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1. Wstęp
W obliczu postępującej globalizacji i integracji rynku rolno-żywnościowego oraz
stale rosnącej konkurencyjności podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-spożywczym, integracja pozioma rolników odgrywa kluczową rolę w procesie
wzmacniania pozycji gospodarstw rolniczych w łańcuchu żywnościowym. Przekonało się już o tym wiele krajów Europy i świata, w których rolnictwo prezentuje
wysoki stopień rozwoju [Biuletyn MRiRW 10/2013]. Z ich doświadczeń wynika,
iż podstawowym elementem struktury dobrze funkcjonującego rynku rolnego są
wszelkie formy organizowania się producentów rolnych [Chlebicka 2008]. Również i w Unii Europejskiej od wielu lat wspierana jest działalność grup producentów
rolnych bowiem, jak pokazuje praktyka, stanowią one istotny bodziec wpływający
korzystnie na procesy restrukturyzacji sektora rolno-spożywczego [Krzyżanowska
2003]. Zarówno w państwach Europy Zachodniej, jak i w Polsce, wspólne działania
rolników mają długoletnią tradycję [Krzyżanowska, Trajer 2014] i wynikające z tego
wieloletnie doświadczenia, zróżnicowane pod względem rozwoju w poszczególnych
okresach historycznych. Obecnie w Polsce najbardziej popularną formą wspólnego
gospodarczego działania rolników są grupy producentów rolnych. Integracja po1 Wkład pracy: Iwona Korczak – 50%, Marcin Tomaszewski – 50%.
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zioma producentów rolnych, według teorii ekonomii instytucjonalnej czyli wyboru publicznego, jest alternatywną formą dla zawodnego mechanizmu rynkowego.
Oznacza to, że rolnicy tworzą grupy interesów, wyręczając w ten sposób zawodny
mechanizm rynkowy, doprowadzając do sytuacji, w której alokacja jest zależna od
przedsiębiorstwa – grupy producentów rolnych, w której są zorganizowani, a nie
od zawodnego mechanizmu rynkowego [Domagalska-Grędys 2014]. W przypadku producentów rolnych związane jest to przede wszystkim z postępującą rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami rynku, a możliwościami produkcyjnymi gospodarstw rolnych oraz specyfiką produkcji rolniczej [Brzozowski 2014].
Współpraca rolników w ramach grupy pozwala na osiąganie szeregu korzyści
wynikających ze wspólnej aktywności gospodarczej, zarówno w sferze produkcji
(np. poprzez koncentrację podaży, wspólne planowanie produkcji), handlu (np.
dostęp do większej liczby zróżnicowanych kanałów dystrybucji, obniżanie kosztów transportu), jak i zaopatrzenia (np. koncentrację popytu na środki do produkcji). Większa ilość oferowanych produktów, lepszych jakościowo, z możliwością zachowania ciągłości dostaw, jest bardziej interesująca dla giełd towarowych,
hurtowni czy sieci handlowych, w tym supermarketów, niż oferta pojedynczego
rolnika [Brzozowski 2015]. Prowadzi to do poprawy efektów ekonomicznych
działalności rolniczej, zapewnienia silniejszej pozycji gospodarstw rolnych na
rynku, a w konsekwencji wyższych i stabilniejszych dochodów rodzin rolniczych,
poprawy jakości życia i pracy na wsi oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego [Tomaszewski 2015]. Uogólniając korzyści wynikające ze wspólnego działania można stwierdzić, iż tworzy to możliwość bardziej efektywnego
wprowadzania postępu technologicznego, biologicznego, organizacyjnego i ekonomicznego oraz optymalnego wykorzystania czynników produkcji [Czyżewski,
Henisz-Matuszczak 2006]. Działając grupowo, rolnicy zachowują pełną autonomię własnościową i organizacyjną własnych gospodarstw. Grupy producentów,
oprócz wyżej wymienionych działań skierowanych do wewnątrz grupy, zdolne
są przede wszystkim budować ofertę zaopatrzenia i zbytu, atrakcyjną dla partnerów ekonomicznych. Podmioty zrzeszające rolników są formą integracji poziomej, której celem jest sięgnięcie po korzyści płynące z integracji pionowej, będącej
swego rodzaju strategią polegającą na stopniowym przejmowaniu i kontrolowaniu jak największej liczby ogniw w łańcuchu żywnościowym, od produkcji i przetwarzania surowców do sprzedaży produktu finalnemu odbiorcy [FAPA 2002].
Zatem, dzięki istnieniu grup producentów powstają istotne, z punktu widzenia
sprawnego funkcjonowania rynku, powiązania między producentami rolnymi
a przetwórcami, sprzyjające planowaniu podaży i stabilizacji rynku.
Pojęcie „grupa producentów rolnych” nie oznacza konkretnej formy prawnej,
ale odnosi się do organizacji, której głównym celem jest wprowadzanie na rynek
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produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych jej członków [Martynowski
2014]. Może być ona zarejestrowana jako spółdzielnia, zrzeszenie, stowarzyszenie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Głównym warunkiem powstawania nowych grup jest porozumienie się producentów rolnych
przekonanych, że wspólne działanie jest najlepszym sposobem poprawy pozycji
rynkowej ich gospodarstw rolnych, prowadzącej do wzrostu dochodów. Jednocześnie z całą mocą należy zauważyć, iż celem powstania grupy powinno być nie
zdobycie środków zewnętrznych, a zrealizowanie wspólnego interesu gospodarczego rolników wchodzących w skład danej grupy. Potencjalne środki zewnętrzne
mają za zadanie jedynie pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów, a nie stać się
celem samym w sobie [IERiGŻ-PIB 2012].
Tabela 1
Charakterystyka form prawnych grup producentów rolnych
Spółdzielnia

Zrzeszenie

Stowarzyszenie

Spółka
z o.o.

Spółka Akcyjna

gospodarczy, ale
też społeczny

społecznozawodowy, ale
też gospodarczy

społeczny, ale
też gospodarczy

dowolny

dowolny

Teren działania

bez ograniczeń

terytorium RP

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Członkowie
organizacji

osoby fizyczne|
i prawne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne
i prawne

osoby fizyczne
i prawne

Liczba członków
założycieli*

co najmniej
10 (5) osób
fizycznych lub
3 osoby prawne

co najmniej
10 (10) osób
fizycznych

co najmniej
15 (15) osób
fizycznych

co najmniej 1 (5)
osoba: fizyczna
lub prawna lub
fizyczna i prawna

co najmniej 1 (5)
osoba: fizyczna
lub prawna lub
fizyczna i prawna

Minimalny kapitał
założycielski

brak

brak

brak

kapitał
zakładowy – co
najmniej 5 tys. zł

kapitał
zakładowy – co
najmniej
100 tys. zł

Forma prawna
Charakter
organizacji

* W nawiasach podano liczby wynikające z ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
o zmianie innych ustaw. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 tej Ustawy, jednym z warunków prowadzenia przez grupę producentów rolnych
działalności jako przedsiębiorcy mającego osobowość prawną jest to, że żaden z jej członków, udziałowców lub akcjonariuszy nie może
mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników [Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983].

Źródło: Opracowanie własne.

Wyjątek w zakresie minimalnej liczby członków stanowią grupy producentów
rolnych, utworzone dla produktu „szyszki chmielowe” i „liście suszone tytoniu”,
w których ustawodawca przewidział, bez względu na formę prawną grupy, wyższą
minimalną liczbę członków założycieli – odpowiednio 7 i 50.
Funkcjonowanie grup producentów rolnych, w wymienionych w tabeli 1 formach prawnych, regulują następujące akty prawne. W odniesieniu do:
 spółek – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037);
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spółdzielni – Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.
1982 Nr 30 poz. 210);
 stowarzyszeń – Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855);
 zrzeszeń – Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych
organizacjach rolników (Dz.U. 1982 Nr 32 poz. 217).
Podstawą prawną tworzenia grup producentów rolnych w Polsce jest ustawa
z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983), a także rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu
produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej
liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. 2008 nr 72 poz. 424, z późn.
zm.). W chwili obecnej, producenci rolni, którzy chcą utworzyć grupę producentów rolnych, rejestrują się wcześniej jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) lub rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Aby uzyskać status grupy producentów rolnych, osoby reprezentujące grupę
składają do właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa2
wniosek o rejestrację grupy wraz z wymaganymi załącznikami. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza spełnienie przez grupę
wymaganych warunków3 i dokonuje wpisu do rejestru grup producentów rolnych. Należy jednocześnie zauważyć, iż obecnie procedowany jest projekt ustawy
o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie
innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem


2 Do końca 2006 r. – wojewody właściwego ze względu na siedzibę grupy. Od 1 stycznia
2007 r. zmiana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1847).
3 Oprócz posiadania podanych wcześniej: odpowiedniej formy prawnej, wymaganej liczby
członków i maksymalnej ilości głosów, jaką mogą oni dysponować na walnym zgromadzeniu,
grupa musi:
– być zorganizowana w co najmniej jednym celu, z wskazanych w Ustawie „o grupach producentów rolnych…”,
– dla realizacji tego (tych) celu zostać utworzona przez producentów rolnych jednego produktu lub
grupy produktów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 kwietnia 2008 r. oraz uzyskujących podaną w nim minimalną roczną wielkość produkcji,
– działać na podstawie aktu założycielskiego (statutu lub umowy), spełniającego wymagania nałożone wspomniana ustawą,
– określać obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grupy produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.
Ponadto, przychody ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy musza stanowić więcej, niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, dla których grupa została utworzona.
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środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 3836), który kompetencje w zakresie rejestracji
oraz nadzoru nad funkcjonowaniem grupy producentów rolnych przenosi z marszałka województwa na dyrektora oddziały terenowego Agencji Rynku Rolnego,
właściwego ze względu na siedzibę grupy, a w przypadku związków grup – na
Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
O ważności organizowania się rolników w grupy producentów rolnych w procesie przekształceń strukturalnych w rolnictwie świadczy również fakt, iż zapisy dotyczące tej kwestii znajdują się w licznych dokumentach strategicznych i programowych, w tym m.in. w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
na lata 2012-2020, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2012 r., która
w istocie jest wyrazem kierunku polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ponadto, od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej (UE)
Polska uzyskała dostęp do środków finansowych na wsparcie i modernizacje polskiej gospodarki, w tym sektora rolno-żywnościowego. Wśród obszarów objętych
wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) znalazły się także instrumenty wspierające tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych. W okresie
budżetowym 2004-2006 podstawowym instrumentem wsparcia dla podmiotów
zrzeszających rolników był Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004-2006),
a następnie, w okresie 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW
2007-2013). W PROW 2004-2006 wsparcie dla grup producentów rolnych ujęte
zostało w priorytecie 1 „Zwiększenie efektywności ekonomicznej gospodarstw”,
działanie: „Grupy producentów rolnych”. Wsparcie udzielane było wyłącznie grupom producentów rolnych, które zostały formalnie uznane przez wojewodę po dniu
1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. [PROW 2004-2006]. W PROW 2007-2013
pomoc dla grup producentów rolnych zawarta została w osi priorytetowej 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie: „Grupy producentów
rolnych” [PROW 2007-2013]. W obecnej perspektywie 2014-2020, kontynuując
działania zapoczątkowane w dwóch poprzednich okresach programowania, wsparcie określone zostało w działaniu: „Tworzenie grup i organizacji producentów”, poddziałanie: „Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym”
[PROW 2014-2020]. Wsparcie to udzielane będzie, nie tylko grupom producentów rolnych, ale także organizacjom producentów, działającym na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419). Rozwiązanie umożliwiające organizacjom producentów ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020
wprowadzone zostało w celu wzmocnienia integracji poziomej i pionowej w sekto-
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rze rolno-spożywczym, które jednocześnie może przyczynić się do usprawnienia
i przyspieszenia procesu organizowania się producentów rolnych w Polsce.

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania jest przedstawienie procesu organizowania się rolników
w grupy producentów rolnych oraz wysokości i zakresu pomocy finansowej
z PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, w ramach działania: „Grupy producentów rolnych”. W artykule wykorzystano dane wtórne pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a także informacje zawarte w aktach prawnych,
zarówno unijnych, jak i krajowych oraz literaturę przedmiotu. Wyniki analizy
przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.

