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EUGENIUSZ K. CHYŁEK*, PIOTR MOSKAŁA**,
PAWEŁ RADOMSKI**, ANDRZEJ ŚLIWA** 1
* Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej w Stałym Komitecie ds. Badań
w Rolnictwie (SCAR) przy Dyrektoriacie Generalnym Badań, Technologii i Rozwoju
Komisji Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
** Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach koło Krakowa

UWARUNKOWANIA ROZWOJU SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH
PROGRAMU BIOSTRATEG
Nadesłany: 04.09.2015

Zaakceptowany do druku: 15.12.2015

1. Wstęp
Przygotowanie w Polsce jak najlepszych warunków do zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wysokiego standardu życia mieszkańcom jest zadaniem wskazanym jako główny
priorytet w strategicznych dokumentach administracji rządowej Rzeczpospolitej
Polski2. Zachodzące pod wpływem procesów globalizacji oraz kryzysu finansowego zmiany w sektorach gospodarczych wskazują, że chcąc konkurować na współczesnych rynkach, przedsiębiorstwa muszą nastawić się na wdrażanie innowacji,
które zapewnią nadążanie za światowym postępem naukowo-technicznym i oczekiwaniami konsumentów. Wzrost innowacyjności jest wymiernym rezultatem
transferu wiedzy i technologii z sektora nauki – instytutów badawczych, uczelni,
instytutów PAN do praktyki. Rada Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności oraz
1 Wkład pracy: Eugeniusz K. Chyłek – 25%; Piotr Moskała – 25%; Paweł Radomski – 25%;
Andrzej Śliwa – 25%.
2 Strategia rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa do 2020 r. (SZRWRiR) przyjęta
w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwałą Rady Ministrów Krajowy Program Badań. Założenia polityki
naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa – Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
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przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE) zwracają uwagę na potrzebę współpracy narodowych urzędów patentowych, szkół wyższych i placówek badawczych
w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz transferu wiedzy. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze
rolno-spożywczym na obszarach wiejskich, które nie mogą pozwolić sobie na
utrzymywanie dużych wydziałów ds. rozwoju, i często zdane są na wkład ze strony środowiska naukowego. Tworzenie podstaw dla przyszłego jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju Polski jest związane ze wzrostem inwestycji w kapitał intelektualny i innowacje. Zdolność przyswajania nowych koncepcji i przekształcania
ich w produkty handlowe przez zastosowanie nowych procesów, produktów lub
usług w sposób lepszy lub szybszy od konkurencji3 to kluczowy warunek poprawy
konkurencyjności. Wsparcie transferu innowacji bazujących na B+R i nowoczesnych technologiach na rzecz środowiska naturalnego oraz w rolnictwie i leśnictwie to zadanie do wykonania w ramach strategicznego programu badawczego
BIOSTRATEG, którego realizacja została rozpoczęta w 2014 roku, a jego zakończenie przewidziane jest na rok 2019.

2. Materiał i metody badań
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju w obszarze sektora rolno-spożywczego, w świetle regulacji wspólnotowych i strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG. Przeprowadzone analizy, zarówno krajowych jak i wspólnotowych dokumentów źródłowych, założeń realizacji I konkursu w ramach Programu BIOSTRATEG oraz
literatury przedmiotu pozwoliły na wskazanie propozycji rozwiązań systemowych
poprawy konkurencyjności i zasad funkcjonowania sektora rolno-spożywczego
w Polsce.
Rozwój działalności sektora rolno-spożywczego realizowany jest w ramach
polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, a także polityki rolnej,
jej pierwszego i drugiego filara. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 polityka rozwoju działalności naukowej na rzecz biogospodarki,
której podstawowym ogniwem jest rolnictwo, a także sektor przetwórstwa płodów rolnych, będzie ściśle powiązana z procesem technologicznego, technicznego
i organizacyjnego unowocześniania cyklów produkcyjnych, poprzez wdrażanie
rozwiązań innowacyjnych. W ramach strategii Europa 2020, zakładającej inteligentny, trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, znaczący wpływ na zakres jej wykonania w warunkach Polski będzie
3 „Creating a National Innovation Framework”, Science Progress, Richard Nedis & Ethan Byler, 2009 r.
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miało środowisko pracowników nauki i biznesu, realizujących projekty między
innymi w obszarach Programu BIOSTRSATEG.
Uwzględniając przyjęte cele realizacji strategii Europa 2020, w ramach inicjatywy Unia Innowacji, a także strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych BIOSTRATEG założono hipotetycznie, że znaczenie sektora rolno-spożywczego w Polsce będzie wzrastało.

3. Działania na rzecz innowacji w nowej perspektywie finansowej
Trwały wzrost gospodarczy zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach
zewnętrznych, zależy przede wszystkim od dalszego rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa mikro4, małe i średnie (MMiSP) w zdecydowanym stopniu przyczyniają się do wzrostu PKB i zatrudnienia, w tym również na obszarach wiejskich. Znacząca poprawa warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych rozwiązań systemowych dla sektora
MMiSP w Polsce, powinna stać się jednym z priorytetowych zadań dla administracji publicznej, uwzględniając między innymi możliwości tych przedsiębiorstw
do redukcji zwłaszcza tzw. bezrobocia ukrytego, funkcjonującego na obszarach
wiejskich. W związku z rolą, jaką mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce oraz koniecznością zapewnienia im optymalnych możliwości
funkcjonowania i rozwoju Komisja Europejska już kilka lat temu (2008 r.) opublikowała komunikat Think Small First. A Small Business Act for Europe5 (SBA), zawierający propozycję spójnej strategii wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiającą propozycje konkretnych działań stymulujących ich rozwój, które są realizowane zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym.
Dokument SBA określa również zasady i konkretne środki wsparcia MMiSP na
każdym etapie ich cyklu życia. Wdrożenie instrumentów ujętych w Small Business
Act (SBA) dla Europy, zgodnie z wypracowanym wspólnie przez państwa członkowskie i Komisję Europejską „Planem działań na rzecz SBA dla Europy”, jest
jednym z priorytetów w ramach działań na rzecz przedsiębiorczości oraz MMiSP
w Europie. Plan ten bazuje na celach odnowionej Strategii Lizbońskiej, osiągnięciach polityki KE i państw członkowskich, tworzy nowe ramy polityki, integrujące
istniejące dotychczas instrumenty oddziaływania wobec przedsiębiorstw i regulacje określone w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw6.
4 mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika f do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008.
5 COM(2008)394 (SBA).
6 www.ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/
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Rada Unii Europejskiej w dokumencie strategii Europa 20207, a także w inicjatywie Unia Innowacji8 uznała, że niezwykle ważna dla wzmocnienia europejskiej konkurencyjności jest interakcja zachodząca między różnymi obszarami
polityki, w tym między innymi badaniami a innowacjami. Przyjęto jednocześnie,
że podstawowe znaczenie mają w tym względzie spójność i synergia. Zaobserwowane postępy zwiększonej aktywności uczestnictwa we współfinansowaniu
badań i wdrożeń instytucji sfery poza budżetowej osiągnięte dzięki działaniom
upraszczającym 7 PR były niewystarczające, dlatego w programie Horyzont 2020
przewidziano znacznie większe środki finansowe na realizację działań związanych
z poprawą procesów innowacyjnych.
W Polsce nie doczekaliśmy się jeszcze przyjaznych dla wdrażania innowacji
przepisów prawa regulującego finanse państwa, zamówień publicznych, form
udzielania pomocy publicznej na poziomie faktycznie stymulującym zwiększenie
udziału podmiotów we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych i udziału sfery poza
budżetowej we współfinansowaniu badań. Światowe doświadczenia ostatnich
lat wskazują, że rynek funduszy venture capital i „aniołów biznesu” – Business
Angel9 jest najbardziej efektywny z punktu widzenia stopy zwrotu z inwestycji
oraz transferu know-how. Realizowana pomoc zwłaszcza poprzez Business Angel
dla pomysłodawcy wykracza często poza sferę samego finansowania. W praktyce
„Business angels” pomagają w budowie kontaktów i nawiązywaniu relacji z kluczowymi partnerami w branży. Poprawiają niewłaściwe założenia biznesplanu
i wspierają realizację dobrze przygotowanych planów dzięki aktywnemu włączeniu się w proces zarządzania. Wykorzystują w tym swoje powiązania oraz możliwości kapitałowe, doświadczenie zawodowe oraz znajomość rynku. W Polsce tego
typu działania występują sporadycznie i niestety poza sektorem rolno-spożywczym i obszarami wiejskimi.
Ukierunkowanie polityki rolnej na tak zwane „zazielenianie”, obejmujące m.in. transformację gospodarki na tzw. bardziej zieloną ścieżkę (ang. green growth), realizację pakietu klimatyczno-energetycznego oraz zatrudnienie
w „zielonych” sektorach (ang. green jobs), stawia nowe wyzwania środowiskowe, organizacyjne i finansowe. Ten kierunek polityki rozpatrywany jest w wielu
płaszczyznach, od zapewnienia racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych
oraz rozwoju nowych źródeł energii, przez regulacje ukierunkowane na wprowa7 Europa 2020 COM (2010) 2020 z 3 marca 2010 r /ec.europa.eu/eu2020/
8 Unia Innowacji www.euractiv.pl/.../unia-innowacji-elementem-strategii-ue-2020-002121

9 Aniołowie biznesu – Business Angel - to inwestorzy prywatni, którzy inwestują swój kapitał

w innowacyjne przedsięwzięcia na początkowych etapach ich powstania. Kapitał ten nie jest formą pożyczki, lecz wprowadzany jest do przedsiębiorstwa za pomocą wykupienia w nim udziałów,
przybiera więc formę kapitału wewnętrznego. http://mfiles.pl/pl/index.php/Anio%C5%82_biznesu
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dzanie innowacyjnych technologii w sektorze produkcyjnym do innowacyjnych
modeli biznesowych uwzględniających aspekty środowiskowe i społeczne. Ważnym obszarem realizowanych polityk jest budowanie świadomości społeczeństw,
celem dostosowania uczestników rynku do zachodzących przemian gospodarczych. Szczególny nacisk został położony na ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki, w tym również w sektorze rolno-spożywczym, umożliwiając rozdzielenie wzrostu gospodarczego od presji na środowisko (ang. decoupling). Rozwój technologii środowiskowych oraz sektora usług środowiskowych
może oznaczać szansę na zdynamizowanie eksportu i importu realizowanego
w ramach eko-przemysłu. Obok tradycyjnych gałęzi związanych z ograniczaniem
zanieczyszczeń, recyklingiem oraz rozwojem odnawialnych źródeł energii wzrastać będzie rola patentów, wynalazków, czy know-how.
Do sukcesu rynkowego innowacji, oprócz zaangażowania i kontroli nad procesem jej tworzenia i wdrażania przez podmiot dokonujący innowacji, niezbędne
są odpowiednie działania partnerów technologicznych oraz potencjalnych odbiorców produktu.
Realizowana Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE10 (SZR)
w swoich założeniach w większym stopniu ukierunkowana jest na osiąganie celów
długookresowych m.in. w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego, spójności społecznej (w tym jakości życia), a także realizacji zobowiązań UE w skali międzynarodowej. W nowej SZR wyodrębniono siedem kluczowych wyzwań w obszarze polityki gospodarczej, ekologicznej i społecznej:
 ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii;
 zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony
środowiska oraz spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa;
 promowanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji;
 lepsze zarządzanie oraz przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji zasobów
przyrodniczych;
 promowanie wysokiej jakości zdrowia publicznego na niedyskryminujących zasadach;
 stworzenie społeczeństwa opartego na integracji społecznej, uwzględniającego solidarność między pokoleniami oraz w ramach pokoleń, a także zagwarantowanie wysokiej jakości życia obywateli;
 aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju na forum międzynarodowym oraz zapewnienie zgodności wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE
z zasadami zrównoważonego rozwoju, jak również z podjętymi przez UE
międzynarodowymi zobowiązaniami.
10 Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE - ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu _sds_pl.pdf
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Cele gospodarcze, społeczne i ochrony środowiska w SZR powinny mieć wzajemnie stymulujący wpływ i dlatego należy je realizować łącznie, wykorzystując
efekt synergii. Realizowana polityka innowacyjności powinna za jeden ze swoich celów postawić sprostanie globalnym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju
w tym: zmianom klimatu, zapewnieniu efektywności energetycznej oraz poprawie jakości życia, w tym również na obszarach wiejskich. Realizacja tych zadań
możliwa jest poprzez pobudzenie innowacyjności sektora publicznego, między
innymi poprzez działania dotyczące zwiększania innowacyjności produktów zamawianych w systemie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Przykładem realizacji tej formy działalności są instytucje o charakterze
„klastrów”, które w swoich założeniach organizacyjnych i produkcyjnych bazują
na wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych. Koncentracja na wspieraniu doskonałych klastrów (excellent clusters) może zapewnić bardziej efektywne wdrażanie innowacji i wydatkowanie środków publicznych. Ponadto, doskonałe klastry mają
potencjał, aby stać się ogniwami wzrostu gospodarki w regionach oraz oddziaływać na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, umożliwiając ich konkurowanie na rynkach globalnych.

4. Rozwój innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach
wiejskich
Oceniając dynamikę rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich
należy zwrócić uwagę na zagadnienie roli jaką spełnia nauka, znaczenie transferu wiedzy i innowacje. Istniejące uwarunkowania w tym zakresie, zwłaszcza
obowiązywanie zbyt wielu niespójnych uregulowań prawnych, brak określonych
wspólnych zasad, a także brak świadomości w zakresie ochrony własności przemysłowej stanowią poważną barierę rozwoju. W krajach tzw. starej piętnastki,
działania w kierunku wzmocnienia transferu wiedzy i innowacji poprzez zmianę
ustawodawstwa, wprowadzania wytycznych, tworzenie sieci biur zajmujących się
kwestiami transferu wiedzy są realizowane. Jest to dobry kierunek, którego w Polsce jeszcze nie wykształciliśmy. Osłabia to pozycję Polski w zakresie konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Wyjściem naprzeciw tej potrzebie oraz koordynacji działań na poziomie kraju było przygotowanie strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG11. W kompetencjach działań zarówno Komitetu Sterującego jak i Koordynatora Programu BIOSTRATEG
jest jego realizacja zgodnie z kryteriami doskonałości naukowej, przy zachowaniu
pełnej zgodności z określonymi kryteriami proceduralnymi.
11 Program Biostrateg / www.ncbir.gov.pl /
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Program BIOSTRATEG stanowi swego rodzaju odpowiedź na ustanowienie
w ramach Unii Europejskiej strategii gospodarczej obejmującej zagadnienie biogospodarki12, która w dokumentach Komisji Europejskiej jest określana jako gospodarka bazująca na wiedzy i zasobach odnawialnych. Jest ona nierozerwalnie
związana z zasadami i warunkami funkcjonowania sektora rolno-spożywczego
i obszarów wiejskich praktycznie we wszystkich aspektach, w tym ekonomicznych, technologicznych i technicznych, społecznych, środowiskowych, a także
prawnych. O zasadach funkcjonowania biogospodarki decydują także aspekty
fiskalne, postęp naukowo-techniczny, nowe jakościowo produkty, ich dostępność
oraz stan systemu wiedzy rolniczej (Agriculture Knowlege System – AKS) współdecydujący o skuteczności procesów innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym
i na obszarach wiejskich13. Z dużym prawdopodobieństwem przyjąć można, że
stosowane w biogospodarce rozwiązania będą podstawą rozwoju gospodarki
światowej, a innowacyjne rozwiązania będą decydowały o przyszłości i dalszym
rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG
obejmuje swoim zakresem zagadnienia środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa. W programie przyjętym do realizacji pod koniec 2013 roku, postanowiono skoncentrować się na pięciu strategicznych obszarach problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań14 oraz zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie.
Obszarami tymi są:
 bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni
produkcyjnej;
 leśnictwo i przemysł drzewny.
Celem programu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym oraz leśnictwie i powiązanym z nim przemyśle drzewnym. Realizacja w ramach programu projektów
12 Biogospodarka zgodnie z ramowym programem w zakresie badań i innowacji na lata 2014
-2020 „Horyzont 2020” obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego
rolnictwa i leśnictwa, badań mórz i wód śródlądowych.
13 Chyłek E.K. Rzepecka M.; 2011, „Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów” Polish Journal of Agronomy, 7, 3-13. Puławy.
14 Krajowy Program Badań ustanowiony uchwałą Rady Ministrów (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
30.04. 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).
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powinna zapewnić opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w obszarach objętych zakresem tematycznym programu. Wszystkie przyjęte w Programie BIOSTRATEG i realizowane zagadnienia badawcze w sposób pośredni
czy bezpośredni powinny pozytywnie oddziaływać również na stan organizacyjny
obszarów wiejskich i warunki życia ich mieszkańców. Autorzy15 Programu BIOSTRATEG założyli, że w zaproponowanych obszarach tematycznych mają być finansowane takie projekty badawczo-rozwojowe, których realizacja w najwyższym
stopniu prawdopodobieństwa ma przynieść wymierne i realne korzyści. Szczególny nacisk przy wyborze projektów oraz w trakcie zarządzania programem będzie
położony na uzyskanie systemowych rozwiązań trwale mobilizujących potencjał
polskiej nauki na użytek zrównoważonego rozwoju sektora rolno-żywnościowego, obszarów wiejskich i środowiska przyrodniczego kraju oraz zmniejszania negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych, a także zmian klimatu.
Realizacja Programu BIOSTRATEG powinna przygotować warunki umożliwiające polskim zespołom badawczym oraz przedsiębiorcom udział w unijnych
inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach Horyzontu 2020, w tym zwłaszcza programów ERA-Net. Poprzez rozwój sieci i konsorcjów tematycznych, tworzonych przez jednostki biznesu i nauki, oraz klastrów
współdziałania przedsiębiorców, administracji i przedstawicieli środowiska naukowego, powinna zostać utworzona masa krytyczna dzisiaj jeszcze rozproszonego potencjału. Umożliwi to bardziej efektywne wykorzystanie zarówno kapitału
ludzkiego polskiego zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych i pokrewnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także środków pozabudżetowych jak
i z budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu BIOSTRATEG.
Program strategiczny BIOSTRATEG16 ma za zadanie przygotowanie i transfer
do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych produktów, technologii
i metod zarządzania umożliwiających zrównoważony rozwój oraz trwałe pobudzenie aktywności badawczo-rozwojowej w obszarach objętych Programem. Cele
szczegółowe programu strategicznego to:
 rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
w tej dziedzinie,
 wdrożenie nowatorskich rozwiązań i technologii opracowanych w ramach
Programu do praktyki gospodarczej oraz do zarządzania środowiskiem,
 pobudzenie aktywności prywatnego sektora gospodarczego,
 zwiększenie udziału przedstawicieli Polski w programach europejskich.
15 Zespół ekspertów i przedstawiciele Rady NCBiR.
16 Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rol-

nictwo i leśnictwo” Biostrateg – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2013 r.
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5. Warunki realizacji Programu BIOSTRATEG
Realizacja Programu BIOSTRATEG wymaga współdziałania przedsiębiorców,
przedstawicieli środowiska naukowego, a także administracji publicznej co powinno zapewnić utworzenie masy krytycznej uruchamiającej rozwój sektorów gospodarczych objętych programem17. Zgodnie z wytycznymi Programu BIOSTRATEG18
wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), w skład
którego wchodzą co najmniej trzy jednostki organizacyjne mające siedzibę na terytorium RP, w tym co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą w rozumieniu art. 30 pkt. 1 Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń
blokowych i co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do
Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych posiadający gotowość do
wdrożenia wyników Projektu oraz inna jednostka organizacyjna.
Składane przez konsorcjum wnioski muszą obejmować zarówno fazę badawczą
jak i fazę przygotowań do wdrożenia. Dofinansowanie fazy badawczej, w przypadku
przedsiębiorcy, stanowi pomoc publiczną na badania przemysłowe i prace rozwojowe. W przypadku jednostki naukowej, spełniającej kryteria organizacji badawczej
określone w art. 30 pkt 1. Ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych,
do której nie mają zastosowania przepisy dot. pomocy publicznej, w szczególności przepisy Rozporządzenia, intensywność dofinansowania fazy badawczej może
wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Podstawowa intensywność pomocy
publicznej brutto na realizację fazy badawczej nie może przekraczać:
1) 60 % kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych;
2) 40 % kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.
Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto, przy spełnieniu przez
wnioskodawcę wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności
pomocy publicznej, nie może przekraczać:
 dla badań przemysłowych
– 80% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego mikro- lub
małym przedsiębiorcą;
– 75% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego średnim
przedsiębiorcą;
– 65% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego dużym
przedsiębiorcą.
17 Chyłek E.K. (2014): „Strategiczny program Biostrateg i jego znaczenie dla realizacji celów

Biogospodarki” w Studia Ekonomiczne i Regionalne t.VII, 2. 5-34, Wyd. PSW.
18 Regulamin I konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, czerwiec 2014, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
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dla prac rozwojowych
– 60% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego mikro- lub
małym przedsiębiorcą;
– 50% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego średnim
przedsiębiorcą;
– 40% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego dużym
przedsiębiorcą.
W przypadku innych podmiotów (poza jednostkami naukowymi, spełniającymi kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1. Ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych i przedsiębiorcami), w rozumieniu art. 1.
Załącznika I do Ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych intensywność dofinansowania realizacji zadań może wynosić do 75% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie przyznane innej jednostce organizacyjnej nie stanowi
pomocy publicznej.
Uwzględniając znaczenie Programu BIOSTRATEG dla pobudzenia współpracy w ramach B&R nauki z praktyką zapewniono warunki pozwalające na zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania przemysłowe i rozwojowe
o 15%, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
– żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu;
– projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co
oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch
państwach członkowskich Unii Europejskiej;
– podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy;
 projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, które
ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez te podmioty badań przemysłowych;
– podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy;
 wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:
– konferencji technicznych lub naukowych lub
– czasopism naukowych lub technicznych, lub powszechnie dostępnych
baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników
badań oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją
otwartego dostępu.


Uwarunkowania rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich ...

15

Przy realizacji projektów w ramach Programu BIOSTRATEG przewiduje się
udział podmiotów naukowych i gospodarczych, które spełniać będą określone
wymagania wskazujące na efektywne wykorzystanie dotacji budżetowej w kwocie
nie niższej niż 10 mln zł na jeden projekt. W związku z tym Konsorcja składające swoje wnioski na realizacje projektów w ramach Programu BIOSTRATEG
są zobowiązane do przedstawienia dorobku zespołu projektowego ze szczególnym uwzględnieniem składu zespołu pod względem realizacji osiągnięcia celów
projektu, w tym informacji o kierowniku projektu i głównych członkach zespołu badawczego w kontekście kompetencji koniecznych do realizacji projektu (ze
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z okresu 3 lat przed złożeniem wniosku)
w zakresie:
– udziału w realizacji projektów ukierunkowanych na komercyjne wykorzystanie uzyskanych wyników;
– osiągnięć w zakresie zastosowania wyników badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w praktyce oraz w działalności innowacyjnej (w tym
opracowane nowe technologie, innowacyjne produkty, wdrożenia, sprzedaż
patentu lub licencji);
– dorobku w zakresie praw własności przemysłowej: patenty, zgłoszenia patentowe.
Informacja o potencjalnych realizatorach projektu powinna zawierać także
dane dotyczące posiadania odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu, istnienia oraz potencjału komórek wyspecjalizowanych w obszarach: transferu technologii, zabezpieczenia praw własności,
zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań.

6. Przewidywane efekty realizacji Programu BIOSTRATEG
Celem realizowanych projektów jest możliwość zastosowania wyników
w praktyce, co powinno być poprzedzone między innymi analizą stanu prawnego
pod kątem możliwości wprowadzenia wyników projektu do zastosowania w praktyce. Program BIOSTRATEG zakłada realizację transferu know-how i nowych
technologii będących wynikiem projektów wdrożonych do praktyki. Wskazuje
również na realizację zakresu działań przygotowujących wyniki zadań badawczych do wdrożenia w odniesieniu do założonych celów projektu. Przy realizacji
Programu BIOSTRATEG konieczna jest także integracja sfery nauki z praktyką
poprzez budowę konsorcjum, które wnioskując o dofinansowanie realizacji projektu powinno przeprowadzić analizę potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu z uwzględnieniem wielkości rynku, głównych udziałowców
i uczestników rynku. Program przewiduje również, że uruchomienie realizacji

16

Eugeniusz K. Chyłek, Piotr Moskała, Paweł Radomski, Andrzej Śliwa

projektów powinno być poprzedzone analizą koniunktury oraz analizą zapotrzebowania na wyniki projektu ze strony gospodarki oraz że powinna być określona
grupa docelowa podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem wyników projektu w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej czy społecznej. Wskazany
powinien być również przez wnioskodawcę zakres i możliwości zastosowania wyników projektu ze szczególnym wykazaniem obszarów, gdzie wynik proponowanych rozwiązań przyczyni się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki
oraz warunków życia społeczeństwa. Te kryteria w sposób precyzyjny określają
uwarunkowania, których realizacja będzie zabezpieczała efekt wdrożenia innowacyjnych rozwiązań powstających przy realizacji projektów w ramach Programu
BIOSTRATEG. Wykazanie i uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania
wyników projektów w praktyce gospodarczej lub innej działalności z uwzględnieniem korzyści ekonomicznych (np. szacunkowy przychód ze sprzedaży nowego/
ulepszonego produktu/usługi technologii lub szacunkowe oszczędności wynikające z zastosowania rozwiązania będącego wynikiem projektu), a także wykazanie
i uzasadnienie korzyści społecznych wynikających z zastosowania wyników tych
projektów to dodatkowe uwarunkowania podwyższające wskaźnik efektywnego
wykorzystania planowanych 500 mln zł dofinansowania projektów realizowanych
w trzech konkursach w ramach Programu BIOSTRATEG.

7. Podsumowanie
Polski sektor rolno-spożywczy, na który składa się produkcja surowców w rolnictwie oraz artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych oraz
pasz od wielu lat oczekuje na zwiększoną ofertę rozwiązań innowacyjnych,
których zastosowanie poprawi konkurencyjność tego sektora zarówno na
rynku Unii Europejskiej, jak i w ujęciu globalnym. Rozwiązania innowacyjne
to nie tylko nowe techniki i technologie, ale również poprawa organizacji
i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji, w tym również na obszarach wiejskich.
Ostatnie lata były okresem szybkiego rozwoju rolnictwa, rynków rolnych,
przemysłu spożywczego i jego poszczególnych ogniw oraz obszarów wiejskich.
Jest to efekt wejścia Polski do UE, i wsparcia finansowego, jakie wieś i poszczególne działy tego sektora uzyskały. Począwszy od okresu przedakcesyjnego, sektor rolno-spożywczy wspomagany jest zarówno środkami budżetu krajowego,
jak i środkami unijnymi. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zdecydowanie
zwiększyło wielkość środków finansowych kierowanych na obszary wiejskie i do
sektora gospodarki żywnościowej, co przyczyniło się do dynamicznego jej rozwoju. Głównymi źródłami i efektami rozwoju sektora rolno-żywnościowego są:
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stały wzrost popytu krajowego, wzrost eksportu oraz proces uprzemysławiania
zarówno produkcji rolniczej jak i przetwórstwa płodów rolnych. Polskie rolnictwo i przemysł spożywczy po ponad dziesięcioletniej obecności w Europejskim
Obszarze Gospodarczym EOG (European Economic Area, EEA) - strefie wolnego
handlu i Wspólnego Rynku obejmującego kraje Unii Europejskiej i Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (z wyjątkiem Szwajcarii), po wyczerpaniu się istniejących w początkowym okresie członkostwa przewag komparatywnych, poszukuje nowych rozwiązań dających szanse na skuteczne konkurowanie na rynku. Tą szansą uruchamiającą efektywną współpracę nauki z praktyką
i wpływającą na poprawę konkurencyjności w istniejących uwarunkowaniach
globalnych, przy współudziale Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także
instytucji administracji rządowej, powinny być wyniki Programu BIOSTRATEG.
Na rysunku 1 przedstawiono usytuowanie i powiązania merytoryczne instytucji
współdziałających w ramach Programu BIOSTRATEG.
Usytuowanie i powiązania merytoryczne instytucji
w Programie BIOSTRATEG.

