Przeziernikowate

+

+

+

listnica

Pilarzowate

---

---

+

naroślarz wierzbowiec

Pilarzowate

---

+

---

naroślarz iwowiec

Pilarzowate

+

+

+

podrzut szary

Sprężykowate

+

+

+

+ słabe nasilenie szkodnika

+++ bardzo duże nasilenie szkodnika

++ duże nasilenie szkodnika

() nie wystąpił

Źródło: Opracowanie własne.
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Wierzby są miejscem bytowania ponad 450 gatunków owadów, z których 50 jest
szkodnikami upraw wikliny [Sage 1998]. W Europie stwierdzono ponad 200 gatunków fitofagów pokarmowo związanych z wierzbą [Georgiev i in. 2004]. Natomiast
według Czerniakowskiego i Czerniakowskiego [1995] w południowo-wschodniej Polsce występuje ponad 100 gatunków żerujących na wierzbach. Jednak nie
wszystkie z tych szkodników są obiektem zainteresowania hodowcy wierzb na cele
energetyczne. W tych wyliczeniach uwzględniono zarówno szkodniki techniczne
jak i zmniejszające przyrost biomasy. Te ostatnie są głównym zmartwieniem plantatorów wierzby. Występowanie szkodników na plantacji może mieć charakter
gradacyjny i miejscowy, dla danego obszaru lub regionu. Istnieje duża zmienność
w składzie gatunkowym szkodników na poszczególnych plantacjach. Na plantacji w Koniczynce jednymi z głównych szkodników były chrząszcze. Achremowicz
[1960] zaklasyfikował chrząszcze Coleoptera jako największe zagrożenie dla wierzby. W sprzyjających warunkach chrząszcze żerujące na liściach mogą powodować defoliacje, hamować wzrost roślin oraz doprowadzić do zamierania młodych
odrostów [Kendall i in 1996]. Chrząszcze najchętniej żerują na szczytach pędów,
na młodych liściach. Jednak szybki wzrost Salix spp. zmusza owady do większej
aktywności, powodując dodatkową stratę energii i zwiększając ryzyko związane
z żerowaniem. Ponadto zmiany w otoczeniu powodują spadek konsumpcji, a co
za tym idzie wolniejszy wzrost i rozwój owadów [Zvereva i in. 1998]. Chrząszczem
uważanym za groźnego szkodnika wierzb na terenie Szwecji oraz Wielkiej Brytanii
jest szarynka wiklinówka (Galerucella linolea F.). Gatunek ten odznacza się krótkim
okresem rozwoju, a w trakcie jednego sezonu wegetacyjnego mogą wystąpić nawet
cztery pokolenia. W ciągu całego okresu poboru prób na plantacji szarynki były
wyłapywane i notowano uszkodzenia liści spowodowane ich żerowaniem. Według
Czerniakowskiego i Czerniakowskiego [1995] najbardziej szkodliwy jest jednak
żer imagines na rozwijających się wiosną pędach wikliny. Jątrewka wiklinówka jest
uważana w Wielkiej Brytanii za głównego szkodnika na plantacjach wierzby, zdolnego wywoływać defoliacje pędów [Peacock i in. 1999]. Na badanej plantacji jątrewka najliczniej wystąpiła na odmianie Start, pozostałe odmiany były uszkadzane
w niewielkim stopniu. Wynika z tego, że nie wszystkie odmiany wierzby są tak samo
atrakcyjne pokarmowo dla poszczególnych grup owadów.
W tabeli 2. przedstawiono procentowo wielkość uszkodzeń blaszek liściowych
poszczególnych odmian wierzby, aby zobrazować opisywane wyniki. Zliczono
wszystkie pobory prób w sezonie. Natomiast rozpatrując comiesięczne pobrania,
zauważamy największe uszkodzenia liści w miesiącach sierpniu i wrześniu kiedy
uszkodzenia dochodziły do kilkudziesięciu procent w zależności od warunków
pogodowych, będących istotnym czynnikiem wpływającym na żerowanie owadów [Remlein-Starosta, Nijak 2010].
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Tabela 2

Średnie roczne uszkodzenia blaszek liściowych
Rok

Odmiana
Turbo

Kortowska

Start

2012

8,96%

9,22%

14,83%

2013

7,46%

8,41%

11,01%

Źródło: Opracowanie własne.

Najliczniejszą grupą chrząszczy występujących na wierzbie krzewiastej, obok
gatunków z rodziny stonkowate jest rodzina ryjkowcowate Curculioninae [Sądej
i in. 2004]. Najgroźniejsze są duże ryjkowce, które nie tylko żerują na liściach, ale
również uszkadzają drewno, powodując uszkodzenia fizjologiczne oraz technologiczne. Na badanej plantacji eudominantami były naliściaki pokrzywiak i pączkojad, widoczne na każdym pędzie na plantacji. Innymi szkodnikami występującymi licznie na pędach były mszyce wierzbowo-korowe i wierzbowe. Żerują one
w ogromnych koloniach zarówno na pędach jak i na wierzchołkach. Schnaider
[1965] zauważył na wiklinie uprawnej, mszyce żerujące na wierzchołkach pędów
i dolnej stronie liści oraz stwierdził, że gromadne ich żerowanie hamuje wzrost
pędów. Zdaniem Szczukowskiego i in.[1998] spośród pluskwików równoskrzydłych mszyce mogą mieć największy wpływ na wzrost pędów. Czerniakowski
[2005] stwierdził, że mszyca wierzbowo pniowa może mieć ujemny wpływ na
wzrost pędów wierzby i rozwój systemu korzeniowego. Do szkodników ważnych
gospodarczo zalicza się w Szwecji pryszczarka liściowca. Przy silnej gradacji tej
muchówki, liście na których złożone zostały jaja i utworzyły się galasy opadają, co
powoduje straty w plonie biomasy do 30% [Ollerstam i in 2002]. Jednak na naszych polskich odmianach żerowanie pryszczarka jest ograniczone i w niewielkim
nasileniu. Na wierzbach krzewiastych spotykane są również postacie larwalne
motyli powodujące często gołożery. Jednak wierzby są roślinami o silnym przyroście pędów. Po zakończeniu żerowania przez gąsienice, pędy wciąż przyrastają,
wytwarzając nowe liście. Rośliny jednak nie regenerują tkanek na uszkodzonych
odcinkach. Według Czerniakowskiego [2005] niekreślanka wierzbówka jest jednym z 17 najbardziej szkodliwych fitofagów występujących na wierzbie. Należy
on do owadów powodujących duże straty zarówno na plantacjach matecznych jak
i produkcyjnych.