3. Stan zorganizowania rolników w grupach producentów rolnych
Proces zrzeszania się rolników w Polsce w grupy producentów rolnych przebiega
stosunkowo wolno [Ziętara 2010]. Pomimo, iż od uchwalenia ustawy umożliwiającej tworzenie grup minęło już ponad 15 lat, stopień gospodarczego zorganizowania się rolników jest wciąż niezadowalający i daleki od potrzeb. Wynika to
przede wszystkim z trudności, jaką jest zebranie się i porozumienie kilku producentów jednego produktu, którzy chcieliby wspólnie prowadzić działalność
gospodarczą. Zatem należy zadać sobie pytanie, jaka jest przyczyna tego stanu
rzeczy, bowiem o ile dostrzegamy pewnego rodzaju niechęć czy wręcz opór ze
strony producentów rolnych dla tego rodzaju działań, o tyle w pozostałych sektorach gospodarki narodowej, problemu ze współpracą prowadzącą do utworzenia
firmy, w takiej skali nie obserwuje się.
Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od momentu wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, do rejestrów grup producentów rolnych
prowadzonych przez marszałków województw, do dnia 07.08.2015 r., wpisanych
zostało 1 721 grup producentów rolnych, z których w tym okresie funkcjonowało
1 324, a 360 zostało wykreślonych. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono na wykresie 1.
Z przedstawionych danych wynika, iż w latach 2001–2006 powstawało od kilku do kilkudziesięciu grup producentów rocznie. Przełomem w tym procesie był
rok 2007, czyli początek kolejnego okresu programowania w UE, obejmujący lata
2007–2013. W roku tym przyrost liczby grup producentów, w stosunku do roku
2006, wyniósł ponad 100%. Należy ponadto zauważyć, iż w latach 2007-2013 do
rejestrów grup producentów rolnych wpisanych zostało 1 510 podmiotów, czyli
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prawie 90% wszystkich grup utworzonych w Polsce. Spowodowane to było, z jednej strony perspektywą zakończenia przyjmowania wniosków o pomoc finansową na tworzenie grup producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013, na co
wskazuje liczba utworzonych grup w ostatnim roku tego okresu programowania,
z drugiej zaś, upowszechnieniem wśród potencjalnych beneficjentów działania,
wcześniejszych, dobrych doświadczeń rolników korzystających z tego rodzaju wsparcia. Zatem, analizując dane statystyczne dotyczące dynamiki tworzenia
grup można wyrazić przekonanie, iż możliwość otrzymania wsparcia finansowego ze środków PROW, a w szczególności z PROW 2007-2013, była jedną z kluczowych determinant tworzenia grup producentów rolnych w tym okresie.
Wykres 1
Liczba grup producentów rolnych wpisanych do rejestrów i z nich
wykreślonych w latach 2001-2015 [stan na dzień 07.08.2015 r.]

Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Według obecnie obowiązujących przepisów ustawy, grupy producentów rolnych mogą funkcjonować w pięciu formach prawnych, tj. w formie spółdzielni,
stowarzyszenia, zrzeszenia, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Spośród 1 324 grup
funkcjonujących w Polsce na dzień 07.08.2015 r., 855 (64,6%) działało w formie
spółki z o.o., 419 (31,6%) w formie spółdzielni, 43 (3,2%) w formie zrzeszenia
i 7 (0,5%) w formie stowarzyszenia. W ciągu całego okresu tworzenia się grup nie
powstała żadna grupa w formie spółki akcyjnej, co zapewne spowodowane jest
m.in. wymaganą minimalną wielkością kapitału założycielskiego, przewidzianą
dla tej formy prawnej podmiotu gospodarczego.
Rozkład przestrzenny istniejących grup producentów rolnych w Polsce jest
wysoce zróżnicowany, odzwierciedlający tym samym poziom rozwoju rolnictwa
i gospodarstw rolnych w danym regionie, a także poziom świadomości ich wła-
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ścicieli w zakresie potrzeby gospodarczego organizowania się dla osiągnięcia ich
wspólnego dobra ekonomicznego i społecznego. Dane w tym obszarze przedstawia wykres 2.
Wykres 2
Liczba grup producentów rolnych w poszczególnych województwach
[stan na dzień 07.08.2015 r.]

Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z powyższego wykresu wynika, iż najwięcej grup producentów rolnych, na
dzień 07.08.2015 r., funkcjonowało w województwach: wielkopolskim (410), dolnośląskim (130) i kujawsko-pomorskim (119). Łącznie w tych trzech województwach powstało 659 grup, czyli 50% wszystkich grup. Województwa te charakteryzują się korzystniejszą, w porównaniu do pozostałych województw, strukturą
agrarną, a także, jak wynika z obserwacji i analiz dotyczących wykorzystywania
środków pomocowych współfinansowanych z funduszy UE, większą zdolnością
absorpcji środków, w tym w szczególności skierowanych na rozwój wsi i rolnictwa. Ponadto, w odniesieniu do województwa wielkopolskiego, w którym powstawało, i dalej powstaje najwięcej grup producentów rolnych, można zaryzykować
stwierdzenie, że sukces ten jest efektem wzorowania się zarówno producentów
rolnych, jak i osób, podmiotów i instytucji działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, na dobrze zorganizowanym rynku rolnym w krajach Europy Zachodniej,
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w tym w szczególności niemieckim czy duńskim. Najmniej grup producentów powstało w województwach: świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Łącznie w tych
województwach, na dzień 07.08.2015 r., działało 60 grup (4,5%).
Wykres 3
Liczba członków grup producentów rolnych wg województw
[stan na dzień 07.08.2015 r.]

Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na wykresie 3 przedstawiono liczbę członków grup producentów rolnych w poszczególnych województwach. Największy stopień zorganizowania rolników występuje w województwach: wielkopolskim (5 191), lubelskim (4 247) oraz podkarpackim (3 385). Łącznie w tych trzech województwach zorganizowanych jest 12 823
producentów rolnych, czyli 46,7% wszystkich członków grup. Najniższy stopień
zorganizowania występuje natomiast w województwach: śląskim (174), łódzkim
(259) oraz zachodniopomorskim (509). Łącznie stanowi to nieco ponad 3,4% ogólnej liczby członków.
Biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw rolnych w Polsce powyżej 1 ha – 1 394,7 mln
[GUS 2014] oraz liczbę członków grup ogółem – 27,4 tys. trudno powiedzieć, że proces organizowania się producentów rolnych jest zaawansowany, jeżeli tylko ok. 2%
rolników jest członkami grup. Ponadto należy wskazać, iż wśród tych ponad 27 tys.
członków grup, ponad 11 tys. (tj. 41%) stanowią producenci produktu „suszone liście
tytoniu”, co przedstawiono na wykresie 4, i jest to najliczniejsza branża pod względem
liczby członków. Następne najliczniejsze grupy producentów pod względem liczby ich
członków to: hodowcy trzody chlewnej, zorganizowani w grupach dla produktu pod
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nazwą „świnie” – 4 657 (16,9%) oraz producenci w grupie „mleko” – 4 108 (15%)
i „ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych” – 2 749 (10%). Najmniej członków liczą grupy: „kwiaty” i „konie” – po 5 członków oraz „lisy, norki, tchórze, jenoty” – 6 członków.
Liczba członków grup producentów rolnych wg branż
[stan na dzień 07.08.2015 r.]

Wykres 4

Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zatem, z danych zaprezentowanych na wykresach 3 i 4 wynika, że obecny stopień zorganizowania rolników jest wysoce niezadowalający, bowiem w procesie organizowania się rolników nie najważniejsza jest liczba grup, ale przede wszystkim
liczba zorganizowanych w nich producentów rolnych [Boguta, Martynowski 2010].
Co więcej, z uwagi na fakt, iż producent rolny, będący członkiem jednej grupy
producentów, utworzonej dla danego produktu lub grupy produktów, może jednocześnie być członkiem innej grupy utworzonej dla innego produktu lub innej
grupy produktów, zachodzi prawdopodobieństwo, iż rzeczywista liczba członków
grup producentów rolnych jest nico niższa, aniżeli podają to oficjalne statystyki.
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Na wykresie 5. podano liczbę grup producentów z podziałem na branże. Z wykresu tego wynika, że najwięcej grup – 309 (23,3%) powstało w branży „ziarno
zbóż i nasiona roślin oleistych”. Kolejne najliczniejsze grupy to: „hodowcy trzody
chlewnej” – 301 (22,7%) oraz „drobiu” – 268 (20,2%). Znacząca jest również liczba
grup produkująca „mleko” – 103 (7,8%) oraz „ziarno zbóż” – 93 (7%). Najmniej
grup producentów istnieje w branży „konie”, „lisy, norki, tchórze, jenoty” oraz
„szyszki chmielowe” po 1 grupie. Łączny udział tych trzech grup wynosi 0,2%.
Wykres 5
Liczba grup producentów rolnych w poszczególnych branżach
[stan na dzień 07.08.2015 r.]

Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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4. Wsparcie dla grup producentów rolnych w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2013
4.1. Plan Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2004-2006
W okresie programowania 2004-2006 podstawowym źródłem finansowego wsparcia
zmian i dostosowań sektora rolno-spożywczego do wymagań konkurencyjnych na
wspólnym rynku UE oraz dofinansowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich był – obok Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO „Rolnictwo”)
– Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (PROW 2004-2006), w ramach którego udzielano wsparcia m.in. na tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych. PROW 2004-2006 współfinansowany był z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz z budżetu krajowego.
Tabela 2
Budżet PROW 2004-2006
Działania PROW 2004-2006

Budżet PROW 2004-2006 [w euro]
pierwotny

po realokacjach

Renty Strukturalne

640 500 000,00

534 739 542,30

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

376 300 000,00

340 559 376,60

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

976 800 000,00

944 704 686,13

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt

348 900 000,00

208 334 142,42

Zalesienie gruntów rolnych

101 800 000,00

99 985 829,74

Dostosowanie gospodarstw rolnych
do standardów Unii Europejskiej

243 400 000,00

630 945 068,00

Grupy producentów rolnych

25 400 000,00

6 373 266,50

Pomoc techniczna

34 000 000,00

29 824 467,58

Uzupełnienie płatności bezpośrednich (UPO)

705 300 000,00

677 648 837,42

Projekty w ramach SAPARD

140 000 000,00

119 284 783,31

3 592 400 000,00

3 592 400 000,00

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARIMR i MRIRW.

Podczas realizacji Planu miało miejsce dziesięć realokacji środków PROW,
zwiększających budżet działań najbardziej popularnych, kosztem działań cieszących się mniejszym zainteresowaniem. W wyniku dokonanych zmian obniżeniu
uległ również budżet środków finansowych planowanych do wydatkowania w ramach działania „Grupy producentów rolnych”. Ostatecznie, w stosunku do pierwotnej wysokości środków finansowych w analizowanym działaniu, budżet ten
został obniżony o około 75%.
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Tabela 3
Udział poszczególnych działań w budżecie PROW 2004-2006
Udział [w %]
Działania PROW 2004-2006

pierwotny

po
realokacjach

Dynamika

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)

27,19

26,29

↓ 0,90

Uzupełnienie płatności bezpośrednich (UPO)

19,63

18,86

↓ 0,77

6,77

17,56

↑ 10,79

Renty strukturalne

17,83

14,89

↓ 2,94

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

10,47

9,47

↓ 1,0

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt

9,71

5,79

↓ 3,92

Projekty realizowane w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD

3,89

3,32

↓ 0,57

Zalesianie gruntów rolnych

2,83

2,78

↓ 0,05

Pomoc techniczna

0,94

0,83

↓ 0,11

Grupy producentów rolnych

0,70

0,17

↓ 0,53

Razem

100

100

–

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW i ARiMR.

Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, iż w okresie programowania
2004-2006, tworzenie grup producentów rolnych nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem, pomimo przeznaczenia na ten cel środków finansowych w ramach
PROW. Potwierdzeniem tego stwierdzenia są dane MRiRW, z których wynika,
że od dnia 15 grudnia 2004 r. (data uruchomienia działania) do dnia 31 grudnia
2007 r., zostały złożone 103 wnioski o przyznanie pomocy finansowej, z których,
dla 100 wydano pozytywne decyzje. Łącznie w analizowanym okresie udzielono
wsparcia zaledwie 79 grupom producentów rolnych4 na kwotę 41 161 784, 92 zł.
W ciągu całego okresu realizacji działania najwięcej wniosków o przyznanie
pomocy finansowej złożono w województwach: wielkopolskim (23), kujawskopomorskim (21) oraz dolnośląskim i opolskim (po 12), a więc ponad 66% łącznej
liczby wniosków o pomoc. Na drugim biegunie znalazły się województwa łódzkie
i podlaskie, w których nie złożono żadnego wniosku o pomoc. Po jednym wniosku
złożono natomiast w województwach śląskim i świętokrzyskim.

4 Należy zauważyć, iż jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej czy jedna decyzja nie
równają się jednej grupie producentów rolnych, bowiem grupa miała możliwość złożenia odrębnego wniosku dla każdego z produktów lub grupy produktów, z tytułu których została zorganizowana.
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4.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W okresie programowania 2007-2013, wsparcie na rozwój wsi i rolnictwa skoncentrowane było w jednym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW 2007-2013), współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a także
z budżetu krajowego. W ramach PROW 2007-2013, podobnie jak w PROW 20042006, realizowane było działanie „Grupy producentów rolnych”, skierowane do
rolników wyrażających wolę gospodarczego zorganizowania się.
Tabela 4
Budżet PROW 2007-2013
Budżet [w euro]

Osie priorytetowe PROW 2007-2013

pierwotny

po realokacjach

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
w tym: Grupy producentów rolnych

7 187 532 000
140 000 000

7 866 582 952
182 500 000

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

5 546 001 520

5 017 001 520

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej

3 430 183 920

3 335 986 302

Oś 4 Leader

787 500 000

768 200 000

Pomoc techniczna

266 600 000

266 600 000

Razem

17 217 817 440

17 254 370 774

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PROW 2007-2013, Warszawa, lipiec 2007,
maj 2015.