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne.

W perspektywie najbliższych lat w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach
wiejskich wdrażane będą, i to w coraz większym zakresie, rozwiązania innowacyjne. Dynamicznie zmieniający się charakter i zwiększające się oczekiwania kon-
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sumentów wymuszać będą poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych,
technologicznych i technicznych w poszczególnych ogniwach łańcucha produkcji
żywności. Zwiększać się będą również oczekiwania mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza w odniesieniu do warunków środowiskowych i infrastruktury
społecznej i technicznej funkcjonującej na tych obszarach. Program BIOSTRATEG, po raz pierwszy na taką skalę w zakresie dofinansowania z budżetu państwa,
zachęca konsorcjantów do przygotowania wniosków o szczególnym charakterze
innowacyjnym. Właściwa koordynacja przy realizacji Programu BIOSTRATEG
i jego usystematyzowanie jest niezbędne, aby wesprzeć konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w zglobalizowanym świecie i osiągnąć większe i bardziej zrównoważone cele społeczne. Te działania będą realizowane pod
presją specyfiki uwarunkowań ekonomicznych, zmian demograficznych, wyzwań
związanych ze zmianami klimatu19, ograniczonych zasobów naturalnych oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego świata. Ten stan wymusza współpracę
środowiska nauki z praktyką, co w efekcie zapewnić powinno uzyskanie tzw. wartości krytycznej zapewniającej ostateczny pozytywny wynik rozwoju polskiego
sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.
Kluczowe znaczenie dla upowszechniania innowacji ma czas, po jakim producent ma dostęp do nowych rozwiązań. Dlatego też w Programie BIOSTRATEG
dla realizacji projektów przyjęto czas ich naukowego opracowywania maksimum
18 miesięcy i przygotowania do komercjalizacji również do 18 miesięcy. Tylko
w szczególnych przypadkach w Programie BIOSTRATEG dopuszczono możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu. Przyjęte założenia powinny być czynnikiem stymulującym tempo i skuteczność wprowadzania rozwiązań innowacyjnych do praktyki w obszarach oddziaływania Programu BIOSTRATEG.

8. Wnioski
Innowacyjność i proces jej wdrażania do praktyki to zagadnienie złożone. Skuteczność wykorzystania innowacji zależy od ludzi i praktycznie tylko oni – naukowcy i badacze, przedsiębiorcy i pracownicy, inwestorzy, konsumenci i pracownicy władzy publicznej – mogą uczynić świat bardziej nowoczesny poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązań innowacyjnych. Wszyscy uczestnicy tego procesu
mają określone nastawienie i działają w konkretnych warunkach, które mogą
zachęcać lub zniechęcać ich do wkraczania na nieznane i trudne obszary opracowywania i wdrażania innowacji. Innowacyjność jest warunkiem decydującym
w budowie gospodarki bazującej na wiedzy. Zapewnia rozwój przedsiębiorczości
19 Kundzewicz Z., Kozyra J. (2011): Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, 7, 68-81.
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MMiSP, o czym podczas przesłuchania w Komisji Europejskiej wspomniała Pani
E. Bieńkowska obejmująca stanowisko Komisarza ds. rynku wewnętrznego Unii
Europejskiej. Innowacyjność staje się najważniejszym czynnikiem w pozyskiwaniu wartości dodanej. Dzięki niej także rynek organizacji, produktów i technologii w sektorze rolno-spożywczym staje się bardziej przyjazny dla konsumenta
i środowiska.
Uwzględniając założenia i cele strategicznego programu badań naukowych
i prac rozwojowych BIOSTRATEG oraz uwarunkowania innowacyjności należy:
 w procesie kształtowania przyszłej polityki innowacyjności większy nacisk
położyć na poszukiwanie nowych, bardziej przyjaznych ekonomicznie sposobów wdrażania innowacji (open innovation, user-driven innovation);
 opracować i wdrożyć długoterminowe systemowe rozwiązania zachęt
i wsparcia, które staną się „akceleratorem” ekoinnowacji i spowodują zwiększenie udziału środków finansowych, przede wszystkim prywatnych, wspomaganych przez środki publiczne, na rzecz realizacji B&R;
 wprowadzić rozwiązania systemowe umożliwiające eliminację barier, takich
jak: niewystarczające odzwierciedlenie korzyści i kosztów, w tym zwłaszcza
środowiskowych i społecznych wdrażania innowacji;
 poprawić działanie zasad transferu wiedzy, między innymi poprzez wykreowanie i umiejętne wykorzystanie podmiotów transferu wiedzy i roli wysokiej klasy brokera innowacji;
 opracować i wprowadzić do porządku prawnego rozwiązania prowadzące
do efektu pełnej synergii polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej z polityką rolną poprzez realizację działań na rzecz rozwoju w Polsce biogospodarki, w ramach strategii Europa 2020 inicjatyw przewodnich:
Unia innowacji i Europa efektywnie korzystająca z zasobów.
Program BIOSTRATEG został uruchomiony. Podpisane zostały pierwsze
umowy na realizację projektów w ramach I Konkursu. Wyniki i efekty tych projektów poznamy po wprowadzaniu opracowanych rozwiązań innowacyjnych do
praktyki.
Realizacja Programu BIOSTRATEG oraz podjęcie działań na rzecz realizacji
ww. wniosków powinno przyczynić się do ułatwienia polskim zespołom badawczym oraz przedsiębiorcom udziału w unijnych inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020. Tylko poprzez rozwój sieci i konsorcjów tematycznych, tworzonych przez jednostki biznesu i nauki, oraz klastrów współdziałania przedsiębiorców, administracji i świata
nauki, można stworzyć potencjał, który umożliwi rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań i szans rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce, wynikających z możliwości realizacji projektów
w ramach Programu BIOSTRATEG. Przedstawione zostały kluczowe uwarunkowania
realizacji projektów o charakterze innowacyjnym w ramach Programu BIOSTRATEG.
Na podstawie analizy Programu BIOSTRATEG, dokumentów zarówno krajowych jak
i unijnych oraz stanu organizacyjnego i zasad finansowania badań sformułowane zostały wnioski, których realizacja powinna wpłynąć na efektywną realizację projektów Programu BIOSTRASTEG, a tym samym na poprawę konkurencyjności krajowego sektora
rolno-spożywczego i warunków funkcjonowania obszarów wiejskich poprzez wdrożenie
rozwiązań innowacyjnych.
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The aim of the article is to provide the conditions and opportunities for the development of the agro-food sector and rural areas in Poland, resulting from the possible implementation of projects within the framework of the BIOSTRATEG. Are the key determinants of innovative projects within the framework of the BIOSTRATEG. On the basis
of the analysis of BIOSTRATEG, both national and EU documents and organizational
status and rules for research funding applications have been formulated conclusion, which
should affect the effective implementation of the projects of BIOSTRASTEG, and thus to
improve the competitiveness of the domestic agri-food sector and rural operating conditions through the implementation of innovative solutions.
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1. Wstęp
Rolnictwo jest gałęzią gospodarki, która charakteryzuje się dużą wrażliwością na
zmiany środowiska, w tym klimatu oraz zmiany warunków makroekonomicznych. Od lat 80-tych obserwowany jest w Polsce wyraźny wzrost temperatury
powietrza, przy czym najsilniejszy wzrost jest w zimie. Obserwuje się także tendencję wzrostu opadów w sezonie wiosennym i jesiennym oraz malejący udział
opadów letnich w sumie rocznej. Zmiany klimatyczne wiążą się nie tylko ze zmianami wieloletnich trendów temperatury czy opadu ale również ze zmiennością
występowania tendencji tych elementów w krótkich okresach i bardziej częstym
pojawianiem się ekstremalnych zjawisk pogodowych (fale upałów, susze, późne
przymrozki, intensywne opady, powodzie, silne wiatry). Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie mieć znaczący wpływ na produktywność
roślin uprawnych, pastwisk i zwierząt, będzie również przyczyną nasilenia procesów erozji gleb [SPA 2013].
Również intensywna uprawa gruntów rolnych może prowadzić do zubożenia
gleby w materię organiczną i składniki pokarmowe. Zrównoważone zarządzanie
glebą i racjonalne wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin zmniejsza
podatność upraw rolniczych na przewidywane klimatyczne zagrożenia.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 20122020, w której dokonano diagnozy problemów polskiej wsi, stwierdza że najlep-
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szym w Polsce będzie model rolnictwa wielofunkcyjnego i zrównoważonego.
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej wspiera wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, promuje integrowany oraz ekologiczny system gospodarowania
oraz zrównoważoną produkcję energii z odnawialnych źródeł, co jest szczególnie
istotne w obliczu zmian klimatu. Ma to na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zrównoważone zarządzanie zasobami przyrodniczymi oraz wzrost
dochodów rolników i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego. Z kolei dostosowanie rolnictwa w Polsce do skutków zmian klimatycznych (np. powodzie,
susze, przymrozki, rozwój szkodników i chorób itp.) wymaga przeprowadzenia
pilnych działań adaptacyjnych, takich jak zmiany w agrotechnice w celu stabilizacji produkcji, wyhodowania nowych odmian odpornych roślin i zwierząt
czy modyfikacji makro- i mikroklimatu (np. poprzez zwiększenie małej retencji
wodnej w zbiornikach wodnych, lasach czy zadrzewieniach, łagodzenie wpływu
ekstremalnych temperatur).
Niedocenianą i często nieznaną formą adaptacji do zmian klimatycznych jest
wprowadzanie systemów rolno-leśnych. System rolno-leśny (system agroleśnictwa – ang. agroforestry) to system rolniczy, w którym: 1) przynajmniej dwa gatunki roślin podlegają międzygatunkowej interakcji biologicznej, 2) przynajmniej
jeden gatunek to wieloletnia roślina drzewiasta, 3) przynajmniej jedna z nich jest
wykorzystywana na cele żywnościowe lub paszowe [Somarriba 1992]. Inaczej
mówiąc, uprawa wieloletnich roślin drzewiastych jest połączona z uprawą roślin
przeznaczanych na żywność lub paszę, w odpowiednim schemacie przestrzennym
i następstwie czasowym. Europejska Federacja Agroleśnictwa [EURAF] definiuje
agroleśnictwo jako system rolniczy, w którym drzewiaste rośliny wieloletnie są
w dowolny sposób zintegrowane z roślinami uprawnymi i/lub zwierzętami na tym
samym gruncie. Drzewa mogą występować pojedynczo lub w grupach wewnątrz
działek (leśno-orne systemy alejowe, w tym: zawierające zagajniki krótkich rotacji, leśny wypas lub hodowla zwierząt, zadrzewione pastwiska, sady tradycyjne
z wypasem lub uprawa współrzędna drzew owocowych) lub na granicach działek
(żywopłoty, szpalery drzew, strefy buforowe, zadrzewienia przeciwerozyjne, przeciwwietrzne pasy buforowe). W tabeli 1 przedstawiono systemy agroleśnictwa,
stosowane najczęściej w Europie.
Rozwój wysokonakładowego, zmechanizowanego rolnictwa doprowadził do
rozdzielenia ścieżek technologicznych rolnictwa i leśnictwa, a tradycyjne mieszane systemy pozostały głównie na marginalnych gruntach. Jednak od lat 70-tych
eksperci z zakresu leśnictwa jak i rolnictwa zaczęli sobie uświadamiać potencjał
zadrzewień i systemów agroleśnictwa dla obu dyscyplin wiedzy. Skutkowało to
stopniowym podejmowaniem działań ochronnych na obszarze występowania
tych systemów jak i rozwojem prac badawczych nad synergistycznymi oddziały-
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waniami pomiędzy drzewami a uprawami rolniczymi oraz zwierzętami. Głównym
problemem jest fakt, że obecność drzew na gruntach rolnych może zmienić stan
prawny gruntu, zwłaszcza w kontekście otrzymywania płatności z funduszy
Wspólnej Polityki Rolnej.
Tabela 1
Podstawowe systemy rolno-leśne stosowane współcześnie w Europie
Typ systemu

Opis systemu

System leśno-orny

Rzadko wysadzone drzewa uprawiane w rzędach
(uprawa alejowa), w rozproszeniu lub w postaci pasów
otaczających pola – naprzemiennie z uprawami rocznych lub trwałych roślin uprawnych

Leśny ogród

Obszary zalesione połączone z uprawą roślin/grzybów
uprawianych na cele medyczne, ozdobne lub kulinarne

Przybrzeżne pasy
buforowe

Pasy roślinności wieloletniej (drzewa, krzewy i trawy)
pomiędzy gruntami ornymi lub pastwiskami a ciekami, zbiornikami wodnymi i mokradłami w celu ochrony jakości wód

Drzewa wielofunkcyjne

Drzewa uprawiane na gruntach ornych lub obszarach
wypasu zwierząt, dostarczające owoców, drewna, energii, paszy oraz innych korzyści

System
leśno-pastwiskowy

System łączący drzewa z obszarem wypasu zwierząt/
produkcji paszy dla zwierząt

Źródło: [Mosquera-Losada i in. 2012, zmodyfik.]

Kluczową kwestią dla wprowadzania i pielęgnowania drzew i krzewów w krajobrazie rolniczym Polski są obowiązujące definicje zadrzewień. Pierwsza z nich
(zawarta w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) mówi że „Zadrzewienia to drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa
lub krzewy albo ich skupiska nie będące lasem w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 z późn. zm.) wraz z terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu,
spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.” Następna znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001: „Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte
roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1 ha, a także: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów; tereny torfowisk, pokrytych
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częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych; grunty porośnięte wikliną w stanie
naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary
i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni i gruzowiska
porośnięte drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych
cmentarzy; poza zwartymi kompleksami lasów, skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji
i wypoczynkowi”. Zadrzewienia oznaczone symbolem klasyfikacyjnym gruntów
Lz należą do zadań własnych gmin, jednak niejasne sformułowania prawne zniechęcają do ich wprowadzania i pielęgnacji.
Celem artykułu jest scharakteryzowanie znaczenia rozwoju systemów agroleśnictwa dla produkcji rolniczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i systemu regulacji prawnych w zakresie wsparcia obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

2. Znaczenie systemów rolno-leśnych
Wielofunkcyjność zadrzewień w krajobrazie rolniczym jest szczegółowo analizowana w polskiej literaturze naukowej od dziesięcioleci, w tym w dużej mierze
przez pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
[Jakubczak i Wołk 1977, Ryszkowski i Kędziora 1987, Lekan i in. 1993, Woch i in.
1993, Tałałaj 1997, Podolski 2002, Ryszkowski i Kędziora 2007]. Zadrzewienia
spełniają szereg funkcji w krajobrazie rolniczym – ograniczają prędkość wiatru,
łagodzą wpływ ekstremalnych temperatur, zmniejszają parowanie z gruntu przez
zacienianie i osłonę przed wiatrem. Zatrzymują również śnieg, powodując dłuższe jego zaleganie, co zwiększa zawartość wody w glebie wiosną. Pasy zadrzewień
odpowiednio posadzone przy zabudowaniach gospodarczych zmniejszają koszty
odśnieżania i ogrzewania budynków. Głębokie systemy korzeniowe drzew wychwytują biogeny z zastosowanych nawozów oraz pestycydy, poprawiając jakość
wód. Drzewa pełnią również rolę przeciwerozyjną. Mając na uwadze fakt, że około 29% obszaru kraju, w tym 21% użytków rolnych jest zagrożone erozją wodną
(w tym silną - 4%, średnią – 11%, słabą – 14%), a 28% ogółu użytków rolnych
w Polsce jest zagrożone erozją wietrzną [Wawer, Nowocień 2007], planowe wprowadzanie zadrzewień na grunty rolne może w istotny sposób zmniejszyć straty
plonów roślin. Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce przeprowadzona przez Instytut Badawczy Leśnictwa wykazała, że obszary, na których wskazane jest wprowadzanie systemów zadrzewień w celu poprawy stosunków wod-
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nych zajmują około 35% powierzchni Polski, w celu zaś przeciwdziałania wodnej
erozji gleby – około 20% powierzchni kraju. Regiony wymagające zastosowania
zadrzewień w celu poprawy stosunków biocenotycznych (mała lesistość i duży
udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni gruntów rolnych) zajmują powierzchnię stanowiącą blisko 13% obszaru Polski [Zajączkowski 2005]. Ponadto,
drzewa stanowią istotny element zbiorowisk roślinnych na siedliskach marginalnych w krajobrazie rolniczym. Wycinanie drzew zaburza strukturalne i funkcjonalne mechanizmy odporności agroekosystemów – mianowicie ogranicza liczbę
gatunków flory i fauny, które mają określone znaczenie w systemach rolniczych
oraz zmniejsza odporność systemów na stresy abiotyczne i biotyczne [Clergue
i in. 2005, Tscharnke i in. 2005].
Sadzenie drzew może także prowadzić do konkurowania o zasoby wodne i pokarmowe z roślinami uprawnymi, ale z drugiej strony liczne prace wskazują że
plony roślin są większe w systemach alejowych niż w monokulturze [Graves et al.
2007; inform. Jo Smith, Organic Research Centre, UK, 2015]
W związku z powyższym, każdy system agroleśnictwa powinien zostać opracowany lokalnie na podstawie obserwacji rolnika i dostosowany do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych danego pola aby był efektywny.
Współczesne systemy agroleśnictwa powinny być zrównoważone – nie mogą
konkurować z produkcją żywności i pasz. Ich przewaga nad tradycyjnymi systemami monokultur polega na tym, że są elastyczne, adaptują się do warunków
lokalnych – struktury przestrzennej gospodarstw, specyfiki produkcji rolniczej,
ukształtowania terenu, warunków klimatyczno-glebowych, lokalnych potrzeb itp.
Mają one szeroki zakres pełnionych funkcji – koncentrując się tu jedynie na funkcji produkcyjnej, są w stanie dostarczyć szerokiej gamy produktów – począwszy
od energii, drewna, żywności tradycyjnej, owoców, pasz, przez produkty chowu
zwierząt jak mleko, mięso, jaja, wełna, kończąc na produkcji ziół, cieniolubnych
kwiatów, pożytku pszczelego i jagód czy niszowych produktów o wysokiej wartości rynkowej (np. owoce jarząbu, grzyby shiitake). Do upraw alejowych łączących
uprawę drzew i zbóż, roślin motylkowatych czy warzyw (systemy te są bardzo
popularne we Francji) można wykorzystać maszyny dostępne w gospodarstwie.
Schemat systemu uprawnego, szerokość obszaru pomiędzy pasami/zgrupowaniami drzew, na którym prowadzimy tradycyjną uprawę rolniczą, rozstawa drzew
i ich zagęszczenie zależą od tego co chcemy osiągnąć, jakie maszyny posiadamy
i czy np. spełniamy wymogi wsparcia finansowego do danej produkcji.
Uprawa pasów drzewiastych roślin energetycznych (np. wierzby bezorkową
metodą Eko-Salix opracowaną przez zespół prof. Szczukowskiego z UWM Olsztyn [Stolarski i in. 2011 a, b]) oraz pasów biomasy zielnej pozwoliłaby na skrócenie okresu zwrotu z inwestycji. Doświadczenie niemieckie prowadzone w pobliżu
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Göttingen wskazuje, że połączenie uprawy wierzby oraz łąki na tym samym obszarze gwarantuje znaczący wzrost produkcji biomasy w fazie wstępnej plantacji
[Ehret i in. 2015].
W celu zmniejszenia ryzyka inwestycji, zaleca się uprawę różnych gatunków/
odmian drzew jednocześnie. Oprócz zróżnicowania dochodów, pozwala to dostosować się do aktualnego zapotrzebowania, może skrócić okres zwrotu z inwestycji i ogranicza straty powodowane przez choroby i szkodniki. Przykładem wielofunkcyjnego systemu zadrzewienia jest system alejowy AgroCop, który łączy
produkcję zagajników krótkiej rotacji oraz drzew o wysokiej wartości rynkowej
drewna na gruntach rolniczych [Morhart i in. 2014].
Obiecujący potencjał produkcyjny na gruntach marginalnych (zwłaszcza w porównaniu do topoli i wierzby) wykazuje robinia akacjowa [Grünewald i in. 2009],
także w systemach leśno-ornych z lucerną [Grünewald i in. 2007]. Olsza szara jest
zalecana do zagospodarowania obszarów marginalnych [Aosaar i in. 2012] oraz
jako roślina energetyczna w rolnictwie ekologicznym [Jørgensen i in. 2005]. Oba
gatunki posiadają zdolność wiązania azotu z powietrza, poprzez symbiozę z mikroorganizmami glebowymi, ograniczając w ten sposób zużycie nawozów.
Formą agroleśnictwa w warunkach europejskich jest również uprawa drzew
owocowych na gruntach ornych lub obszarach wypasu zwierząt. Zabiegi przycinania drzew dostarczają również biomasy na cele energetyczne. Pomimo ekspansji sadów ukierunkowanych na wysokotowarową produkcję owoców i starzenia się
drzew, w wielu regionach Polski zachowały się jeszcze sady tradycyjne. Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje częściowe wsparcie do utrzymania kilkudziesięciu starych odmian drzew owocowych jabłoni, gruszy, czereśni, wiśni i śliw.
Tradycyjne sady mogą być miejscem wypasu zwierząt oraz źródłem niszowych produktów tradycyjnych dla konsumentów ceniących wysoką jakość (likiery, nalewki,
suszone owoce) łącząc ich sprzedaż z usługami agroturystycznymi i rekreacyjnymi.
Przyspieszenie okresu zwrotu z inwestycji w uprawę drzew, można osiągnąć
przez kontrolowany wypas zwierząt w systemie leśno-pastwiskowym (przy osłonie drzew czy ich ogrodzeniu w fazie zakładania plantacji), szczególnie na obszarach wyżynnych, górskich czy marginalnych. Użytkowanie mało wymagających
ras zwierząt (kozy, konie, bydło ras Galloway czy Highland wypasane całorocznie,
a nawet alpaki czy lamy) na ekstensywnych pastwiskach z zadrzewieniami chroniącymi przed słońcem i wiatrem może umożliwić zagospodarowanie nieprzydatnych do uprawy polowej obszarów i wypromowanie produktów lokalnych. Ponadto wypas zwierząt na terenach odłogowanych zapobiega sukcesji roślinności
i degradacji. Przykłady polskich ras zwierząt, które mogą być hodowane w warunkach ekstensywnych: koniki polskie, konie huculskie czy owce wrzosówki,
świniarki, górskie, olkuskie, kamienieckie (na podstawie Martyniuka, 2010).
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Zróżnicowane użytkowanie gruntu, uprawa różnych gatunków i odmian
zwiększają bioróżnorodność w ekosystemie – ważny element odporności na stres
środowiskowy w obliczu zmian klimatycznych. Ograniczenie zabiegów uprawowych oraz zrównoważona uprawa roślin wieloletnich akumulują znaczne ilości
węgla w glebie, co zwiększa odporność gleb na powodzie, susze, erozję w skali
rolniczego krajobrazu. Dodatkowe dochody w systemach agroleśnictwa mogą być
osiągnięte z produkcji wysokogatunkowego drewna, owoców czy chowu ekstensywnie wypasanych zwierząt.