138

Katarzyna Nijak, Wojciech Miziniak

4. Podsumowanie
Stwierdzono duże zróżnicowanie w porażeniu poszczególnych odmian wierzb
przez fitofagi, co może być wykorzystane w celach hodowlanych oraz stanowić
podstawę odpowiedniego doboru odmian przy zakładaniu plantacji.
Najniższe uszkodzenie blaszek liściowych zanotowano na odmianie Turbo.
Najwyższy procent uszkodzenia liści stwierdzono na odmianie Start.
Wykazano bardzo duże zróżnicowanie odmian wierzby krzewiastej pod względem ich porażenia przez agrofagi.
We wszystkich stadiach rozwojowych największe straty w przyroście biomasy
powodowała Phratora vulgtissima L.
Agrofagi wykazują bardzo wyraźne preferencje pokarmowe, przede wszystkim
zauważalne wśród owadów powodujących największe szkody: Phratora vulgatissima L., Earias chlorana L. oraz Dasyneura marginemtorquens Winn. I.
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STRESZCZENIE

Celem przeprowadzonych badań było wytypowanie odmian wierzby najbardziej i najmniej atrakcyjnych pokarmowo dla szkodników. Badania prowadzono na trzech odmianach Turbo, Start i Kortowska. Wykazano różną atrakcyjność pokarmową badanych odmian wierzby. Najsilniej atakowaną odmianą był Start. Najmniejsze uszkodzenia blaszek
liściowych zanotowano w odmianie Turbo.

KATARZYNA NIJAK, WOJCIECH MIZINIAK
SUSCEPTIBILITY OF CHOSEN WILLOW SALIX SPP. VARIETIES TO PESTS

Keywords: willow varieties, resistance, pests, insects, cultivation
SUM M A RY

The aim of the study was to select willow varieties the most and the least attractive as
a food source to pests. Three willow varieties were chosen: Turbo, Start and Kortowska.
They characterized with diverse attractiveness. Start was attacked the most often and the
plants belonging to Turbo variety had their leaf blades the least damaged.
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1. Wstęp
Od setek tysięcy lat do dzisiaj ludzie wykorzystywali i wykorzystują owady, skorpiony, węże, kleszcze, trujące rośliny, różne patogeny i toksyny z nich uzyskiwane
w akcjach terroru i konfliktach. W czasach prehistorycznych, kiedy ludzie mieszkali głównie w jaskiniach, wypłaszano ich stamtąd wrzucając tam roje pszczół,
szerszeni czy mrówek. Dla zatrucia strzał mogli wykorzystywać trujące związki
z roślin (mandragora lub ciemiernik) lub owadów (kusakowatych rodzaju Paederus i stonkowatych rodzaju Diamphidia).
Wykorzystuje się mikroorganizmy lub inne biologiczne czynniki lub toksyny niezależnie od ich pochodzenia i metody uzyskania w ilościach. które nie
uzasadniają ich użycia dla profilaktyki, ochrony lub innych pokojowych celów.
U wroga wywołuje się tortury, ból lub chorobę ludzi lub/i zwierząt domowych,
albo niszczenie żywności. Skutkiem tego będą: cierpienia fizyczne i psychiczne,
deficyt żywności i głód, śmierć, straty ekonomiczne. Mimo konwencji i lokalnych
uregulowań prawnych takie zdarzenia miały i dotychczas mają miejsce w wielu
rejonach świata [Peterson 1990, Lipa 2006, Lockwood 2012]. Szczególnie szeroko
opisywane jest wykorzystywanie owadów, np. pcheł przez Japończyków w czasie
I Wojny Światowej i muchówek przez Amerykanów w czasie Zimnej Wojny.
1 Wkład pracy: Jan Boczek- 70%, Mariusz Lewandowski - 30%.
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Należy jednak równocześnie wspomnieć o próbach wykorzystywania niekiedy
owadów w celach obronnych - wykrywania min i trujących gazów. W Chorwacji
uczono pszczoły wykrywania bomb. Obok karmników pozostawiano przez 4 dni
trotyl. Po 4 dniach kamerą śledzono ich loty, zatrzymywały się około bomb. Podobne doświadczenia prowadzono w Kanadzie i USA. Próbowano także wykorzystywać duże chrząszcze, którym na grzbiecie umieszczano kamerki czy urządzenia podsłuchowe i śledzono ich loty, jak żywych dronów.