Udział poszczególnych osi priorytetowych w budżecie
PROW 2007-2013

Tabela 5

Udział [w %]
Osie priorytetowe PROW 2007-2013

pierwotny

po
realokacjach

Dynamika

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
w tym: Grupy producentów rolnych

41,74
1,94

45,59
2,31

↑ 3,85
↑ 0,37

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

32,21

29,07

↓ 3,14

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej

19,92

19,33

↓ 0,59

Oś 4 Leader

4,57

4,45

↓ 0,12

Pomoc techniczna

1,54

1,54

Razem

100

100

0
–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PROW 2007-2013, Warszawa, lipiec 2007
i maj 2015.
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W ramach PROW 2007-2013, wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych uruchomione zostało 16 lipca 2007 r. Nabór wniosków o przyznanie pomocy, dla grup wpisanych do rejestrów prowadzonych przez marszałków województw właściwych dla siedziby grupy, miał charakter ciągły i zakończył się
w dniu 30 czerwca 2014 roku. Według danych ARiMR, w ramach analizowanego działania, złożono 1 434 wnioski o przyznanie pomocy finansowej, z czego
po rozpatrzeniu, wydano 1 389 decyzji przyznających pomoc na łączną kwotę
665 257 248,03 zł. Należy w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z PROW 20072013, docelowo wsparciem w ramach działania powinno zostać objętych 350 grup
producentów rolnych. Tymczasem, wsparciem tym objętych zostało 1 389 grup,
co stanowi wzrost o ok. 400% docelowej wartości.
Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy finansowej, a tym samym najwięcej decyzji przyznających pomoc odnotowano w województwach: wielkopolskim
(421 wniosków, 407 decyzji), dolnośląskim (151 wniosków, 149 decyzji) oraz kujawsko-pomorskim (133 wnioski, 126 decyzji), co stanowi ok. 50% grup, którym
udzielono wsparcia. Najmniej natomiast w województwach: małopolskim i świętokrzyskim (po 14 wniosków i po 14 decyzji), stanowiących zaledwie nieco ponad
2% grup, którym udzielono wsparcia. Z powyższego wynika wniosek, iż większym zainteresowaniem tworzenia grup producentów rolnych wykazują się rolnicy z województw Polski zachodniej i centralno-północnej o silniejszym i prężniej
rozwijającym się rolnictwie, aniżeli rolnicy z Polski południowo-wschodniej, cechującej się bardziej rozdrobnioną strukturą agrarną.
W odniesieniu do udzielonego wsparcia finansowego wg rodzaju branży rolnej,
wskazać należy, iż z pomocy tej głównie skorzystały grupy producentów w następujących kategoriach: ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych, świnie żywe, mięso
wieprzowe oraz drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe (ponad 66% udzielonego wsparcia), przy czym, spośród grup należących do powyższych trzech kategorii produktów, które uzyskały najwyższe wsparcie, grupy w kategorii: drób
żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe uzyskały ok. 50% powyższego wsparcia,
oraz ponad 32% ogólnego wsparcia udzielonego wszystkim grupom producentów
rolnych w ramach PROW 2007-2013 (tabela 6).
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Tabela 6
Wsparcie dla grup producentów rolnych w PROW 2007-2013,
wg rodzaju branży rolnej
Lp.

Rodzaj branży rolnej

Liczba
GPR

Wielkość przyznanych
środków publicznych
[w zł]

1

Konie żywe, mięso końskie

1

93 370,74

2

Bydło żywe, mięso wołowe

58

7 304 063,39

3

Świnie żywe, mięso wieprzowe

304

132 507 472,95

4

Owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie

5

3

161 265,65

Drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe

303

214 533 979,80

6

Króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze

3

2 218 526,24

7

Nutrie żywe, mięso i jadalne podroby nutriowe, skóry surowe

0

0,00

8

Szynszyle żywe, skóry surowe

0

0,00

9

Lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe

2

76 646,75

10

Jaja ptasie

11

Mleko krowie, owcze lub kozie

22

9 590 940,17

105

54 0722 905,54

12

Miód naturalny, i inne produkty pszczelarskie

2

96 715,48

13

Kwiaty świeże-cięte i doniczkowe

1

1 147 175,09

14

Ziemniaki

15

Ziarno zbóż

16

Nasiona roślin oleistych

17

Ziarna zbóż i nasiona roślin oleistych

18

Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej

19

Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych
i ozdobnych

29

11 465 889,36

105

51 872 078,44

84

36 100 561,14

313

128 263 017,24

1

193 955,12

3

989 923,78

19

9 249 560,57

20

Buraki cukrowe

21

Len i konopie uprawiane na włókno

0

0,00

22

Szyszki chmielowe

2

561 021,49

23

Liście tytoniu suszone

4

2 264 163,61

24

Materiał siewny i sadzeniaki

4

1 736 738,58

25

Produkty roślinne do wykorzystania technicznego
lub pozyskiwania energii

15

316 790,29

26

Produkty rolnictwa ekologicznego

6

440 486,61

27

Produkty regionalne

0

0,00

28

Ślimaki

0

0,00

29

Daniele i jelenie, ich mięso, skóry surowe

Suma

0

0,00

1 389

665 257 248,03

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Zatem z uwagi na fakt, iż w PROW 2007-2013, w ramach działania „Grupy
producentów rolnych” najwyższą pomoc uzyskały grupy utworzone w kategorii:
drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe, jak również, z uwagi na osiągnięcie
stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju gospodarstw specjalizujących się w ww.
zakresie, w okresie programowania na lata 2014-2020, tak grupy producentów
rolnych zorganizowane w powyższej kategorii, jak i poszczególne gospodarstwa
rolne, działające w tym zakresie, zostały wyłączone z możliwości ubiegania się
o wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020.
Tabela 7
Wsparcie dla grup producentów rolnych w ramach
PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013
Wyszczególnienie

Liczba grup
producentów rolnych,
które uzyskały wsparcie

Kwota udzielonej pomocy publicznej
ogółem
(EFRROW + budżet krajowy)

PROW 2004-2006

79

41,1 mln zł

PROW 2007-2013

1 389

665,2 mln zł

Razem

1 468

706,3 mln zł

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW oraz ARiMR.

5. Wnioski
1. Gospodarcze organizowanie się rolników, w tym tworzenie grup producentów rolnych jest w Polsce nieuniknione. Wynika to, zarówno z konieczności podnoszenia przez rolników konkurencyjności ich gospodarstw rolnych
i dostosowywania się do nowych wyzwań rynku, jak również, z wymagań
jakie stawia przed sektorem rolno-spożywczym wspólna polityka rolna. Jednakże proces zrzeszania się rolników należy ocenić jako bardzo powolny.
Rolnicy niechętnie i z oporami podejmują tego rodzaju inicjatywy, mimo
tworzenia przez państwo szeregu zachęt oraz instrumentów wsparcia w tym
zakresie. Konieczne jest zatem dalsze podejmowanie wszelkich działań
upowszechniających ideę gospodarczego organizowania się producentów
rolnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym, angażując w to możliwie szerokie grono instytucji i podmiotów działających
na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, w tym przede wszystkim urzędy centralne,
agencje rządowe, jednostki doradztwa rolniczego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe takie jak samorząd rolniczy czy Krajowa Rada Spółdzielcza pełniąca rolę naczelnego samorządu spółdzielczego,
ponadgimnazjalne szkoły rolnicze, właściwe uczelnie wyższe, głównie Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz instytuty naukowe.
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2. Obecnie w Polsce tylko co 50-ty producent rolny należy do grupy producentów. Jednakże w dobie wolnego rynku, a także w obliczu stale rosnącej
konkurencji, zarówno na rynku rolno-spożywczym, jak i na pozostałych
rynkach, rola grup, w których zorganizowani są rolnicy będzie systematycznie wzrastać, bowiem pojedynczym producentom rolnym coraz trudniej
jest sprostać rosnącym wymaganiom odbiorców ich produktów.
3. W Polsce najpopularniejszymi formami prawnymi grup producentów rolnych są spółki z o.o. oraz spółdzielnie. Jak dotąd nie powstała żadna grupa
producentów rolnych zorganizowana w formie spółki akcyjnej. Jak wynika z zapisów PROW 2014-2020, preferowaną formą prawną tworzonych
i wspieranych grup producentów w tym okresie będą spółdzielcze grupy
producentów, gdyż zastosowano wobec nich preferencje w procedurze ubiegania się o wsparcie finansowe.
4. Wspólna Polityka Rolna wychodziła i wciąż wychodzi naprzeciw potrzebom integracji w sektorze rolno-spożywczym, czego wymiernym wyrazem
były i są działania zawarte w programach na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, skierowane do grup producentów rolnych w poszczególnych okresach programowania. Ponadto, należy wskazać, iż w PROW na
lata 2014-2020 znacznie podwyższono poziom wsparcia dla tworzonych
grup producentów, z obowiązującego w PROW 2004-2006 i 2007-2013 poziomu 5%, 5%, 4%, 3% i 2% od wartości netto przychodów ze sprzedaży, do
10%, 8%, 6%, 5% i 4%, w każdym roku pięcioletniego okresu wsparcia.
5. Po wstąpieniu Polski do UE, wraz z którym pojawiły się możliwości korzystania ze środków finansowych w ramach funduszy europejskich, tempo
tworzenia grup producentów rolnych wyraźnie wzrosło i można przypuszczać, że w okresie programowania 2014-2020 dalej będzie rosło, bowiem
o ile w latach 2004-2006 organizowanie się rolników w grupy producentów nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem (115 utworzonych grup),
o tyle w okresie 2007-2013 dynamika ich tworzenia wzrosła ponad 13-krotnie (1 510 utworzonych grup). Zatem należy wskazać, iż wsparcie finansowe
udzielane ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest istotnym czynnikiem pobudzającym procesy integracyjne w sektorze rolno-spożywczym.
6. Większe zainteresowanie tworzeniem grup producentów rolnych, wyrażone
liczbą ich powstawania, jak również liczbą składanych wniosków o wsparcie
w ramach PROW, występuje w województwach o silniejszym i prężniej rozwijającym się rolnictwie Polski zachodniej i centralno-północnej, aniżeli w Polsce
południowo-wschodniej, cechującej się mniej korzystną strukturą agrarną.
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Podstawowym celem pracy jest ocena procesu oraz stopnia zorganizowania się rolników w grupach producentów rolnych w latach 2000-2015, jak również podsumowanie
wsparcia finansowego, pochodzącego ze środków pomocowych UE, przeznaczonego na
ten cel w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z przeprowadzonej analizy wynika, że
proces organizowania się rolników w grupy producentów przebiega dość wolno, pomimo
przeznaczonego na ten cel wsparcia ze środków unijnych.
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up of the backing, coming from the foreign aid budget the EU, allocated for this purpose
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1. Wstęp
Rolnictwo było i nadal pozostaje ważnym sektorem gospodarki nie tylko ze względu na produkcję żywności, ale także dlatego, że stało się po wstąpieniu Polski do
UE największym beneficjentem unijnego wsparcia [Miś 2011]. Alokacja środków
strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest
procesem niezwykle ważnym z punktu widzenia efektywności ich wykorzystania, ponieważ trudność alokacji potęguje brak jednoznacznych mierników efektów wprowadzanych działań. Kwota środków strukturalnych przeznaczonych
na rozwój rolnictwa polskiego w latach 2007-2013 jest tak duża, że ich alokacja
może znacząco wpłynąć na stan, strukturę i konkurencyjność polskiego rolnictwa [Czyżewski i Matuszczak 2013]. Istotny wpływ na konkurencyjność rolnictwa
ma działanie koncentrujące się na demograficznych przemianach strukturalnych
w sektorze rolnym, a mianowicie działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Potwierdzeniem tego są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród
beneficjentów tego działania w ramach PROW 2007-20131. Ważną przesłanką
w procesie modernizacji rolnictwa i jego dostosowań do struktur i standardów
UE jest wspieranie w sposób szczególny ludzi młodych, którzy pozostając w gospodarstwie mogą w krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające
im skutecznie zarządzać produkcją. To właśnie stosunkowo duża liczba młodych
1 Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wyd.
Agrotec Polska Sp. z o.o, MRiRW Warszawa 2010, s. 19, 20.
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rolników jest jedną z korzyści komparatywnych polskiego rolnictwa w stosunku
do krajów Unii Europejskiej [Brodziński 2002]. Grupa gospodarstw rozwojowych
prowadzonych przez młodych rolników zasługuje na szczególną uwagę, gdyż one
właśnie będą dyktowały tempo przemian w sektorze rolnym. One również będą
niejako wizytówką polskiego rolnictwa na rynkach europejskich. Struktura obszarowa gospodarstw młodych rolników jest dużo korzystniejsza, niż struktura ogółu gospodarstw rolnych i zarazem sprzęt techniczny jest wykorzystywany bardziej
efektywnie [Brodzińska i Lewczuk 2002]. Młodzi rolnicy prowadzący działalność
gospodarczą w regionie rozdrobnionego rolnictwa rozumieją konieczność wprowadzania zmian i wykazują postawy proinnowacyjne. Najwięcej zmian wdrożono
w zakresie nowych rozwiązań w organizacji gospodarstwa rolnego, było to np. zagregowanie maszyn, zastosowanie bardziej wydajnych maszyn, technologie informacyjne i informatyczne w zarządzaniu, nowe technologie w produkcji roślinnej
i zwierzęcej oraz pozyskiwanie środków z UE [Kiełbasa i Puchała 2015]. Przeprowadzona przez Rudnickiego analiza wykazała, że w latach 2002-2010 aktywność gospodarstw rolnych w Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy UE charakteryzowała się silnym zróżnicowaniem przestrzennym – według województw
i powiatów. Potwierdziły to duże dysproporcje udziałów zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie gospodarstw, zarówno w odniesieniu do poszczególnych
działań Wspólnej Polityki Rolnej, jak i ich łącznego ujęcia. Generalnie regiony
charakteryzujące się korzystną strukturą obszarową gospodarstw (województwa
północnej Polski) zrealizowały większą liczbę płatności w odsetku ogólnej liczby
gospodarstw w stosunku do gospodarstw położonych na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej i niekorzystnych ocenach ekonomicznych gospodarstw
(głównie południowa i wschodnia Polska [Heffner 2011]. W tym kontekście interesującą kwestią wydaje się sprawdzenie czy w kolejnych okresach programowania (2007-2013 oraz 2014-2020) sytuacja uległa zmianie. Pojawia się pytanie w jakim zakresie na Podkarpaciu - regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw
i występowaniu niższego, niż w skali kraju, odsetka młodych rolników, kształtuje
się poziom absorpcji środków unijnych oraz czy nastąpiły zmiany w aktywności
młodych rolników i zmniejszyły się dysproporcje regionalne w tym względzie.