3. Wsparcie systemów rolno-leśnych i zadrzewień we Wspólnej
Polityce Rolnej (WPR) UE
W 2005 roku, po wprowadzeniu Systemu Jednolitej Płatności, wsparcie w zakresie
poprawy środowiska naturalnego objęło między innymi zrównoważone użytkowanie gruntów leśnych, w tym: zalesianie gruntów [Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.]. Artykuł 44 rozporządzenia umożliwiał dofinansowanie do zakładania systemów rolno-leśnych, jednak większość
krajów członkowskich nie wdrożyła tego zapisu. Wsparcie tych systemów od
2014 roku zawarte jest w artykule 23 Rozporządzenia PE i Rady UE 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. Kraje, które w różnym zakresie udzielają wsparcia na
ten cel to Francja, Belgia, Węgry, Portugalia, Włochy i Wielka Brytania. Pojęcie
agroleśnictwa zostało zdefiniowane następująco: „Systemy rolnoleśne odnoszą się
do systemów użytkowania gruntów, w których drzewa uprawia się w połączeniu
z rolnictwem na tym samym gruncie”. Maksymalna dozwolona ilość drzew na hektarze w systemie rolno-leśnym, która jest podstawą do otrzymania wsparcia do
założenia tego systemu zależy od ustaleń państwa członkowskiego UE.
W okresie działania WPR na lata 2009-2013 do jednolitej płatności obszarowej
kwalifikowały się grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje trwałe, ogródki przydomowe, ugór, zagajniki o krótkiej rotacji, elementy krajobrazu (drzewa będące
pomnikami przyrody, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m2 i rowy do
2 m szerokości) oraz elementy Dobrej Kultury Rolnej (rowy, nieutwardzone drogi
dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, ściany tarasów oraz pasy zadrzewień oraz żywopłoty, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m) i strefy
buforowe wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz miedze śródpolne (2- oraz
5-metrowe). Artykuł 34 ust. 2. Rozporządzenia Komisji 1122/2009 z 30 listopada
2009 roku stanowi, że powierzchnia działki jest kwalifikowana do płatności, jeśli
jest użytkowana zgodnie z normami zwyczajowymi danego państwa członkowskiego lub regionu. Z kolei ustęp 5. tego artykułu mówi, że bez uszczerbku dla
ustępu 2, działka rolna, na której znajdują się drzewa, uważana jest za obszar kwali-
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fikowalny do celów systemów pomocy obszarowej, pod warunkiem że działalność
rolnicza lub planowana produkcja może odbywać się w podobny sposób jak na
działkach bez drzew na podobnej powierzchni. Jednak, interpretacja tego przepisu
przez JRC (Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej) była następująca:
w odniesieniu do działek rolnych zawierających drzewa, służby Komisji są zdania,
że jeśli ich zagęszczenie przekracza 50 na hektar powierzchni zajmowanej przez te
drzewa na działkach rolnych, powinny być z zasady wyłączone z kwalifikowalności
do płatności. Wyjątkowo, kraje członkowskie mogą uzasadnić kwalifikowalność
działek dla klas drzew w uprawach mieszanych na przykład w sadach lub z powodów ekologiczno-środowiskowych1. Abstrahując od tego, że wytyczne JRC są
rozbieżne z Rozporządzeniem 1122/2009, z obawy przed nałożeniem grzywien
przez audytorów KE, wiele państw członkowskich przyjęło obligatoryjną zasadę
„50 drzew na hektar” do całkowitej powierzchni działki rolnej. Dodatkowo wystąpiły nieporozumienia w interpretacji przepisów przez przedstawicieli Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sytuacja ta doprowadziła do prewencyjnego usuwania zadrzewień przez rolników, którzy obawiali się cofnięcia dopłat.
Nowe regulacje Wspólnej Polityki Rolnej (2014-2020) zmieniły zasady kwalifikowalności działek zawierających drzewa. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 określa elementy krajobrazu, występujące na powierzchni
działki rolniczej, które pozwalają ją zakwalifikować do płatności bezpośrednich,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1306/2013.
Ponadto, rolnicza działka zawierająca rozproszone drzewa jest uznawana za kwalifikująca się do uzyskania pomocy finansowej w ramach tego systemu, o ile:
1) rolnicze zabiegi mogą być przeprowadzone w podobny sposób jak na działce
bez drzew (pochodna artykułu 34 ust. 2 – jak wyżej) oraz 2) liczba drzew na hektarze nie przekracza maksymalnego zagęszczenia, które powinno być określone
w państwach członkowskich na podstawie tradycyjnie prowadzonych praktyk
rolniczych, warunków przyrodniczych i środowiskowych, jednak nie więcej niż
100 drzew na hektar. Bazując na tych zasadach, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(MRiRW) wydał Rozporządzenie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie elementów
krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz
ich szerokości, pokrywające się z wcześniejszym rozporządzeniem w tym zakresie
dotyczacym elementów Dobrej Kultury Rolnej. Z kolei Rozporządzenie MRiRW
z dnia 6 marca 2015 r. zarządza maksymalne zagęszczenie drzew, o którym mowa
na 100 drzew na hektar. Zmiany wprowadzone w zakresie zachowania dobrej kultury rolnej dotyczące zachowania cech krajobrazu (GAEC-7) [Rozporządzenie PE
i Rady UE 1306/2013] wymagają prowadzenia działań ochronnych dla żywopłotów
1 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/1.2_Definition_of_the_area_to_be_measured
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i pasów zadrzewień w okresie lęgowym ptaków tj. zakazu ich przycinania w terminie od 15 kwietnia do dnia 31 lipca (z wyjątkiem wierzb, zagajników krótkiej rotacji
i drzew owocowych). Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz
maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew, zalicza się do nich
następujące rodzaje: wierzbę (Salix sp.), topolę (Populus sp.) i brzozę (Betula sp.),
zbieranych odpowiednio w cyklach max. 8, 8 i 10-letnich.
Ponadto, zgodnie z artykułem 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługuje do każdego kwalifikującego się hektara, który zapewnił
rolnikowi prawo do płatności w 2008 r., w tym: obszarów zalesionych w ramach
PROW 2007-2013 przed jesienią 2008 roku. Zasady nowego PROW 20014-2020
umożliwiają zalesianie gruntów zgodnie z definicją ustawy o lasach, a więc będą
dotyczyć powierzchni od 0.1 ha. Pozwoli to na zalesienia rozdrobnionych działek rolnych i może stanowić korzystny układ dla wprowadzania systemów rolnoleśnych na gruntach marginalnych.
W zakresie 1 filara WPR, zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady UE
nr 1307/2013, od 2015 roku nowym obowiązkowym elementem systemu płatności bezpośrednich stały się płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska (tzw. „płatność za zazielenienie”). Zazielenienie jest realizowane przez dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz
utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA). EFA z zasady dotyczą właścicieli
gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych, zobowiązanych do
posiadania przynajmniej 5 procent gruntów przeznaczonych na ten cel. Do obszarów proekologicznych w Polsce zaliczane są między innymi: zagajniki krótkich rotacji (jak wyżej, nawożone na poziomie dawkowania nie wyższym niż 20:20:40 kg
ha-1 rok-1 i 80:30:80 kg ha-1 rok-1 kolejno w roku założenia plantacji i w roku po
zbiorze biomasy; na plantacji nie dopuszczone jest stosowanie środków ochrony roślin); obszary zalesione po 2008 które kwalifikowały się do otrzymywania
jednolitej płatności obszarowej w roku 2008; strefy buforowe (w ramach norm
Dobrej Kultury Rolnej o szerokości przynajmniej 5 m, 10 m lub 20 m; inne strefy
buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 10 m przylegające
do gruntu ornego i równoległe do krawędzi cieku lub zbiornika wodnego; pasy
z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m wzdłuż cieku wodnego); pasy
gruntów kwalifikujące się do płatności wzdłuż obrzeży lasu o szerokości 1-10 m
(z produkcją lub bez) oraz elementy krajobrazu (w tym przypadku zadrzewione
obszary obejmują: żywopłoty lub pasy zadrzewione o szerokości do 10 m, drzewa wolnostojące o średnicy korony min. 4 m, zadrzewienia liniowe z drzewami
o średnicy korony min. 4 m i odległości między koronami max. 5 m, zadrzewienia
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grupowe z koronami drzew zachodzącymi na siebie, zagajniki śródpolne o maksymalnej powierzchni do 0.3 ha).
Od kilku lat w większości krajów Europy obserwuje się wzrost zainteresowania nowoczesnymi systemami agroleśnictwa, pojawiają się nowe ich formy
dostosowane do potrzeb i uwarunkowań. Ponieważ rozwój systemów rolno-leśnych pokrywa się z programem zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich Unii Europejskiej, jest prawdopodobne że systemy te będą
wkrótce promowane przez Komisję Europejską także jako narzędzie adaptacyjne
rolnictwa do zmian klimatu. Nie bez znaczenia jest tu działalność Europejskiej
Federacji Agroleśnictwa [EURAF], która lobbuje na rzecz agroleśnictwa w grupach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), jest aktywnym członkiem grup problemowych EIP-AGRI oraz uczestniczy w licznych
konsultacjach dla Komisji Europejskiej. Jednostką wspierającą działania EURAF
na poziomie Polski jest od niedawna Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa (OSA). Organizacja ta, skupiająca przedstawicieli nauk rolnych, leśnych i ekologii, jak również rolników i inne organizacje pozarządowe ma na celu podejmować, koordynować oraz wspierać inicjatywy zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, mając szczególnie na uwadze promocję drzew w krajobrazie rolniczym
przy uwzględnieniu potrzeb gospodarki narodowej i kultury.
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że agroleśnictwo ma
znaczący potencjał rozwoju w Europie, włączając przewidywane działania podejmowane w ramach polityki rolnej.

4. Szanse i zagrożenia dla systemów rolno-leśnych w Polsce
Uwzględnienie drzew w systemie wsparcia gospodarstw rolnych przyczynia się
do zachowania ich funkcji ochronnej w krajobrazie rolniczym i wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich. Właściwie zaplanowane zadrzewienia (w tym systemy rolno-leśne) na obszarach wiejskich są kluczowym elementem zintegrowanego
i zrównoważonego zarządzania gruntami, które może dostarczyć innowacyjnych
produktów o wartości dodanej oraz szeregu dóbr publicznych/świadczeń ekosystemowych, wyzwalać czynniki lokalnego rozwoju, a także wzmacniać poczucie
lokalnej społeczności. Obszarami szczególnie predestynowanymi do wprowadzania systemów zadrzewień są Obszary Problemowe Rolnictwa. Prace prowadzone
w IUNG-PIB zakwalifikowały do nich 820 gmin i 32% użytków rolnych w Polsce.
W ich skład wchodzą obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych gospodarowania (ONW), obszary o niskiej zawartości próchnicy, silnie zakwaszonych glebach, zagrożone w największym stopniu erozją wodną, zanieczyszczone
metalami ciężkimi oraz charakteryzujące się rozdrobnioną strukturą przestrzen-
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ną gospodarstw. Ograniczenia dochodowości gospodarstw produkcji rolniczej na
tych obszarach skłaniają do prowadzenia działań ochronnych oraz podejmowania
inicjatyw związanych z alternatywną działalnością gospodarczą i usługową [Jadczyszyn in. 2010]. Rozwój systemów rolno-leśnych w warunkach Polski wydaje
się szczególnie istotny w kontekście następujących problemów: przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, wodna i wietrzna erozja, wymywanie
składników pokarmowych i środków ochrony roślin z gleby, utrata bioróżnorodności, znaczna powierzchnia marginalnych gruntów, rosnące zapotrzebowanie na
bioenergię i produkty ekologiczne.
Trudno jest scharakteryzować zagrożenia dla tradycyjnych systemów rolno-leśnych (w tym zadrzewień śródpolnych) w krajobrazie rolniczym w skali Polski.
Z jednej strony, struktura użytkowania ziemi cechująca się znaczącym rozdrobnieniem działek, zwłaszcza we wschodniej części Polski skłania do podejmowania
działań scaleniowych mających na celu redukcję kosztów produkcji na tych obszarach, jednak są to działania skomplikowane i kosztowne. Niekorzystny układ działek rolnych i słaba jakość gleb wpływają znacząco na porzucanie gruntów ornych
przez rolników, co skutkuje wzrostem powierzchni nieużytków na takich obszarach i spadkiem potencjału ich produktywności (żywności jak i drewna). Ponadto,
podpisana ostatnio przez Prezydenta RP Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ustawa, 2015), wprowadza
zwolnienia z opłat administracyjnych za usuwanie drzew do ok. 25 lat oraz krzewów do 25 lat, które wyrosły na gruntach nieużytkowanych (tzw. samosiew).
Z drugiej strony postępująca koncentracja ziemi w gospodarstwach o powierzchni powyżej 20 ha (Ziętara, 2014) może prowadzić do pogorszenia stanu
środowiska naturalnego. Wskazuje się, że obszarem, który podlega największej
presji w tym kierunku, jest region zachodniopomorski (Wiktorowski i Cieślewicz,
2011). Ma to związek ze wzrostem powierzchni monokulturowych upraw zbóż
i rzepaku oraz likwidacją miedz i zadrzewień śródpolnych. Wzrost plonowania
i stabilność upraw w monokulturach jest osiągana dzięki zwiększonemu zużyciu
nawozów i środków chemicznych. Specjalizacja, mechanizacja i koncentracja
mogą również prowadzić do pogłębienia rozwarstwienia społecznego.
Analizując powyższe zagrożenia, problemy obszarów wiejskich można częściowo rozwiązać przez efektywne zarządzanie przestrzenią produkcji rolniczej,
w tym zachowanie lokalnych elementów krajobrazu o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturalnej. Optymalne zarządzanie przestrzenią rolniczą i leśną z korzyścią dla wszystkich mieszkańców powinno stanowić podstawę lokalnych dokumentów planistycznych i strategii rozwoju. W tym celu konieczne jest zaangażowanie lokalnych partnerów w procesy decyzyjne, co znacząco przyczyni się do
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Efektem takich zmian ma być wy-
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pracowanie zintegrowanych systemów zarządzania użytkowaniem gruntów (w tym
systemów uprawy) wytwarzających innowacyjne produkty (włączając w to zasoby
drewna meblarskiego i surowców do produkcji odnawialnej energii) i dostosowanych do lokalnych potrzeb, uwarunkowań i przewidywanych zagrożeń klimatycznych. Zmiany te są również kluczowe dla projektowania podstaw zrównoważonej
i zintegrowanej biogospodarki (EK, 2012) w kontekście regionów w naszym kraju.

5. Wnioski
1. Systemy agroleśnictwa pełnią liczne funkcje produkcyjne, ochronne i społeczno-kulturowe oraz są źródłem ważnych świadczeń ekosystemowych na
obszarach wiejskich. Stąd też decydują w znacznym stopniu o złagodzeniu
zmian klimatycznych oraz adaptacji do nich oraz zwiększają odporność systemów rolniczych na ekonomiczne i środowiskowe zmiany. Przyczyniają się
również do rozwoju innowacji w oparciu o specyfikę regionu.
2. W obliczu narastających zagrożeń środowiskowych i zjawisk globalizacyjnych, poważnym zagrożeniem dla stabilności finansowej gospodarstw rolnych jest specjalizacja produkcji oparta na uproszczeniach i monokulturach
upraw oraz spadek bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Prewencyjne lub nieprzemyślane usuwanie drzew z działek rolnych może w znaczący
sposób zwiększyć ryzyko strat w produkcji rolniczej. Z drugiej strony ograniczenia dochodowości gospodarstw produkcji rolniczej na obszarach problemowych rolnictwa skłaniają do prowadzenia działań ochronnych oraz
podejmowania inicjatyw związanych z alternatywną działalnością gospodarczą i usługową.
3. Rozbieżność zapisów w zakresie prawodawstwa UE jak i w Polsce odnośnie
obecności zadrzewień na gruntach rolnych wpływa na obniżenie racjonalnego rozwoju tych terenów, w tym intensyfikację rolnictwa z jednoczesnym
usunięciem struktur ochronnych wód i gleb z jednej strony lub porzucanie
gruntów nieprzydatnych z punktu widzenia rolnika z drugiej.
4. Regulacje związane z systemem płatności bezpośrednich oraz Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014-2020, umożliwiają uzyskiwanie pomocy finansowej do działek z liczbą drzew nie przekraczającą
100 na hektar, o ile nie zmieniają one sposobu uprawy, a w ramach zalesień
do działek o powierzchni powyżej 0,1 ha. Ponadto drzewa i zadrzewienia
w różnych formach podlegają płatnościom za zazielenienie w ramach obszarów proekologicznych, z zasady mających zastosowanie do gospodarstw
o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych.
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5. Właściwie zaplanowane zadrzewienia (w tym systemy rolno-leśne) na obszarach wiejskich są kluczowym elementem zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania gruntami zgodnie z koncepcją biogospodarki, wprowadzają eko-innowacyjne rozwiązania oraz dostarczają drewna i biomasy
energetycznej przez co wspierają lokalny rozwój, a także wzmacniają poczucie lokalnej społeczności.
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STRESZCZENIE

Artykuł omawia problematykę koncepcji systemów rolno-leśnych w Polsce w kontekście
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz reguł ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi. Analizuje główne szanse i zagrożenia dla rozwoju systemów agroleśnictwa w polskim rolnictwie. Pomimo rozbieżności zapisów w zakresie prawodawstwa zadrzewień w UE jak i w Polsce, które w obliczu pogłębiających sie problemów środowiskowych
i procesów globalizacyjnych zagrażają racjonalnemu rozwojowi obszarów wiejskich, właściwie zaplanowane zadrzewienia (w tym systemy rolno-leśne) są kluczowym elementem zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania gruntami zgodnie z koncepcją biogospodarki,
wprowadzają eko-innowacyjne rozwiązania oraz dostarczają drewna i biomasy energetycznej
przez co wspierają lokalny rozwój a także wzmacniają poczucie lokalnej społeczności.
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THE ROLE OF AGROFORESTRY SYSTEMS AND OPPORTUNITIES FOR THEIR
SUPPORT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COMMON AGRICULTURAL
POLICY IN EU
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SUM M A RY

The paper is an attempt to discuss problems of trees outside forest in the light of
agroforestry, Common Agricultural Policy and the rules established by the Ministry of
Agriculture and Rural Development in Poland. Among other things, it looks at the op-
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portunities and threats for agroforestry development in Polish agriculture. Given wide
discrepancies between legal definitions concerning agroforestry, trees outside forest and
woodlands within EU CAP policy as well as within Polish legislation, this fact threatens
the sustainable development of rural areas, in particular where environmental and globalization problems are increasing. In view of these challenges, trees outside forest are the
key element of integrated and sustainable land management and fully conform with the
concept of bio-economy. This approach implements eco-innovative solutions and can be
used in order to produce timber or wood for bioenergy. This supports also local development and reinforce the sense of belonging to the community.
e-mail: rborek@iung.pulawy.pl
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1. Wstęp
Najsłabszym ogniwem w łańcuchu agrobiznesu są gospodarstwa rolnicze. Współczesne rynki wymagają coraz większych dostaw o wyrównanych parametrach,
produkcję w małej skali trudno sprzedać [Jerzak 2008, 47]. W Polsce przeważają gospodarstwa małe. Sytuacja taka stawia rolników z góry na przegranej pozycji, bowiem oferowane przez nich, każdego z osobna, partie towaru są z reguły
niewielkie. Wytworzone produkty rolnicze sprzedawane są więc najczęściej pośrednikom, którzy odsprzedają duże partie produktów zakładom przetwórczym
i firmom handlowym. Szansą dla rolników jest organizowanie się w grupy producentów rolnych [Knecht 2012, 15].
Wraz z uruchomieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
następuje systematyczny wzrost liczby grup producentów rolnych. Grupy producentów rolnych są współczesną formą zespołowego gospodarowania prowadzącą do poprawy pozycji konkurencyjnej poszczególnych gospodarstw. Grupy takie tworzone są oddolnie w celu dostosowania produkcji rolniczej do wymogów
gospodarki rynkowej. Integracja pozioma umożliwia koncentrację podaży oraz
organizowanie sprzedaży produktów rolnych. Wspólny zbyt produkcji ułatwia
uzyskanie wyższych cen za sprzedawane produkty oraz zakup środków do produkcji po niższych cenach. Razem działający rolnicy mają też łatwiejszy dostęp
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do informacji rynkowej, wyników badań naukowych oraz zewnętrznych źródeł
finansowania [Zawisza, Szkatulski 2010, 12; Małysz J 1997, 13-14; Wiatrak 2006,
362; Wiatrak 2015, 182-196]. Przynależność do grupy producentów ma więc znaczący wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej poszczególnych gospodarstw rolnych, co z kolei wpływa na zwiększenie ich możliwości rozwojowych. Aby sprostać konkurencji istnieje więc potrzeba wspólnego działania rolników. Szczególne
znaczenie dla powstania i funkcjonowania grup producentów rolnych ma doradztwo rolnicze [Parzonko 2008, 6-8; Nowak 2011, 170]. Wsparcie doradców jest
konieczne ze względu na bariery jakie proces integrowania się rolników w grupy
producentów rolnych napotyka na swojej drodze, bariery wewnętrzne, wynikające między innymi z niechęci rolników do wspólnego działania jak również zewnętrzne, wynikające z przyczyn bardziej obiektywnych (a wśród nich bariery
biurokratyczne, bariery związane z długim oczekiwaniem na wydanie decyzji,
konkurencją na rynku, małym dostępem do informacji, a także dla niektórych
grup producentów rolnych limitami produkcji) [WYG PSDB SP. Z O.O. 2014, 6668; Wiatrak 2015, 193]. W województwie kujawsko-pomorskim pomocy rolnikom udzielają doradcy zatrudnieni w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego. Dlatego celem pracy było przedstawienie działań podejmowanych
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla wspierania rolników w organizowaniu grup producentów rolnych. Zaprezentowano działania zrealizowane w latach 2011-2014 oraz zaplanowane na 2015 rok. Źródłem danych
były Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za lata 2011-2014 r., oraz Program działalności Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na 2015 r.

2. Działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego dla wspierania rolników w organizowaniu
się w grupy producentów rolnych
Przynależność do grupy producentów rolnych jest jednym z czynników umożliwiających poprawę konkurencyjności gospodarstw. W wyniku integrowania się
w grupy producentów rolnych, rolnicy przestają być dostarczycielami tanich produktów i zaczynają zbierać profity, które dotąd zbierali handlowiec i przetwórca
[Knecht 2012, 11; Wiatrak 2015, 192]. Dla wsparcia rolników w organizowaniu
grup producentów rolnych w KPODR w ramach Priorytetu I „POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM” w latach 2011-2014 realizowany był program 4 „Przygotowanie rolników do korzystania z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej”
obejmujący Zadanie 4 „Wspieranie rolników w organizowaniu grup producentów
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rolnych”, natomiast w 2015 r. program 1 „Prowadzenie działalności informacyjnej
wspierającej rozwój produkcji rolniczej” obejmujący Zadanie 2 „Wspieranie rolników w organizacji i funkcjonowaniu grup producentów rolnych”. Głównym celem
obu zadań było udzielenie pomocy kierującym gospodarstwami w organizowaniu nowych grup producentów rolnych i funkcjonowaniu już istniejących. Prace
doradcze obejmowały porady, szkolenia i opracowania. W 2015 r. zaplanowano
także lustracje w gospodarstwach oraz zorganizowanie konferencji (tabela 1).
Porady są podstawową metodą pracy doradców. Polegają na rozwiązaniu konkretnych problemów, z którymi zainteresowani zwracają się do doradcy. Porady
udzielone w latach 2011-2013 przez doradców KPODR dotyczyły możliwości
oraz zasad tworzenia grup producentów rolnych i grup producentów owoców
i warzyw, zasad funkcjonowania tych grup, uzyskania środków pomocowych
w ramach obowiązującego prawodawstwa oraz wdrażania nowego prawodawstwa,
natomiast w roku 2014 (kontynuowane w roku 2015) głównie możliwości i zasad
tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w ramach nowych
przepisów PROW 2014-2020, bowiem Unia Europejska w nowej perspektywie
finansowej nadal zamierza wspierać grupy producenckie1.
Tabela 1
Działania doradcze w ramach zadań „Wspieranie rolników w organizowaniu
grup producentów rolnych” i „Wspieranie rolników w organizacji
i funkcjonowaniu grup producentów rolnych” w latach 2011-2015
Działania doradcze

Zrealizowane w latach:

Zaplanowane na 2015 r.

2011

2012

2013

2014

Porady

91

136

205

107

168

Szkolenia

12

14

18

6

16

Opracowania

16

14

16

14

19

Lustracje
w gospodarstwach

7

Konferencje

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.

Do samodzielnego uczestnictwa w rynkach przetwórczych zdolne są tylko
silne grupy producentów rolnych. Najbardziej popularną formą doskonalenia
zawodowego wśród rolników są szkolenia. Doradcy systematycznie współpracujący z producentami rolnymi mają możliwość dostosowania tematyki i zakresu
1 Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 11305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej, L 347, z 20.12.2013 r.,487-548.
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szkoleń do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych rolników. Dlatego w latach
2011-2013 zorganizowano szkolenia dla rolników zainteresowanych tworzeniem
oraz funkcjonowaniem grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw w ramach PROW 2007-2013, w latach 2014 i 2015 r. ich tematyka dotyczyła głównie
zasad tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w ramach nowych
przepisów PROW 2014-2020. W 2015 r. zaplanowano też wydanie w nakładzie
1000 egzemplarzy „Zasad organizowania i funkcjonowania grup producentów
rolnych w ramach PROW 2014-2020” oraz zorganizowanie (dla 100 uczestników)
poświęconej tej tematyce konferencji (tabela 1, tabela 2).
Tabela 2
Tematyka ważniejszych działań oraz liczba uczestników w ramach
zadań „Wspieranie rolników w organizowaniu grup producentów rolnych”
i „Wspieranie rolników w organizacji i funkcjonowaniu grup producentów
rolnych” latach 2011-2015
ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014
SZKOLENIA

Liczba uczestników

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów zbóż i rzepaku

34

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów rolnych

70

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów jaj

8

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów warzyw

59

Podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze
szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej

79

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów trzody chlewnej

127

Zasady tworzenia i organizacji grup producentów drobiu

40

Zasady funkcjonowania grupy producentów owoców i warzyw w myśl nowego prawodawstwa

37

Wspieranie rolników w organizowaniu grup producentów rolnych

26

Zasady funkcjonowania producentów drobiu w myśl obowiązującego prawodawstwa

7

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów zbóż

10

ZAPLANOWANE NA 2015 R.
SZKOLENIA
Zasady organizowania i funkcjonowania grup producentów rolnych w myśl obowiązującego
prawodawstwa
KONFERENCJE
Grupy producentów rolnych w nowym okresie finansowania
WYDAWNICTWA
Zasady organizowania i funkcjonowania grup producentów rolnych w ramach PROW 2014-2020

Liczba uczestników
150
Liczba uczestników
100
Nakład
1000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.
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Nadzór nad działalnością grupy producentów rolnych sprawuje marszałek
województwa, który decyzją administracyjną po spełnieniu przez grupę wymaganych warunków dokonuje jej wpisu do rejestru grup producentów rolnych.
Poprzedzone jest to złożeniem przez grupę wniosku zawierającego między innymi plan jej działania w okresie 5 lat. Grupa producentów owoców i warzyw, aby
uzyskać status grupy wstępnie uznanej, musi przedstawić plan dochodzenia do
uznania podzielony na roczne okresy realizacji. Czas realizacji planu nie może
przekraczać 5 lat. Następnie marszałek województwa na drodze administracyjnej
ocenia czy spełniła ona wymagane warunki, po czym nadaje status wstępnego
uznania i zatwierdza plan [Stolarz, Ślusarek 2010, 12-20]. Doradcy KPODR pomagali zainteresowanym rolnikom w przygotowaniu dokumentów do założenia
i rejestracji grupy producentów rolnych oraz grup owocowo-warzywnych, w dokonaniu zmiany planu działania grupy producentów rolnych oraz planu dochodzenia i planu działania grup owocowo-warzywnych (tabela 3).
Tabela 3
Tematyka opracowań w ramach zadań „Wspieranie rolników
w organizowaniu grup producentów rolnych” i „Wspieranie rolników
w organizacji i funkcjonowaniu grup producentów rolnych”
w latach 2011-2015
Wniosek rejestracyjny + plan działania grupy producentów rolnych
Zmiany planu działania i/ lub wniosek o zmianę planu działania grupy producentów rolnych
Wniosek o wstępne uznanie + plan dochodzenia do uznania grup owocowo-warzywnych
Zmiana planu dochodzenia do uznania grup owocowo-warzywnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.

W rezultacie prowadzonych prac doradczych w 2011 r. utworzono 3 grupy
producentów rolnych oraz 3 grupy producentów warzyw oraz rozpoczęto proces tworzenia i rejestracji 7 grup producentów rolnych oraz 5 grup producentów
owoców i warzyw. W 2012 r. utworzono 2 grupy producentów rolnych oraz rozpoczęto proces rejestracji 4. W 2013 r. zarejestrowano 5 grup producentów rolnych,
natomiast kilkanaście grup zrezygnowało w oczekiwaniu na PROW 2014-2020
(tabela 4). W 2014 r. nie było jeszcze przepisów wykonawczych PROW 2014-2020
dotyczących zasad tworzenia grup producentów rolnych. Dlatego doradcy spodziewali się, że promowane w KPODR w 2014 r. tworzenie grup producentów
rolnych przyniesie efekty dopiero w 2015 r. (tabela 4, tabela 5).
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Tabela 4
Grupy producentów rolnych i grupy producentów owoców i warzyw
zarejestrowane w latach 2011-2015
Wyszczególnienie
Grupy Producentów Rolnych
Grupy Producentów Owoców
i Warzyw

2011 r.

Liczba grup

Zbóż i Rzepaku

2

Ziemniaków

1

Warzyw

2

Owoców i Warzyw

1

2012 r.
Grupy Producentów Rolnych

Ziemniaków Skrobiowych

1

Rzepaku

1
2013 r.

Grupy Producentów Rolnych

Drobiu

1

Trzody Chlewnej

3

Zbóż i Rzepaku

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.

Tabela 5
Grupy producentów rolnych i grupy producentów owoców i warzyw
będące w trakcie rejestracji w latach 2011-2015
Wyszczególnienie

Grupy Producentów Rolnych

Grupy Producentów Owoców
i Warzyw

2011 r.

Liczba grup

Zbóż i Rzepaku

4

Buraka Cukrowego

2

Produktów Ekologicznych

1

Warzyw

4

Owoców i Warzyw

1

2012 r.
Grupy Producentów Rolnych

Trzody Chlewnej

1

Zbóż i Rzepaku

1

Zbóż

1

Ziemniaków

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.
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W latach 2011-2014 prowadzono także działania ułatwiające właściwe funkcjonowanie już istniejących grup producentów rolnych. W roku 2011 udzielono
wsparcia 39 grupom producentów rolnych i 24 grupom ogrodniczym. W latach
2012-2013 objęto doradztwem 44 grupy producentów rolnych oraz 25 grup producentów owoców i warzyw (tabela 6, tabela 7). Prace doradcze koncentrowały
się na wdrażaniu nowego prawodawstwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych oraz na bieżącym funkcjonowaniu poszczególnych grup. W 2014 r. skupiono się głównie na opracowaniu zmian w planach dochodzenia do uznania grup
owocowo-warzywnych (tabela 8).
Tabela 6
Grupy producentów rolnych, które uzyskały wsparcie doradcze
w KPODR w latach 2011-2015
Lp.

Grupy Producentów Rolnych

Liczba grup

1.