2. Przykłady działań do XVIII wieku
Z czasów prehistorycznych jest sporo doniesień o wykorzystaniu organizmów
w konfliktach, jednak brak opisów, dowodów. Niewątpliwie owady kłujące,
żądlące, najwcześniej pszczoła, a później szerszeń, bolimuszka, kuczmanowate,
zajadkowate, komary, skorpiony, były wykorzystywane dla zadania bólu i tortur,
a nawet uśmiercenia, jeśli człowieka wiązano i pozostawiano na zewnątrz budynku. Jakkolwiek nie wiedziano, że owady były wektorami chorób, nieświadomie je
rozprzestrzeniano [Lockwood 2009].
Przykładów zatrucia wód przez wrzucanie do studni, rzek i strumyków zwłok
chorych ludzi i zwierząt jest sporo z tamtych czasów, ale i w średniowieczu.W 600
r p.n.e. Solon, wódz ateńczyków zatruł wody rzeki Pleisthnes korzeniami ciemiernika powodując gwałtowne biegunki i później odniósł dzięki temu zwycięstwo
nad obrońcami miasta Kirrha. W 908 r. Duńczycy i Norwegowie napadli na Chester w Anglii. Drążyli kanał pod murami miasta i wtedy Anglicy wprowadzili tam
roje pszczół i zatrzymali te prace. Węgrzy w podobny sposób odstraszyli w 1289 r.
Austriaków od miasta Güssing. W czasie 30-letniej Wojny, w 1atach 1600-tych
Szwedzi napadli na Kissingen i wtedy roje pszczół rzucone na nich spłoszyły konie i spowodowały ucieczkę z pola walki. W osiemnastym wieku mieszkańcy Belgradu rojami pszczół odpędzili napadających na miasto Turków.
Około 200 r. p.n.e. kartagiński generał pozostawił wrogom duże ilości wina
zatrutego mandagorą. Toksyny rośliny spowodowały ogromną senność. Generał
wrócił i pozabijał swoich śpiących przeciwników.
Hannibal w 190 r.p.n.e. odniósł zwycięstwo nad królem Pergamonu Eumenesem przez wrzucenie koszy z wężami na jego statki.
W I wieku n.e. w czasach Cesarstwa Rzymskiego tysiące ludzi zabito przez
podawanie wrogom przynęty – miodu z rejonu gdzie pszczoły zbierały pożytek
z trujących roślin, rododenronów.
W 1343 r. Mongołowie opanowali i przez 3 lata utrzymywali port w Kaffa na
Krymie, do czasu aż dżuma ich zdziesiątkowała. Uchodząc stamtąd zdążyli powrzucać do miasta zadżumione zwłoki. Owady, a prawdopodobnie głównie pchły,
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i gryzonie, psy i koty rozprzestrzeniły bakterię po mieście i rejonie śródziemnomorskim, wskutek czego zmarło 25 milionów ludzi, jedna czwarta Europy. Ten
przypadek, tak zwanej „Czarnej Śmierci“, opisywany jest jako największa pandemia ludzkości.

3. Wieki XVIII-XX
W 1763 r. Sir Jeffrey Amherst, szef sił brytyjskich w koloniach amerykańskich
przesłał Indianom koce i chusty pochodzące z brytyjskiego szpitala, gdzie panowała ospa. Wkrótce choroba opanowała Indian [Anonymus 1990].
W 1799 Napoleon Bonaparte najechał na Syrię ze swoją 13 tysięczną armią.
Gdy osiągnęli Jaffę żołnierze zaczęli chorować na dżumę. Napoleon ze swoją armią, aby nie być opanowanym przez Turków wycofał się do Kairu, ale stracił 2000
żołnierzy. W 1801 r. Napoleon wysłał 20 000 armię na Haiti w celu opanowania wyspy. Wkrótce jednak na żółtą febrę umierało dziennie 40 żołnierzy i do
października stracił 80% żołnierzy, kłutych przez Aedes aegypti. Wzmocnił armię
dalszymi 20 000, i ci również masowo chorowali i umierali. Skapitulował i wrócił
do Europy z 3 000 żołnierzy. W 1812 r. Napoleon napadł na Rosję z 450 000 żołnierzy, nawet z planem opanowania następnie Indii. Już w Polsce żołnierze masowo chorowali na tyfus, a wektorem były wszy. W ciągu miesiąca stracił 80 000
żołnierzy, a po osiągnięciu Moskwy - we wrześniu, stracił już 1/3 armii. W sumie
stracił w tej kampanii, głównie dzięki wszom, bakteriom tyfusu i biegunki, ponad
200 000 żołnierzy. Znacznie mniej żołnierzy zginęło od kul.
W secesyjnej wojnie w Stanach Zjednoczonych zginęło 488 000 żółnierzy, z tego 2/3 z powodu dwóch chorób przenoszonych przez komary: malarii
i chorób przewodu pokarmowego. Wcześniej, w 1847 r. w wojnie Amerykańsko-Meksykańskiej także zginęło ponad 11 tysięcy żołnierzy, 4/5 uczestników z powodu żółtej febry, przenoszonej przez Aedes aegypti [Lockwood 1987, Woodall
2006, Tschanz 2008].