2. Cel i metodyka badań
Celem badań była próba oceny znaczenia funduszy i programów UE, w tym
głównie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na podejmowanie
i realizację inwestycji w gospodarstwach młodych rolników, a tym samym poprawę konkurencyjności ich gospodarstw rolnych. Zakres przestrzenny badań
obejmuje region Podkarpacia i ukazanie jego specyfiki na tle innych regionów
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w kraju. Materiały źródłowe do badań stanowiły dane GUS w Warszawie i US
w Rzeszowie oraz agencji płatniczej nadzorującej wdrażanie PROW – Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowym aspektem będzie zastosowanie pośredniej miary, jaką są wskaźniki absorpcji obliczone dla poszczególnych
regionów w kraju. Chodzi tutaj nie o liczby i kwoty, ale faktyczne efekty, czyli
wartość dodaną tworzoną na rzecz wsparcia młodego rolnika w ramach PROW
2007-2013 oraz 2014-2020. W niniejszym opracowaniu proponuje się pośrednią
miarę oceny znaczenia programów UE w rozwoju rolnictwa jaką są wskaźniki
absorpcji. Wskaźniki te ukazują faktyczny udział poszczególnych regionów
w absorpcji środków finansowych w liczbie podpisanych umów (wskaźnik I)
i kwocie wsparcia (wskaźnik II) w stosunku do ogółu w kraju. Wskazują one
na zaangażowanie rolników w zakresie pozyskiwania środków finansowych na
realizację działań związanych z realizacją inwestycji przez młodych rolników.
Wsparcie dla sektora rolnego i obszarów wiejskich jest realizowane w ramach I i II
filara WPR i pochodzi z dwóch funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Gwarancji
Rolnej (EFGR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW). Zadaniem EFGR jest finansowanie działań związanych
z płatnościami bezpośrednimi, interwencją rynkową lub instrumentami weterynaryjnymi. Z kolei EFRROW finansuje działania Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW), czyli realizację II filaru WPR i jest kontynuowany w nowym
okresie programowania 2014-2020. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione dane z zakresu poziomu absorpcji jednego z ważniejszych działań PROW
2007-2013 oraz PROW 2014-2020, związanych z wsparciem inicjatyw podejmowanych przez młodych rolników.

3. Ocena poziomu wsparcia młodego rolnika w latach 2007-2013
Wiek odgrywa dużą rolę w pozytywnym postrzeganiu zmian. Młodzi rolnicy
chcą inwestować w rozwój swoich gospodarstw, korzystać z funduszy UE oraz
podnosić swoje kwalifikacje. Szczególnie aktywni w korzystaniu ze szkoleń i podejmowaniu różnych inicjatyw są rolnicy do 30 roku życia [Miś 2009, Tomczak
2006]. Na Podkarpaciu występuje niższy, aniżeli w kraju, odsetek ludzi młodych
będących użytkownikami gospodarstw (wykres 1). Niepokojącym zjawiskiem jest
prawie dwukrotnie większy odsetek użytkowników gospodarstw w wieku 65 lat
i więcej. Należy poczynić starania, aby ludzie młodzi przejmowali gospodarstwa
rolne na Podkarpaciu, ponieważ to od ich energii, umiejętności i zapału do pracy
oraz aktywności w sięganiu po wsparcie unijne zależy potencjał rozwojowy rolnictwa regionu.
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Wykres 1
Odsetek młodych rolników kierujących gospodarstwem rolnym
w 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSR 2010 r.

Struktura wieku osób pracujących w gospodarstwie rolnym
na Podkarpaciu

Wykres 2

Źródło: Opracowano na podstawie: Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim, US w Rzeszowie, Rzeszów, 2012, s. 46.
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Korzystnym zjawiskiem jest fakt, że na Podkarpaciu najliczniejszą grupę osób
w wieku powyżej 15 lat pracujących w gospodarstwie rolnym w ciągu roku zarówno w 2002, jak i w 2010 r. stanowiły osoby młode do 34 roku życia (wykres 2).
Młodzi rolnicy w swojej działalności napotykają na wiele ograniczeń i barier,
które można podzielić na zależne od gospodarującego (wewnętrzne) oraz niezależne, czyli zewnętrzne. Najważniejsze wewnętrzne bariery rozwoju gospodarstw
w opinii rolników to: zbyt mała powierzchnia gospodarstwa, brak kapitału własnego oraz słabe wyposażenie w majątek trwały. Wśród najczęściej wskazywanych
przez rolników barier niezależnych od gospodarstwa dominowały: zbyt wysokie
ceny środków do produkcji rolnej, napływ żywności z zagranicy oraz kłopoty ze
zbytem produktów i usług, a także wymogi unijne i związany z tym wzrost biurokracji. Unia Europejska motywuje młodych rolników, aby przejmowali gospodarstwa, zwiększali ich powierzchnię oraz je unowocześniali dla poprawy ich konkurencyjności na wspólnym rynku unijnym. Młodzi rolnicy w latach 2004-2006 byli
bardzo aktywni w pozyskiwaniu finansowych środków unijnych na nowe inwestycje w gospodarstwach, w tym głównie zakup nowych ciągników, kombajnów,
budowę lub modernizację budynków, zakup ziemi, ale także podejmowanie działań uwzględniających aspekty ochrony środowiska [Miś 2009, s. 154]. Interesującą kwestią jest jak to wygląda w latach 2007-2013 oraz 2014-2020. Działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zostało uruchomione w marcu 2008 r. i cieszyło
się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych pracą w gospodarstwie rolnym. Najwięcej wniosków złożonych i pozytywnie rozpatrzonych było w województwie mazowieckim, wielkopolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, czyli
regionach typowo rolniczych (tabela 1). Podkarpacie wraz z Małopolską uplasowało się na ostatnim miejscu pod względem absorpcji środków na ułatwianie
startu młodym rolnikom. Potwierdzeniem tego są obliczone wskaźniki absorpcji,
których wartości w Małopolsce i na Podkarpaciu są najniższe w skali kraju, mimo,
że patrząc na liczby wydanych decyzji i kwoty zrealizowanych płatności nic by na
to nie wskazywało.
Z danych Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR wynika, że średnia
wieku podkarpackich rolników ubiegających się o wsparcie w ramach tego działania wynosiła 24 lata i byli to głównie mężczyźni (stanowili blisko 80% ogółu
beneficjentów), zaś średnia kwota jaką otrzymali w latach 2007-2013 wynosiła
70 073 zł (najpierw kwota wsparcia wynosiła 50 000, a następnie 70 000 zł na
gospodarstwo). Największy poziom absorpcji środków ułatwiających start młodym rolnikom stwierdzono w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Są to regiony, gdzie występuje wysoki
poziom rozwoju rolnictwa. Wyniki badań Brodzińskiej i Lewczuka [2002] przeprowadzonych wśród młodych rolników na północy i wschodzie kraju, w tym
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w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim
i podlaskim wskazują, że młodzi rolnicy są właścicielami gospodarstw rozwojowych, prezentują postawy aktywne wobec zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników plasują się
wśród gospodarstw rozwojowych, co jest niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym,
skłaniającym do kształtowania polityki rolnej państwa w sposób, który pozwoli
tej grupie gospodarstw umacniać pozycję na rynku.
Tabela 1
Wykorzystanie środków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach
działania 112 według województw
Ułatwianie startu młodym rolnikom
Województwa

Liczba wydanych
decyzji

Kwota
zrealizowanych
płatności (w mln zł)

Wskaźnik
absorpcji I*

Wskaźnik
absorpcji II**

Dolnośląskie

1 139

76,3

0,73

0,50

Kujawsko-Pomorskie

3 609

254,0

2,40

1,43

Lubelskie

4 623

326,8

0,98

1,31

526

35,9

0,82

0,45

3 105

216,3

0,95

1,20

Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie

844

55,4

0,22

0,49

6 125

414,9

1,09

1,23

Opolskie

890

59,9

1,10

0,66

Podkarpackie

968

65,5

0,26

0,54

Podlaskie

3 520

247,2

1,77

1,37

Pomorskie

1 406

97,6

1,46

0,81

746

51,4

0,43

0,71

Mazowieckie

Śląskie
Świętokrzyskie

1 405

90,2

0,59

0,97

Warmińsko-Mazurskie

1 760

116,8

1,88

0,75

Wielkopolskie

5 857

397,6

2,10

1,39

861

56,9

1,10

0,37

37 384

2 526,7

–

–

Zachodniopomorskie
Polska

* Wsk. absorpcji I = udział regionu w liczbie umów podpisanych w ramach działania 112/udział regionu w liczbie
gospodarstw rolnych w kraju (o pow. powyżej 1 ha UR).

** Wsk. absorpcji II = udział regionu w kwocie zawartych umów w ramach działania 112/udział regionu w powierzchni
UR w kraju.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR (stan na 31.08. 2015 r.).
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Z badań Rudnickiego wynika, że w latach 2002-2010 największą liczbę zrealizowanych płatności w odsetku ogólnej liczby gospodarstw stwierdzono w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, najmniejszą zaś w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim, charakteryzujących się niekorzystną
strukturą obszarową gospodarstw [Heffner 2011].

4. Premie dla młodego rolnika w latach 2014-2020
W ramach PROW 2014-2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Premie dla młodych rolników w nowym
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 różnią się od tych
z poprzedniego okresu programowania. Najważniejsza zmiana polega na tym, że
wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli
urządzanie gospodarstwa rolnego, a prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy. O premie w naborze od 20.08 do 16.09 2015 r. mogły się starać osoby, które2:
 nie ukończyły 40 lat,
 posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 po raz pierwszy rozpoczynały prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziły gospodarstwa rolnego jako kierujący,
 stały się właścicielem lub objęły w posiadanie gospodarstwo rolne przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na
12 miesięcy przed jego złożeniem,
 wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie mogła być mniejsza, niż
13 tysięcy euro i nie większa, niż 150 tysięcy euro,
 posiadały biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.
Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Inny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być
ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej
niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym
określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi
przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z za2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje
typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, Dz.U., poz. 982, z dn. 14.07.2015 r.
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sobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
(JST). Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto
beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości
w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%. Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie
wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II – w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
Z danych ARiMR wynika, że najwięcej wnioskodawców o wsparcie młodego
rolnika (stan na 4.09.2015 r.) złożono w województwie mazowieckim – blisko 20%
w skali kraju - na kwotę 9 mln 700 tys. zł. Na Podkarpaciu tylko niespełna 1,5%
młodych rolników złożyło wnioski o premię. Biorąc pod uwagę wskaźniki absorpcji w nowym okresie programowania 2014-2020 w stosunku do 2007-2013 można
zauważyć, że na Podkarpaciu sytuacja nie poprawiła się, a nawet uległa pogorszeniu, o czym świadczą niższe wartości wskaźników absorpcji I i II (wykres 3).
Wyraźnie, bo blisko trzykrotnie zwiększył się poziom absorpcji w województwie świętokrzyskim, szczególnie gdy chodzi o kwotę dofinansowania (wskaźnik
absorpcji II).
Z badań Rudnickiego i in. [2015] wynika, że najwięcej obszarów o niskiej
zdolności i poziomie absorpcji środków WPR, wymagających kompleksowej
modernizacji rolnictwa, występuje w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Stanowi to wyzwanie dla decydentów, żeby młodzi rolnicy
z tych regionów otrzymali kompleksową pomoc w ubieganiu się o poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych, ponieważ w regionach tych występuje historycznie ukształtowana struktura agrarna. Generalnie należy stwierdzić, że pomoc
z funduszy europejskich kierowana do młodych rolników, szczególnie w regionach rozdrobnionego rolnictwa mimo wyraźnych efektów nie wyrównuje różnic
między poszczególnymi regionami. W przyszłości należy zwrócić na to uwagę
i może na rzecz wsparcia dla młodych rolników powinny włączyć się lokalne stowarzyszenia i władze samorządowe.
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Wykres 3
Wykorzystanie środków finansowych z PROW 2014-2020 w ramach
poddziałania 6.1. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników (premie dla młodych rolników, nabór 20.08-16.09.2015 r.)

* Wsk. absorpcji I = udział regionu w liczbie umów podpisanych w ramach poddziałania 6.1 premie dla młodych
rolników/udział regionu w liczbie gospodarstw rolnych w kraju (o pow. powyżej 1 ha UR).