Trzody Chlewnej

9

2

Żywca Wołowego

4

3

Mleka

4

4

Bydła Rzeźnego

1

5

Koni

1

6

Zbóż i Roślin Oleistych

2

7

Zbóż i Rzepaku

9

8

Zbóż

6

9

Rzepaku

3

10.

Ziemniaka

2

11

Buraka Cukrowego

2

12

Plantatorów Tytoniu

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.

Liczba funkcjonujących grup producenckich w poszczególnych województwach zależy od powierzchni UR w województwie, wielkości średniego gospodarstwa, skali produkcji i poziomu kultury rolnej [Wiatrak 2015, 190]. Systematycznie się zwiększa także w efekcie prowadzonych prac doradczych. Widoczne jest to
w rejonie działania KPODR. Województwo kujawsko pomorskie pod względem
zarejestrowanych grup producentów rolnych w latach 2011, 2013, 2014 r. znalazło
się na trzecim miejscu w Polsce, po województwach wielkopolskim i dolnośląskim, natomiast w 2012 r. na miejscu drugim po woj. wielkopolskim (tabela 9).
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Tabela 7
Grupy ogrodnicze, które uzyskały wsparcie doradcze w KPODR
w latach 2011-2015
Lp.

Grupy Ogrodnicze Producentów

Liczba grup

1.

Warzyw i Owoców

2

2.

Owoców i Warzyw

13

3.

Warzyw

5

4.

Pomidorów

2

5.

Owoców

3

6.

Ziół

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.

Tabela 8
Grupy producentów, dla których w 2014 r. opracowano w KPODR
zmiany w planach dochodzenia do uznania
Lp.

Grupy Ogrodnicze Producentów

Liczba grup

1.

Owoców i Warzyw

4

2.

Warzyw

2

3.

Ziół

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014 oraz Programu działalności na 2015 r.

Tabela 9
Liczba zarejestrowanych grup producentów rolnych w latach 2011-2014
ogółem w Polsce i w rejestrze Marszałka Województwa
Kujawsko -Pomorskiego
Lata
2011

Ogółem w Polsce

w rejestrze Marszałka
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

788

97

2012

988

113

2013

1255

119

2014

1360

125

Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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3. Podsumowanie i wnioski
Przedstawiona analiza pokazała, że Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego pełni ważną rolę w regionie we wspieraniu rolników w organizowaniu i funkcjonowaniu grup producentów rolnych. W KPODR w latach 20112015 działania doradcze w tym zakresie realizowane były w ramach Priorytetu I
„POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”. Na podstawie przeprowadzonej
analizy sformułowano następujące wnioski:
1. Prace prowadzone w KPODR wspierające rolników w organizowaniu
i funkcjonowaniu grup producentów rolnych obejmowały porady, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje oraz wydawnictwa.
2. Doradcy prowadzili działania mające pomóc w przygotowaniu dokumentów do założenia i rejestracji grupy producentów oraz w dokonaniu zmiany
planu dochodzenia i planu działania grup producentów rolnych i grup owocowo-warzywnych.
3. W KPODR prowadzono także działania ułatwiające właściwe funkcjonowanie grup producentów rolnych. Obejmowały one wdrażanie nowego prawodawstwa, pomoc w uzyskiwaniu środków unijnych oraz w bieżącej działalności poszczególnych grup.
4. KPODR zajmował się także promocją idei tworzenia grup producenckich.
5. Prowadzone w KPODR działania były jednym z czynników, efektem których była wysoka, 3 – pozycja woj. kujawsko-pomorskiego w kraju pod
względem zarejestrowanych grup producentów w latach 2011, 2013 i 2014
oraz 2 – w roku 2012.
6. Jednak pomimo wielu różnorodnych działań podejmowanych przez doradców oraz uruchamianych środków pomocowych dla organizowania się rolników w grupy producenckie, ich liczba zarówno w woj. kujawsko-pomorskim jak i w Polsce jest wciąż relatywnie niska.
7. Dla ustalenia przyczyn takiej sytuacji celowe wydaje się przeprowadzenie
bardziej szczegółowych badań z udziałem doradców i rolników.
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GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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Słowa kluczowe: działania doradcze, grupy producentów rolnych, gospodarstwo rolnicze
STRESZCZENIE

Przedstawiono działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) dla wspierania rolników w organizowaniu się w grupy producentów. Wykorzystano dane sprawozdawcze KPODR z lat 2011-2015. Analiza pokazała,
że Ośrodek pełni w regionie ważną rolę we wspieraniu rolników w organizowaniu grup
producentów. Doradcy podejmują wiele działań (obejmujących porady, szkolenia, konferencje, opracowania, lustracje oraz wydawnictwa) pomagających w przygotowaniu dokumentów do założenia i rejestracji grup, w dokonaniu zmiany planu i planu dochodzenia.
KPODR prowadzi także działania ułatwiające właściwe funkcjonowanie już istniejących
grup producentów związane z wdrażaniem nowego prawodawstwa, pomocą w uzyskiwaniu środków unijnych oraz wspieraniem bieżącej działalności poszczególnych grup. Ośrodek zajmuje się też promocją idei tworzenia grup producenckich.
MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
ACTIONS TAKEN TO SUPPORT FARMERS IN ORGANIZING GROUPS OF AGRICULTURAL PRODUCERS ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI AGRICULTURAL
ADVISORY CENTRE

Keywords: advisory activities, groups of agricultural producers, farm
SUM M A RY

It presents the activities undertaken in Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory
Centre (KPODR) to support farmers in organizing themselves in groups of producers.
It used KPODR reporting data from 2011-2015. Analysis showed that the centre plays an
important role in the region in helping farmers to organize producer groups. Advisors
take a number of actions (including advice, training, conferences, studies, vetting and
publishing) also they assist in the preparation of documents for the establishment and registration of groups, making changes in the plan and in investigation plan. It also conducts
activities to facilitate the proper functioning of the existing producer groups related to the
implementation of the new legislation, assistance in obtaining EU funds and support the
ongoing activities of individual groups. KPODR is also promoting the idea of the creation
of producer groups.
e-mail: orjol@utp.edu.pl
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1. Wstęp
W wyniku podjętej decyzji przez parlament Europejski i Radę Europy [2013]
rolnictwo i leśnictwo krajów UE zostały włączone do unijnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez ograniczanie emisji i wychwytywania gazów
cieplarnianych. W dalszej perspektywie (do 2050 r.), jej konsekwencją ma być
przejście krajów UE do globalnej, konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej.
W przedmiotowej decyzji określono zasady rozliczania emisji i pochłaniania
gazów cieplarnianych2, jako pierwszy krok na drodze do ich redukcji w sferze
produkcji rolniczej. Dla krajów członkowskich wynika z tego szereg zobowiązań
w najbliższej perspektywie czasowej (do 2020 roku) dotyczących przedstawienia
danych o wielkościach emisji i opracowanych systemach ich redukcji oraz zastosowanych metodykach przeprowadzanych szacunków (w szacunkach powinna
być stosowana przynajmniej metoda IPCC3 określona jako poziom 1, ale zalecane
są metody poziomu 2 i 3, właściwe dla poszczególnych krajów, w celu uściślenia
szacunków) [Decyzja 529/2013/EU 2013].
Zrealizowanie decyzji UE wymagać będzie szeroko zakrojonych działań w zakresie poprawy metodyk szacowania emisji i ich harmonizacji, właściwego dobo1 Wkład pracy: Jerzy Bieńkowski – 40%; Janusz Jankowiak – 30%; Radosław Dąbrowicz – 15%;
Małgorzata Holka – 15%.
2 Inaczej gazy cieplarniane, GHG (ang. Greenhouse Gases). Tworzą je CH - metan, N O - pod4
2
tlenek azotu i CO2 - dwutlenek węgla.
3 Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.
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ru praktyk rolniczych zmniejszających emisję lub zwiększających pochłanianie
GHG, takich które byłyby jednocześnie efektywne technicznie i ekonomicznie.
W Polsce występuje pilna potrzeba z jednej strony uściślenia szacunków emisji
GHG z rolnictwa i z drugiej – określenia rodzaju i zakresu praktyk mitygacyjnych ograniczających emisję i zwiększających pochłanianie gazów w rolnictwie.
Dotychczasowe szacunki nie spełniają bowiem wymogów rozliczania emisji tych
gazów nakładanych przez stosowne regulacje UE [KOBIZE 2013].
Przeprowadzone badania wnoszą wkład w ocenę poziomu emisji GHG z rolnictwa w Polsce i orientują o ich strukturze i przestrzennym rozmieszczeniu.

2. Metodyka badań
W badaniach wykorzystano dane o produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce
w podziale na województwa w latach 2009-2011, zamieszczone w materiałach
statystycznych publikowanych przez GUS oraz w elektronicznej bazie danych
regionalnych [GUS 2009, 2010, 2011, GUS 2013]. Ładunki emisji GHG w województwach obliczano przy pomocy autorskiego programu EMKAL1 [Bieńkowski
i in. 2013]. Program ten działa w oparciu o arkusze kalkulacyjne aplikacji Excel.
Składa się z trzech modułów: szacowania emisji CH4 w produkcji zwierzęcej
oraz dwóch dynamicznie powiązanych ze sobą części szacowania emisji N2O
w produkcji zwierzęcej i uprawie polowej. Podstawą do określenia źródeł i typów emisji oraz ich wielkości były modele oraz współczynniki emisji gazowych
przedstawione w raportach IPCC [IPCC 2006]. Wbudowane do programu algorytmy obliczeń oparto na metodologii IPCC. Emisje N2O w środowisku rolniczym odniesiono wyłącznie do strat gazowych z gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, z utrzymywania zwierząt oraz stosowania nawozów naturalnych.
W obliczeniach emisji nie uwzględniono natomiast strat gazowych związanych
z nośnikami energii. W szacowaniu emisji CH4 i N2O w produkcji zwierzęcej
uwzględniono wszystkie gatunki i grupy wiekowe zwierząt, zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez GUS. Podstawowe dane, pozyskane ze statystyk GUS,
dotyczyły liczebności zwierząt według grup wiekowych i typów użytkowych bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, koni, drobiu kurzego oraz pozostałych gatunków
drobiu, tj. gęsi, kaczek i indyków. Pozostałe informacje wymagane przez program,
w jego zbiorze danych wejściowych, obejmowały wydajność mleczną krów, średnią wagę zwierząt w grupach wiekowych zwierząt oraz sposoby ich utrzymywania
w budynkach inwentarskich i przechowywania nawozów naturalnych. Część danych, niewykazywana w regionalnych bazach statystycznych, została uzupełniona
w oparciu o wiedzę ekspercką i własną bazę danych o gospodarstwach w zlewni
rowu Wyskoć [Bieńkowski i in. 2013]. Zbiór obiektów badanych obejmował 1522
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pól uprawnych. Pozyskane informacje dotyczyły ilości zastosowanych nawozów
naturalnych, czasu wypasu i ilości wypasanych zwierząt na pastwiskach, sposobu
przechowywania nawozów naturalnych oraz ilości i rodzaju nawozów azotowych.
Emisję z produkcji zwierzęcej analizowano w podziale na emisję bezpośrednią oraz emisję pośrednią dotyczącą przebywania zwierząt w budynkach inwentarskich, ich wypasania, a także przechowywania zwierzęcych nawozów naturalnych oraz ich stosowania na polach uprawnych. W produkcji roślinnej określano
wielkości bezpośrednich i pośrednich emisji N2O w odniesieniu do stosowania
mineralnych nawozów azotowych, zagospodarowania resztek pożniwnych, ilości
N wiązanego symbiotycznie, wymywania azotanów (NO3-) oraz zmian sposobu
użytkowania gruntów ornych i trwałych użytków zielonych. Do szacowania emisji pośredniej z tytułu wymywania azotanów posłużono się modelem De Willigen’a [2000], który w odróżnieniu od modelu IPCC pozwalał uwzględnić wpływ
przestrzennego zróżnicowania wielkości opadów atmosferycznych oraz jakości
gleb (zawartość części spławianych i materii organicznej gleb) na intensywność
wymywania NO3-.
Ładunki emisji CH4 i N2O poddano konwersji do wspólnej jednostki, tzw.
ekwiwalentu CO2, w oparciu o ich potencjał ocieplenia w stosunku do wzorca.
Jednostka ta wyraża globalny potencjał ocieplenia powodowany przez ciągłą emisję 1 kg CO2 dla okresu stuletniego. Ustalono, że potencjał ocieplenia 1 kg CH4
i N2O jest większy niż CO2 odpowiednio o 25 i 298 razy [Forster i in. 2007].
Z powodu braku szczegółowych informacji statystycznych o poziomie mineralnego nawożenia N dla poszczególnych roślin uprawnych według regionów dane
te zostały oszacowane za pomocą metody programowania liniowego. Jako funkcję
celu przyjęto średnie nawożenie N w województwach, dostępne ze statystyk GUS.
Celem rozwiązań było znalezienie wartości zmiennych nawożenia N, które realizowałyby funkcje celu (średnie nawożenie N w regionach) oraz spełniałyby warunki brzegowe o ograniczeniach od góry, którymi były zalecane dawki nawozów
N dla roślin uprawnych wg zaleceń IUNG [Jadczyszyn i in. 2010]. Warunkami
brzegowymi o ograniczeniach od dołu były natomiast wartości nawożenia do 40%
poniżej dawek zalecanych. Tę samą metodę zastosowano do oszacowania nawożenia naturalnego organicznego dla poszczególnych roślin uprawnych w regionach.

3. Wyniki
Roczna emisja GHG (CH4 i N2O) z rolnictwa w Polsce, średnio z lat 2009-2011,
wyrażona w ekwiwalencie CO2, wynosiła 27,7 mln. ton. W przeliczeniu na 1 ha
UR stanowiło to średnio 1,77 t CO2 ekw. Występowało duże zróżnicowanie strukturalne i przestrzenne uwalniania tych gazów z działalności rolniczej do atmos-
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fery. Z porównania głównych działów produkcji rolniczej wynika (rysunek 1), że
znacznie większym emitentem jest produkcja zwierzęca, niż uprawy polowe (odpowiednio 63,3 i 36,7%). Poziom emisji z produkcji zwierzęcej kształtowany jest
głównie, jak wykazano na rysunku 2, przez emisję z produkcji bydła. Stanowi ona
81,1% łącznej emisji z produkcji zwierzęcej. Uwalniany jest z tej produkcji w przeważającej części metan (81,1%). Emisja z produkcji trzody chlewnej stanowi tylko
13,9% całkowitej emisji z produkcji zwierzęcej, a przeważa w niej, w odróżnieniu
od produkcji bydła, N2O (53,9%). Emisje GHG z pozostałych gałęzi produkcji
zwierzęcej (drób i inne gatunki) są relatywnie niskie. Struktura emisji jest związana zarówno z obsadą zwierząt, jak i z charakterystyką procesów fizjologicznych
poszczególnych gatunków zwierząt oraz rodzajem skarmianej paszy (bydło żywione jest głównie paszami objętościowymi z dużym udziałem włókna, podlegającego procesom fermentacji w żwaczu). Przejawia się to w efekcie w różnicach
obciążenia emisją przypadającą na 1 kg wytworzonego produktu. Obrazuje to
tabela 1. Największą emisję, przy dużym wprawdzie statystycznym współczynniku zmienności, powoduje wyprodukowanie 1 kg żywca wołowego, a najmniejszą
mięsa drobiowego i jaj. Obciążenie emisją GHG produkcji 1 kg mleka i 1 kg żywca
trzody chlewnej jest podobne (odpowiednio 0,94 i 0,89 kg GHG∙kg-1 produktu).
Jest ono jednak odpowiednio o 4,18 i 4,42 razy mniejsze niż przy produkcji żywca
wołowego. Te zależności stanowią istotną przesłankę dla uruchomienia procesów
mitygacji produkcji w celu osiągania redukcji GHG z rolnictwa.
Rysunek 1
Krajowe poziomy emisji gazów cieplarnianych (CH4 i N2O) wyrażone
w ekwiwalencie CO2 w sektorach produkcji zwierzęcej i produkcji roślinnej
(średnie z lat 2009-2011)

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 2
Krajowe poziomy emisji gazów cieplarnianych (CH4 i N2O) w produkcji
zwierzęcej wyrażone w ekwiwalencie CO2 według różnych kategorii zwierząt
(średnia z lat 2009-2011)

Źródło: Opracowanie własne.

Zróżnicowanie emisji GHG, wyrażone w ekwiwalencie CO2
na jednostkę produktu
Mleko
Specifikacja

kg

Żywiec wołowy

GHG·L-1

Żywiec
trzodowy

Drób

Jaja
kg GHG · 1-1
jajko

kg GHG·kg-1 waga żywa

mleko

Tabela 1

Min

0,79

1,05

0,64

0,12

0,015

Max

1,15

7,78

1,22

0,30

0,023

Średnia

0,94

3,93

0,89

0,20

0,019

Współczynnik
zmienności

9,92

45,51

21,49

27,63

10,95

Źródło: Opracowanie własne.

Emisje GHG z rolnictwa wykazują silne zróżnicowanie przestrzenne. Ukazuje to mapa Polski w skali województw, zamieszczona na rysunek 3. Największe,
łączne emisje GHG z produkcji zwierzęcej i upraw polowych występują w woj.
podlaskim (w przedziale 2,51-2,85 t GHG∙ha-1∙rok-1), a następnie w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Najniższe emisje wykazują województwa zachodniopomorskie i podkarpackie. Te różnice wiążą się, jak
już podkreślono, z obsadą i strukturą gatunkową zwierząt oraz kierunkami pro-
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dukcji zwierzęcej. Wpływ ma także struktura i intensywność produkcji roślinnej.
Jej struktura jest jednak w dalszym ciągu silnie przyporządkowana intensywności
organizacji produkcji zwierzęcej [Jankowiak i in. 2012]. Stąd dalsze rozważania
problemu emisji GHG są koncentrowane na produkcji zwierzęcej.
Rysunek 3
Regionalne zróżnicowanie emisji GHG z produkcji zwierzęcej i produkcji
roślinnej w Polsce, t GHG·ha-1·rok-1

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 4. (mapa) przedstawiono regionalne zróżnicowanie emisji GHG
z produkcji zwierzęcej. Największa emisja z tego działu produkcji występuje w województwie podlaskim (podobnie jak łącznie dla produkcji zwierzęcej i roślinnej)
i następnie w wielkopolskim. Najniższą emisję z produkcji zwierzęcej wykazują
województwa podkarpackie i zachodniopomorskie (podobnie jak łącznie dla produkcji zwierzęcej i roślinnej) i dodatkowo województwa lubuskie i dolnośląskie.
Różnice między wielkościami najniższymi i najwyższymi dla regionów sięgają
80,9%. Województwa podlaskie i wielkopolskie, wykazujące najwyższą emisję
z produkcji zwierzęcej, charakteryzują się przede wszystkim dużą obsadą bydła
(odpowiednio 85,6 i 47,8 szt∙100 ha-1 UR, co stanowi 222% i 124% w stosunku do
wielkości średniej krajowej).
Natomiast w rozkładzie przestrzennym emisji GHG z upraw polowych (rysunek 5 – mapa) prymat uzyskuje województwo opolskie, wiodące w kraju w poziomie wydajności produkcji roślinnej, a następnie województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, cechujące się również wysoką wydajnością oraz intensywnością
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produkcji roślinnej. Najniższa emisja GHG występuje w województwach podkarpackim, a także małopolskim, cechujących się niską produkcyjnością rolnictwa.
Rysunek 4
Regionalne zróżnicowanie emisji GHG z produkcji zwierzęcej
w Polsce, t GHG·ha-1·rok-1

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 5
Regionalne zróżnicowanie emisji GHG z produkcji roślinnej
w Polsce, t GHG· ha-1·rok-1

Źródło: Opracowanie własne.
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Wielkość i struktura produkcji zwierzęcej w regionach rzutują nie tylko na
poziom emitowanych gazów szklarniowych, ale także na ich skład. Na rysunku 6 przedstawione zostały, według danych z 2011 r., wielkości emisji GHG w województwach i na ich tle udział emisji CH4 i N2O. We wszystkich województwach
dominuje emisja metanu. Widoczny jest duży udział metanu nawet w województwach o stosunkowo niedużej emisji łącznej z produkcji zwierzęcej. Należy podkreślić, że przedstawione dane są przeliczone na ekwiwalent CO2, a to oznacza, że
uwzględnione są podkreślane w literaturze różnice w oddziaływaniu tych gazów
na kształtowanie efektu cieplarnianego [Faber 2001, Freibauer 2003].
Rysunek 6
Poziomy emisji CH4 i N2O w produkcji zwierzęcej wyrażone
w ekwiwalencie CO2 według województw w 2011 roku

Źródło: Opracowanie własne.

Ograniczanie emisji GHG jest możliwe przez podjęcie wspomnianych we
wstępie do niniejszej pracy praktyk mitygacyjnych. Przedstawiony w dalszej
jej części materiał wskazuje na ich główne kierunki. Praktyk tych nie można
jednak realizować tylko przez, sugerowane często w literaturze, zmiany strukturalne w produkcji rolnej [Harvey i Pilgrim 2011]. Ważne jest modernizowanie technologii produkcji. W produkcji zwierzęcej istotny wpływ na emisję
ma usprawnienie żywienia zwierząt i doskonalenie genetycznych wartości stada (w kierunku efektywniejszego wykorzystania paszy, skrócenia cyklu produkcyjnego itp.). W produkcji roślinnej podkreśla się zarówno konieczność
wprowadzania efektywniejszych technologii produkcji, jak i zwracania uwagi
na wykorzystanie naturalnych cech siedlisk przyrodniczych, a także kształtowania przyrodniczej struktury krajobrazu rolniczego (wprowadzania trwałych
elementów ochronnych, jak zadrzewienia śródpolne), stanowiących silne bariery biogeochemiczne.
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Bardzo ważne jest również tworzenie instrumentów ekonomicznych redukcji emisji GHG, obejmujących producentów rolnych. Podkreśla się konieczność
wypracowania (ze względu na powiązania działań mitygacyjnych z nierynkowymi usługami środowiska) praktyk o pożądanej, wysokiej synergii ekonomicznej
i przyrodniczej oraz minimalizacji zasady „trade off ”, tj. coś za coś), tj. ponoszenia
trudno wycenialnych strat w zasobach produkcyjnych.

4. Podsumowanie
W działalności rolniczej największy udział w krajowym poziomie emisji GHG
stanowił sektor produkcji zwierzęcej. Zasadniczymi źródłami jego emisji były chów
bydła i trzody chlewnej. Intensywność emisji cechowała się dużą zmiennością przestrzenną. Widoczne było zróżnicowanie obszarowe pomiędzy regionami o dużej
koncentracji emisji GHG związanej z produkcją zwierzęcą, a regionami z dużymi
emisjami z produkcji roślinnej. Różnice te z pewnością można przypisać odmiennym kierunkom rozwoju specjalizacji produkcji rolniczej na poziomie regionów.
Wyniki badań ujawniły również zmienność emisji GHG w odniesieniu do produkcji jednostkowej mięsa, mleka oraz jaj. U podłoża przyczyn kształtujących zróżnicowanie regionalne emisji związanej z produktami końcowymi produkcji zwierzęcej znajduje się z pewnością czynnik efektywności produkcji oraz skala produkcji.
Z produkcją mięsa wołowego wiąże się zazwyczaj bardzo wysoka emisja GHG, co
ma wpływ na tzw. ślad węglowy przetworzonych produktów na bazie wołowiny.
Mając na uwadze te ograniczenia należy sądzić, że dążenie do niskoemisyjnego rolnictwa będzie uzależnione w pierwszej kolejności od skuteczności działań redukcyjnych emisji GHG w produkcji zwierzęcej. Upowszechnienie zasad
zrównoważonego rolnictwa w produkcji roślinnej może z kolei odwrócić niekorzystny trend emisji CO2 z gleb uprawnych i uruchomić procesy sekwestracji
(wychwytywania) CO2 zwiększające zasoby materii organicznej. Silnym wzmocnieniem działań kompensujących emisje z rolnictwa może być także wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, szczególnie na terenach o znaczeniu marginalnym
dla produkcji rolnej, znacznie zwiększających pojemność środowiska rolniczego
w zakresie pochłaniania CO2.
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STRESZCZENIE

Badania miały na celu określenie ilościowe emisji gazów cieplarnianych (CH4, N2O
i CO2) z rolnictwa oraz ich alokacji przestrzennej w kraju. Podstawowym materiałem
źródłowym do badań była elektroniczna baza danych GUS (2009-2011). Do szacowania
emisji wykorzystano autorski program EMKAL1. Algorytmy obliczeń oparto na metodologii IPCC. Roczna, średnia emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa dla całego kraju,
wyrażona w ekwiwalencie CO2, wynosiła 27,7 mln ton. Emisja z produkcji zwierzęcej była
znacznie wyższa (63,3%) niż z produkcji roślinnej (36,7%). Najsilniejszym emitentem była
produkcja bydła (81,1%), natomiast trzody chlewnej stanowiła tylko 13,9%, a pozostałych
gatunków zwierząt 5,0%. Emisja wykazywała znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Największa łączna emisja występowała w woj. podlaskim, a następnie kujawsko-pomorskim,
wielkopolskim i łódzkim, a najniższa w województwach zachodnio-pomorskim i podkarpackim. Rozkład przestrzenny emisji wiąże się z obsadą zwierząt oraz strukturą i kierunkami produkcji zwierzęcej i roślinnej, a także ich intensywnością. Wyniki badań wskazują
na kierunki działań mitygacyjnych w rolnictwie dla osiągania redukcji emisji.
JERZY BIEŃKOWSKI, JANUSZ JANKOWIAK, RADOSŁAW DĄBROWICZ,
MAŁGORZATA HOLKA
THE LEVEL AND SPATIAL DIFFERENTIATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS
FROM AGRICULTURE IN POLAND

Keywords: agriculture, greenhouse gas emissions, emission structure, spatial differentiation, CO2 sequestration
SUM M A RY

The aim of the study was to produce quantitative estimates of greenhouse gas emissions (CH4, N2O and CO2) from agriculture and their spatial allocation within the country. The main source material for the study was the GUS electronic database (2009-2001).
To calculate emissions original EMKAL1 program was used. The calculation algorithms
in the program were based on the IPCC methodology. The mean, annual greenhouse gas
emission from agriculture was 27.7 mln t CO2 eq. Emission originated in animal production was markedly higher (63,3%) than in plant production (36,7%). The biggest emitter
was the cattle husbandry (81.1%), while pig production constituted only 13.9%, and the
other animal species – 5.0%. Emission showed a high spatial variability. The highest total
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emission occurred in Podlaskie Voivodship, followed by Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie and Łódzkie Voivodships, while the lowest emission in Zachodnio-pomorskie and
Podkarpackie Voivodships. Spatial distribution of emission is linked to a stocking rate
and a structure as well as directions of animal and plant production, together with their
intensity. Study results indicate the direction towards mitigation measures in agriculture
to achieve emission reduction.
e-mail: bjerzy@onet.pl
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1. Wstęp
Podstawowym założeniem integrowanej ochrony roślin jest ograniczenie stosowania metody chemicznej do sytuacji, w których inne metody nie gwarantują
skutecznej redukcji zagrożenia upraw ze strony agrofagów. Wiarygodna informacja na temat poziomu zagrożenia roślin uprawnych jest szczególnie przydatna odnośnie do patogenów charakteryzujących się krótkim cyklem infekcyjnym, kiedy
genetyczna odporność roślin nie stanowi wystarczającej bariery przed skutkami
ich wystąpienia. Klasycznym przykładem patogena o krótkim cyklu infekcyjnym
jest Phytophthora infestans, sprawca zarazy ziemniaka, który potrzebuje zaledwie
kilku dni na wytworzenie kolejnej generacji zarodników propagacyjnych. Krótkim
cyklem infekcyjnym charakteryzują się również grzyby rdzawnikowe. W sprzyjających warunkach środowiskowych kolejne generacje urediniospor Puccinia recondita f. sp. recondita sprawcy rdzy brunatnej żyta oraz Puccinia recondita f. sp.
tritici sprawcy rdzy brunatnej pszenicy i pszenżyta pojawiają się po 7-8 dniach od
infekcji [Magarey i Borchert 2003, Eyal i Peterson 1967, Tomerlin i wsp. 1983.,
Broers i Wallenburg 1989]. Tempo wytwarzania kolejnych generacji zarodników
propagacyjnych należy obok efektywności infekcji do najważniejszych czynników
decydujących o rozmiarach epifitoz. Oba czynniki modyfikowane są warunka1 Wkład pracy: Andrzej Wójtowicz – 55%, Maria Pasternak – 15%, Maciej Zacharczuk – 15%,

Izabela Mroczek – 15%.
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mi środowiskowymi, wśród których decydujące znaczenie odgrywają warunki
meteorologiczne. Przedstawienie w formie równań matematycznych wzajemnych
relacji występujących pomiędzy rośliną, patogenem, a warunkami środowiskowymi stanowi fundament opracowania systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie roślin. Korzystanie z tych narzędzi pozwala skutecznie
redukować zagrożenie roślin porażeniem przez patogeny bez ryzyka nieuzasadnionego stosowania środków ochrony roślin. Kolejną zaletą stosowania systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie roślin jest możliwość
ograniczenia kosztów prowadzenia lustracji polowych, co jest szczególnie cenne
z punktu widzenia doradców rolnych. Wykorzystanie Internetu do przekazywania wyników działania modeli matematycznych pozwala doradcom efektywnie
monitorować zagrożenie roślin na wielu niejednokrotnie oddalonych od siebie
plantacjach. Modele matematyczne są źródłem cennych informacji o zmienności
zagrożenia upraw nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie, co przez doradców
może być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji plantacji, poziomie nawożenia oraz doborze odmian.