4. Dwudziesty wiek
Rozwój mikrobiologii w okresie przełomu XIX i XX wieku spowodował świadome, szersze wykorzystywanie patogenów roślin i zwierząt.
W czasie I Wojny Światowej w obrębie Niemiec utworzono sabotażową grupę
kierowaną przez Rudolfa Nadolnego. W 1916 r. w Finlandii, gdzie stacjonowały
rosyjskie konie, a później w Rumunii, USA i Argentynie w stajniach z końmi
umieszczano ampułki z wąglikiem, a w oborach, w portach w kilku miastach USA
z krowami – ampułki z nosacizną. W Argentynie także niemieccy agenci rozprze-
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strzeniali nosaciznę (glanders) w porcie w Buenos Aires oraz próbowali niszczyć
pola z pszenicą rozprzestrzeniając patogenny grzyb.
W czasie II Wojny Światowej szerokie badania nad rozprzestrzenianiem patogenów przez owady były prowadzone w Kanadzie, zresztą we współpracy z USA.
Wykorzystywano doświadczenia japońskie z pchłami i dżumą. Badano także przenoszenie patogenów przez komary i prace te kontynuowano po wojnie. Francuzi
w tym czasie próbowali walczyć z nazistami wprowadzając stonkę ziemniaczaną,
a Niemcy planowali rozprzestrzenić stonkę w Anglii, zresztą bezskutecznie.
Genewska konwencja z 1925 r. zakazywała stosowania broni chemicznej i biologicznej, ale nic nie mówiła o doświadczeniach, produkcji i przechowywaniu takiej broni.
W okresie międzywojennym w wielu krajach, a przede wszystkim w Niemczech, USA i Szkocji testowano patogeny (wąglik, brucelloza, tularemia) i ich
przemysłową produkcję, oraz toksyny (botulina).
Najszerszy i najbardziej brutalny program badań był rozwinięty w Japonii,
gdzie testowano te organizmy na więźniach, a później stosowano przeciw chińskim żołnierzom i cywilom w wielu zbrojnych kampaniach w latach 1939-45.
W 1940 r. Japońska armia zrzucała ceramiczne bombki z pchłami niosącymi patogeny tyfusu plamistego. W 1941 r. w czasie Wojny Chabarowskiej Japończycy
zrzucali pchły niosące patogen dżumy, co spowodowało epidemię tej choroby.
W miastach Harbin, a później także Pingfan tysiąc ludzi zajmowało się produkcją
takiej broni. Produkowano jej 300 kg na miesiąc i testowano rozwój dżumy na
setkach więźniów i jeńców. W specjalnym budynku hodowano szczury stanowiące rezerwuar patogena. Podobne prace prowadzone były przez badaczy w ZSRR,
w Mongolii i w kilku stanach w USA. Zajmowano się mikroorganizmami powodującymi wąglik, nosacizmę, brucellozę, tularemię oraz patogenami roślin ryżu,
zbóż, ziemniaków. Komary, pchły, wszy, stonka były masowo hodowane. Liczne
takie kampanie były na szczęście nieskuteczne, gdyż nie dopracowano metod rozprzestrzeniania patogenów. Około 400 000 Chińczyków zmarło jednak jako rezultat japońskiej broni biologicznej.
W okresie Zimnej Wojny w Stanach Zjednoczonych opracowywano możliwość wykorzystania tularemii jako broni biologicznej. Przygotowano bombki,
które miały być zrzucane i każda rozprzestrzeniała patogen na obszarze 41 km2.
Testowano także zachowanie pcheł (Xenopsylla cheopis) i komarów. Równocześnie w Związku Radzieckim badano możliwości rozprzestrzeniania przez kleszcze chorób zwierząt domowych jak: choroba wirusowa pyska i racic krów, owiec,
świń, kóz oraz powodowanej przez Chlamydophila psittaci choroby drobiu. Opracowano także metody masowej produkcji milionów pasożytniczych owadów
[Anonymus 2013].
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Od 1962 r. opracowywano w USA patogeny roślin, począwszy od rdzy pszenicy (Puccinia graminis var.tritici) i mykotoksyny uzyskanej z tego grzyba i z Fusarium nivale. Na przedmieściach Tokio obserwowano chorobę ludzi określaną jako
„czerwoną chorobę pleśni“, jako rezultat spożywania ryżu porażonego Fusarium.
W czasie wojny koreańskiej (1950-53) Amerykanie zrzucali w ceramicznych
bombkach na wroga patogen brucellozy (Brucella suis). Takie bombki zrzucali
też Japończycy w czasie II Wojny Światowej przeciw Chińczykom. W Północnej
Korei pojawiła się wtedy dżuma i wąglik, którą mieli zrzucić Amerykanie. Miały
być zrzucane pchły i szczury, szarańcza, wszy, skoczogonki i widelnice. Międzynarodowa komisja potwierdziła, że USA w tej wojnie mogły wykorzystywać owady i patogeny do walki biologicznej. Amerykanie i Brytyjczycy uważali, że broń
biologiczna jest lepsza, niż atomowa. Pod koniec lat 50-tych w laboratorium Fort
Detrick produkowano na miesiąc 130 milionów komarów przenoszących żółtą febrę i 50 milionów pcheł na tydzień. W latach 60-tych w tym laboratorium eksperymentowano z malarią, dengą, cholerą, wąglikiem, biegunką, gorączką powrotną
i tularemią [Barbera et al. 2001].
W czasie wojny o niepodległość w 1948 Izrael miał zanieczyszczać wody dla
Akry salmonellą, powodując wybuch tyfusu wśród mieszkańców.
W 1972 Narody Zjednoczone wydały, po uzgodnieniu z Paktem Warszawskim
i Wielką Brytanią, konwencję o broni biologicznej i toksynach. Stany Zjednoczone zaprzestały produkcji i pozostały tylko przy doświadczeniach z tego zakresu.
Zostały zniszczone zapasy takiej broni i zwolniono 2 300 osób wcześniej się tym
zajmujących. Konwencja ta później została podpisana przez Związek Radziecki,
Wielką Brytanię, USA. i 34 inne kraje.
W 1962 roku, z poparciem prezydenta J.F. Kennediego, prowadzono hodowle
owadów w kierunku ich odporności na niskie temperatury i insektycydy. W późniejszych latach 60-tych badano raczej toksyny i takie patogeny, które nie były
rozprzestrzeniane przez owady [Peterson 1990].
W wojnie rodezyjskiej w latach 1978-80 wykorzystywano patogeny cholery,
wąglika i toksyny dla gryzoni. Dziesiątki tysięcy ludzi chorowało, setki zmarły.
W wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 r. tysiące litrów toksyny botulinum o potężnej
sile miała armia Iraku [Zilinskas 1997].
W 1995 r. osiem krajów miało oficjalne programy obronne z bronią biologiczną: Chiny, Iran, Irak, Izrael, Libia, Północna Korea, Syria i Tajwan.