** Wsk. absorpcji II = udział regionu w kwocie zawartych umów w ramach poddziałania 6.1 premie dla młodych
rolników/udział regionu w powierzchni UR w kraju.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR (stan na 04.09. 2015 r.).

5. Wnioski
1. O zdolności gospodarstw do rozwoju świadczą podjęte inwestycje. Modernizacja istniejących czy budowa nowych budynków, zakup nowych ciągników i maszyn oraz zakup ziemi pozwalają obniżać koszty jednostkowe i poprawić bilans ekonomiczny gospodarstw, szczególnie prowadzonych przez
młodych rolników. Uzyskane wyniki badań wskazują bowiem, że młodzi
rolnicy widzą konieczność podnoszenia konkurencyjności swoich jednostek. Ubiegają się o dofinansowanie z funduszy UE dostępnych w ramach
PROW 2007-2013 czy 2014-2020 prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, jednak poziom absorpcji środków finansowych na Podkar-
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paciu w porównaniu do innych regionów w kraju jest niski i niewystarczający. Kwoty pieniężne przyznane w ramach koperty regionalnej są zbyt małe,
szczególnie w regionach o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, do jakich
należy Podkarpacie i Małopolska.
2. Potwierdza się twierdzenie, że bogatsze regiony otrzymują więcej środków
finansowych, a biedniejsze mniej, czyli tym samym nie jest możliwe wyrównanie różnic w poziomie rozwoju między poszczególnymi regionami.
Konstatując należy stwierdzić, że zachodzący proces absorpcji środków finansowych z UE w niewielkim stopniu przyczynił się do zmniejszenia dysproporcji regionalnych w rozwoju gospodarstw młodych rolników. Coraz
większe wymagania stawiane beneficjentom w latach 2014-2020 miały także
zapewne wpływ na zmniejszenie aktywności młodych rolników w ubieganiu się o wsparcie.
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TERESA MIŚ
POMOC DLA MŁODYCH ROLNIKÓW Z FUNDUSZY UE I ICH WYKORZYSTANIE
NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA

Słowa kluczowe: młodzi rolnicy, program rozwoju obszarów wiejskich, inwestycje,
zwiększenie konkurencyjności
STRESZCZENIE

Objęcie polskiego rolnictwa zasadami Wspólnej Polityki Rolnej UE wymusiło działania dostosowawcze gospodarstw rolnych do reguł konkurowania na wspólnym europejskim rynku. W opracowaniu poddano ocenie udział młodych rolników w absorpcji
środków unijnych na nowe inwestycje w gospodarstwach rolnych w ujęciu regionalnym
w latach 2007-2013 i 2014-2020. Badania wykazały, że regiony, które charakteryzują się
większym potencjałem ekonomicznym rolnictwa i korzystniejszą strukturą agrarną (kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) w większym stopniu korzystają z pomocy unijnej aniżeli regiony o słabszym ekonomicznie rolnictwie i rozdrobnionej strukturze gospodarstw.
Dotyczy to zwłaszcza rolnictwa Polski południowo-wschodniej – Podkarpacie i Małopolska, które na skutek uwarunkowań strukturalnych, niskich dochodów i innych ograniczeń
nie jest w stanie w pełni wykorzystać dostępnej dla rolników pomocy finansowej, pomimo
dużej aktywności rolników w tej kwestii.

Pomoc dla młodych rolników z funduszy UE i ich wykorzystanie ...
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SUM M A RY

Once Polish agriculture became covered by the principles of the EU Common Agriculture Policy (COP), it enforced adaptation activities in farms in order to adjust to the
rules of competition on common European market. The paper undertakes an assessment
of the participation of young farmers in the absorption of EU funds for new investment
in farms in regional frames over the period of 2007-2013 and 2014-2020. The study has
shown that regions, which have agriculture with higher economic potential and more
favorable agrarian structure (Kujawsko-pomorskie and Wielkopolska), utilize assistance
of the EU to higher degree than regions, which have agriculture with weak economic potential and a small-farm structure. It applies in particular to agriculture of south-eastern
Poland (Podkarpackie and Malopolska), which, because of structural restrictions, its low
profitability and other restrictions, is unable to utilize fully the financial assistance available for farmers, despite farmer’s activity in those respects.
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1. Wstęp
W ramach działalności rolniczej najczęściej analizie podlega efektywność wykorzystania zasadniczych czynników wytwórczych, tzn. ziemi, pracy i kapitału. Ziemia, jako podstawowy czynnik produkcji stanowi podstawową miarę wielkości
gospodarstwa [Ziętara 2009, 269]. Długie cykle produkcyjne oraz znacząca rola
ziemi, w działalności gospodarstw rolniczych, ogranicza szybkie reakcje rolników na zachodzące zmiany na rynku. Wynika to z ograniczonej substytucyjności
czynników produkcji w rolnictwie [Milewski, Kwiatkowski 2005, 299].
Rozwój działalności gospodarstw rolniczych kształtowany jest przez dostępność do wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł finansowania, z uwagi na ciągły
proces zmian efektywności produkcji rolniczej, a także warunków prowadzonej
działalności. Większa skala prowadzonej działalności rolniczej i wyższe nakłady inwestycyjne przyczyniają się do podniesienia efektywności funkcjonowania
gospodarstw rolniczych [Felczak, Domańska 2014, 16]. Opłacalność inwestycji
w gospodarstwach wiąże się ze zróżnicowanymi wymaganiami kapitałowymi,
w zależności od określonego typu produkcji rolniczej i stopnia jej powiązania
z podstawowymi czynnikami produkcji [Reid, Bradford 1987, 65].
1 Wkład pracy: Magdalena Mądra-Sawicka – 60 %, Mirosław Wasilewski – 40%.
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Na obraz przeciętnego gospodarstwa rolniczego składa się zarówno potencjał produkcyjny, zdeterminowany przez kapitał własny, powierzchnię UR oraz
poziom zadłużenia. Korzystnie na wyższy potencjał wytwórczy, wydajność pracy oraz wzrost poziomu dochodu z prowadzonej działalności wpływa wzrost
zadłużenia [Grzelak 2005, 121]. Wskazuje to na racjonalne wykorzystanie przez
rolników kapitału obcego, który pełni rolę uzupełniającego źródła finansowania,
szczególnie w trakcie ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
Celem opracowania jest przedstawienie opinii rolników dotyczących preferencji w doborze kapitału, zapotrzebowania, determinant oraz korzyści w zakresie
wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania w działalności gospodarstw
rolniczych, w odniesieniu do zaangażowania ziemi, jako czynnika produkcji.

2. Struktura kapitału a rola czynnika produkcji jakim jest ziemia
Możliwości zwiększania rentowności przy wyższym zaangażowaniu kapitału
obcego warunkowane są redystrybucją między gospodarstwami czynnika produkcji, jakim jest ziemia. Kształtowanie wzrostu i rozwoju działalności wiąże się
ze zwiększaniem wykorzystania powierzchni użytków rolniczych, będących pośrednim czynnikiem warunkującym zmiany w zakresie kapitału obcego. Rolnicy
z uwagi na zaangażowanie ziemi w działalność produkcyjną w długim okresie,
mogą wykazać większe skłonności inwestycyjne związane z jej zakupem [Brasselle i inni 2002, 415-416]. W gospodarstwach, w których dominuje wykorzystywanie ziemi własnej, a nie dzierżawionej, ryzyko finansowania kapitałem obcym
w ocenie kredytodawców jest niższe [Wu 2014, 127]. Wyższy udział ziemi własnej
w majątku warunkuje niższe ryzyko operacyjne. Wynika to z braku konieczności
korzystania z innych rozwiązań dostępu do ziemi [Velandia i inni 2009, 112].

3. Decyzje w zakresie wykorzystania kapitału obcego a ocena ryzyka
Przyjęcie odpowiedniej strategii zarządzania strukturą kapitału jest konieczne, jeżeli zarządzający gospodarstwami rolniczymi chcą zachować wypłacalność i wiarygodność [Gołaś 2009, 73]. Rolnicy tak kształtują relację długu do kapitału własnego, aby ograniczać koszty finansowania do minimum [Escalante, Barry 2003,
67]. Wraz z wyższym zwrotem z kapitału własnego w relacji do kosztów obsługi
zadłużenia, rośnie bezpieczeństwo finansowania kapitałem obcym. W takiej sytuacji rolnicy mają możliwość korzystania z finansowania wygospodarowaną nadwyżką finansową, minimalizując w ten sposób ryzyko finansowe [Gabriel, Baker
1980, 561]. Natomiast poziom akumulacji środków w gospodarstwach jest niski
[Gołaś 2008, 76], stąd też strategia samofinansowania wiąże się z ograniczoną
możliwością poprawy dochodowości tych podmiotów.
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W gospodarstwach rolniczych zwiększenie rentowności może łączyć się
z wyższą produktywnością ziemi, wydajnością pracy lub zmianą technologii produkcji, poprzez dokapitalizowanie działalności. Przyczynia się to do zmniejszenia
ryzyka zarówno przyrodniczego, jak i ekonomicznego, umacniając pozycję finansową gospodarstwa, poprzez zapewnienie oraz poprawę płynności finansowej.
Zachowanie płynności finansowej pozwala na terminową obsługę zobowiązań
bieżących [Wasilewski 2006, 104], co jest uwarunkowane odpowiednią wielkością i strukturą zobowiązań oraz majątku, tak aby po jego upłynnieniu pozyskać
źródła spłaty zadłużenia [Mańko, Sobczyński, Sass 2008, 5]. Utrzymywany wysoki poziom płynności finansowej w rolnictwie wynika z preferowania motywu
ostrożnościowego [Franc-Dąbrowska 2008, 57], wpływając na konserwatywne
podejście do finansowania działalności gospodarstw rolniczych.
W rolnictwie to kredyty stanowią uzupełnienie finansowania kapitałem własnym, przyczyniając się do wypracowania dochodu, pozwalając na rozszerzenie bazy
kapitałowej oraz wzrost dochodowości produkcji [Czerwińska-Kyzer 2002, 102]. Zapotrzebowanie na kredyty w rolnictwie zależy od fazy rozwoju, struktury aktywów
gospodarstw oraz jakości infrastruktury ekonomicznej, otaczającej sektor rolnictwa
[Kata 2003, 98]. Struktura kapitału w gospodarstwach rolniczych jest uwarunkowana
dostępem do dotacji, które mogą powodować w krótkim okresie zmiany w zakresie
zaangażowania obcych źródeł finansowania [Ciaian, Swinnen 2009, 1130]. Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym poziom zaangażowania kredytu jest fakt
występowania opóźnień między cyklem operacyjnym, a koniecznością dokonywania bieżących wydatków operacyjnych [Ciaian, Falkowski, Kancs 2012, 41].
Na decyzje związane z finansowaniem obcym wśród rolników wpływ ma nie
tylko maksymalizacja dochodów i poprawa produktywności, ale i korzyści niepieniężne, takie jak utrzymanie stylu życia oraz realizacja innych celów społecznych
związanych z pracą na roli [Howley, Dillion 2012, 456-458].

4. Metodyka badań
Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skategoryzowanego zostały
przeprowadzone w 2012 roku na grupie 100 rolników2 prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze, uczestniczących w systemie Farm Accountancy Date
Network3 (FADN) w województwie mazowieckim4. Lokalizacja badań została
2 Rolnicy w ramach przeprowadzonego kwestionariusza wywiadu mogli wskazać na więcej, niż
jedną odpowiedź w ramach przeprowadzonych badań.
3 Europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych.
4 Województwo mazowieckie należy do regionu C, charakteryzującego się gospodarstwami
średnimi o przeciętnym poziomie intensywności produkcji.
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wybrana z uwagi na położenie województwa w środkowej części Polski oraz przeciętne warunki działalności rolniczej względem pozostałych regionów, wyodrębnionych w systemie FADN5 [Osuch i inni 2004, 6].
Dobór gospodarstw do badania odbył się poprzez losowanie warstwowe
uwzględniające kryterium siły ekonomicznej (dla podmiotów o sile ekonomicznej
powyżej 2 ESU) i powierzchni użytków rolnych gospodarstw w tym województwie. W badanej próbie nie znalazły się gospodarstwa posiadające mniej niż, 5 ha
UR. Rolnicy zostali zakwalifikowani do badania, jeżeli w latach 2010-2011 korzystali z finansowania zewnętrznego. Badania miały charakter uzupełniający wobec
pierwszych badań przeprowadzonych w tym samym województwie wśród rolników w 2008 roku.
W artykule przedstawiono jedynie dominujące odpowiedzi wskazane przez
rolników w zakresie kształtowania wielkości i struktury zadłużenia. Gospodarstwa rolnicze zostały podzielone według kryterium powierzchni użytków
rolniczych (UR)6, które wyznaczono na podstawie stosowanych w systemie FADN
przedziałów z wyników standardowych. W celu zachowania zbliżonej liczebności
w badanych grupach gospodarstw połączono najmniejsze i największe przedziały
obszarowe. Pierwsza grupa obejmowała gospodarstwa o powierzchni UR 5-10 ha,
druga 10-20 ha, trzecia 20-30 ha i ostatnia powyżej 30 ha (powstała poprzez połączenie grup gospodarstw dużych i bardzo dużych).
W badaniu, w ramach wydzielonych trzech obszarów: celu zaangażowania kapitału obcego, preferencji w doborze i oceny korzyści, wybrano odpowiedzi dominujące wśród rolników i zestawiono je na wykresie interakcji.