2. Cel i zakres pracy
Celem pracy jest omówienie dotychczasowych osiągnięć środowisk naukowych
i doradców rolnych w badaniach i upowszechnianiu systemów wspomagających
podejmowanie decyzji w ochronie roślin w Wielkopolsce oraz przedstawienie
propozycji dalszego rozwoju modelowania matematycznego rozwoju patogenów.

3. Osiągnięcia w badaniach
Badania nad systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji w ochronie roślin rolniczych rozpoczęto w Wielkopolsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze prace realizowane w latach 1997-1998 dotyczyły oceny wiarygodności wybranych systemów przeznaczonych do wspomagania
decyzji w ochronie ziemniaka przed P. infestans. W tych badaniach prowadzonych z zastosowaniem różniących się pod względem odporności na P. infestans,
uwzględniono system NegFry [Hansen i wsp. 1995] oraz metodę Stephena [Stephan 1968] i uproszczony system meteorologiczny. Uzyskano wyniki, które wskazały na konieczność kalibracji systemu NegFry polegającej na obniżeniu progowych wartości skumulowanych jednostek infekcyjnych [Wójtowicz i Piekarczyk
1998]. Do tej pory zalecana wartość skumulowanych jednostek infekcyjnych wynosiła 160, a od roku 1999 ocenę systemu NegFry prowadzono z uwzględnieniem
wartości wynoszącej 130. W latach 1999-2000 porównano rezultaty ochrony che-
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micznej prowadzonej rutynowo z efektami stosowania systemu NegFry, systemu
Simphyt [Kluge i Gutsche 1990] oraz metody Stefana. W tych badaniach oceniono
wiarygodność analizowanych systemów w prognozowaniu terminu wystąpienia
pierwszych objawów zarazy ziemniaka oraz wpływ zastosowanej ochrony chemicznej na porażenie bulw, plony oraz opłacalność produkcji ziemniaka. Za każdym razem wyznaczony za pomocą analizowanych systemów termin pierwszego
w sezonie zabiegu przeciwko P. infestans przypadał przed terminem wystąpienia
objawów chorobowych na poletkach kontrolnych. Każdego roku liczba zabiegów
na poletkach chronionych według zaleceń definiowanych z wykorzystaniem systemów była niższa od liczby zabiegów na poletkach chronionych rutynowo (tabela 1)
[Wójtowicz 2002].
Tabela 1
Liczba zabiegów fungicydami przeciw P. infestans
na odmianie Bekas i Mila
Liczba zabiegów według systemów
Rok

Simphyt

NegFry

Stephana

Rutynowy

Bekas

Mila

Bekas

Mila

Bekas

Mila

Bekas

Mila

1999

5

5

5

5

5

5

6

6

2000

6

6

6

6

7

7

9

9

2001

6

8

5

6

5

6

6

9

Razem

17

19

16

17

17

18

21

24

Źródło: Wojtowicz A. Porównanie czterech systemów wspierających podejmowanie
decyzji w prognozowaniu terminów występowania oraz zwalczania zarazy ziemniaka
[Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] 2002. Rozprawa doktorska. Instytut Ochrony
Roślin, Poznań.

Porażenie bulw na poletkach chronionych rutynowo i z zastosowaniem systemów nie różniło się istotnie natomiast odnotowano różnicujący wpływ ochrony
chemicznej na opłacalność produkcji szacowaną z wykorzystaniem wskaźnika
pokrycia kosztów. Najbardziej opłacalnym systemem okazał się system NegFry.
Wysokość wskaźnika pokrycia kosztów ochrony poletek traktowanych według
wskazań tego systemu była istotnie wyższa od wartości tego wskaźnika obliczonego dla kombinacji chronionych na podstawie zaleceń systemów Stephana i Rutynowego (tabela 2) [Wójtowicz i wsp. 2004]. Wyniki przedstawionej kalkulacji
są zbieżne z rezultatami badań innych autorów, którzy wykazali, że zastosowanie
systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie ziemniaka generowało zmniejszenie liczby zabiegów, a tym samym obniżenie kosztów ochrony
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chemicznej zapewniając jednocześnie uzyskanie plonów nie odbiegających od
otrzymywanych na plantacjach z większą liczbą zabiegów, chronionych rutynowo
[Hinds 2000, Bugiani i wsp. 2000, Spits i Wander 2001, Leonard i wsp. 2001].
Oprócz walidacji systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie roślin, podjęto badania ukierunkowane na opracowanie modeli matematycznych opisujących wzajemne relacje występujące pomiędzy rośliną, patogenem
i warunkami środowiska. W Instytucie Ochrony Roślin – PIB najwięcej uwagi
w tego rodzaju badaniach poświęcono do tej pory analizie wpływu warunków
środowiskowych na porażenie zbóż grzybami z gatunku Puccinia recondita. Przeprowadzone w latach 2010-2011 eksperymenty w warunkach kontrolowanych
pozwoliły na opisanie wpływu temperatury na długość okresu inkubacji rdzy
brunatnej pszenicy. Opracowany na podstawie tych doświadczeń realizowanych
w warunkach kontrolowanych model matematyczny został pozytywnie zweryfikowany w serii eksperymentów realizowanych w warunkach quasi-naturalnych
[Wójtowicz 2012].
Tabela 2
Ekonomiczna efektywność ochrony chemicznej ziemniaka prowadzonej
z zastosowaniem systemów wspomagających podejmowanie decyzji
w Winnej Górze w latach 1999-2001
Wskaźnik pokrycia kosztów

Odmiana/
system
Odmiana

System

1999

2000

2001

1999-2001

Bekas

5.44

A

3.01

A

6.04

A

4.83

A

Mila

4.57

A

2.75

A

4.68

B

4.00

B

Simphyt

5.72

ab

3.27

ab

5.05

a

4.68

ab

NegFry

6.65

a

3.60

a

5.65

a

5.30

a

Stephana

3.45

b

2.65

bc

5.67

a

3.93

bc

Rutynowy

4.18

b

2.01

c

5.06

a

3.75

c

Średnie w kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie wg testu Tukeya
(Wielkie litery zastosowano przy porównaniu odmian ziemniaka a małe przy porównaniu systemów).

Źródło: Wojtowicz A. Porównanie czterech systemów wspierających podejmowanie
decyzji w prognozowaniu terminów występowania oraz zwalczania zarazy ziemniaka
[Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] 2002. Rozprawa doktorska. Instytut Ochrony Roślin, Poznań.

Pozytywny wynik odnotowano również w badaniach nad wpływem temperatury na długość okresu inkubacji rdzy brunatnej żyta oraz w doświadczeniach
nad wpływem zwilżenia liści i temperatury na efektywność infekcji Puccinia recondita f. sp. recondita [Wójtowicz 2013]. Z uwagi na ścisłe relacje występujące
pomiędzy efektywnością infekcji i kiełkowaniem zarodników podjęto w 2012 r.
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badania ukierunkowane na określenie wpływu temperatury na kiełkowanie
zarodników Pucciania recondita f. sp. tritici. Uzyskane w warunkach kontrolowanych wyniki przeprowadzonych eksperymentów pozwoliły na matematyczne
opracowanie analizowanych zmiennych [Wójtowicz i wsp. 2013].

4. Osiągnięcia w upowszechnianiu
Stosowana z powodzeniem w wysoko rozwiniętych krajach Ameryki Północnej
oraz Europy Zachodniej metoda upowszechniania informacji o zagrożeniu upraw
za pośrednictwem Internetu zyskała uznanie również w Polsce. Pierwsze próby
wykorzystania tej technologii w dziedzinie ochrony roślin w Polsce podjęto w latach 2001-2002 w ramach współpracy wiodących polskich instytutów naukowych
związanych z rolnictwem (IOR, IHAR i IUNG) z Duńskim Instytutem Nauk Rolniczych. Efektem tej współpracy było opracowanie internetowej aplikacji komputerowej przeznaczonej do wyznaczania terminu pierwszego zabiegu zwalczania
sprawcy zarazy ziemniaka na podstawie wskazań modelu matematycznego Ullricha
i Schrödtera (1966). Początkowo model generował wyniki na podstawie danych rejestrowanych z wykorzystaniem 40 stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej rozmieszczonych w przeważającej liczbie w dużych miastach.
Od 2009 rozpoczęto systematyczną rozbudowę sieci stacji meteorologicznych lokalizowanych w sąsiedztwie plantacji ziemniaka. Realizację tego zadania zainaugurowano podłączeniem do systemu siedmiu stacji zakupionych przez Zrzeszenie
Plantatorów i Producentów Ziemniaka w Luboniu. Do 2012 r. w systemie działało
kilkanaście takich stacji, a największy postęp w rozbudowie sieci polowych stacji
meteorologicznych na terenie Wielkopolski odnotowano za sprawą Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR), który w 2013 r. sfinansował zakup i podłączenie do systemu 39 polowych stacji meteorologicznych. Od tego
czasu systematycznie podłączane są kolejne stacje. Aktualnie WODR w Poznaniu
jest właścicielem 52 stacji meteorologicznych.
Tabela 3
Liczba polowych stacji meteorologicznych w Wielkopolsce podłączonych do
systemu internetowego (stan na czerwiec 2015 r.)
Instytucja

Liczba polowych
stacji meteorologicznych

Instytut Ochrony Roślin

1

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

52

Zrzeszenia plantatorów oraz rolnicy indywidualni

15

Razem:

68

Źródło: Dane udostępnione przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
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Równolegle do rozbudowy sieci stacji meteorologicznych podjęto wysiłki ukierunkowane na opracowanie aplikacji internetowej do przekazywania informacji
o nasileniu rozwoju objawów chorobowych zarazy ziemniaka i zorganizowaniu
zespołu odpowiedzialnego za realizację tego zadania. Liczba reporterów przekazujących informacje o porażeniu wybranych plantacji ziemniaka zwiększyła się
z dziewięciu w 2009 r. do około 30 w 2014 r. Najnowszym osiągnięciem w zakresie upowszechniania ochrony roślin prowadzonej z wykorzystaniem systemów
wspomagających podejmowanie decyzji jest internetowa wersja systemu NegFry
dostępna od 2014 r. na stronie WODR pod adresem http://www.wodr.poznan.
pl/ (rysunek 1, 2). Aplikacja ta pozwala w prosty sposób monitorować wyniki
obliczeń prowadzonych z zastosowaniem modelu oraz umożliwia powiadamianie
odbiorców drogą elektroniczną (email i sms). Zaproponowane rozwiązanie nie
wymaga instalacji odrębnego oprogramowania. Do pracy wystarczy przeglądarka
internetowa i telefon komórkowy. Po zalogowaniu w aplikacji potencjalni użytkownicy systemu uzyskują dostęp do wyników działania modelu, prezentowanych w formie tekstowej i graficznej.
Rysunek 1
Przykładowa mapa prognozy negatywnej

Źródło: „Zrzut z ekranu” w 2015 r.
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Przykładowe wyniki działania modelu

Rysunek 2

Źródło: „Zrzut z ekranu” w 2015 r.

5. Perspektywy rozwoju
Upowszechnienie w ostatnich latach dostępu do Internetu stwarza przesłanki do
wykorzystania na szerszą skalę tego narzędzia do przekazywania informacji na
temat zagrożenia upraw. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Internet jest wykorzystywany do tego celu od kilkudziesięciu lat. Kilkunastoletnim
doświadczeniem w dziedzinie wykorzystanie sieci komputerowej do przekazywania wyników symulacji rozwoju agrofagów mogą poszczycić się przodujące
pod względem rozwoju gospodarczego kraje Europy Zachodniej. Na szczególną
uwagę zasługują osiągnięcia niemieckie uwieńczone opracowaniem Systemu Informacyjnego dla potrzeb Integrowanej Produkcji Roślin, który wspomaga podej-
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mowanie decyzji w ochronie roślin na podstawie wskazań kilkudziesięciu włączonych do systemu modeli rozwoju agrofagów [Roehrig i Sander 2004]. W Polsce
znaczący postęp w dziedzinie stosowania systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie upraw rolniczych przyniosła współpraca Duńskiego
Instytutu Nauk Rolniczych z Instytutem Ochrony Roślin, Instytutem Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytutem Aklimatyzacji i Hodowli Roślin,
której wymiernym efektem było opracowanie w formie internetowej aplikacji
komputerowej modelu Ulricha i Schrödtera. Producenci ziemniaka otrzymali
narzędzie umożliwiające wyznaczenie optymalnego terminu pierwszego w sezonie zabiegu przeciwko Phytophthora infestans. Kolejnym ważnym osiągnięciem
w zakresie zastosowania modeli matematycznych w ochronie roślin było udostępnienie producentom rolnym w Wielkopolsce internetowej wersji systemu
NegFry, który służy do wspomagania decyzji w okresie od wschodów do zbioru
ziemniaka. Zaawansowane są również prace ukierunkowane na matematyczne
opracowanie zależności występujących pomiędzy warunkami meteorologicznymi, a patogenami zbóż i rzepaku. W Instytucie Ochrony Roślin-PIB opracowano model szacujący ryzyko infekcji żyta przez Puccinia recondita f. sp. recondita
sprawcę rdzy brunatnej żyta, a w Instytucie Genetyki Roślin podjęto badania
nad modelowaniem cykli życiowych sprawców suchej zgnilizny roślin kapustnych. W najbliższej przyszłości planowane jest przekazanie wyników tych badań
do praktyki rolniczej. Bogatsza oferta w zakresie wspomagania decyzji w ochronie roślin z zastosowaniem modeli matematycznych jest przygotowana dla producentów owoców i warzyw. Przykładowo pod adresami www.sadownictwo.
agro.pl oraz www.warzywnictwo.agro.pl udostępniono modele matematyczne
do sygnalizacji zabiegów przeciwko sprawcom sześciu chorób owoców (Venturia inaequalis, Monilinia laxa, Blumeriella jaapi, Botrytis cinerea, Sphaerotheca
maculari, Phytophthora cactorum) i dziewięciu chorób warzyw (Alternaria darci, Alternaria Radęcina, Peronospora destruktor, Botrytis alli, Botrytis squamosa,
Colletotrichum atramentarium, Alternaria solani, Oidium lycopersicum, Septoria
lycopersici) [Zachwieja i Sawinska 2013]. Niestety producenci zbóż, rzepaku, buraka oraz innych upraw polowych są w trudniejszej sytuacji. Ich potrzeby w zakresie przekazywania za pośrednictwem Internetu informacji o konieczności podejmowania chemicznej ochrony upraw nie są zaspokajane w stopniu zadowalającym. Istnieje więc potrzeba podjęcia wysiłków umożliwiających zmniejszenie
dystansu pomiędzy Polską i przodującymi w dziedzinie wykorzystania Internetu
w ochronie roślin, krajami Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Realizację
tak sformułowanego zadania należy rozpocząć od stworzenia warunków umożliwiających intensyfikację badań ukierunkowanych na opracowanie modeli matematycznych szacujących zagrożenie upraw ze strony agrofagów. Realizację tego
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celu powinno przyspieszyć utworzenie Wielkopolskiego Centrum Systemów
Wspomagających Podejmowanie Decyzji w Ochronie Roślin składającego się
z dwóch współpracujących jednostek: Centrum Modelowania Rozwoju Patogenów oraz Centrum Oprogramowania, Walidacji i Upowszechniania Systemów
Doradczych.
5.1. Utworzenie Centrum Modelowania Rozwoju Patogenów
Obecnie najwłaściwszym miejscem w Wielkopolsce do utworzenia Centrum
Modelowania Rozwoju Patogenów jest Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Zatrudniona w Instytucie kadra z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu badań ukierunkowanych na opracowanie modeli matematycznych rozwoju
patogenów jest gwarancją osiągnięcia założonych celów. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za lokalizacją Centrum Modelowania Rozwoju Patogenów
w Instytucie Ochrony Roślin są istniejące w Instytucie laboratoria, wyposażone
w sprzęt umożliwiający przygotowywanie inokulum i pożywek oraz przechowywanie i identyfikacje patogenów.
Aktualnie największą przeszkodą w rozwoju modelowania wpływu warunków
środowiskowych na wzajemne zależności występujące pomiędzy rośliną, a patogenem jest brak sprzętu wymaganego do prowadzenia badań w warunkach kontrolowanych. W związku z powyższym Centrum Modelowania Rozwoju Patogenów
winno być w pierwszej kolejności wyposażone w kabiny klimatyczne, umożliwiające regulacje w szerokim zakresie wartości analizowanych parametrów. Badania
w warunkach kontrolowanych umożliwią zdobycie informacji o przebiegu procesu chorobowego na roślinie w różnych warunkach uwzględnionych w doświadczeniu. Im szerszy zakres wartości zastosowanych parametrów tym pełniejszy obraz reakcji rośliny i patogena na badane czynniki. Z uwagi na potrzebę szybkiego
gromadzenia wyników oraz nieliniowy charakter reakcji patogenów na większość
analizowanych czynników stymulujących ich rozwój, zasadnym wydaje się prowadzenie badań w kilku kabinach jednocześnie. O zaletach takiego podejścia świadczą licznie prezentowane w literaturze pozytywne rezultaty badań nad wpływem
warunków meteorologicznych na rozwój patogenów. Przykładowo doświadczenia
ukierunkowane na opracowanie modelu infekcji truskawki przez Mycosphaerella
fragarie prowadzono w siedmiu temperaturach z zakresu 5-35°C [Carisse i swp.
2000]. Również w siedmiu temperaturach w zakresie 5-35°C realizowane były eksperymenty zwieńczone opracowaniem modelu szacującego względną wartość infekcji rdzy brunatnej i rdzy żółtej pszenicy [De Vallavieille-Pope 1995]. Podobne podejście zastosowano w badaniach realizowanych w siedmiu temperaturach z zakresu
3,6-34°C ukierunkowanych na opracowanie modelu inkubacji rdzy źdźbłowej na
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życicy trwałej i kostrzewie trzcinowej [Pfender 2000]. Lektura przytoczonych powyżej publikacji jednoznacznie potwierdza przydatność stosowania kabin klimatycznych w badaniach ukierunkowanych na opracowanie modeli rozwoju patogenów. W tym miejscu należy podkreślić, że szeroki zakres wartości analizowanych
parametrów w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem kabin klimatycznych
pozwala, w porównaniu do modeli rozwoju patogenów uzyskanych wyłącznie na
podstawie wyników doświadczeń polowych, pełniej scharakteryzować zależności
występujące pomiędzy rośliną, patogenem i warunkami środowiska.
5.2. Utworzenie Centrum Oprogramowania, Walidacji i Upowszechniania
Systemów Doradczych
Doskonałym miejscem w Wielkopolsce do utworzenia Centrum Oprogramowania, Walidacji i Upowszechniania Systemów Doradczych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz jego Centra Integrowanej
Ochrony Roślin w Sielinku, Marszewie i Gołaszynie. Dotychczasowe osiągnięcia
informatyków z WODR w Poznaniu w dziedzinie zastosowań Internetu w przekazywaniu informacji producentom rolnym, zwieńczone opracowaniem internetowej wersji systemu NegFry przemawiają za skoncentrowaniem w tej instytucji
prac programistycznych ukierunkowanych na opracowanie systemów doradczych dla rolnictwa. W tym miejscu należy podkreślić, że opracowanie aplikacji
komputerowej nie kończy prac programistycznych. System wymaga bowiem ciągłej konserwacji oraz dostosowywania do nowych możliwości jakie niesie rozwój
informatyki.
Równie ważnym, jak prace programistyczne, zadaniem przewidzianym do
realizacji w Centrum jest ocena wiarygodności opracowanych modeli. Wszechstronnie przygotowani do rozwiązywania kompleksowych problemów produkcji
rolniczej pracownicy WODR zatrudnieni w Centrach Integrowanej Ochrony Roślin w Sielinku, Marszewie i Gołaszynie po odpowiednim przeszkoleniu specjalistycznym będą mogli prowadzić doświadczenia polowe w powtórzeniach gwarantujące prezentację wyników badań nad wiarygodnością opracowanych modeli
z wykorzystaniem osiągnięć statystyki. Prawidłowe prowadzenie doświadczeń
polowych wymaga spełnienia dwóch warunków. Pierwszy to przygotowanie
pracowników do prowadzenia tego rodzaju badań, a drugi to wyposażenie stacji
w nowoczesny sprzęt. Jakość doświadczeń polowych w dużej mierze warunkują
narzędzia do uprawy roli, siewu, ochrony roślin oraz zbioru. Kolejnym elementem odgrywającym istotną rolę w doświadczeniach polowych jest terminowe
prowadzenie obserwacji i systematyczna dokumentacja uzyskanych wyników.
Tradycyjne podejście oparte na wzrokowej ocenie objawów chorobowych jest

72

Andrzej Wójtowicz, Maria Pasternak, Maciej Zacharczuk, Izabela Mroczek

najbardziej rozpowszechnionym sposobem monitoringu epifitoz wykorzystywanym w badaniach polowych. Z uwagi na dużą pracochłonność tej metody oraz
niedoskonałości wynikającej z subiektywnej oceny badacza, wskazane jest weryfikowanie uzyskanych w ten sposób wyników innymi metodami. Na szczególną
uwagę zasługuje prowadzenie monitoringu z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów powietrznych wyposażonych w kamery hiperspektralne, które mogą znacząco przyczynić się do zgromadzenia w stosunkowo krótkim czasie dużej liczby
danych umożliwiających wszechstronną ocenę prowadzonych eksperymentów.
Wyposażenie placówek badawczych w nowoczesny sprzęt stanowi obok kwalifikacji pracowników najważniejszy warunek uzyskiwania wiarygodnych rezultatów
prowadzonych badań oraz odgrywa znaczącą rolę w procesie ich wdrażania do
praktyki rolniczej.

6. Podsumowanie
Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badania przydatności oraz praktycznego
stosowania w Wielkopolsce systemów wspomagających podejmowanie decyzji
w ochronie roślin są efektem ścisłej współpracy środowisk naukowych, doradców
oraz producentów rolnych. Rosnące zainteresowanie rolników prowadzeniem
ochrony roślin z wykorzystaniem systemów wspomagających podejmowanie decyzji wskazuje na potrzebę zwiększenia tempa realizacji tego zadania. Duże nadzieje na przyspieszenie prac ukierunkowanych na upowszechnianie ochrony roślin z zastosowaniem aplikacji komputerowych opracowanych z wykorzystaniem
modeli rozwoju patogenów wiąże się z utworzeniem Centrum Modelowania Rozwoju Patogenów oraz Centrum Oprogramowania, Walidacji i Upowszechniania
Systemów Doradczych. W tym miejscu warto przypomnieć, że przekazanie do
praktyki rolniczej w Niemczech systemu informacyjnego dla potrzeb Inegrowanej
Produkcji Roślin poprzedzone zostało utworzeniem Centrum Oprogramowania
i Systemów Decyzyjnych w Bad Kreuznach, a koszty realizacji tego przedsięwzięcia w latach 2001-2004 przekroczyły 5 000 000 euro. Odnotowane w Niemczech
bezsporne sukcesy w dziedzinie upowszechniania ochrony roślin prowadzonej
z wykorzystaniem modeli matematycznych opisujących wzajemne relacje występujące pomiędzy rośliną, patogenem i środowiskiem wskazują na konieczność
inwestowania w ten kierunek rozwoju rolnictwa również w Polsce.
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SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W OCHRONIE ROŚLIN
– WYZWANIE DLA NAUKI I DORADZTWA ROLNICZEGO.

Słowa kluczowe: Systemy wspomagające podejmowanie decyzji, perspektywy rozwoju
STRESZCZENIE

Potrzeby polskich producentów zbóż, rzepaku, buraka oraz innych upraw polowych
w zakresie przekazywania za pośrednictwem Internetu informacji o konieczności podejmowania chemicznej ochrony upraw nie są zaspokajane w stopniu zadowalającym. Istnieje
więc potrzeba intensyfikacji wysiłków umożliwiających zmniejszenie dystansu pomiędzy
Polską i przodującymi w dziedzinie wykorzystania Internetu w ochronie roślin, krajami
Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Realizację tak sformułowanego zadania należy
rozpocząć od stworzenia warunków umożliwiających intensyfikację badań ukierunkowanych na opracowanie modeli matematycznych szacujących zagrożenie upraw ze strony
agrofagów. Realizację tego celu powinno przyspieszyć utworzenie Wielkopolskiego Centrum Systemów Wspomagających Podejmowanie Decyzji w Ochronie Roślin, składającego
się z dwóch współpracujących jednostek: Centrum Modelowania Rozwoju Patogenów oraz
Centrum Oprogramowania, Walidacji i Upowszechniania Systemów Doradczych.
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DECISION SUPORT SYSTEMS IN PLANT PROTECTION – THE CHALLENGES FOR
SCIENCE AND EXTENSSION SERVICE

Keywords: decision support systems, perspectives for development
SUM M A RY

The needs of Polish farmers in the area of transmission via the Internet the information about optimal dates for pesticide use are not meet satisfactorily. There is therefore an
urgent need to make efforts for reducing the distance between Poland and leading, in the
field of Internet use in plant protection, countries of North America and Western Europe.
Realization of that task should be begun by creating conditions for increasing research
aimed at developing mathematical models for estimating the risk of crops from pests. The
establishment of the Centre for decision support systems in Plant Protection consisting
of two cooperating institutions: Center for the Development of Pathogen Development
Modeling and Software Center, Validation and Dissemination of Advisory Systems should
speed up realization of this objective.
e-mail: A.Wojtowicz@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Wiechlina łąkowa jest jednym z najbardziej cennych [Domański i in. 2011, 15-26;
Niemann i in. 2012, 217-221], a zarazem najbardziej trwałym gatunkiem [Helgadottir i in. 2002, 422-423; Warda i Stamirowska-Krzaczek 2009, 977-981], reprezentującym we florze światowej rodzinę wiechlinowate (Poaceae) [Frey 2007,
39-63]. Obecnie na liście krajowego rejestru odmian COBORU znajduje się 28
odmian wiechliny łąkowej, z czego tylko 6 to odmiany pastewne [Lista Odmian
Roślin Rolniczych 2014, 1-76].
Duże możliwości wykorzystania jej do celów pastewnych i pozapaszowych
[Hong i in. 2010, 1759-1763; Honig i in. 2012, 1356-1366] stwarzają popyt na
materiał siewny [Kozłowski i Goliński 2000, 125-173]. Zdaniem Johnsona i in.
[2010, 337-344] nasiennictwo tego gatunku nie należy do łatwych, a plony nasion z plantacji nasiennych są niskie. Zatem głównym źródłem pokrycia krajowego zapotrzebowania na materiał siewny jest reprodukcja odmian oraz import. Obecnie skala importu nasion traw jest zdecydowanie za duża. Wynika ona
głównie z niskiej wydajności upraw traw nasiennych, co skutkuje w przypadku
wielu gospodarstw niewielką opłacalnością produkcji [Grygierzec 2009, 61-71].
1 Wkład pracy: B. Grygierzec – 50%, J. Mikołajczyk – 50%.
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Podniesienie opłacalności produkcji nasiennych związane jest bezpośrednio ze
zwiększeniem plonu nasion, a elementem decydującym w największym stopniu
o wydajności jest nawożenie, szczególnie azotowe. Azot wpływa na właściwości
morfologiczne i biologiczne traw z punktu widzenia ich plonowania nasiennego. Zwiększa krzewienie roślin, produkcję biomasy, wpływa na wykształcanie
kwiatostanów, modyfikuje elementy ich struktury i ostatecznie przyczynia się do
zwiększenia plonu nasion. Nawożenie azotowe należy optymalizować w zakresie
wielkości i częstotliwości oraz terminu stosowania dawki, przy jednoczesnym
uwzględnieniu specyfiki odmianowej [Goliński 2001, 75-89]. Działanie takie
może prowadzić do osiągnięcia wysokich efektów produkcyjnych i tym samym
przyczynić się do znacznego zwiększenia opłacalności produkcji nasion. Znalezienie najkorzystniejszych kombinacji ekonomicznych pomiędzy ponoszonymi
nakładami, a uzyskanymi efektami (będące w obszarze zainteresowania niniejszego opracowania) jest bardzo istotne dla praktyki i jednocześnie umożliwia ich
rozpropagowanie przez naukę oraz doradztwo rolnicze.