5. Wiek XXI
We wrześniu 2001 r. wielu członków kongresu i innych dyplomatów USA otrzymało listy z bakteriami wąglika. W 2008 jeszcze takie kraje jak: Chiny, Kuba,
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Egipt, Izrael, Północna Korea, Rosja, Syria i Tajwan, mogły mieć programy wykorzystywania broni biologicznej. W 2011 r. 165 krajów podpisało zobowiązanie
o niekorzystaniu w przyszłości z broni biologicznej
[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bioogical_warfare].

6. Terroryzm rolniczy
Ósma plaga egipska brzmi: przyszedł Mojżesz do faraona i ostrzegł go, że jeśli
nie wypuści Izraelitów - cały Egipt zje szarańcza (http://www.drtomoconnor.com/3430/3430lect05a.htm).
W ostatnim okresie występują na świecie częste przypadki różnych form terroru i wykorzystywania broni biologicznej także przeciwko rolnictwu.
W tym wypadku niestety często bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić
czy mamy do czynienia z kryminalnym terroryzmem, czy z naturalnym zjawiskiem
masowego pojawu patogena, pasożyta czy szkodnika. Taki atak i jego konsekwencje
trudno przewidzieć. Opisywane są w wielu krajach świata ogromne straty, w miliardach dolarów, powodowane przez pojawiający się nagle, bez udziału człowieka, na
dużym terenie patogen roślin (np. zaraza ziemniaczana) lub zwierząt (np. choroba
racic i pyska).
Rolnictwo jest szczególnie wrażliwe, i zagrożone terroryzmem. Uprawy obejmują duże tereny, każda ma inny terminarz rozwoju. Żywność jest najmniej chroniona przed terrorystami [Lipa 2006, Żuber 2006]. Taki terroryzm rolniczy pociąga za sobą straty plonu roślin lub/i pogłowia zwierząt domowych, a więc straty
u producenta roślin czy hodowcy zwierząt. W zależności od skali ataku może
mieć wpływ na konsumentów, ich świadomość i ceny. Producenci tracą nie tylko swoje plony, wartość roślin czy zwierząt, ale ponoszą koszty ich utylizowania
i zapewnienia warunków kwarantanny. Spadek plonu czy liczby zwierząt wpłynie
także na danym terenie na transport, zatrudnienie pracowników, rzeźnie, handel,
wypoczynek i biura podróży. Terroryzm rolniczy generuje także koszty polityczne. Może wywoływać stratę zaufania do rządu, który nie ochronił kraju przed
atakiem.
Ministerstwo Rolnictwa USA opracowało 6-punktową strategię dotyczącą: zapobiegania i odstręczania od terrozmu: międzynarodowej współpracy w tym zakresie, planowanie odpowiednich zabiegów, badania w kierunku działań przeciwterroryzmowi, zasady ochrony obiektów rolniczych i przechowywanej żywności.
W czasie Wojny Secesyjnej Konfederaci oskarżali Unię o napuszczenie w niektórych rejonach w południowych stanach pluskwiaka Murgeritia histrionica, co
spowodowało duże straty plonu roślin kapustnych. Ostatnio rozbudowano program badań nad patogenami roślin i zwierząt. W roku 2001 zabezpieczono na
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ten cel w USA 41 milionów dolarów, w 2008 konieczne było już 241 milionów.
Opisywane są tam przypadki kryminalnych działań terrorystycznych, zwłaszcza
z zakresu zanieczyszczenia przechowywanej żywności.
W literaturze szczegółowo opisywane jest 21 głośnych przypadków terroryzmu rolniczego: z USA (5 przypadków), Izraela (4) oraz z Kanady, Chin, Filipin,
Australii, Ugandy, Kenii i z Europy. Pięć z nich oceniono jako kryminalne, wynikające z nienawiści, zazdrości, a 16 - z motywacją polityczną i finansową. Wspomnę o kilku: Arabowie zatruli w 1978 r. rtęcią cytrusy eksportowane z Izraela,
przez co ich eksport w tym roku zmalał o 40%.We Włoszech wszystkie cytrusy
z Izraela zostały usunięte ze sklepów jako zatrute. W 1997 r. winorośl w 2 palestyńskich wioskach została opryskana toksycznymi substancjami, co doprowadziło do zniszczenia winnic i 17 000 t winogron. W 2000 r. Palestyńczycy sprzedali
Izraelowi jaja z salmonellą i 2 osoby zmarły w Izraelu. W 1970 r. członkowie Ku
Klux Klanu w USA, aby ukarać hodowców, zatruli cyjanidem wodę pitną dla krów
w Ashville, Alabama. Trucizna zatruła 30 krów, a 8 dalszych chorowało. W Australii opisywany jest przypadek straszenia hodowców bydła, że ich krowy zostaną
otrute, jeśli farmerzy nie będą głosować za zmianami w więziennictwie. Na szczęście nigdy do tego nie doszło [Pate i Barbera i in. 2001, Cameron 2001, O,Connor
i in. 2014].
W Kalifornii, w 1989 r. hodowcy chcieli zatrzymać opryskiwanie pól malationem, gdyż powodowało to ginięcie wrogów naturalnych szkodników owoców.
Zagrozili wypuszczeniem szkodliwej muchówki, owocanki południówki (Ceratitis capitata) - szkodnika, który tam zresztą występował. W 1981 r, farmer w stanie
Wisconsin zazdrościł sąsiadowi pięknego stada krów, więc zatruł pestycydem jego
pasze, na skutek czego zdechło 100 krów. Sprawca znalazł się w więzieniu. Opisywane są także inne groźby działań dla załatwienia różnych własnych spraw, np.:
zastosujemy takie czy inne trucizny na rośliny uprawne czy zwierzęta hodowlane,
jeśli lokalne władze nie załatwią określonej sprawy.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Zakwaszanie i wapnowanie gleb”. Praca zbiorowa. Wydawca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Szczecin 2015, s. 236.
Aktualne problemy i wyzwania związane z racjonalnym wykorzystaniem oraz
zarządzaniem ekosystemami lądowymi dowodzą, że zakwaszenie stanowi jeden
z ważniejszych elementów chemicznej degradacji gleb i pozostaje nadal dużą barierą w produkcji roślinnej i ochronie środowiska. Monografia przedstawia stan
zakwaszenia gleb w Polsce, terytorialne zróżnicowanie stopnia zakwaszenia oraz
wpływ typu gleby, sposobu jej użytkowania, zawartości próchnicy czy kategorii
agronomicznej na zakwaszenie. Autorzy opisują m.in. przyczyny zakwaszenia
gleb, zarówno przyrodnicze jak i antropogeniczne, prezentują metody badań
i oceny stanu zakwaszenia. W dalszej części przedstawiono wapnowanie jako narzędzie zarządzania glebami zakwaszonymi, omawiając przy okazji właściwości
buforowe gleb, a także oddziaływanie zakwaszenia i wapnowania na środowisko.
W publikacji prezentuje się także metody i przykłady określania potrzeb wapnowania oraz właściwych dawek nawozów.
Książka przygotowana w oparciu o wyniki badań i publikacje zespołu autorskiego oraz prace naukowe związane z problematyką zakwaszania i wapnowania
gleb publikowane przez innych autorów, krajowych i zagranicznych, skierowana
jest przede wszystkim do pracowników naukowych i studentów zajmujących się
tą problematyką, może być jednak również interesująca i przydatna dla doradców
rolniczych.
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STANISŁAW BIELSKI: Ekonomiczna efektywność zróżnicowanej
intensywności ochrony fungicydowej pszenżyta ozimego