5. Wyniki badań
Na wykresie 1 przedstawiono zakres korzystania przez poszczególne grupy gospodarstw z długo- i krótkoterminowego kapitału obcego. Długoterminowe obce
źródła finansowania działalności gospodarczej w postaci preferencyjnych kredytów bankowych wykorzystywało 70,0% ogółu badanych rolników. Z badanej
populacji 27,0% rolników nie korzystało z żadnych długoterminowych źródeł finansowania. Natomiast tylko 4,0% ogółu badanych – i to w niewielkiej skali – korzystało z długoterminowych komercyjnych kredytów bankowych, co spowodowane było wyższym kosztem obsługi takiego zadłużenia. W największym stopniu
5 W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, mające zasadniczy udział
w tworzeniu wartości dodanej w rolnictwie. Za takie uznawane są gospodarstwa rolnicze, które
mieszczą się w grupie gospodarstw wytwarzających w danym regionie FADN lub kraju, co najmniej
90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (Standard Gross Margin – SGM).
6 Według przyjętego kryterium podziału badanych obiektów liczebność w ramach wyróżnionych grup wynosiła odpowiednio: 12, 44, 19 i 25.
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z długoterminowych obcych źródeł finansowania nie korzystały gospodarstwa
najmniejsze obszarowo (66,7% wskazań). Natomiast największy stopień wykorzystania tego źródła finansowania dotyczył gospodarstw o powierzchni powyżej
20 ha UR (88,0-89,5% wskazań). Komercyjne długoterminowe kredyty bankowe
były wykorzystywane głównie w gospodarstwach z grupy obszarowej 10-20 ha
UR (6,8% wskazań). Wynika to z traktowania tych kredytów jako uzupełniającego
źródła finansowania o wyższym koszcie zaangażowania, który może powodować
spadek rentowności kapitału własnego.
Wykres 1
Dobór źródeł finansowania w ujęciu długo- i krótkoterminowym

Źródło: Opracowanie własne.

Zróżnicowanie odpowiedzi rolników dotyczących stopnia wykorzystywania
kredytów krótkoterminowych było większe, niż długoterminowych. Z tego źródła
finansowania nie korzystała stosunkowo duża część rolników (43,0%). Dotyczyło
to głównie grupy obszarowej 20-30 ha UR (57,9% wskazań). Preferencyjne kredyty krótkoterminowe były wykorzystane przez 39,0% rolników. Z kredytów tych
korzystały głównie gospodarstwa największe obszarowo (44,0% wskazań), natomiast z grupy najmniejszych – tylko 33,3%. Wskazuje to na wyższe zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania wraz z rosnącą skalą produkcji. Z kredytu
w rachunku bieżącym korzystało średnio 18,0% rolników, w największym stopniu
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w gospodarstwach największych obszarowo (40,0% wskazań). Wśród odpowiedzi
dotyczących wykorzystania krótkoterminowych źródeł finansowania rolnicy na
zbliżonym poziomie wskazywali na zaangażowanie komercyjnych krótkoterminowych kredytów bankowych oraz pożyczek od rodziny, bądź znajomych (7,08,0%). W wielu przypadkach z tych źródeł finansowania korzystały głównie gospodarstwa najmniejsze obszarowo (odpowiednio 16,7% i 25,0% wskazań).
Odpowiedzi dotyczące realizacji celów związanych z wykorzystaniem kapitałów obcych w gospodarstwach rolniczych były stosunkowo zbliżone (tabela 1).
Możliwość generowania wyższych dochodów w przyszłości, została wskazana
przez 57,0% rolników. Był to cel, który w ocenie rolników miał najwyższą rangę.
Według 49,0% rolników zaangażowanie kapitału obcego związane było z niedopuszczeniem do utraty płynności finansowej. Taki sam udział odpowiedzi dotyczył przeciwstawnego celu związanego z rozwijaniem działalności produkcyjnej,
poprzez powiększenie powierzchni UR gospodarstwa (49,0%). Stosunkowo duży
był również udział odpowiedzi związanych z koniecznością wykorzystania kredytu w sytuacji wystąpienia niespodziewanych zdarzeń (43,0%). Nieznacznie niższy
udział odpowiedzi dotyczył przeprowadzania modernizacji budynków i budowli
w gospodarstwie (41,0%), co wskazuje na postrzeganie przez rolników potrzeby
przyspieszonego rozwoju.
Największe znaczenie kapitału obcego w niedopuszczeniu do utraty płynności
finansowej odnotowano w przypadku gospodarstw o powierzchni 10-20 ha UR
(54,5% wskazań). Kapitał obcy w ocenie rolników ma najwyższe znaczenie w rozwijaniu działalności produkcyjnej poprzez zwiększanie powierzchni UR w grupie
obszarowej 20-30 ha UR (68,4% wskazań). Największą uwagę do korzystania z kapitału obcego celem finansowania modernizacji budynków przywiązywali rolnicy
z gospodarstw o powierzchni 10-30 ha UR (47,4-47,7% wskazań).
Największą szansę na osiągnięcie wyższych dochodów z tytułu wykorzystania
kredytu dostrzegali rolnicy z grupy obszarowej 20-30 ha UR (78,9% wskazań).
Opinia ta miała najmniejsze znaczenie w gospodarstwach o powierzchni 5-10 ha
UR (41,7% wskazań). Wynikać to może ze zbyt niskiego dochodu rolnego, który
mogłyby być przeznaczony na obsługę zadłużenia. Potrzeba wykorzystania kredytu w celu realizacji wcześniej ustalonego planu rozwoju gospodarstw występowała głównie w grupie powierzchni powyżej 30 ha UR (48,0% wskazań).
W badanej populacji jedynie 15,0% rolników wykorzystało kredyt celem pozyskania dodatkowych dotacji. Dotyczyło to szczególnie gospodarstw największych obszarowo (28,0% wskazań). Z kolei tylko 4,0% ogółu badanych rolników
uzasadniało pobranie kredytu bankowego jako czynnika poprawiającego pozycję
konkurencyjną gospodarstwa.
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Cele wykorzystywania obcych źródeł finansowania
w działalności gospodarstwa

Tabela 1

Powierzchnia UR
Wyszczególnienie

5-10

10-20

20-30

>30

Udział
odpowiedzi

Odsetek wskazań
a) nie dopuścić do utraty płynności finansowej
gospodarstwa

41,7

54,5

47,4

44,0

49,0

b) rozwijać działalność produkcyjną poprzez
powiększanie powierzchni UR

33,3

38,6

68,4

60,0

49,0

c) przeprowadzić modernizację budynków
i budowli

41,7

47,7

47,4

24,0

41,0

d) szansa na osiągnięcie wyższych dochodów
w przyszłości

41,7

47,7

78,9

64,0

57,0

e) realizacja wcześniej ustalonego planu rozwoju
gospodarstwa

25,0

27,3

36,8

48,0

34,0

f) wynik niespodziewanych zdarzeń

50,0

47,7

42,1

32,0

43,0

g) decyzja warunkująca walkę
z konkurencją

8,3

2,3

5,3

4,0

4,0

h) możliwość skorzystania z dodatkowych dotacji

0,0

11,4

15,8

28,0

15,0

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 2 przedstawiono odpowiedzi rolników dotyczące czynników kształtujących decyzje finansowe, związane z wykorzystaniem kapitału obcego. Najważniejszym czynnikiem w tym zakresie było częściowe opłacanie odsetek od kredytów przez instytucje zewnętrze (ARiMR)7 (85,0% wskazań) oraz wartość planowanych inwestycji w gospodarstwie (84,0% wskazań). W największym stopniu
dotyczyło to gospodarstw o największej powierzchni. Za ważny czynnik w opinii
rolników, determinujący decyzje finansowe w zakresie wykorzystania kapitału obcego, uznano warunki przyznania kredytu (78,0% wskazań). Dotyczyło to
głównie gospodarstw najmniejszych obszarowo (91,7% wskazań).
Zarządzający gospodarstwami za ważne czynniki wpływające na decyzje finansowe, dotyczące pozyskiwania kapitału obcego uznali wielkość wkładu własnego koniecznego do realizacji inwestycji (71,0% wskazań). Na ten czynnik
główną uwagę zwrócili rolnicy z gospodarstw o powierzchni 20-30 ha UR (84,2%
wskazań). Natomiast czynnik ten był najmniej istotny w przypadku gospodarstw
największych obszarowo (60,0% wskazań). Mniejsze znaczenie w decyzjach dotyczących zaangażowania kapitału obcego miała wielkość dotacji unijnych możliwa
do pozyskania celem realizacji inwestycji (35,0% wskazań), dotyczyło to głównie
gospodarstw największych obszarowo (56,0% wskazań).
7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Możliwość dokonania wyboru wariantu spłaty rat kredytu była czynnikiem
wpływającym na zaangażowanie kapitału obcego w gospodarstwie zdaniem
15,0% ogółu rolników. Najwięcej tych wskazań odnotowano w gospodarstwach
o powierzchni użytków rolnych 10-20 ha (22,7% wskazań). Możliwość negocjacji
warunków uzyskania kredytu wskazywana była jako czynnik zasadniczy przy podejmowaniu decyzji finansowych jedynie w przypadku 10,0% badanych rolników.
Determinanty wpływające na decyzje finansowe dotyczące
wykorzystania kapitału obcego

Tabela 2

Powierzchnia UR
Wyszczególnienie

5-10

10-20

20-30

>30

Udział
odpowiedzi

Odsetek wskazań
a) wartość inwestycji, które są planowe w
gospodarstwie

50,0

88,6

89,5

88,0

84,0

b) warunki przyznania kredytu

91,7

75,0

78,9

76,0

78,0

c) wartość odsetek opłacanych w części lub
w całości przez inną instytucję

75,0

86,4

78,9

92,0

85,0

d) wielkość dotacji unijnych możliwych do
pozyskania dla celów realizacji inwestycji

25,0

29,5

26,3

56,0

35,0

e) wielkość wkładu własnego koniecznego do
realizacji inwestycji

66,7

72,7

84,2

60,0

71,0

f) możliwość wyboru wariantu spłat rat kredytu

8,3

22,7

10,5

8,0

15,0

g) możliwość negocjacji warunków uzyskania
kredytu, elastyczność banku

0,0

9,1

15,8

12,0

10,0

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 3 przedstawiono korzyści finansowania działalności gospodarstwa
kapitałem obcym w opinii rolników. Za największy plus finansowania kapitałem
obcym uznano możliwość bardziej dynamicznego rozwoju produkcji (76,0%
wskazań). W gospodarstwach powyżej 10 ha UR udział wskazań tego czynnika
wynosił od 76,0 do 78,9%. Pokazuje to, że w opinii rolników zaangażowanie kapitału obcego jest ważną determinantą rozwoju ich gospodarstw.
Zdaniem 34,0% rolników kapitał obcy zwiększa efektywność kapitału własnego. Wraz ze wzrostem powierzchni UR gospodarstw znaczenie tej determinanty
w opinii rolników było coraz istotniejsze (48,0% wskazań grupie o powierzchni
powyżej 30 ha UR). Według 34,0% rolników do korzyści finansowania działalności gospodarstwa kapitałem obcym zaliczyć również można wyższą wartość
zainwestowanego łącznego kapitału. Najwyższy udział wskazań tej determinanty
dotyczył gospodarstw z grupy obszarowej 20-30 ha UR (52,6% wskazań), podczas
gdy w tych najmniejszych, ze względu na powierzchnię, wyniósł jedynie 25,0%.
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Na możliwość uzyskania wyższego dochodu z działalności gospodarstwa poprzez
wykorzystanie kapitału obcego uwagę zwróciło 19,0% badanych rolników. Dotyczyło
to szczególnie gospodarstw najmniejszych, jak i największych obszarowo (odpowiednio 33,3% oraz 32,0% wskazań). W grupie obszarowej 20-30 ha UR na tą determinantę wskazywało jedynie 5,3% rolników. W opinii 6,0% badanych rolników korzyści z tytułu zaangażowania kapitału obcego nie występują. Należy to wiązać głównie
z obawami rolników dotyczącymi obsługi zwiększonego poziomu zadłużenia.
Tabela 3
Korzyści związane z finansowaniem działalności gospodarstwa rolnego
kapitałem obcym
Powierzchnia UR
Wyszczególnienie

5-10

10-20

20-30

>30

Udział
odpowiedzi

Odsetek wskazań
a) wyższa wartość zainwestowanego łącznego kapitału

25,0

29,5

52,6

32,0

34,0

b) możliwość uzyskiwania wyższego dochodu z działalności

33,3

13,6

5,3

32,0

19,0

c) możliwość szybkiego rozwoju produkcji

66,7

77,3

78,9

76,0

76,0

d) kapitał obcy zwiększa efektywność wykorzystania kapitału
własnego

16,7

29,5

36,8

48,0

34,0

e) nie widzę żadnych plusów w finansowaniu działalności
kapitałem obcym

16,7

6,8

5,3

0,0

6,0

Źródło: Opracowanie własne.

Najistotniejsze obszary decyzji w zakresie celu zaangażowania
kapitału obcego w opinii rolników
Lp.

Wybrana odpowiedź o największej liczbie wskazań

Oznaczenie

Tabela 4

Obszary
decyzji

1.

Celem zaangażowania kapitału obcego jest nie dopuszczenie do utraty
płynności finansowej gospodarstwa

C1

2.