2. Cel pracy i uwagi metodyczne
Celem badań było określenie efektywności nawożenia azotowego wybranych
odmian wiechliny łąkowej w uprawie na nasiona. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013 w Radziemicach (50º15’15’’ N i 20º14’15’’ E, 230 m n.p.m.) koło
Krakowa. Doświadczenie realizowano w układzie losowanych bloków w czterech
powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 10 m2 (1 m x 10 m). Obejmowało ono
rok siewu i trzy lata użytkowania. Obiekty doświadczalne założono na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. Właściwości chemiczne tej gleby
przedstawiały się następująco: pHKCl–6,8; przyswajalne P–58,7; K–123,5 i Mg–
-1
-1
51,8 mg·kg ; N–ogólny 1,7 g i węgiel organiczny 18,4 g·kg gleby.
Obiektami doświadczalnymi było osiem wybranych odmian wiechliny łąkowej – cztery odmiany pastewne: Balin, Harfa, Skiz, Tęcza oraz cztery odmiany gazonowe: Conni, Limousine, Niweta i Panduro. Do założenia plantacji nasiennych
przystąpiono jesienią 2010 roku, wówczas wysiewano po 7 kg∙ha-1 nasion wybranych odmian wiechliny łąkowej, w rozstawie rzędów 12,5 cm. Głębokość wysiewu
nasion wynosiła 0,5-1,0 cm. Przedplonem dla wiechlin były buraki cukrowe.
W doświadczeniu wykorzystano wyłącznie nawozy mineralne, których dawki
określano w oparciu o potrzeby nawozowe roślin – metodą bilansową. W nawożeniu stosowano: – fosfor w ilości 55 kg P·ha-1, w formie superfosfatu potrójnego
(40% P2O5), potas – 83 kg K·ha-1, w postaci soli potasowej wysokoprocentowej
(60% K2O). Nawozy fosforowo–potasowe stosowane były jednorazowo, jesienią
po zebraniu nasion traw i przykoszeniu poletek.
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Nawożenie azotowe zastosowano w formie saletry amonowej (34%) w ilościach:
-1
 40 kg N · ha w jednej dawce (wczesną jesienią);
-1
-1
-1
 80 kg N·ha w dwóch dawkach (40 kg N·ha – wczesną wiosną i 40 kg N·ha
wczesną jesienią);
-1
-1
-1
 80 kg N·ha w dwóch dawkach (50 kg N·ha – wczesną wiosną i 30 kg N·ha
wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (60 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 30 kg
 90 kg N · ha
-1
N·ha wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (60 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 40 kg
 100 kg N · ha
N·ha-1 wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (70 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 30 kg
 100 kg N · ha
N·ha-1 wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (70 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 40 kg
 110 kg N · ha
-1
N·ha wczesną jesienią).
Chemiczne zwalczanie chwastów dwuliściennych na plantacjach nasiennych
przeprowadzano corocznie na początku kwietnia (po ruszeniu wegetacji) i jesienią, stosując Aminopielik Super 464 SL w ilości 1 l·ha-1. Niszczenie chwastów
jednoliściennych (miotły zbożowej, wiechliny rocznej, chwastnicy jednostronnej)
odbywało się w okresie wschodów chwastów, tj. w końcu sierpnia i na początku
września, preparatem Dual Gold 960 EC w dawce 2 l·ha-1. W pierwszym i drugim
roku prowadzenia badań, w okresie strzelania roślin w źdźbło, wykonano oprysk
plantacji nasiennych preparatem Decis 2,5 EC w dawce 0,3 l·ha-1 przeciw białokłosowości. Przed zbiorem nasion ręcznie usunięto pojedyncze chwasty. Ścieżki
przejazdowe, a także pojedyncze rośliny wiechliny rocznej opryskiwano punktowo Roundupem, w dawce 3 l·ha-1.
Zbiór plantacji nasiennych wybranych odmian wiechliny łąkowej wykonano
dwuetapowo. Pierwszy etap - koszenie - wykonano w fazie pełnej dojrzałości ziarniaków (ziarniaki nie dawały się rozgnieść w dłoni), kosiarką pokosową na wysokość około 20 cm, co przypadało na początek lipca, a po około dziesięciu dniach
skoszone odmiany wymłócono kombajnem poletkowym firmy Wintersteiger.
Zebrany materiał siewny poddano suszeniu w magazynie. Wysuszone ziarniaki
(o zawartości wody poniżej 14%) poddano bukowaniu, to jest wycieraniu z włosków występujących u podstawy plewek. Tak przygotowane nasiona poddano
czyszczeniu na wialni. Proces czyszczenia polegał na oddzieleniu ziarniaków traw
od plew i nie rozbitych w czasie bukowania kłosków. Następnie wyczyszczone
nasiona zważono i przeliczono uzyskany plon na 1 ha.
Uzyskane wyniki przeanalizowano statystycznie za pomocą analizy wariancji,
używając programu STATISTICA. Najmniej istotne różnice (NIR) dla parame-
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trów nawożenia zostały zweryfikowane testem Tukeya przy poziomie istotności
α=0,05.
Ocenie w niniejszej pracy poddano efektywność techniczną (wyrażającą się
ilościowym stosunkiem uzyskanych plonów do ilości zastosowanego nawozu azotowego) oraz efektywność ekonomiczną (wyrażającą się wartościowym stosunkiem uzyskanej produkcji do wydanych na nawożenie środków pieniężnych). Do
obliczenia efektywności nawożenia posłużono się metodyką proponowaną przez
Manteuffela [1979, 137]:
Efektywność = efekt / nakład
Ze względu na różne reakcje produkcji na poziom nawożenia dla potrzeb analizy opisowej 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.
Ocena efektywności nawożenia azotem wymagała ustalenia wartości produktu
oraz przyrostu wartości w miarę wzrostu i różnicowania nawożenia. Do ustalenia
wartości produkcji przyjęto cenę 9 zł za kg nasion płaconą rolnikom plantatorom
przez Małopolską Hodowlę Roślin sp. z o.o. Jest to cena kontraktacyjna płacona
w 2015 r., a informację o jej wysokości pozyskano drogą telefoniczną.
Cenę nawozu azotowego (saletra amonowa 34% N) przyjęto za Małopolskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na poziomie 138,38 zł dt-1,
co daje wartość 4,07 zł∙kg-1 czystego N. Wartości kosztów zastosowania nawożenia przyjęto, także za Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, na poziomie 37,54 zł∙ha-1 za jeden zabieg (wartość ta obejmuje paliwo
i materiały eksploatacyjne, część amortyzacji sprzętu oraz kosztów jego napraw).
Zarówno cena nawozu, jak i koszty zabiegów pochodzą z udostępnionych przez
MODR kalkulacji opłacalności produkcji surowców rolniczych.

3. Wyniki badań
Plon nasion traw jest syntezą cech morfologicznych i biologicznych, na które
wpływa nawożenie azotem. Jest również cechą odmianową [Goliński 2001, 7589], a potencjał produkcyjny odmian hodowlanych wynika w głównej mierze
z dużego zróżnicowania zdolności wytwarzania pędów kwiatostanowych [Rutkowska i in. 1983, 53-66]. Jak podają Young i in. [1996, 947-951], dla każdej odmiany istnieje optymalna dawka azotu, dzięki której otrzymuje się maksymalny
plon nasion, dawki te są zróżnicowane.
W przeprowadzonych badaniach nawożenie azotem w każdej dawce różnicowało plon nasion (tabela 1). Największe plony nasion uzyskano z odmian Balin,
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Harfa, Conni, Limousine i Panduro, pod wpływem nawożenia mineralnego azotem w ilości 100 kg N∙ha-1, podzielonego na dwie dawki 70 i 30 kg N∙ha-1, które
zastosowano w okresach wczesną wiosną i na jesień. Z kolei odmiany Skiz, Tęcza,
a także Niweta najlepiej plonowały pod wpływem nawożenia 110 kg N∙ha-1, które podzielono w proporcji 70 i 40 kg N∙ha-1 i zastosowano w okresach wczesną
wiosną i na jesień. Spośród analizowanych odmian pastewnych największy średni
polon nasion dostarczyła odmiana Tęcza (438,5 kg∙ha-1), natomiast z odmian gazonowych – Limousine (654,4 kg∙ha-1).
Istotnym czynnikiem w produkcji nasiennej traw jest również podział nawożenia azotowego w okresie wczesnowiosennym i jesiennym. Odmiany pastewne
roślin obiektów nawożonych 70 i 30 kg N·ha-1 w odniesieniu do odmian pastewnych roślin obiektów nawożonych 60 i 40 kg N·ha-1 plonowały istotnie wyżej od
133 do 166,9 kg nasion z ha, chociaż sumaryczne nawożenie azotowe było w tych
obiektach identyczne. Podobną zależność stwierdzono w obiektach nawożonych
sumarycznie 80 kg N·ha-1. Odmiany Harfa, Skiz i Tęcza plonowały istotnie wyżej
(36,1-54,3 kg) pod wpływem dawki azotu podzielonej w proporcji 50 i 30 kg N·ha1, niż pod wpływem dawki podzielonej 40 i 40 kg N·ha-1. Z kolei wśród odmian
gazonowych jedynie Panduro wykazywała istotne zróżnicowanie w plonowaniu
pod wpływem dawek: 80 kg N·ha-1 (dzielonej na 50/30 i 40/40) oraz 100 kg N·ha-1
(dzielonej na 70/30 i 60/40). Różnica w otrzymanym plonie nasion z 1 ha wynosiła odpowiednio: 102,2 oraz 122,1 kg.
Ocenę efektów zastosowania nawożenia najlepiej rozpocząć od efektywności
technicznej. Stosunek uzyskanego plonu nasion do zastosowanego poziomu nawożenia azotem zestawiono w tabeli 2. Wartości informują o wysokości uzyskanego
plonu na 1 kg czystego składnika zastosowanego nawozu azotowego. W przypadku każdego poziomu nawożenia wyraźnie większe efekty uzyskiwano średnio dla
odmian gazonowych. Jednocześnie dla każdego poziomu nawożenia efekt techniczny zastosowanego nawozu należy uznać za wysoki. W przypadku odmian pastewnych najwyższą efektywność zaobserwowano dla poziomu nawożenia 100 kg
N·ha-1 podzielonego na dawki 70 i 30 kg. Na każdy zastosowany kilogram azotu
uzyskano średnio 7,05 kg nasion. Najwyższą efektywnością charakteryzowała się
odmiana Tęcza. Zwiększenie nawożenia do poziomu 110 kg N·ha-1 poskutkowało
obniżeniem efektywności technicznej wszystkich odmian (również gazonowych),
pomimo nieznacznego zwiększenia plonu odmian Skiz i Tęcza. Plony odmian Balin i Harfa na skutek ujemnej krańcowej efektywności technicznej uległy obniżeniu
przy zwiększeniu nawożenia ze 100 do 110 kg. Jest to jednoznacznym sygnałem
informującym, że w przypadku tych dwóch odmian pastewnych zwiększanie nawożenia ponad 100 kg N·ha-1 jest całkowicie nieracjonalne. Zdecydowanie większe
zróżnicowanie efektów technicznych występuje w przypadku odmian gazonowych.
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Dwie odmiany, tj. Conni i Limousine, wykazują najwyższą efektywność przy najniższym zastosowanym poziomie nawożenia N (40 kg), dające produkcję wynoszącą
odpowiednio 9,05 kg nasion i 12,16 kg nasion na 1 kg zastosowanego N. Odmiana
Niweta najwyższą efektywność wykazuje przy nawożeniu na poziomie 90 kg N·ha-1,
natomiast odmiana Panduro (podobnie jak odmiany pastewne) przy nawożeniu na
poziomie 100 kg N·ha-1, rozłożonym w dawkach 70 i 30 kg. Zwiększenie nawożenia
do poziomu 110 kg, poza odmianą Niweta, powoduje wystąpienie ujemnej technicznej efektywności krańcowej, skutkując zmniejszeniem plonu nasion.
Tabela 1
Średni plon nasion wybranych odmian wiechliny łąkowej w zależności
od nawożenia azotem (kg∙ha-1)
Dawka azotu
(kg∙ha-1)
I

Odmiany
Balin

Harfa

II

Skiz

Tęcza

NIRα=0,05

Średnia

pastewne

0

0

135,1

92,7

114,8

106,1

26,5

112,2

0

40

245,8

168,3

175,3

237,9

28,1

206,8

40

40

297,3

270,5

281,4

294,2

25,4

285,9

50

30

326,9

324,8

317,5

346,3

46,1

328,9

60

30

431,5

456,0

468,6

472,0

34,5

457,0

60

40

538,7

562,1

559,1

569,5

44,2

557,4

70

30

674,2

695,4

712,2

736,4

47,7

704,6

70

40

651,6

673,2

723,9

745,8

47,9

698,6

NIRα=0,05

29,7

32,2

30,2

43,2

Średnia

412,6

405,4

419,1

438,5

–

19,0
–

gazonowe
I

II

Conni

Limousine

Niweta

Panduro

NIRα=0,05

Średnia

0

0

194,6

215,3

154,2

173,8

23,3

184,5

0

40

361,8

486,5

270,3

261,5

74,5

345,0

40

40

597,2

742,7

457,9

434,0

76,2

558,0

50

30

649,4

683,6

512,6

536,2

57,0

595,5

60

30

716,0

756,9

691,5

671,4

60,1

709,0

60

40

732,5

795,2

683,4

659,6

78,2

717,7

70

30

758,1

831,8

742,0

781,7

59,4

778,4

70

40

634,9

723,4

756,8

772,5

67,5

721,9

–

NIRα=0,05

69,5

61,7

60,2

61,0

Średnia

580,6

654,4

533,6

536,3

I) wczesną wiosną

II) na jesień

Źródło: Badania własne.
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–
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Efektywność techniczna plonowania nasion wiechliny łąkowej
w zależności od nawożenia azotem (kg∙kg N-1)
Dawka azotu
(kg∙ha-1)
I

Tabela 2

Odmiany
Balin

Harfa

II

Skiz

Tęcza

Średnia

pastewne

0

0

–

–

–

–

–

0

40

6,15

4,21

4,38

5,95

5,17

40

40

3,72

3,38

3,52

3,68

3,57

50

30

4,09

4,06

3,97

4,33

4,11

60

30

4,79

5,07

5,21

5,24

5,08

60

40

5,39

5,62

5,59

5,70

5,57

70

30

6,74

6,95

7,12

7,36

7,05

70

40

5,92

6,12

6,58

6,78

6,35

gazonowe
I

II

Conni

Limousine

Panduro

Średnia

0

0

–

–

–

–

0

40

9,05

12,16

6,76

6,54

8,63

40

40

7,47

9,28

5,72

5,43

6,98

50

30

8,12

8,55

6,41

6,70

7,44

60

30

7,96

8,41

7,68

7,46

7,88

60

40

7,33

7,95

6,83

6,60

7,18

70

30

7,58

8,32

7,42

7,82

7,78

70

40

5,77

6,58

6,88

7,02

6,56

I) wczesną wiosną

–

Niweta

II) na jesień

Źródło: Badania własne.

Wysokość plonu oraz jego zmiany ilościowe wynikające ze zmian nawożenia azotowego przekładają się bezpośrednio na zmiany wartości efektów produkcyjnych.
Wyceniając plon nasion według ceny płaconej rolnikom plantatorom przez spółkę
Małopolska Hodowla Roślin można stwierdzić, że wyższe wartości produkcji generują odmiany gazonowe (tabela 3). W obydwu przyjętych do badań grupach odmian przeciętnie najwyższe wartości produkcji uzyskano dla nawożenia na poziomie
100 kg N·ha-1, rozłożonego w proporcjach 70 i 30 kg, jednak średnia wartość produkcji odmian pastewnych była o 665 zł niższa niż gazonowych (przy najwyższym
poziomie plonów). Ze względu na przyjęcie w obliczeniach stałej ceny skupu nasion
wartość produkcji poszczególnych odmian, przy różnych poziomach i rozłożeniu nawożenia, pokrywa się zmiennością i zróżnicowaniem z ilością uzyskanego produktu.
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Wartość plonu nasion wiechliny łąkowej w zależności
od nawożenia azotem (zł∙ha-1)
Dawka azotu
(kg∙ha-1)

Tabela 3

Odmiany
Balin

Harfa

Skiz

Tęcza

Średnia

I

II

0

0

1216

834

pastewne
1033

955

1010

0

40

2212

1515

1578

2141

1861

40

40

2676

2435

2533

2648

2573

50

30

2942

2923

2858

3117

2960

60

30

3884

4104

4217

4248

4113

60

40

4848

5059

5032

5126

5017

70

30

6068

6259

6410

6628

6341

70

40

5864

6059

6515

6712

6287

I

II

Conni

Limousine

Niweta

Panduro

Średnia -Mean

0

0

1751

1938

1388

1564

1661

gazonowe

0

40

3256

4379

2433

2354

3105

40

40

5375

6684

4121

3906

5022

50

30

5845

6152

4613

4826

5360

60

30

6444

6812

6224

6043

6381

60

40

6593

7157

6151

5936

6459

70

30

6823

7486

6678

7035

7006

70

40

5714

6511

6811

6953

6497

I) wczesną wiosną

II) na jesień

Źródło: Badania własne.

Dla producentów najistotniejsza z ekonomicznego punktu widzenia jest relacja pomiędzy poniesionymi kosztami, a uzyskanymi efektami produkcyjnymi. Relacja ta ma charakter pieniężny i nosi nazwę efektywności ekonomicznej.
W rozpatrywanym przypadku chodzi o znalezienie stosunku wartości uzyskanej
produkcji do poniesionej na jej wytworzenie wartości użytego nawozu i kosztów
poniesionych na jego zastosowanie. Koszty te zestawiono w tabeli 4. Wartość
1 kg N w czystym składniku zastosowanego w postaci saletry amonowej przyjęto
na poziomie 4,07 zł. Wartość zastosowanego nawożenia zmienia się proporcjonalnie do ilości użytego nawozu, natomiast koszty jego zastosowania wynikają
z ilości koniecznych zabiegów nawożenia. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wycenia zabieg nawożenia mineralnego na 1 ha uprawy z wykorzystaniem
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własnego sprzętu na 37,54 zł. Z uwagi na stosunkowo niskie poziomy nawożenia
można uznać, że zwiększenie jego poziomu nie wpływa istotnie na wzrost kosztów
zabiegu. Podwojenie kosztów zastosowania nawożenia od poziomu 80 kg N·ha-1
wynika z rozłożenia go na dwie dawki. Przy względnie niskim plonie nasion traw
wzrost plonów nie generuje także istotnych dodatkowych kosztów związanych
z pozyskaniem dodatkowego plonu, tj. kosztów młócenia, transportu i przechowywania. Łączne koszty nawożenia, które przyjęto do obliczeń są więc sumą wartości zastosowanych nawozów i kosztów ich rozprowadzenia.
Tabela 4
Koszty nawozu azotowego oraz nawożenia w zależności
od poziomu nawożenia azotem (zł∙ha-1)
Dawka azotu
(kg∙ha-1)
I

II

Koszty
nawozu azotowego

Koszty
zastosowania
nawozu

Razem
koszty nawożenia
azotem

0

0

0,00

0,00

0,00

0

40

162,80

37,54

200,34

40

40

325,60

75,08

400,68

50

30

325,60

75,08

400,68

60

30

366,30

75,08

441,38

60

40

407,00

75,08

482,08

70

30

407,00

75,08

482,08

70

40

447,70

75,08

522,78

I) wczesną wiosną

II) na jesień

Źródło: Badania własne.

Odnosząc wartość uzyskanych nasion do kosztów zastosowania nawożenia
otrzymano wartość produkcji przypadającą na 1 zł kosztów zastosowania nawożenia azotowego (tabela 5). Zauważalne są znaczące różnice w efektywności
pomiędzy przyjętymi do badań odmianami. Przeciętnie wyższa efektywność charakteryzuje odmiany gazonowe niż pastewne. Odmiany pastewne bez wyjątku
najwyższą efektywność wykazywały przy nawożeniu na poziomie 100 kg N·ha-1,
w proporcjach 70 i 30 kg. Efektywność ekonomiczna odmian gazonowych była
silniej zróżnicowana niż pastewnych. W przypadku odmian Conni i Limousine najwyższa efektywność wystąpiła przy nawożeniu na poziomie 40 kg N·ha-1.
Wówczas każda złotówka wydana na nawożenie azotowe przyniosła odpowiednio
16,25 zł i 21,86 zł w wartości nasion. Odmiana Niweta wykazywała najwyższą
efektywność przy poziomie nawożenia 90 kg N·ha-1 (w dawkach 60 i 30 kg), a odmiana Panduro przy poziomie 100 kg N·ha-1 (w dawkach 70 i 30 kg). Przy wzroście nawożenia do poziomu 110 kg N·ha-1 większość badanych odmian (Balin,
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Harfa, Conni, Limousine i Panduro) wykazywała ujemną krańcową efektywność
ekonomiczną wynikającą ze spadku plonowania. Reasumując należy stwierdzić,
że poziomem nawożenia zapewniającym najkorzystniejszą relację nakład-produkt dla większości odmian jest 100 kg N·ha-1, rozłożone w dawkach 70 i 30 kg.
Zwiększenie nawożenia ponad ten poziom będzie działaniem nieracjonalnym.
Efektywność ekonomiczna plonu nasion wiechliny łąkowej
w zależności od nawożenia azotem (zł∙zł-1)
Dawka azotu
(kg∙ha-1)
I

Tabela 5

Odmiany
Balin

Harfa

II

Skiz

Tęcza

Średnia

pastewne

0

0

–

–

–

0

40

11,04

7,56

7,88

10,69

–

9,29

–

40

40

6,68

6,08

6,32

6,61

6,42

50

30

7,34

7,30

7,13

7,78

7,39

60

30

8,80

9,30

9,56

9,62

9,32

60

40

10,06

10,49

10,44

10,63

10,41

70

30

12,59

12,98

13,30

13,75

13,15

70

40

11,22

11,59

12,46

12,84

12,03

gazonowe
I

II

Conni

Limousine

Niweta

Panduro

Średnia

0

0

–

–

–

–

–

0

40

16,25

21,86

12,14

11,75

15,50

40

40

13,41

16,68

10,29

9,75

12,53

50

30

14,59

15,35

11,51

12,04

13,38

60

30

14,60

15,43

14,10

13,69

14,46

60

40

13,68

14,85

12,76

12,31

13,40

70

30

14,15

15,53

13,85

14,59

14,53

70

40

10,93

12,45

13,03

13,30

12,43

I) wczesną wiosną

II) na jesień

Źródło: Badania własne.
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4. Wnioski
1. Nawożenie azotem w każdej dawce różnicowało plon nasion wszystkich
analizowanych odmian. Największe plony nasion uzyskano z odmian Balin,
Harfa, Conni, Limousine i Panduro, pod wpływem nawożenia mineralnego azotem w ilości 100 kg N∙ha-1, podzielonego na dwie dawki 70 i 30 kg
N∙ha-1. Z kolei odmiany Skiz, Tęcza, a także Niweta najlepiej plonowały pod
wpływem nawożenia 110 kg N∙ha-1, które podzielono w proporcji 70 i 40 kg
N∙ha-1. Techniczna efektywność nawożenia azotem badanych odmian także
wskazuje, że dla większości odmian poziomem nawożenia zapewniającym
uzyskanie najwyższych efektów produkcyjnych jest dawka 100 kg N·ha-1,
rozłożona w porcjach 70 kg wczesną wiosną i 30 kg jesienią.
2. Wartość uzyskanej produkcji przyjętych do badań odmian wiechliny łąkowej jest wysoka. Widoczna silna reakcja plonowania na zastosowane nawożenie azotowe oraz jego zróżnicowanie wskazuje na spory potencjał możliwości oddziaływania samym nawożeniem azotowym na poziom dochodów
z tego typu produkcji o charakterze ekstensywnym.
3. Efektywność ekonomiczna wskazuje na bardzo korzystną relację cenową
pomiędzy produktem (nasionami), a użytym środkiem (nawozem azotowym), dając szansę na uzyskanie z produkcji wysokich dochodów. Wysokie
dochody z kolei zachęcałyby rodzimych producentów do zwiększania skali
produkcji, a to z kolei przyczyniłoby się do wzrostu krajowej produkcji nasion analizowanych traw.
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BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA AZOTEM WYBRANYCH ODMIAN WIECHLINY
ŁĄKOWEJ (POA PRATENSIS L.) W UPRAWIE NA NASIONA

Słowa kluczowe: efektywność, nawożenie, azot, plon nasion, wiechlina łąkowa, odmiany
STRESZCZENIE

Praca poświęcona jest efektywności nawożenia azotowego wybranych odmian wiechliny łąkowej uprawianej na nasiona. Przeprowadzone badania i wykonane analizy wskazują na duże możliwości oddziaływania poziomem nawożenia azotowego i jego rozłożeniem na wysokość uzyskiwanych plonów nasion. Większość badanych odmian (Balin,
Harfa, Conni, Limousine i Panduro) najwyższą wydajność wykazywała przy nawożeniu
azotem na poziomie 100 kg N·ha-1, rozłożonym w dawkach 70 kg wczesną wiosną i 30 kg
jesienią. Trzy badane odmiany (Skiz, Tęcza i Niweta) wykazywały najwyższe plonowanie
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przy nawożeniu na poziomie 110 kg N·ha-1, rozłożonym w dawkach 70 kg wczesną wiosną
i 40 kg jesienią. Zestawienie wysokości uzyskiwanej produkcji z efektywnością techniczną i ekonomiczną pozwala stwierdzić, że dla większości odmian nawożenie na poziomie
100 kg N·ha-1 (w dawkach 70 i 30 kg) jest optymalnym rozwiązaniem, zapewniającym
najkorzystniejsze efekty ekonomiczne produkcji nasiennej wiechliny łąkowej.
BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
EFFICIENCY OF NITROGEN FERTILIZATION OF SELECTED VARIETIES
OF SMOOTH-STALK MEADOW GRASS (POA PRATENSIS L.) CULTIVATED FOR SEEDS

Keywords: efficiency, fertilization, nitrogen, seed yield, smooth-stalk meadow grass,
varieties
SUM M A RY

The paper is dedicated to the efficiency of nitrogen fertilization of selected varieties of smooth-stalk meadow grass cultivated for seeds. The tests and analyses
indicate extensive options of influencing seed yields with the level and distribution of nitrogen fertilization. Most of the studied varieties (Balin, Harfa, Conni,
Limousine and Panduro) exhibited highest efficiency when fertilized with nitrogen at 100 kg N·ha-1 distributed in doses of 70 kg in early spring and 30 kg in
autumn. Three of the tested varieties (Skiz, Tęcza and Niweta) showed highest
yields when fertilized at 110 kg N·ha-1 in doses of 70 kg in early spring and 40 kg
in autumn. Comparison of the yields with the technical and economic efficiency
leads to the conclusion that for most varieties, fertilization at 100 kg N·ha-1 (in 70
and 30 kg doses) is the optimum arrangement that offers best economic effects of
production of smooth-stalk meadow grass for seeds.
e-mail: rrgolab@cyf-kr.edu.pl
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1. Wstęp
Monitorowanie szkodliwości agrofagów jest ważnym elementem integrowanej
ochrony roślin, ponieważ jest źródłem wiedzy o aktualnej zdrowotności roślin
uprawnych w Polsce, a pośrednio także gradacji szkodników. Coroczne monitorowanie umożliwia śledzenie zmian w nasileniu szkodliwości, rejonizacji i zasięgu
występowania agrofagów roślin uprawnych, określenie ich znaczenia gospodarczego, jest pomocne w prognozowaniu długoterminowym. Wyniki obserwacji,
przekazywane są późną jesienią w formie raportów z Oddziałów Terenowych
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) do Zakładu Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin IOR – PIB.
Aktualna analiza szkód spowodowanych na roślinach uprawnych przeprowadzona została w roku 2014 dla 41 agrofagów. występujących na roślinach zbożowych
(w tym kukurydzy), okopowych (ziemniak, burak cukrowy), przemysłowych
(rzepak), warzywnych (pomidor, ogórek, cebula, kapusta, marchew) i sadowniczych (jabłoń, śliwa, czereśnia, wiśnia i truskawka).