3

62

JERZY BIEŃKOWSKI, JANUSZ JANKOWIAK, MAŁGORZATA
HOLKA, RADOSŁAW DĄBROWICZ: Potrzeby wyznaczania śladu węglowego produkcji rolniczej i perspektywy
jego zastosowań

2

83

ŁUKASZ BOCHEŃSKI, KRZYSZTOF ŻOK: Rolnictwo w Polsce –
wybrane zagadnienia ekonomiczne

1

5

PAWEŁ BOCZAR: Konkurencyjność w produkcji pszenicy na
świecie – wybrane elementy

4

68

BRONISŁAW BRZOZOWSKI: Rola samorządu w wielofunkcyjnym rozwoju gmin w warunkach rozdrobnionej struktury
agrarnej

2

5

HENRYK BURCZYK: Przydatność wybranych odmian żyta
uprawianego w poplonach ozimych do produkcji biogazu

4

85

JAKUB DANIELEWICZ, MAREK KORBAS, JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA, EWA JAJOR, JOANNA KRZYMIŃSKA: Zastosowanie zredukowanych dawek fungicydów
w integrowanej ochronie roślin

2

97

MICHAŁ DUDEK: Ocena korzystania z usług doradczych przez
rolników w latach 1992-2011

2

32

MICHAŁ FIGURA: Powierzchnia i struktura użytkowania
gruntów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

3

30

MICHAŁ FIGURA: Wpływ nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego na odłogowanie gruntów

4

60

MICHAŁ FIGURA: Zmiany w powierzchni i strukturze zasiewów
roślin uprawnych oraz pogłowiu zwierząt w Polsce w latach
2000-2010

2

56

DARIUSZ GÓRSKI, JACEK PISZCZEK, AGNIESZKA ULATOWSKA, RENATA GAJ: Analiza opłacalności ochrony chemicznej przed chwościkiem buraka (Cercospora
beticola sacc.) na odmianach opornych

3

94
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BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK: Ekonomiczna efektywność nawożenia siarką życicy mieszańcowej
uprawianej w monokulturze i w mieszance z koniczyną
białą przy dwóch poziomach nawożenia azotem

2

67

JOANNA HOROSZKIEWICZ -JANKA, EWA JAJOR, JAKUB
DANIELEWICZ, MAREK KORBAS: Przydatność środków
biotechnicznych do zaprawiania owsa

1

73

MAGDALENA JAKUBOWSKA, JAN BOCIANOWSKI, ANNA
TRATWAL, HENRYK ŁAWIŃSKI: Przydatność aplikacji
komputerowej do wyznaczania optymalnego terminu
zwalczania rolnic w buraku cukrowym

3

103

MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANDRZEJ PODLEŚNY, STANISŁAW BAWÓŁ, ANDRZEJ OBST, ANDRZEJ BANDYK,
BEATA WIELKOPOLAN: Znajomość zasad integrowanej
ochrony roślin w świetle badań ankietowych producentów
rolnych

4

111

IWONA KORCZAK, MARCIN TOMASZEWSKI: Wsparcie turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej

1

25

WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI: Instrukcja wdrożeniowa jako
narzędzie usprawniające proces powstawania innowacji
rolniczych

3

16

EWA MATYJASZCZYK, EDMUND LORENCOWICZ, ŁUKASZ
PAWŁOWSKI: Przestrzeganie zasad higieny maszyn rolniczych w świetle wymagań integrowanej ochrony roślin oraz
wyników badań ankietowych

1

51

ADRIANA MERTA-STASZCZAK: Dotacje unijne i regionalne we
wsparciu inicjatyw gmin i organizacji wiejskich na Dolnym
Śląsku w latach 2009-2014

4

15

EWA MICHOTA- KATULSKA, MAGDALENA ZEGAN, ANETA
DZIOŁAK, IWONA BONIECKA: Pestycydy jako
zagrożenie występujące w żywności

1

40

ANTONI MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ, PIOTR
PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Miejsce i rola
jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie
rolnictwa ekologicznego w Polsce

3

42

TERESA MIŚ, TOMASZ SURMACZ: Doradztwo publiczne
w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na obszarach wiejskich

2

16

WOJCIECH MIZINIAK, KATARZYNA NIJAK: Wpływ współrzędowej uprawy koniczyny białej i lucerny siewnej na
zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej (Salix sp.)