Celem zaangażowania kapitału obcego jest rozwijanie działalności
produkcyjnej poprzez powiększanie powierzchni UR

C2

3.

Celem zaangażowania kapitału obcego jest szansa na osiągnięcie wyższych
dochodów w przyszłości

C3

4.

Poziom finansowania obcego uzależniono od wartości inwestycji
planowanych w gospodarstwie

D1

5.

Poziom finansowania obcego uzależniono od warunków przyznania kredytu

D2

6.

Poziom finansowania obcego uzależniono od wartości odsetek opłacanych w
części lub w całości przez inną instytucję

D3

7.

Kapitał obcy pozwala na szybszy rozwój produkcji w gospodarstwie

K

K
korzyści

8.

Decyzja o powiększeniu powierzchni UR gospodarstwa w przyszłości

UR

UR
zakup ziemi

Źródło: Opracowanie własne.

C
cele

D
determinanty
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Przedmiotem dalszych badań było ustalenie zależności w zakresie wykorzystania kapitału obcego w obszarach, na które rolnicy zwrócili największą uwagę
(tabela 4). Obszary te podzielono ze względu na cel wykorzystania kapitału obcego (C), determinanty jego zaangażowania (D) oraz korzyści związane z jego
wykorzystaniem (K). W ocenie kluczowych obszarów uwzględniono odpowiedzi rolników dotyczące planowanego zakupu ziemi (UR). Miało to na celu ocenę
istotności tego obszaru decyzyjnego na tle pozostałych wyróżnionych w badaniu.
Na podstawie otrzymanych powiązań interakcji (wykres 2 i wykres 3) stwierdzono, iż wyróżnione cele były najbardziej istotne dla grupy gospodarstw o powierzchni 20-30 ha UR, natomiast nie były silnie skorelowane z decyzją o zakupie
ziemi.
Wykres 2
Interakcje pomiędzy wyróżnionymi obszarami decyzyjnymi
dotyczącymi celów

Źródło: Opracowanie własne.

Rolnicy, którzy wskazywali na planowany zakup ziemi, a poprzez to powiększenie skali prowadzonej działalności, reprezentowali głównie gospodarstwa
o powierzchni 10-20 ha UR. Wyróżnione obszary determinant (D1, D2 i D3) oraz
wskazywana najczęściej korzyść - związana z bardziej dynamicznym rozwojem
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działalności, cechowały się zbliżonym poziomem interakcji w gospodarstwach
o powierzchni wyższej niż, 10 ha UR. Na tle determinant wpływających na decyzje
o zaangażowaniu kapitału obcego, możliwość powiększenia obszaru powierzchni
UR cechowała się mniejszym znaczeniem (niższy poziom wskazań).
Wykres 3
Interakcje pomiędzy wyróżnionymi obszarami decyzyjnymi
dotyczącymi determinant i korzyści

Źródło: Opracowanie własne.

6. Podsumowanie i wnioski
W opracowaniu przedstawiono opinie badanych rolników z terenu województwa mazowieckiego na temat finansowania działalności gospodarstwa kapitałem
obcym. Za ważny cel związany z zaangażowaniem kapitału obcego rolnicy uznali
możliwość utrzymania płynności finansowej na bezpiecznym poziomie oraz przyspieszenia realizacji procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych. Do korzyści
wynikających z zaangażowania kapitału obcego w strukturze finansowania rolnicy zaliczali również możliwość szybszego rozwoju produkcji. Największe znaczenie wymienionych efektów zaangażowania kapitału obcego wystąpiły w gospo-
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darstwach o powierzchni użytków rolniczych wyższej, niż 20 ha UR. Świadczy to
o większym znaczeniu finansowania kapitałem obcym przy uwzględnieniu możliwości wzrostu skali działalności rolniczej.
Konieczność korzystania z kredytu z powodu niskich nadwyżek finansowych
odnotowano najczęściej w gospodarstwach najmniejszych obszarowo. Wiąże się
to z występowaniem okresowych problemów wynikających z braku gotówki w ramach cyklu operacyjnego. Szansę na zwiększenie dochodowości prowadzonej
działalności, wraz ze wzrostem zaangażowania kredytu bankowego, dostrzegali
rolnicy z gospodarstw o powierzchni 20-30 ha UR. Wynika to z możliwości korzystania z efektu dźwigni finansowej w sytuacji utrzymania rentowności kapitału
własnego na wysokim poziomie. Wśród tych gospodarstw rolnicy wskazywali na
preferencyjne kredyty długoterminowe, jako najczęściej wybierane źródło finansowania obcego.
Zmiana struktury finansowania w kierunku zwiększenia zaangażowania kapitału obcego była determinowana w opinii rolników przez: dopłatę do odsetek
w przypadku kredytów preferencyjnych, skalę planowanych inwestycji, korzystne
warunki uzyskania kredytu oraz stopnień wymaganego wkładu własnego. W gospodarstwach tych istotnym czynnikiem było również pozyskanie dofinansowania na realizowanie inwestycji współfinansowanych kapitałem obcym. Czynniki
te najsilniej determinowały decyzję o finansowaniu kapitałem obcym wśród rolników.
Najwięcej determinant wskazujących na kształtowanie struktury kapitału wyróżnili rolnicy z gospodarstw największych obszarowo. W gospodarstwach tych
interakcje w zakresie najistotniejszych determinant były zbliżone z oceną korzyści
z zaangażowania kapitału obcego. Świadczy to o świadomym doborze źródeł finansowania rolników z gospodarstw największych obszarowo.
Rolnicy sporadycznie decydowali się na zaciąganie kredytów komercyjnych.
W gospodarstwach najmniejszych obszarowo częściej korzystano z pożyczek od
rodziny bądź znajomych, niż decydowano się na zaciągnięcie kredytów komercyjnych. Rolnicy zdawali sobie sprawę z tego, iż korzyści z tytułu zaangażowania
kapitału krótkoterminowego mogą być niższe, niż z długoterminowych źródeł
finansowania. W opinii rolników należy to wiązać z krótkim terminem wymagalności spłaty zobowiązań oraz wysokim kosztem tego źródła finansowania.
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STRESZCZENIE

Celem głównym opracowania jest przedstawienie opinii rolników na temat finansowania działalności gospodarstw kapitałem obcym przy uwzględnieniu zaangażowania ziemi
jako czynnika produkcji. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza
wywiadu na grupie 100 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze
w województwie mazowieckim oraz funkcjonujących w ramach rachunkowości rolnej
systemu FADN. Rolnicy wskazali na dwa realizowane cele związane ze wzrostem zaangażowania kapitału obcego: utrzymanie płynności finansowej na bezpiecznym poziomie
oraz przeprowadzanie szybszej modernizacji. Największą liczbę czynników, którą brali
pod uwagę rolnicy przy zwiększaniu poziomu zadłużenia stwierdzono w gospodarstwach
największych obszarowo. Wśród najczęściej wskazywanych determinant w tym zakresie
wyróżnić można: wartość inwestycji, na którą pozyskiwane miało być finansowanie zewnętrzne oraz wartość kredytu i odsetek.

52

Magdalena Mądra-Sawicka, Mirosław Wasilewski

MAGDALENA MĄDRA-SAWICKA,
MIROSŁAW WASILEWSKI
FINANCING OF FOREIGN CAPITAL OF FARM IN MAZOWIECKIE VOIVODSHIP
AND ENGAGEMENT OF THE LAND AS A PRODUCTION FACTOR

Keywords: agriculture holdings, foreign sources of financing, farmer’s opinion, cropland
area
SUM M A RY

The aim of the paper is to present and evaluate the opinion of farmers on the financing of holding foreign capital under criterion of cropland area usage in farms. The study was conducted using a questionnaire interview on a group of 100 farmers individual
agricultural holdings leading accounting and agricultural FADN system, in mazowieckie
voivodship. The main objectives of increasing the debt level were indicated by farmers in
two opposing aims such as maintaining liquidity at a safe level and carrying out rapid modernization and development of farms. The greatest number of determinants shaping the
debt level were found in farms characterized with the largest cropland areas. Among the
most frequently cited factors by farmers, mainly were distinguish: the value of investments
which need external financing and the value of the loan and interest.
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1. Wstęp
Rolnictwo, podobnie jak inne rodzaje działalności wytwórczej człowieka, opiera
się na wykorzystaniu trzech podstawowych czynników produkcji, tj. ziemi, pracy
i kapitału. Stanowią one zasoby, których wielkość zmienia się w rolnictwie stosunkowo wolno. Ich wykorzystanie jest niepełne i uzależnione od wielu powiązanych
ze sobą czynników przyrodniczych, demograficznych, ekonomicznych i społecznych. Ilość, jakość i wykorzystanie czynników produkcji wyznacza tempo produkcji rolniczej i odwrotnie [Grzelak 2014, 45].
Województwo dolnośląskie wyróżniają na tle kraju bardzo dobre warunki
przyrodnicze i glebowe do prowadzenia produkcji rolnej, a mimo to w porównaniu z innymi województwami osiąga ono stosunkowo słabe rezultaty w produkcji surowców roślinnych, a produkcja zwierzęca wręcz zanika. Może to wynikać
z niepełnego wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych w rolnictwie,
bądź ich braków ilościowych i/lub jakościowych.
Głównym celem badań opisanych w artykule było zdiagnozowanie zagospodarowania zasobów produkcyjnych w dolnośląskim rolnictwie i nakreślenie
perspektyw zmian mających nastąpić w ilości, jakości i wykorzystaniu tych zasobów oraz ocena wpływu tych zmian na proces produkcji rolniczej w woj. dolnośląskim do 2020 roku. Dla osiągnięcia tego celu posłużono się opiniami ekspertów.
Działania człowieka powinny zmierzać do poprawy efektów. Zatem czynnik
ziemi powinno cechować polepszenie zasobności i możliwie pełne wykorzystanie
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jego powierzchni. Czynnik pracy winien zmieniać się generacyjnie, podwyższać
kwalifikacje i wykształcenie, poprawiać ergonomię pracy. Kapitał powinien być
nie tylko odtwarzany, ale polepszany przez wydatki inwestycyjne [Grabowski
1991, 25]. Czy taki kierunek zmian przewidywali eksperci?

2. Metodyka badań
W celu nakreślenia perspektyw zmian zasobów produkcyjnych w dolnośląskich gospodarstwach rolnych posłużono się materiałem badawczym zebranym
techniką ankiet eksperckich. Uważa się, że jest to technika prosta, wymagająca
jednak doboru właściwych respondentów, a następnie przekazania im odpowiednio sformułowanych pytań dotyczących obszaru wiedzy w dziedzinie będącej domeną wybranych ekspertów. Pritchard [2001, 53-56] wymienia pięć etapów stosowania techniki ankiet eksperckich:
1. Identyfikacja odpowiednich osób.
2. Przygotowanie do ankiety.
3. Skupienie się na zasadniczym temacie ankiety.
4. Gromadzenie opinii i informacji ogólnych.
5. Klasyfikacja i pomiar uzyskanych informacji.
Na pierwszym etapie badań prowadzonych techniką ankiet eksperckich wytypowano 24 osoby – po trzech ekspertów reprezentujących najważniejsze w woj.
dolnośląskim instytucje związane z agrobiznesem, tj.:
 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 Dolnośląska Izba Rolnicza,
 Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we
Wrocławiu,
 Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu,
 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu,
 Wydział Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ostatecznie w badaniach przeprowadzonych jesienią 2013 roku uczestniczyło
21 ekspertów (tyle zwrócono wypełnionych kwestionariuszy ankiet).
Ankieta ekspercka zawierała 15 pytań otwartych dotyczących przewidywanych
zmian w zasobach produkcyjnych rolnictwa w województwie dolnośląskim oraz
efektów tych zmian dla gospodarki kraju i regionu, a także dla rolników z województwa dolnośląskiego.
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3. Przewidywane zmiany w zasobach produkcyjnych i ich
wykorzystaniu
Generalnie skupiano się na zasobach produkcyjnych w rolnictwie. Zatem aż 9
z 15. pytań, zawartych w ankiecie badawczej, związanych było z zasobami. Dla
ekspertów z dziedziny rolnictwa wielkość zasobów produkcyjnych, jakimi dysponują gospodarstwa rolne w regionie powinna być znana. Nie mierzono zatem
w ankiecie poziomu tych zasobów, tylko pytano ekspertów o opinię czy zmieni się
i w jakim kierunku ich ilość, jakość i wykorzystanie (tabela 1).
Pierwsze cztery pytania dotyczyły stopnia wykorzystania, kierunków zagospodarowania, jakości i ochrony gruntów rolnych. Eksperci dobrze ocenili obecny
stopień ich wykorzystania – 62% uznało go za zadowalający (rysunek 1). To oznacza niski udział nieużytków rolnych w strukturze UR na Dolnym Śląsku. Podkreślano często, że w woj. dolnośląskim występuje nawet „głód ziemi” rolniczej,
zwłaszcza w rejonie Wrocławia i jego okolicach. Nie musi być to związane z rozwojem samego rolnictwa, a częściej z wyłączaniem ziemi rolniczej na cele nierolnicze
rozwijającej się aglomeracji Wrocławia.
Tabela 1
Zagadnienia poddane ocenie w ankiecie eksperckiej w podziale na zmiany
podstawowych czynników wytwórczych, zmiany w produkcji
i efekty tych zmian do 2020 roku
Obecne wykorzystanie i zagospodarowanie ziemi rolniczej
ZIEMII
Zmiany
czynników
wytwórczych

Stopień wykorzystania i kierunki zagospodarowania ziemi rolniczej w przyszłości
Jakość gruntów rolnych i ich ochrona

PRACY
KAPITAŁU

Ilość, jakość i wykorzystanie siły roboczej w rolnictwie
Wielkość, jakość i wykorzystanie majątku trwałego
Ilość, jakość i wykorzystanie środków obrotowych

W organizacji produkcji rolnej
Zmiany
w produkcji

W wielkości i strukturze produkcji rolnej
Kierunki rozwoju produkcji roślinnej
Kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej
Dla rolników indywidualnych w woj. dolnośląskim

Efekty zmian

Dla województwa dolnośląskiego
Dla kraju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety eksperckiej.
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Rysunek 1
Ocena ekspercka obecnego i przewidywanego do 2020 roku stopnia
wykorzystania ziemi rolniczej w woj. dolnośląskim
obecny

przewidywany

brak oceny 5%

Źródło: Badania własne.