1 Wkład pracy: Anna Tratwal – 20%, Andrzej Bandyk – 20%, Magdalena Jakubowska – 20%,
Kamila Roik – 20%, Beata Wielkopolan – 20%.
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2. Materiały i metody
Wszystkie obserwacje, dotyczące ogólnokrajowego monitorowania oceny szkodliwości agrofagów roślin uprawnych, wykonywane są przez pracowników Wojewódzkich Inspektoratów oraz ich Delegatur i Oddziałów Terenowych Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) według metodyk zawartych
w instrukcjach dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji oraz aneksach [1976, 1982, 1993, 1998] i poradnikach opracowanych w IOR –
PIB [2007, 2008, 2013].
Ocena szkodliwości polega na jednorazowym przeprowadzeniu obserwacji
w sezonie wegetacyjnym w ściśle dla danego agrofaga określonym terminie. Dla
przykładu w przypadku: mączniaka prawdziwego zbóż na pszenicy ozimej w okresie kłoszenia i kwitnienia, mszycy burakowej w fazie rozwoju rozety buraka i zakrywania międzyrzędzi, bielinka kapustnika nie wcześniej jak od połowy września itp.
Wyniki obserwacji, przekazywane są późną jesienią w formie raportów z Oddziałów Terenowych WIORiN do Zakładu Metod Prognozowania Agrofagów
i Ekonomiki Ochrony Roślin IOR – PIB. Stanowią materiał źródłowy tworzonej
komputerowej bazy danych, uzupełnianej obserwacjami własnymi pracowników
Zakładu. Po corocznym zaktualizowaniu i przetworzeniu bazy danych uzyskuje
się wartości średnie uszkodzeń spowodowanych przez agrofagi dla wojewódzkich
inspektoratów i ich delegatur, wyrażone procentem porażonych lub uszkodzonych
liści, roślin, źdźbeł, łuszczyn, pąków kwiatowych, owoców, itp. w zależności od
rodzaju uszkodzeń, jakie wyrządza określony agrofag. Dla przykładu w przypadku: pryszczarka zbożowca – % uszkodzonych źdźbeł pszenicy ozimej, omacnicy
prosowianki – % uszkodzonych roślin kukurydzy, parcha jabłoni – % porażonych
liści i owoców jabłoni itp.
Ocena monitorowanych uszkodzeń spowodowanych przez agrofagi jest niezależna od stopnia ochrony roślin, na których występują. Z wartości średnich dla oddziału terenowego obliczana jest średnia dla delegatur w danym województwie i następnie dla województw. Ponadto obliczana jest średnia wartość szkód dla Polski.

3. Wyniki i dyskusja
Obserwacje, dotyczące oceny szkodliwości rozpoczęto w roku 1962 dla zarazy
ziemniaka, od 1964 stonki ziemniaczanej, od 1969 rdzy brunatnej i zgorzeli podstawy źdźbła, od 1971 zarazy ziemniaka na pomidorze, mączniaka prawdziwego
wielożywnego ogórka i kanciastej plamistości liści ogórka. W roku 1975 włączono do ogólnokrajowego monitorowania kolejnych dziesięć agrofagów, a w latach
1976-1979 następnych sześć. Rok 1980 był rokiem, w którym do oceny szkodliwo-
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ści włączono największą liczbę agrofagów – szesnaście. Od 1996 roku lista agrofagów corocznie aktualizowana była początkowo przez PIOR, a obecnie przez PIORiN i dla przykładu w roku 2014 wynosiła 41 agrofagów. Na przestrzeni ostatnich
24 lat, tj. w latach 1991–2014 monitorowanie dotyczyło 36 agrofagów, w tym zarazy
ziemniaka na ziemniaku (od 1962 r.) i stonki ziemniaczanej (od 1964), a w przypadku owocnicy jabłkowej monitorowanie prowadzone było przez ostatnie 19 lat,
nasionnicy trześniówki – od 15 lat, fuzarioz na pszenicy ozimej i kukurydzy oraz
brunatnej zgnilizny drzew pestkowych na śliwie, czereśni i wiśni – od 7 lat.
Wyniki uzyskiwane są w formie:
 tabel – z procentami szkodliwości agrofagów dla delegatur, województw
i Polski, które porównywane są do wyników obserwacji, analogicznie przeprowadzonych w poprzednim roku.
Tabela 1
Wybrane, ważne gospodarczo agrofagi, występujące na pszenicy
ozimej – szkodliwość średnia w województwie i w Polsce w roku 2014
Pszenica ozima
Województwo

Mączniak prawdziwy
zbóż i traw

Rdza
brunatna

Łamliwość
źdźbła zbóż

Średni % porażonych źdźbeł

Septorioza
plew pszenicy

Skrzypionki

Średni %
porażonych
kłosów

Średni %
uszkodzonych
źdźbeł

1. dolnośląskie

12,3

5,2

4,2

7,3

10,2

2. kujawsko-pomorskie

22,3

6,3

4,8

11,0

9,6

3. lubelskie

12,7

12,1

3,6

6,8

6,4

4. lubuskie

7,2

3,2

2,7

3,7

3,2

5. łódzkie

14,5

11,5

–

–

7,6

6. małopolskie

9,0

11,2

3,0

12,1

10,0

7. mazowiecki

7,9

6,3

2,9

3,9

4,1

8. opolskie

8,8

5,1

3,6

6,8

2,9

10,8

9,5

4,0

12,2

5,6

10. podlaskie

6,5

1,6

2,1

4,9

4,3

11. pomorskie

14,4

2,1

2,2

3,2

6,2

12. śląskie

17,8

6,7

5,0

9,8

11,2

7,3

11,9

1,0

32,0

7,3

14. warmińsko-mazurskie

19,0

5,5

6,1

14,5

10,7

15. wielkopolskie

11,2

4,5

4,8

5,4

6,4

9,3

2,5

2,7

4,8

4,7

11,9

6,5

3,5

9,2

6,9

9. podkarpackie

13. świętokrzyskie

16. zachodnio-pomorskie
17. Polska

Źródło: Baza Agro-Gis na podstawie danych PIORIN.
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map – obrazujących rejonizację nasilenia występowania (na mapach przedstawiane są średnie procenty szkodliwości poszczególnych agrofagów dla
województw lub ich delegatur),
Mapa 1
Średni w województwach procent uszkodzonych roślin ziemniaka
przez stonkę ziemniaczaną w roku 2014

Źródło: Dane z bazy Agro Gis Zakładu Metod Prognozowania i Ekonomiki
Ochrony Roślin IOR- PIB.


wykresów – na których przedstawiana jest średnia dla Polski szkodliwość
w poszczególnych latach, począwszy od roku 1991 lub od roku rozpoczęcia
monitorowania danego agrofaga do ostatniego roku, w którym uzyskano
dane, aktualnie jest nim rok 2014.
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Wykres 1
Średni dla Polski procent porażonych roślin buraka cukrowego
przez chwościk buraka Cercospora beticola Sacc. 1991-2014

Wartości uzyskane każdego roku z monitorowania szkodliwości agrofagów
służą nie tylko długofalowemu porównywaniu w odniesieniu do Polski (wykresy), także porównaniu w stosunku do roku poprzedniego. Dla przykładu w roku
2014 zwiększenie nasilenia występowania agrofagów średnio dla Polski, w porównaniu z wynikami uzyskanymi w roku 2013, stwierdzono w przypadku: Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx et Olivier, Haplodiplosis equestris Wagn. – na
pszenicy, Fusarium spp., Oscinella frit L. i Oscinella puzilla Meig., Ostrinia nubilalis Hbn. – na kukurydzy, Cercospora beticola Sacc., Aphis fabae Scop. – na buraku cukrowym, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, Peronospora destructor
(Berk.) Fr., Pieris brassicae L. – na warzywach oraz Venturia inaequalis (Cooke)
Aderh., Anthonomus pomorum L., Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Honey, Rhagoletis cerasi L.. – w sadach.
Takie porównanie w stosunku do roku poprzedniego – mapa ze stosownym
opisem, uwzględniającym miejscowości, w których lokalnie odnotowana została
szkodliwość maksymalna zostanie przedstawione na przykładzie parcha jabłoni.
W roku 2014 nastąpiło zwiększenie się nasilenia występowania parcha jabłoni
w porównaniu do wyników obserwacji przeprowadzonych w roku 2013. Średnio
w skali kraju stwierdzono 12,1% porażonych liści (w roku 2013 – 8,5%) i 7,7%
porażonych owoców (w roku 2013 – 5,4) (Wykres 2 i 3).
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Wykres 2
Średni dla Polski procent porażonych liści jabłoni przez parch jabłoni
– Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. 1991-2014

Wykres 3
Średni dla Polski procent porażonych owoców jabłoni przez parch jabłoni
– Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. 1991-2014
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Najwięcej porażonych liści przez parch jabłoni stwierdzono średnio w województwach: łódzkim – 28,0% (lokalnie Łódź – 40,0% i Tomaszów Mazowiecki
– 60,0%), podkarpackim – 24,6% (lokalnie Przemyśl – 90,0%, Ropczyce – 40,0%).
świętokrzyskim – 17,3% (lokalnie Końskie – 55,0%).
Większą szkodliwość obserwowano na terenach takich województw, jak: kujawsko-pomorskie, gdzie stwierdzono średnio 11,3% porażonych liści (lokalnie
Świecie – 54,0%, Rypin – 20,0%, Chełmno – 25,0%, Brodnica – 18,0%), śląskie
– 11,3% (lokalnie Częstochowa – 50,0%), podlaskie – 11,0% (lokalnie Białystok –
50,0%, Hajnówka – 24,0%), dolnośląskie – 9,7% (lokalnie Środa Śląska –70,0%).
Średnio najmniej porażonych liści jabłoni stwierdzono w województwach: lubelskim – 6,9% (lokalnie Zamość – 20,0%, Kraśnik – 18,0%), wielkopolskim –
6,0%, małopolskim – 5,5% (lokalnie Tarnów – 25,0%) oraz mazowieckim – 1,9%
(Mapa 2).
Natomiast rejony, w których porażenie owoców spowodowane przez parch
jabłoni było średnio największe to tereny województw: dolnośląskiego – 18,0%
(lokalnie: Wrocław – 80,0%, Środa Śląska – 30,0%,), lubuskiego – średnio 17,0%
(lokalnie Nowa Sól – 28,0%), łódzkiego – 15,7% (lokalnie Tomaszów Mazowiecki
– 50,0%), podkarpackiego – 9,0% (lokalnie Przemyśl – 25,0%).
Ponadto znaczne szkody spowodował parch jabłoni w województwach: podlaskim, gdzie porażenie średnio wynosiło 7,0% owoców (lokalnie Białystok – 40,0%,
Hajnówka – 18,0%), śląskim – 6,2% (lokalnie Częstochowa – 40,0%), lubelskim
– 5,3% (lokalnie Zamość – 23,0%), świętokrzyskim – 5,2% (lokalnie Końskie –
32,0%), wielkopolskim – średnio 4,7% (lokalnie Konin – – 30,0%), kujawsko-pomorskim – 4,3% (lokalnie Świecie – 40,0%, Toruń – 10,0%) i mazowieckim
– średnio 4,3% (lokalnie: Ostrów Mazowiecki – 19,0%, Radom – 70,0%).
Najmniejsze nasilenie choroby odnotowano w województwach: pomorskim –
2,0 % porażonych owoców oraz małopolskim – 1,4% (Mapa 3).
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Procent porażonych liści jabłoni przez parch jabłoni
– Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. 2014

Mapa 2

Źródło: Dane z bazy Agro Gis Zakładu Metod Prognozowania i Ekonomiki
Ochrony Roślin IOR – PIB.

Procent porażonych owoców jabłoni przez parch jabłoni
– Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. 2014

Źródło: Dane z bazy Agro Gis Zakładu Metod Prognozowania i Ekonomiki
Ochrony Roślin IOR – PIB.

Mapa 3
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4. Wnioski
1. Coroczne monitorowanie szkodliwości agrofagów jest ważnym elementem
integrowanej ochrony roślin, ponieważ jest źródłem wiedzy o aktualnej zdrowotności roślin uprawnych w Polsce, umożliwia śledzenie zmian w nasileniu
szkodliwości, rejonizacji i zasięgu występowania agrofagów roślin uprawnych,
określenie ich znaczenia gospodarczego, jest pomocne w prognozowaniu długoterminowym.
2. Powołując się na utworzoną w IOR – PIB bazę danych można sprecyzować
następujące wnioski:
 w ostatnim 10-leciu obserwowano zwiększanie się średniej dla Polski szkodliwości w przypadku takich agrofagów, jak: Phaeosphaeria nodorum (Müller), Haplodiplosis equestris Wagn. – na pszenicy ozimej, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary – na ziemniaku, Cercospora beticola Sacc. – na buraku
cukrowym, Leptosphaeria spp., Ceutorhynchus assimilis Payk. i Dasyneura
brassicae Winn. – na rzepaku ozimym, Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Sm. et B.) Young., Chamaepsila rosae Fabr. – na warzywach, Venturia inaequalis (Cooke) Aderh., Hoplocampa spp., Botrytinia fuckeliana (De
Bary) Whetzel. – w sadach.
 w przypadku wielu agrofagów ich średnia szkodliwość w skali kraju w ostatnim 10-leciu plasowała się poniżej średniej z wielolecia (1991–2014), ale
były takie lata, w których odnotowano szkody wyższe od średniej wieloletniej i odnosi się to do: Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici (Erikss.)
C.O. Johnson (2010), Fusarium spp. – monitorowane od roku 2008 (2009
i 2013), Sitobion avenae F. (2009), Haplodiplosis equestris Wagn. (2011) –
na pszenicy ozimej, Fusarium spp. (2010, 2014), Ostrinia nubilalis Hbn.
(2006, 2008, 2009, 2014) – na kukurydzy, Phytophthora infestans (Mont.)
de Bary (2009) – na ziemniaku, Cercospora beticola Sacc. (2007–2014), Pegomyia hyoscyami Panz. (2006, 2012), Aphis fabae Scop. (2008) – na buraku
cukrowym, Leptosphaeria spp. (2010, 2013), Ceutorhynchus assimilis Payk.
(2011) i Dasyneura brassicae Winn. (2009–2013) – na rzepaku ozimym,
Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Sm. et B.) Young (2006, 2011, 2013),
Chamaepsila rosae Fabr. (2013) – na warzywach, Monilinia laxa (Aderh. et
Ruhl.) Honey. – monitorowana od roku 2008 (2014) – na śliwach, (2013) –
na czereśni, Rhagoletis cerasi L. (2010) – na wiśni i czereśni oraz Botrytinia
fuckeliana (De Bary) Whetzel. (2010) – na truskawce.
 mimo tego, że uszkodzenia wyrządzane przez niektóre agrofagi od roku
2005 średnio w Polsce plasują się poniżej obliczonych wartości średnich
wieloletnich (1991–2014), to nadal stanowią duże zagrożenie dla roślin
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żywicielskich, a dotyczy to:
– Blumeria graminis DC – który od roku 2005 porażał około 12,0–22,0%
źdźbeł pszenicy ozimej (średnia wieloletnia – 22,8%),
– Oulema spp., które od 2005 roku uszkadzały około 6,0–8,0% źdźbeł pszenicy ozimej (średnia wieloletnia – 8,9%),
– Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, która od 2005 roku porażała około 20,0–40,0% roślin ziemniaka (średnia wieloletnia – 43,2%),
– Meligethes aeneus F., który od roku 2005 uszkadzał około 6,0–10,0% pąków kwiatowych rzepaku ozimego (średnia wieloletnia – 10,9%),
– Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostovzev – który od roku
2005 porażał około 10,0–29,0% roślin ogórka (średnia wieloletnia –
29,3%),
– Venturia inaequalis (Cooke) Aderh., który od roku 2005 porażał 5,0–
10,0% owoców (średnia wieloletnia – 12,1%).
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STRESZCZENIE

Coroczne monitorowanie szkodliwości agrofagów jest ważnym elementem integrowanej ochrony roślin, ponieważ jest źródłem wiedzy o aktualnej zdrowotności roślin uprawnych w Polsce. Umożliwia śledzenie zmian w nasileniu szkodliwości, rejonizacji i zasięgu
występowania agrofagów roślin uprawnych, określenie ich znaczenia gospodarczego, jest
pomocne w prognozowaniu długoterminowym. Wszystkie obserwacje, dotyczące ogólnokrajowego monitorowania oceny szkodliwości agrofagów roślin uprawnych, aktualnie
wykonywane są przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(PIORiN) i przekazywane późną jesienią w formie raportów do Zakładu Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego
Instytutu Badawczego (IOR – PIB) w Poznaniu, gdzie tworzona jest jedyna w kraju baza danych AGRO GIS, na podstawie której corocznie opracowywany jest stan fitosanitarny roślin
uprawnych w kraju.
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KAMILA ROIK, BEATA WIELKOPOLAN
THE ROLE OF EVERY YEAR EVALUATION OF DAMAGES OF MAIN CROPS CAUSED BY
THE MOST IMPORTANT AGROPHAGES IN POLAND ON THE BASE OF NATIONWIDE
MONITORING
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SUM M A RY

Every year monitoring of agrophages harmfulness is an important element of integrated
control and gives information about phytosanitary state of agricultural plants in Poland.
Such information are the base of the evaluation the tendency of pests and diseases spread as
well as their economic value and helpful in long-term prognosis. Pest/diseases monitoring
is provided by Plant Protection and Seed Health Inspection Service, results, as a reports,
from monitoring are sent in late autumn to the Plant Protection Institute – national research
institute (PPI – NRI) at the Department of Pests Methods Forecasting and Economy of Plant
Control. At the Department the only base AGRO GIS in the country is created and then the
every year phytosanitary state of agricultural plants in Poland is developed.
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Jednostkami doradztwa rolniczego w myśl Ustawy z dnia 22 października
2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego są:
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu,
 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podległych właściwemu zarządowi województwa.
Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wojewódzkich jest prowadzenie
doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi,
rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej
gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Realizacja zadań poszczególnych ośrodków doradztwa rolniczego na terytorium
całego kraju, odbywa się poprzez struktury organizacyjne i regulaminy ustalane
przez dyrektora i zatwierdzane przez właściwy miejscowo zarząd województwa.
Centrum Doradztwa Rolniczego prowadzi analizy zatrudnienia w ODR od
ponad dwudziestu lat. Celem tych analiz było monitorowanie zmian, i ich wpływ
na organizację i stan zatrudnienia w jednostkach doradczych.
Podstawą tej analizy były odpowiedzi ankietowe otrzymane w końcu czerwca
2015 roku, ze wszystkich (16) ośrodków doradztwa rolniczego. W artykule uzu-
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pełniono również wyniki analiz przeprowadzonych w podobnym zakresie w latach wcześniejszych.
W jednostkach doradztwa rolniczego, w połowie 2015 roku zatrudnionych
było prawie 4400 osób, w tym niespełna 200 osób to pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Oddziałów Centrum (tabela 1).
Tabela 1
Zatrudnienie w jednostkach doradztwa rolniczego – stan na
30 czerwca 2015 roku
Jednostka doradcza

Liczba osób

Centrum Doradztwa Rolniczego

183

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

4 202

Ogółem

4 385

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR i CDR.

Ze względu na odmienną strukturę organizacyjną i zadania realizowane przez
Centrum Doradztwa Rolniczego, dalsza część analizy dotyczyć będzie tylko wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Informacje o zatrudnieniu w ośrodkach doradztwa rolniczego, gromadzone
w Centrum Doradztwa Rolniczego i publikowane w „Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego” sięgają początku lat dziewięćdziesiątych [Pabich 1998, 2003, 2005,
2007, 2010, 2012]. W ciągu kilkunastu lat analizy zmian można zauważyć nieznaczną tendencję spadkową liczby zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Po roku 2003 zatrudnienie osiąga pewną stabilizację i wynosi od ok. 5 300
do 5 400 osób (tabela 2).
Tabela 2
Zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego
w latach 1992-2015 (liczba osób)
Rok

Ogółem zatrudnionych

w tym: kadra
kierownicza i doradcza

1992

5 846

4 579

1996

5 700

4 700

1998

5 630

4 620

2003

5 315

4 362

2005

5 426

4 510

2007

5 354

4 410

2010

4 603

3 777

2012

4 490

3 772

2015

4 202

3 549

Źródło: Opracowanie własne [Pabich 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012].
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Znaczny spadek zatrudnienia (ok.14 %) ma miejsce w okresie od połowy
2007 do 2010 roku i dotyczy wszystkich wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego. Po roku 2010 liczba zatrudnionych ogółem wykazuje stałą tendencję
spadkową. W latach 1992 – 2015 liczba zatrudnionych ogółem zmniejszyła się
o ponad 1600 osób, w tym w przypadku kadry kierowniczej i doradczej o ponad
1000 osób. Tempo spadku zatrudnienia jest większe wśród kadry kierowniczej
i doradczej i wynosi średnio w roku w latach 2012-2015 ok. 76 osób rocznie
(tabela 3).
Tabela 3
Średnioroczny spadek zatrudnienia w ośrodkach doradztwa rolniczego
(liczba osób)
Lata

Ogółem zatrudnionych

w tym: kadra
kierownicza i doradcza

1992 - 2015

71

44

2010 - 2015

80

46

2012 - 2015

96

74

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ODR.