3

115
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KATARZYNA NIJAK, WOJCIECH MIZINIAK: Podatność
wybranych odmian wierzby Salix spp. na fitofagi

4

133

KATARZYNA NIJAK: Występowanie pożytecznej entomofauny
naziemnej w ekologicznej i intensywnej uprawie buraka
cukrowego

1

63

ANNA NOWAK, EWA WÓJCIK: Regionalne zróżnicowanie
produktywności czynników produkcji w towarowych
gospodarstwach rolnych w Polsce

2

43

KATARZYNA PIECZUL: Przyczyny odporności na fungicydy
grzybów patogenicznych dla roślin

1

83

ARKADIUSZ PIWOWAR: Biopreparaty – nowoczesne środki
produkcji roślinnej

4

92

MONIKA PUCHALSKA: Efektywność wykorzystania czynników
produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych według typów i regionów FADN

4

47

ROMA RYŚ-JUREK, OLGA STEFKO: Sytuacja ekonomicznofinansowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce na tle
gospodarstw z Holandii i Włoch w 2012 roku

1

16

ARKADIUSZ SADOWSKI, WERONIKA TULLIN: Potrzeby
doradcze rolników z województwa wielkopolskiego
w zakresie ekonomiki i technologii produkcji rolniczej

3

5

JOANNA SOBCZAK, MAGDALENA SZULC, EWA MATYJASZCZYK: Konsekwencje dla praktyki ochrony roślin
wynikające z wycofania ze stosowania substancji czynnej
karbendazym

3

83

JÓZEF ŚLIWA, JÓZEF KANIA, MARIUSZ DACKO, TADEUSZ
ZAJĄC: Rolniczo-ekonomiczne uwarunkowania uprawy
soi w Polsce w aspekcie wszechstronności zastosowań
i zrównoważonego rozwoju

3

71

MAGDALENA SZULC, JOANNA SOBCZAK, EWA MATYJASZCZYK: Porównaniu kosztów zabiegów ochrony jabłoni
przed przędziorkiem owocowcem i owocówką
jabłkóweczką przy wykorzystaniu różnych środków

4

103

AGNIESZKA ULATOWSKA, DARIUSZ GÓRSKI, JACEK PISZCZEK: Ocena stanu zagrożenia plantacji buraka cukrowego
przez przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch.)
w województwie kujawsko-pomorskim

4

125

SŁAWOMIR ZAWISZA, KAMILA BUCZKOWSKA: Ocena
działalności agroturystycznej w województwie kujawskopomorskim na tle innych regionów Polski

4

33
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INFORMACJE

Numer

Strona

JAN BOCZEK, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI: Owady niebezpieczne
dla zdrowia oraz życia człowieka i zwierząt domowych

2

107

JAN BOCZEK, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI: Pozytywna rola
owadów w gospodarce i życiu człowieka

1

98

JAN BOCZEK, STEFAN PRUSZYŃSKI: Roztocze pożyteczne i
niebezpieczne dla zdrowia oraz życia człowieka i zwierząt
domowych

3

124

JAN BOCZEK, MARIUSZ LEWANDOWSKI: Wykorzystanie
owadów i innych organizmów w akcjach terroru i konfliktach zbrojnych

4

140

JAN SCHONTHALER: Nawożenie, wyzwanie dla doradztwa, na
przykładzie sadownictwa regionu radomskiego

1

94

NOWOŚCI WYDAWNICZE

1

106

NOWOŚCI WYDAWNICZE

2

121

NOWOŚCI WYDAWNICZE

3

137

NOWOŚCI WYDAWNICZE

4

148

Recenzenci kwartalnika „ZAGADNIENIA DORADZTWA
ROLNICZEGO” w 2015 roku

4

149
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ANNUAL TABLE OF CONTENTS 2015
EUGENIUSZ K. CHYŁEK: The III CONGRESS OF AGRICULTURAL SCIENCES „Scientific research in the process of defining Polish vision of the Common Agricultural Policy and
Common Fisheries Policy”

4

7

Number

Page

STANISŁAW BIELSKI: Ekonomical effect of differentiated
intensity of winter triticale fungicide protection

3

62

JERZY BIEŃKOWSKI, JANUSZ JANKOWIAK, MAŁGORZATA
HOLKA, RADOSŁAW DĄBROWICZ: Needs for determining the carbon footprint of agricultural production and
prospects of its application

2

83

ŁUKASZ BOCHEŃSKI, KRZYSZTOF ŻOK: Agriculture in Poland
– selected economic issues

1

5

PAWEŁ BOCZAR: Competitiveness in wheat production in the
world – selected elements

4

68

BRONISŁAW BRZOZOWSKI: Self-government’s role in multifunctional development of gminas characterized by
fragmentem agrarian structure

2

5

HENRYK BURCZYK: Suitability of selected varietes of winter rye
for production of biogas

4

85

JAKUB DANIELEWICZ, MAREK KORBAS, JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA, EWA JAJOR, JOANNA KRZYMIŃSKA: Application of reduced doses of fungicides in integrated pest management