W okresie tym zmalała również liczba gospodarstw. Według danych GUS
w 2014 roku było 1 381 645 gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha posiadających grunty. („Liczba gospodarstw posiadających grunty” – GUS Użytkowanie
gruntów i struktura zasiewów w 2014 roku).
Podział administracyjny kraju na województwa różnej wielkości, o różnym
poziomie rozwoju rolnictwa i rozdrobnieniu gospodarstw ma odzwierciedlenie
w liczbie zatrudnionych i liczbie terenowych zespołów doradczych. W najmniejszym ośrodku (opolski) zatrudnionych jest 121 osób, największy (mazowiecki)
liczy 561 zatrudnionych. W poszczególnych przedziałach liczbowych, wg liczby
zatrudnienia, mieszczą się:
 do 200 osób – Łosiów. Kalsk, Częstochowa, Olsztyn, Barzkowice
 201 do 300 osób – Modliszewice, Gdańsk, Karniowice Szepietowo, Minikowo, Bratoszewice, Wrocław
 301 do 400 osób – Boguchwała, Końskowola
 powyżej 401 osób – Poznań, Warszawa.
W strukturze ośrodków, dziewięć posiada trójstopniową organizację: centrala
– oddział - zespół doradczy, i nie ma to związku z liczbą zatrudnionych. W pozostałych województwach: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie i wielkopolskie, występuje dwustopniowa organizacja: centrala
- zespół doradczy. Uproszczoną strukturę organizacyjną w tym roku wykazał Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
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Bezpośredni związek z wielkością województwa i liczbą zatrudnionych ma liczba terenowych zespołów doradczych. W sumie jest ich obecnie 311, o jeden więcej niż w roku 2012, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w Końskowoli.
Dwa najmniejsze ośrodki w Łosiowie i Kalsku mają ich po 11, zaś największe
w Poznaniu i Warszawie, odpowiednio po 31 i 37 zespołów doradczych w terenie.
Zatrudnionych w ośrodku doradztwa rolniczego można ująć w trzech grupach
(tabela 4):
 kadra kierownicza: dyrektor, z-cy dyrektora, dyrektorzy oddziałów, kierownicy komórek organizacyjnych (działów), zespołów doradczych w powiatach, centrów (np. ogrodniczych, wystawienniczych), zespołów i sekcji,
 specjaliści i doradcy centrali i terenowych zespołów doradczych,
 pozostali: pracownicy działów administracyjno-gospodarczych, księgowości, kadr i organizacji pracy, stanowisk BHP, obsługi prawnej, audytu wewnętrznego itp.
Tabela 4
Zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego wg grup stanowisk
w 2015 roku
Grupy stanowisk

Liczba osób

Kadra kierownicza

565

Specjaliści i doradcy Centrali

753

Specjaliści i doradcy TZD

2 231

Pozostali

653

Ogółem

4 202

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Specjaliści i doradcy Centrali i Powiatowych Zespołów Doradczych (PZD),
stanowią ponad 70% ogółu zatrudnionych. Na przestrzeni lat procentowy udział
tej grupy w stosunku do ogółu nie zmienia się (tabela 5).
Do roku 2007 liczba doradców i specjalistów była dość stabilna i kształtowała
się na poziomie 3900 do 4000 osób. Znaczny spadek zatrudnienia w tej grupie
do ok. 3200 osób, miał miejsce w roku 2010 i utrzymywał się na tym samym poziomie do 2012 roku. W bieżących zestawieniach liczba doradców i specjalistów
wynosi poniżej 3000 osób.
W roku 2012 prawie 56% zatrudnionych stanowiły kobiety, w roku 2015 jest
ich ponad 57%. Przewaga kobiet występuje w większości grup stanowisk poza
kadrą kierowniczą, gdzie jest stosunek wyrównany po 50% (tabela 6). Najwięcej
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kobiet (61%) zatrudnionych jest w centrali ośrodka. Zawód doradcy rolniczego
powoli feminizuje się, głównie w centralach ośrodków, zlokalizowanych na ogół
w większych miejscowościach. W terenie liczba kobiet przeważa, ale stan ten
utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2012 roku i wynosi ok. 58%.
Tabela 5
Zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego w latach 2003-2015
wg grup stanowisk (funkcji)
Stanowisko
(funkcja)
Kadra kierownicza
Specjaliści i doradcy
Pozostali
Ogółem
*bez

Zatrudnienie w latach (liczba osób)
2003

2005

2007

2010

2012

2015

322*

601

520

585

570

565

4 040

3 909

3 890

3 192

3 202

2 984

953

916

944

826

718

653

5 315

5 426

5 354

4 603

4 490

4 202

kierowników terenowych zespołów doradczych, uwzględniono w grupie specjaliści i doradcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Tabela 6
Procentowy udział kobiet i mężczyzn zatrudnionych w ośrodkach
doradztwa rolniczego w 2015 roku wg grup stanowisk
Stanowisko (funkcja)

Liczba
osób

Procentowy udział
Kobiet

Mężczyzn

Kadra kierownicza

565

50

50

Specjaliści i doradcy centrali

753

61

39

Doradcy terenowych zespołów doradczych

2 231

58

42

Ogółem

3 549

x

x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

W działach przedsiębiorczości i WGD oraz metodyki doradztwa i szkoleń kobiety stanowią odpowiednio 79 i 77%. Największy udział mężczyzn (78%) występuje w dziale zastosowań teleinformatyki.
Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z 2004 roku i jej rozporządzenia wyznaczały ogólne ramy funkcjonowania doradztwa i próby ujednolicenia
struktury organizacyjnej ośrodków. Obecnie szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych ośrodka doradztwa oraz zakres ich zadań określa
regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez właściwy
miejscowo zarząd województwa. Komórki organizacyjne funkcjonujące w ośrodku doradztwa przedstawiono w tabeli 7.
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Tabela 7
Specjaliści i doradcy centrali ośrodków doradztwa rolniczego wg działów
i wykształcenia w 2015 roku, (liczba osób)
Dział

Wykształcenie

Ogółem

średnie

wyższe

21

228

249

Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki

6

117

123

Ekonomiki

5

97

102

Rozwoju Obszarów Wiejskich

0

41

41

30

113

143

4

17

21

10

41

51

2

21

23

78

675

753

Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakościowych i Doświadczalnictwa

Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Wydawnictw
Zastosowań Teleinformatyki
pozostałe
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

W praktyce w strukturze organizacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego
można zauważyć pewne różnice. Odstępstwa najczęściej dotyczą większej liczby działów i innych zakresów działania. Najczęściej dotyczy to: Działu Metodyki
Doradztwa i wyłączenia z niego wydawnictw w Dział Informacji i Wydawnictw,
utworzenia samodzielnego Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, WGD i Ekologii i Ochrony Środowiska. W działach najczęściej występują stanowiska ds., rzadziej zespoły i sekcje.
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, największy w strukturze działowej ośrodka (249 osób). W jego obrębie,
w trzech ośrodkach, utworzono sekcje np. technologii produkcji rolnej, rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska i cross compliance. W pozostałych
funkcjonują stanowiska ds. Liczba osób w dziale w poszczególnych ośrodkach
w dziale od kilku (6) do kilkudziesięciu (41) świadczy o dużej specjalizacji świadczonych usług. Nowe stanowiska dotyczą odnawialnych źródeł energii, standardów jakościowych i w większym stopniu programów rolnośrodowiskowych. Do
tego Działu przyporządkowane są laboratoria (6 ośrodków) i pola doświadczalne
(6 ośrodków).
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, często rozszerzony o Rozwój Obszarów Wiejskich lub bez WGD, funkcjonującego jako samodzielny Dział. W dwóch przypadkach utworzono sekcje,
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w pozostałych występują stanowiska ds. Nowe stanowiska dotyczą: aktywizacji
środowiska, aktywizacji społeczno-zawodowej, porad prawnych, dziedzictwa kulturowego, projektów krajowych i zagranicznych.
Dział Ekonomiki, bardziej jednolity w strukturze, czasami uzupełniony w nazwie o przedsiębiorczość. Z aktualnych obszarów działania można wymienić:
ubezpieczenia w rolnictwie i bankowość, restrukturyzację gospodarstw i podatki.
W ślad za tym utworzono odpowiadające tym obszarom stanowiska ds.
Dział Zastosowań Teleinformatyki, liczący ponad 50 osób, nie występuje
w strukturze wszystkich ośrodków, a zatrudnione osoby zajmują się administracją
sieci, informatyką i sekcją FADN.
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, jeden z podstawowych
działów w strukturze ośrodka, w tym zakresie działania występuje w 12 województwach. W trzech województwach występuje jako Dział Metodyki Doradztwa
i Szkoleń, w jednym pod nazwą Dział Edukacji i Informacji. W tych przypadkach
informacja i wydawnictwa związane z działalnością poligraficzną funkcjonują
jako odrębne Działy.
W strukturze organizacyjnej ośrodków doradztwa rolniczego funkcjonują
również zespoły. Określane jako rejonowy lub terenowy zespół doradców, działają najczęściej w granicach powiatu. Jest ich obecnie 311, najwięcej w województwie mazowieckim i wielkopolskim, odpowiednio 37 i 31, najmniej w lubuskim
i opolskim po 11. Największe ośrodki zatrudniają po ok. 300 doradców w terenie,
najmniejsze ok. 60 osób. Terenowy Zespół Doradztwa stanowią najczęściej kierownik i doradcy (rolniczy, ogólnorolni, rolni, produkcji i ekonomiki), taki podział wykazano w 6 ośrodkach. W pozostałych występuje specjalizacja doradców
(tabela 8).
Największą grupę (70%) wśród doradców terenowych zespołów doradczych
stanowią doradcy ogólnorolni. Pozostałe specjalności są najczęściej odwzorowaniem struktury centrali.
Kadra kierownicza i doradcza zatrudniona w ośrodkach doradztwa rolniczego
w większości, ponad 88%, posiada wykształcenie wyższe (tabela 9).
Najwięcej osób z wyższym wykształceniem (98%) występuje wśród kadry kierowniczej, nieco mniej (89%) wśród kadry doradczej centrali, a 84% wśród doradców terenowych zespołów doradczych.
Generalnie od momentu prowadzenia analiz dotyczących zatrudnienia i wykształcenia kadry doradczej, rośnie udział pracowników z wykształceniem wyższym, osiągając w 2015 roku najwyższy poziom (tabela 10).
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Tabela 8
Struktura grup stanowisk i wykształcenie doradców terenowych zespołów
doradczych w 2015 roku (liczba osób)
Grupy stanowisk

Wykształcenie

Ogółem

średnie

wyższe

256

1 317

1 573

Produkcji roślinnej

20

108

128

Produkcji zwierzęcej

12

102

114

1

16

17

26

78

104

Ekonomiki i PROW

7

87

94

Ekologii i ochrony środowiska

1

71

72

Przedsiębiorczości, programów i projektów,
Rozwoju Obszarów Wiejskich,

1

39

40

Szkolenia, reorientacji zawodowej,
zabezpieczenia funkcji zespołu

14

29

43

Pracownicy administracyjni, doświadczalnictwo

20

26

46

358

1 873

2 231

Doradcy, (doradcy ogólnorolni, rolni, rolniczy
produkcji i ekonomiki)

Ogrodnictwa
WGD i przedsiębiorczości, agroturystyki, produktu
regionalnego

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Tabela 9
Wykształcenie kadry kierowniczej, specjalistów i doradców ośrodków
doradztwa rolniczego w 2015 r.
Wykształcenie
Komórka organizacyjna

Liczba osób

Średnie
(liczba osób)

Wyższe
(liczba osób)

Kadra kierownicza (w tym kierownicy PZD)

565

10

555

Specjaliści i doradcy centrali

753

78

675

Specjaliści i doradcy terenowych zespołów doradczych

2 231

358

1 873

Ogółem

3 549

446

3 103

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.
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Tabela 10
Wykształcenie specjalistów i doradców ośrodków doradztwa rolniczego
(bez kadry kierowniczej), w latach 2001-2015
Wykształcenie (w %)

Lata

Liczba osób

2001

3 339

31

69

2003

4 040

30

70

2005

3 909

27

73

2007

3 890

24

76

2010

3 192

20

80

2012

3 202

17

83

2015

2 984

15

85

średnie

wyższe

Źródło: Opracowanie własne
[Pabich 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012,2015] na podstawie danych ODR.

Od roku 2001 liczba specjalistów i doradców wykazuje tendencję spadkową,
wzrasta natomiast poziom ich wykształcenia.
W roku 2015 po raz pierwszy w naszych ankietach zapytaliśmy o wiek kadry
doradczej. Zebrane informacje dotyczyły kategorii do 30 lat, pośredniej 31-50
i powyżej 50 lat (tabela 11).
Tabela 11
Kadra kierownicza i doradcza ośrodków doradztwa rolniczego
wg wieku w 2015 roku
Przedziały wiekowe
Komórka organizacyjna

Liczba osób

do 30 lat
(w %)

31-50 lat
(w %)

powyżej 51 lat
(w %)

Kadra kierownicza, specjaliści i doradcy
centrali i oddziałów

1 007

8

42

50

Kierownicy, specjaliści i doradcy
terenowych zespołów doradczych

2 542

6

41

53

Ogółem

3 549

6,5

41

52.5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

Ponad połowa (52,5%) kadry kierowniczej i doradczej jest w wieku powyżej
51 lat. Z tych kadr nieco więcej osób w tym przedziale wiekowym (53 %) jest
wśród kierowników i doradców terenowych zespołów doradczych. Najmniej (6%)
młodych osób do 30 lat, zatrudnionych jest w terenowych zespołach doradczych.
W poszczególnych ośrodkach doradztwa rolniczego największy odsetek (9 do
11%) osób młodych do lat 30 zatrudnionych jest w opolskim, śląskim, kujawsko-
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-pomorskim i mazowieckim. Odpowiednio największy odsetek (62 do 72%) osób
powyżej 51 roku życia występuje w województwie podkarpackim, małopolskim
i lubuskim.
W posumowaniu można stwierdzić, że zmiany w doradztwie na przestrzeni
kilkunastu lat dotyczą zmniejszania liczby zatrudnionych i wzrostu poziomu wykształcenia doradców. Wzrost poziomu wykształcenia doradców powinien korzystnie wpływać na jakość świadczonych usług, a wiek zatrudnionych powinien
świadczyć o dużym doświadczeniu w pracy zawodowej.
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ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 1/2016

JAN BOCZEK*, STEFAN PRUSZYŃSKI** 1
* Katedra Entomologii Stosowanej SGGW, Warszawa
** Emerytowany profesor IOR – PIB

KARACZANY, INNE OWADY ORAZ ROZTOCZE
JAKO ŹRÓDŁA ALERGENÓW
Nadesłany: 11.06.2015

Zaakceptowany do druku: 15.12.2015

1. Wstęp
Uczulenia, czyli różnego rodzaju schorzenia będące konsekwencją zetknięcia się
człowieka z alergenem (substancją, która to uczulenie wywołuje) stały się bardzo częstym zagrożeniem dla zdrowia wielu ludzi. Wzrasta też liczba substancji
powodujących uczulenia. Mogą to być leki, niektóre owoce, pyłek roślinny czy
przetrwalniki określonych rodzajów grzybów. Informacje o pyleniu traw czy niektórych drzew i krzewów, a także okresu pojawu zarodników grzybów z rodzaju
Alternaria i Cladosporium są podawane bezpośrednio po telewizyjnej prognozie
pogody.
Poszukując źródeł pochodzenia alergenów mniej uwagi poświęca się żyjącym
w otoczeniu człowieka owadom i roztoczom, a właśnie one mogą powodować
dużą liczbę uczuleń.

2. Karaczany
Karaczany (Blattidae) są jednymi z najstarszych zwierząt żyjących na kuli ziemskiej i w prawie niezmienionej formie żyją na ziemi około 300 milionów lat. Na
kuli ziemskiej opisano ponad 3500 gatunków karaczanów z czego w USA 31 gatunków, a w Polsce 12 gatunków. Około 50 gatunków żyje w powiązaniu z budynkami mieszkalnymi. Karaczany maja niepełny cykl rozwojowy i kolejne stadia
1 Wkład pracy: Jan. Boczek – 70%, Stefan Pruszyński – 30%.
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rozwojowe karaczanów są mniejsze i bez skrzydeł, ale podobne do postaci dorosłych. W rozwoju występują trzy stadia: jajo, nimfa i owad dorosły. Jaja składane
są w torebkach po kilkanaście sztuk, tzw. ooteki i zwykle przyklejane do podłoża.
Rozwój pokolenia trwa nawet ponad 2 lata. Średnio potomstwo samicy w roku
to kilkaset sztuk. Samica żyje ponad rok. Karaczany mogą żyć bez wody miesiąc,
a bez pożywienia do 3 miesięcy. Przeżywają również przymrozki.
Karaczany żyją w miejscach zacienionych, wilgotnych, unikają światła. Rozmnażanie następuje we wszelkich zakamarkach ścian, zsypów, kuchni, łazienek.
Żywią się bardzo różnym pokarmem, zjadając wszelkie materiały organiczne zanieczyszczają je. Produkty i pomieszczenia z karaczanami przyjmują charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.
Na swoim ciele przenoszą liczne patogeniczne dla ludzi bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, robaki i nimi infekują pożywienie, co prowadzi do jego zatrucia.
Spożywanie takich produktów jest przyczyną biegunek i schorzeń przewodu pokarmowego.

3. Alergeny karaczanów
Karaczany produkują silne alergeny, które u osób wrażliwych mogą wywoływać
różnorakie schorzenia. Są to: katar, kaszel, astma, zapalenie spojówek i wszelkiego
rodzaju schorzenia skórne. Kilkanaście do 37% osób w Europie jest wrażliwych
i reaguje na alergeny karaczanów. Każdy gatunek owada czy roztocza produkuje
inny zestaw alergenów. U karaczana prusaka wyróżniono 6 różnych białkowych
alergenów, a u karaczana amerykańskiego 45, obecnych w kale, na powierzchni
ciała i w ślinie. Niektóre z nich były homologami tych alergenów produkowanych przez rozkruszki, inne owady i krewetki. Alergeny obecne w kale są szczególnie aktywne w wywoływaniu schorzeń dróg oddechowych. W domach w USA
najwyższy poziom alergenów notowano zwykle w kuchni. Obecność alergenów
stwierdzano prawie zawsze w szkołach, a także w niektórych kupionych produktach jak mąka, czy kasze [Arlian 2002; Anonymus 2012].
W Polsce dominują dwa gatunki karaczanów: prusak (Blattella germanica)
i wschodni (Blatta orientalis). Niekiedy bywa zawlekany także większy, karaczan
amerykański (Periplaneta americana), o wyższych wymaganiach odnośnie temperatury.
Alergeny znajdują się nie tylko na żywych owadach, ale także na wylinkach,
osłonkach ooteki i w kale. Alergeny z kału są bardzo niebezpieczne i u osób wrażliwych wywołują silne reakcje układu oddechowego. Pojedynczy karaczan pozostawia w pokoju w pyle domowym, lub zanieczyszczonym pożywieniu wystarczająco dużą ilość alergenu, aby wywołać reakcję alergiczną. Jedynie pod łóżkami jest

112

Jan Boczek, Stefan Pruszyński

zwykle więcej alergenów pochodzących od rozkruszków. Alergeny karaczanów,
substancje białkowe, mają te same własności, co alergeny rozkruszków. Alergen
prusaka, tropomyosin, ma w 91% te same wiązania aminokwasowe, co inne gatunki, ale tylko w 50% takie jak alergeny kręgowców.

4. Schorzenia związane z alergenami karaczanów
Karaczany mogą wywoływać symptomy astmy, kataru, zapalenia spojówek i skóry. Znane są także przypadki uwrażliwiania się na alergeny karaczanów osób, które wcześniej nie były alergikami. Wśród alergików bywają osoby reagujące tylko
na alergeny karaczanów. Zwykle schorzenia alergiczne potęgują się zimą.
Symptomy alergii częściej występują wśród dzieci w miastach, zwłaszcza jeśli
pomieszczenia mieszkalne nie są utrzymane w czystości. Pierwsze objawy uczulenia to przeważnie spazm i astma [Lee i in. 2001; Taksey i Craig 2001]. Objawy
te mogą wystąpić już u dzieci w wieku 3 miesięcy i mogą wynikać z alergenów
obecnych w zanieczyszczonej żywności lub w powietrzu pomieszczenia, w którym żyją karaczany. W USA ustalono minimalny poziom alergenów karaczana
prusaka, przy którym obserwowano pierwsze objawy schorzenia. Było to 2 U/g,
a przy 8 U/g występowały już wyraźne astmatyczne schorzenia. Objawy schorzeń
wywołanych przez karaczany stwierdza się na całym świecie [Anonymus 2012].
W Europie, jak się wydaje na podstawie dotychczasowych testów, symptomy
alergii wywołane przez alergeny karaczanów obserwuje się rzadziej, niż w USA.
We Włoszech, Norwegii, Hiszpanii, Estonii kilka do kilkunastu procent wrażliwych osób reagowało na alergeny karaczana prusaka. W Hiszpanii reakcja na
alergeny na wolnym powietrzu powodowana przez pyłki była silniejsza, niż w pomieszczeniach, gdzie jednak najsilniejsza była na karaczany. Dane te dotyczyły
głównie dzieci w szkołach [Sastre i in. 1996]. W Meksyku schorzenia skórne wywołane przez alergeny karaczanów były mniejsze w porównaniu do powodowanych przez rozkruszki [Galvan i in. 2008].
Stelmach i in. [2002] badali wrażliwość 160 polskich dzieci na różne alergeny. Stwierdzili, że najczęściej dzieci reagowały na alergeny roztoczy występujące
w pyle domowym, reagowało na nie 51,3% dzieci, 48,8% na pyłek roślinny i 24,3%
na alergeny karaczana. 13% z tych dzieci miały łagodną astmę, 26% umiarkowaną,
a 61% poważne schorzenie. Najwyższy poziom alergenów karaczanów stwierdzano w starych domach, zwłaszcza w kuchniach, bez centralnego ogrzewania i w rodzinach o niskich dochodach. Wynika z tego. że alergen karaczanów występował
u polskich dzieci przebywających w tych warunkach w dużym nasileniu, wyższym
niż w innych krajach europejskich, podobnie jak w USA. Czas trwania schorzeń
wynikających z obecności alergenów karaczana był taki sam, jak w przypadku
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reakcji na inne alergeny. Reakcje na alergeny karaczana prusaka obserwowano
u atopowych 64% dzieci oraz 36% dorosłych.

5. Inne owady
Owady należące do 8 rzędów (karaczany, wszy, pluskwiaki, motyle, muchówki,
pchły, błonkówki i chrząszcze) produkują alergeny, na które reagują ludzie i często zwierzęta domowe. Ludzie pogryzieni przez wszy, pchły, pluskwy domowe,
mrówki, pokłuci przez komary czy meszki, żądleni przez osy, szerszenie, pszczoły
(a nawet spożywający – propolis, miód), majkę lekarską, skórnika zbożowca mogą
cierpieć na różnorakie schorzenia jak: zapalenie spojówek, wypryski skórne, astmatyczny kaszel, sapanie, opuchlizny, swędzenie, gorączkę, a nawet może się to
dla nich skończyć szokiem anafilatycznym czy śmiercią. Silne alergeny mają także
silnie owłosione gąsienice motyli brudnicowatych (brudnice, kuprówka rudnica).
Włoski na ciele gąsienic łamią się i np. siedząc pod drzewem, na którym żerują
te gąsienice można nabawić się zwłaszcza zapalenia spojówek i różnych schorzeń
skórnych.

6. Roztocze
Około 5% europejczyków i amerykanów reaguje na schorzenia alergiczne wywoływane przez roztocze. Kilkadziesiąt gatunków roztoczy produkuje alergeny
powodujące schorzenia ludzi i zwierząt domowych. Należą tutaj przędziorki, pospolite szkodniki wielu roślin uprawnych i ich wrogowie naturalni, dobroczynki.
Z kilku krajów pochodzą informacje, że pracownicy zatrudnieni przy masowej
produkcji dobroczynków cierpieli na wysypki skórne i kaszel astmatyczny lub zapalenie spojówek.
Również alergeny przędziorków mogą wywoływać schorzenia, zwłaszcza
u dzieci mieszkających w sąsiedztwie sadów i szklarni z porażonymi roślinami.
Bardzo często obserwuje się alergie u osób pracujących w pieczarkarniach. W tych
pomieszczeniach żyje dużo różnych roztoczy, a zwłaszcza z rodziny Pygmephoridae. Te maleńkie roztocze (0,2 – 0,3 mm) koloru czerwonawego pokrywają niekiedy owocniki i podłoże. Owocniki wyglądają jak posypane pyłem czerwonej
papryki. Zniechęca to pracowników do pracy bo często cierpią na schorzenia
skórne. Inne gatunki tej rodziny żyją na trawach, zbożach i kukurydzy i również
mogą być przyczyną schorzeń alergicznych.
Kolejna grupa roztoczy z silnymi alergenami to kleszcze. Zarówno tak zwane
kleszcze miękkie (Argasidae – obrzeżkowate) jak i twarde (Ixodidae – kleszczowate). Wysysają krew ssaków, ptaków i gadów, ich wydzieliny i wydaliny drażnią
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skórę, a ponadto przenoszą na swoim ciele liczne mikroorganizmy i prowadzą do
różnorakich schorzeń. Na całym świecie obserwuje się różne schorzenia powodowane przez kleszcze.
Osoby zatrudnione przy produkcji kurczaków, indyków, gęsi często cierpią,
gdy na ich skórze pojawiają się wysypki. Wywołują je roztocze trzech rodzin: Ascidae (z rodzaju Blattisocius), Macronyssidae (z rodzaju Ornithonyssus), a zwłaszcza
Dermanyssidae, ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae).
Dużą i groźną grupę alergennych roztoczy stanowią nużeńce (Demodecidae)
i świerzbowate (Sarcoptidae i Psoroptidae). Nużeńce żyją w mieszkach włosowych
i gruczołach łojowych i potowych, głównie głowy człowieka i innych ssaków i wywołują schorzenia nazywane nużycami (trądzik różowaty, łupież, łysienie, świąd).
Nużyce u psów mogą nawet powodować śmierć zwierząt. Ze świerzbowatych
najgroźniejszy jest świerzbowiec drążący (Sarcoptes scabiei), drążący korytarzyki
w skórze człowieka i innych ssaków. Zjadając komórki skóry i płyny tkankowe,
wprowadzają swoje wydzieliny i wydaliny, wywołują pokrzywki, pęcherzyki. Roztocze z rodziny Psoroptidae atakują skórę na uszach, pęcinach bydła i koni.
Następna grupa alergogennych roztoczy to rozkruszki (m.i. mączny -Acarus
siro, domowy Glycyphagus domesticus i drapieżny sierposz Cheyletus eruditus),
szkodniki przechowywanych produktów spożywczych. Wydalają do swojego środowiska silne alergeny, a objawy u alergików to schorzenia skóry i astma. Warte
wzmianki są także czerwone roztocze z rodziny Trombiculidae. Ich larwy kłują
nas niekiedy, gdy usiądziemy na trawie. W cieplejszych rejonach świata nie siada
się na trawie. Gatunek Trombicula akamushi spowodował w czasie II Wojny Światowej śmierć setek tysięcy żołnierzy i cywilów rozprzestrzeniając groźny tyfus.
Ostatnia grupa roztoczy, szczególnie zasługujących na omówienie to roztocze
kurzu domowego, masowo rozmnażające się w łóżkach ludzi, legowiskach psów,
gniazdach ptaków. Należą do rodziny kurzolubkowatych (Pyroglyphidae: kurzolubek europejski Dermatophagoides pteronyssinus i amerykański, D.farinae). Ich
alergeny, znajdujące się głównie w kale, wywołują u blisko 90% alergików poważne, różnorakie schorzenia. Występując w łóżkach żywią się łuszczącym się
naskórkiem, a ich liczebność osiąga ilości określone w tysiącach osobników.

7. Podsumowanie
Kosmopolityczne karaczany, liczne inne owady oraz roztocze produkują alergeny powodujące schorzenia wrażliwych na nie ludzi, zwłaszcza dzieci, i zwierząt
domowych. Mogą to być schorzenia dróg oddechowych, skórnych i przewodu pokarmowego. Szczególnie aktywne i częste są alergeny karaczanów, które pozostawiają alergeny w środowisku, zanieczyszczając napotkaną żywność i przenosząc
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wszelkie chorobotwórcze mikroorganizmy. Czystość w pomieszczeniach i higiena
osobista są podstawą ograniczenia występowania tych gatunków i narażania się
na produkowane przez nie alergeny.
Więcej o zagrożeniach ze strony owadów dla zdrowia i życia człowieka oraz
zwierząt można przeczytać w opublikowanym w Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego artykule J. Boczka i G. Pruszyńskiego [Boczek, Pruszyński 2015].
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Produkty pszczele w leczeniu chorób serca i układu krążenia”. Bogdan Kędzia,
Elżbieta Hołderna-Kędzia. Wydawca: Wydawnictwo Borgis Sp. z o. o., Warszawa 2015, s. 92.
Najnowsza książka wybitnych znawców apiterapii, w której autorzy opisują
dostępne w tej terapii produkty, takie jak miód pszczeli, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, pierzga, propolis, czy jad pszczeli, a także ich znaczenie i zastosowanie w chorobach serca i układu krążenia. Przedstawiają stan wiedzy lekarskiej
i dotychczasowe osiągnięcia w apiterapii w oparciu o literaturę na ten temat oraz
opisują w jakim stopniu produkty pszczele mogą służyć do leczenia i profilaktyki
wielu chorób cywilizacyjnych. Omawiając poszczególne produkty, podają przykłady zastosowania i dawkowania, a także wskazują na ich skuteczność działania
również w połączeniu z produktami zielarskimi.
Książka przygotowana w oparciu o wyniki badań i wcześniejsze publikacje autorów oraz prace naukowe związane z problematyką publikowane przez innych autorów krajowych i zagranicznych, skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych stosowaniem apiterapii i jej efektami, hodowców pszczół, pracowników
naukowych, studentów oraz zajmujących się tą problematyką doradców rolniczych.
„Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej”.
Dariusz Jaskulski, Iwona Jaskulska. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział Poznań, Poznań 2016, s. 28.
Uprawa roli jest jednym z podstawowych elementów agrotechniki. Podlega ona ewolucyjnym zmianom, przy czym zmieniają się zakres i intensywność
zabiegów uprawowych oraz używane narzędzia. We współczesnym rolnictwie
dominuje trend upraszczania klasycznej, płużnej uprawy roli. W prezentowanej
broszurze autorzy na wstępie definiują pojęcia „sposobu” i „systemu” uprawy,
wykazując jednocześnie różnice między tymi pojęciami. W dalszej części przedstawiają współczesne sposoby i systemy uprawy, omawiając także wpływ różnych
systemów uprawy na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby oraz jej
zachwaszczenie. Przy omawianiu różnych systemów uprawy nie pominięto też
aspektu ekonomicznych skutków ograniczenia zabiegów uprawowych, jak również ich oddziaływania na proces tworzenia próchnicy. W podsumowaniu przedstawiono wpływ różnych sposobów uprawy roli na plonowanie roślin konkludując, iż wybór systemu i sposobu uprawy roli w gospodarstwie musi poprzedzać
wnikliwa analiza warunków siedliskowych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Pozycja skierowana przede wszystkim do doradców rolniczych, studentów i pracowników uczelni rolniczych, może być również interesująca i przydatna dla osób
pracujących w resorcie rolnictwa oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
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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]; w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne,
dok. elektroniczne;
• 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.