2

97

MICHAŁ DUDEK: Assessment of the use of advisory services by
farmers in 1992-2011

2

32

MICHAŁ FIGURA: Surface and structure of use of land in Poland
on the background of the countries of the European Union

3

30

MICHAŁ FIGURA: The influence attitudes farm production
on set-aside land

4

60

MICHAŁ FIGURA: Changes in the surface and the structure
of sown crops and livestock in Poland in 2000-2010

2

56

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

3

94

ARTICLES
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BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK: Economic
efficiency of fertilizing ryegrasses with sulphur cultivated
in monoculture and in a mixture with white clover with
two-level nitrogen fertilization

2

67

JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA, EWA JAJOR, JAKUB
DANIELEWICZ, MAREK KORBAS: Suitability of biotechnical measures for the treatment of oats

1

73

MAGDALENA JAKUBOWSKA, JAN BOCIANOWSKI, ANNA
TRATWAL, HENRYK ŁAWIŃSKI: Usefulness of computer
application for determining optimal chemical control against cutworms in sugar beet

3

103

MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANDRZEJ PODLEŚNY, STANISŁAW BAWÓŁ, ANDRZEJ OBST, ANDRZEJ BANDYK,
BEATA WIELKOPOLAN: Knowledge of rules of integrated
plant protection in a questionnaires by farmers

4

111

IWONA KORCZAK, MARCIN TOMASZEWSKI: Supporting the
rural tourism and the farm tourism in Poland as part of the
Common Agricultural Policy

1

25

WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI: The implementation instructions
as a tool to improve the process of the formation of agricultural innovations

3

16

EWA MATYJASZCZYK, EDMUND LORENCOWICZ, ŁUKASZ
PAWŁOWSKI: Complying the farm machinery higiene
principles in the light of integrated pest management requirements and the survey results

1

51

ADRIANA MERTA-STASZCZAK: Union and regional subsidy in
the renewal of rural areas in Lower Silesia in the 2009-2014

4

15

EWA MICHOTA- KATULSKA, MAGDALENA ZEGAN, ANETA
DZIOŁAK, IWONA BONIECKA: Pesticides as a threat
occurring in food

1

40

ANTONI MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ, PIOTR
PRUS, BOGDAN M. WAWRZYNIAK: The place and role
of certifying authorities and inspectors in the organic farming system

3

42

TERESA MIŚ, TOMASZ SURMACZ: Public advisory service in
the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas

2

16

WOJCIECH MIZINIAK, KATARZYNA NIJAK: Influence of white
clover and alfalfa intercropping on weed infestation of willow (Salix sp.)

3

115
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KATARZYNA NIJAK, WOJCIECH MIZINIAK: Susceptibility of
chosen willow Salix Spp. varietes to pests

4

133

KATARZYNA NIJAK: The quantity dynamics in epigeic ground
entomofauna population on organic and conventional sugar
beet cultivation

1

63

ANNA NOWAK, EWA WÓJCIK: Regional differentiation of production factors productivity in rural farms of Poland

2

43

KATARZYNA PIECZUL: The reasons of fungicide resistance of
plant pathogenic fungi

1

83

ARKADIUSZ PIWOWAR: Biological and biotechnical products in
plant production

4

92

MONIKA PUCHALSKA: Efficiency of production factors in family
farms by FADN types and FADN regions

4

47

ROMA RYŚ-JUREK, OLGA STEFKO: The economic and financial
situation of holticulture farms in Poland in comparison
with the farms from the Netherlands and Italy in 2012

1

16

ARKADIUSZ SADOWSKI, WERONIKA TULLIN: Advisory needs of farmers from wielkopolska region of economics and
agricultural production technology

3

5

JOANNA SOBCZAK, MAGDALENA SZULC, EWA MATYJASZCZYK: The consequences to plant protection practice resulting from withdrawal of carbendazim active substance

3

83

JÓZEF ŚLIWA, JÓZEF KANIA, MARIUSZ DACKO, TADEUSZ
ZAJĄC: Agro-economic determinants of soybean in Poland
in terms of versatile application and sustainable development

3

71

MAGDALENA SZULC, JOANNA SOBCZAK, EWA MATYJASZCZYK: Comparative analysis of the protection costs of
selected orchard crops against insects using plant protection
products containing active substances of chemical and natural origin

4

103

AGNIESZKA ULATOWSKA, DARIUSZ GÓRSKI, JACEK PISZCZEK: Monitoring of the two-spotted spiker mite (Teetranychus urticae Koch) occurance on sugar beet crops in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

4

125

SŁAWOMIR ZAWISZA, KAMILA BUCZKOWSKA: Evaluation of
agri-tourist activities in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
in comparison with other regions of Poland

4

33
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INFORMATIONS

Number

Page

JAN BOCZEK, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI: The insects dangerous
for the health and life of humans and domestic animals

2

107

JAN BOCZEK, GRZEGORZ PRUSZYŃSKI: The positive role of
insects in the economy and human life

1

98

JAN BOCZEK, STEFAN PRUSZYŃSKI: Mites useful and dangerous to the health and life of humans and domestic animals

3

124

JAN BOCZEK, MARIUSZ LEWANDOWSKI: Utilization of insects
and other organisms in terrorism and biological warfare

4

140

JAN SCHONTHALER: Fertilisation, a challenge for agricultural
advisory, on the example of fruit-growing region of Radom

1

94

PUBLISHING NEWS

1

106

PUBLISHING NEWS

2

121

PUBLISHING NEWS

3

137

PUBLISHING NEWS

4

148

Revievs of quarter “THE ISSUES OF AGRICULTURAL
ADVISORY SERVICE” in 2015

4

149

4
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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 Doradztwa Rolniczego” 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.