Wysoki (oceniany na 95%) stopień wykorzystania gruntów rolnych jest możliwy dzięki dopłatom unijnym [Szymańska 2012, 113]. Niepełne ich użytkowanie
dotyczy, zdaniem niektórych ekspertów, raczej trwałych użytków zielonych (tuz),
niż gruntów ornych (g. o.) oraz ziemi rolniczej na terenach górskich. Ocenia się,
że około 70-80 tys. ha UR pozostaje w złej kulturze rolnej i dotyczy to głównie
gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Pozostałe uprawia się prawidłowo. Niestety grunty rolne w województwie wykorzystuje się mało efektywnie.
Oceny przewidywanych do 2020 roku zmian stopnia wykorzystania zasobu
ziemi rolniczej w woj. dolnośląskim nie były już tak pozytywne, jak oceny stanu faktycznego, widać spadek optymizmu. Niespełna 40% ekspertów (rysunek
1) uznało, że omawiane zmiany idą w dobrym kierunku. Aż 24% z nich przewidywało dalsze wyłączanie z produkcji rolnej dobrych jakościowo gruntów (tak
jak to miało miejsce w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem, gdzie powstał ważny w regionie węzeł komunikacyjny i centrum handlowo-usługowe w Bielanach
Wrocławskich). Wielu ekspertów nie miało zdania na omawiany temat (38%).
Według osób, które wyraziły swoją opinię zmiany w użytkowaniu gruntów będą
szły w stronę odchodzenia od pasz zielonych (tuz) na rzecz produkcji pasz zbożowych. Jest to szansa dla woj. dolnośląskiego, aby mogło stać się liczącym w regionie, a nawet w Europie producentem pasz przemysłowych.
Eksperci oceniający pozytywnie kierunki zmian w zagospodarowaniu gruntów rolnych w woj. dolnośląskim przewidywali, że:
 stopień ich wykorzystania wzrośnie nawet do 100%, pod warunkiem wyłączenia z produkcji gruntów najsłabszych klas bonitacyjnych,
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zwiększy się udział gruntów ornych (g. o.) w użytkach rolnych (UR),
zasób ziemi koncentrować się będzie w większych obszarowo gospodarstwach rolnych, których posiadacze łączyć się będą w grupy producenckie.
Na pytanie, dotyczące przewidywanych do 2020 roku zmian jakości gruntów
rolnych w woj. dolnośląskim, udzielano w większości (47,6%) negatywnych odpowiedzi (rysunek 2). Pogorszenie cech użytkowych omawianych gruntów wiązać się będzie, zdaniem ekspertów, przede wszystkim z monokulturą zbóż oraz
brakiem nawożenia obornikiem ze względu na zanik produkcji zwierzęcej.



Rysunek 2
Przewidywane do 2020 roku zmiany w zakresie jakości i ochrony gruntów
rolnych w woj. dolnośląskim według oceny ekspertów z regionu
zmiany jakości

zmiany ochrony

Źródło: Badania własne.

Blisko połowa respondentów (rysunek 2) przewidywała pozytywne zmiany
w ochronie gruntów rolnych do roku 2020 w woj. dolnośląskim, możliwe dzięki:
 poprawie kultury rolnej,
 zaostrzeniu przepisów prawnych w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 ochronie ilościowej i jakościowej gruntów rolnych, np. poprzez wzrost opłat
za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (wpływ WPR UE),
 strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa,
 wzrostowi liczby gospodarstw ekologicznych.
W zasadzie ochronę gruntów rolnych należałoby sprowadzić do aspektów
prawnych i środowiskowych. Pierwsze dotyczą przede wszystkim ochrony ziemi
rolniczej przed sprzedażą producentom zagranicznym (kończy się 1 maja 2016
roku1). Drugi odnosi się do przeciwdziałania wpływowi szkodliwych substancji na
1 Określa to Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. 2004 nr 167 poz. 1758).

58

Agnieszka Tarnowska

stan jakościowy gleb w kraju. Dochodzi jeszcze urbanizacja, której zatrzymać się nie
da, a w widoczny sposób uszczupla zasób ziemi rolniczej w kraju, w tym w woj.
dolnośląskim nawet w większym stopniu.
Większość (52,4% – tabela 2) uczestniczących w badaniu ekspertów stwierdziło, że liczba pracujących w dolnośląskim rolnictwie zmniejszy się do 2020 roku,
głównie poprzez postępującą mechanizację i specjalizację rolnictwa, które wypierać będą pracę rąk ludzkich. To zjawisko należy ocenić pozytywnie, bo wpłynie
ono na wzrost wydajności pracy i zapewne wyższe dochody rolników. Problemem
może się jednak okazać wzrost bezrobocia na wsi, jeśli dolnośląska gospodarka
nie rozwinie się na tyle dobrze, aby ten nadmiar rąk do pracy z terenów wiejskich
zaangażować w innych sektorach gospodarki.
Tabela 2
Liczba i odsetek ocen kierunków zmian ilości, jakości i wykorzystania
siły roboczej w rolnictwie woj. dolnośląskiego do 2020 roku
Ocena

Ilość

Jakość

Wykorzystanie

1 (4,8%)

1 (4,8%)

3 (14,3%)

Zmniejszenie lub pogorszenie

11 (52,4%)

1 (4,8%)

0 (0,0%)

Brak oceny

9 (42,9%)

19 (90,5%)

18 (85,7%)

Zwiększenie lub poprawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety eksperckiej.

Jedyny głos przewidujący zwiększenie liczby pracujących ogółem dotyczył zatrudnienia jednostkowego. Ekspert zauważył duży wzrost siły roboczej przypadającej na 100 ha UR (15 osób) i taki kierunek zmian przewidywał w przyszłości.
Nie świadczy to o rosnącym nakładzie tego czynnika produkcji, a o malejących
zasobach ziemi rolniczej.
Trudno oceniać przewidywane zmiany jakości i wykorzystania zasobów pracy
w dolnośląskim rolnictwie, bo niewielu ekspertów zdecydowało się wyrazić opinię na ten temat.
W podobny sposób, jak dla czynnika pracy, zbadano opinie na temat majątku
trwałego (tabela 3). Wśród pozytywnych opinii najwięcej (52,4%) dotyczyło wzrostu
ilości składników tego majątku, zaledwie dwóch ekspertów uważało, że zwiększy się
również ich jakość, przy siedmiu pozytywnych ocenach jego wykorzystania. Optymiści zakładający wzrost wielkości tegoż majątku uważali, że nastąpi to poprzez:
 zakupy nowoczesnych i wydajnych maszyn możliwe dzięki nowej perspektywie finansowania z UE (okres programowania 2014-2020),
 budowę silosów zbożowych,
 kupowanie maszyn używanych z zagranicy przez gospodarstwa średnie.
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Tabela 3
Liczba i odsetek ocen kierunków zmian ilości, jakości i wykorzystania
majątku trwałego w rolnictwie woj. dolnośląskiego do 2020 roku
Ocena

Ilość

Jakość

Wykorzystanie

Zwiększenie lub poprawa

11 (52,4%)

2 (9,5%)

7 (33,3%)

Zmniejszenie lub pogorszenie

4 (19,0%)

4 (19,0%)

3 (14,3%)

Brak oceny

6 (28,6%)

15 (71,4%)

11 (52,4%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety eksperckiej.

Wydaje się, że zwiększanie zasobów majątkowych powinno iść w parze z poprawą ich jakości i wykorzystania, a nie być celem samym w sobie. Przy tym ważne jest zwiększenie wydajności produkcji mogące przynajmniej zrekompensować
wyższe koszty związane z utrzymaniem tego majątku.
Niestety interpretacja wyników badania opinii przewidywanych zmian jakości
i wykorzystania majątku trwałego jest znowu utrudniona, bo wielu ekspertów nie
wyraziło swego zdania na ten temat. Wśród tych, którzy zdecydowali się ocenić
jakość majątku, przeważały głosy mówiące, że w większości gospodarstw woj. dolnośląskiego nastąpi jej pogorszenie, bo większość tę stanowią małe gospodarstwa.
Dotyczyć to będzie głównie niewykorzystanych i nieremontowanych budynków
inwentarskich. Póki co, brakuje impulsu mogącego ten trend zmienić.
Według 47,6% ekspertów (tabela 4) do 2020 roku powoli zwiększać się będzie
ilość zużywanych przez dolnośląskie gospodarstwa rolne środków produkcji, tj. nawozów, pestycydów czy paliw. Dotyczyć to będzie przede wszystkim gospodarstw
większych, które z powodzeniem ubiegają się o dopłaty unijne z PROW 2014-2020.
Rozwój tych gospodarstw będzie odbywał się kosztem małych podmiotów.
Tabela 4
Liczba i odsetek ocen kierunków zmian ilości, jakości i wykorzystania majątku
obrotowego w rolnictwie woj. dolnośląskiego do 2020 roku
Ocena
Zwiększenie lub poprawa
Zmniejszenie lub pogorszenie
Brak oceny

Ilość

Jakość

Wykorzystanie

10 (47,6%)

7 (33,3%)

4 (19,0%)

1 (4,8%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

10 (47,6%)

14 (66,7%)

17 (81,0%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety eksperckiej.
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Jakość zużywanych środków obrotowych, głównie nasion, powinna się polepszać. Przewidywane zmiany w ich wykorzystaniu również oceniono pozytywnie
lub wcale. Opisywane zmiany mogą zmierzać w kierunku poprawy efektowności
wykorzystania składników majątku obrotowego, choć jest to wniosek postawiony
na wyrost, bo po raz kolejny większość ekspertów nie wyraziła swojej opinii na
temat jakości i wykorzystania majątku obrotowego.

4. Przewidywane zmiany organizacyjne i produkcyjne
w gospodarstwach rolnych
Organizacja produkcji roślinnej i/lub zwierzęcej pełni w gospodarstwie rolnym
bardzo ważną rolę i decyduje o efektywności większości działań produkcyjnych.
Jej wyrazem przy produkcji roślinnej jest struktura zasiewów, będąca wykładnikiem warunków przyrodniczych, warunków wewnętrznych gospodarstwa i warunków od rolnika niezależnych (np. poziomu cen płodów rolnych) [Bojarszczuk
J., Księżak J. 2010, 28].
W ankiecie eksperckiej pytano, w jakim kierunku zmierzają zmiany organizacji
produkcji rolnej w dolnośląskich gospodarstwach. Wielu respondentów (38,1%)
przewidywało dalszy wzrost specjalizacji produkcji, głównie roślinnej. Mówiono
także o uproszczeniu tej produkcji, przyjmując, że w strukturze zasiewów dominować będą 3-4 gatunki najbardziej dochodowych roślin (głównie zbóż).
Konsekwencją opisywanych zmian będzie rosnąca mechanizacja, a nawet automatyzacja procesów produkcyjnych, możliwa dzięki zakupom coraz nowszego
sprzętu rolniczego. W dużych gospodarstwach preferowana będzie wręcz monokultura. Małe gospodarstwa łączyć się będą w grupy producenckie. Średnie podmioty skierują się w stronę rolnictwa ekologicznego.
Kolejnymi problemami poruszanymi w ankiecie były: zmiana wielkości
i struktury produkcji rolnej. Większość badanych (52,4%) uważała, że produkcja rolna wzrośnie przy raczej niezmienionym obszarze (intensyfikacja). Jeden
z ekspertów uznał nawet, że wydajność dolnośląskich gospodarstw zbliży się do
poziomu obserwowanego w rolnictwie Niemiec czy Francji. Trudno zgodzić się
z tym poglądem2. Z kolei struktura produkcji pozostanie bez zmian, tj. dominować będzie produkcja roślinna.
W kolejnych pytaniach ankiety odniesiono się do najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej. Respondenci przewi2 Przeprowadzone przez autorkę badania opisane w artykule A. Tarnowska: Zmiany zasobów
produkcyjnych rolnictwa krajów UE w latach 2005-2012 [w:] A. Olszańska (red.) Agrobiznes w teorii
i w praktyce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s.146-156, dowodzą, że wyrównanie poziomu produkcyjności polskiego rolnictwa z krajami „starej” Unii nie nastąpi
nawet w ciągu najbliższych 50 lat.
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dujący te kierunki w produkcji roślinnej (rysunek 3) najczęściej wskazywali na
wzrost powierzchni upraw zbóż podstawowych (9 wskazań), następnie kukurydzy (8), rzepaku (7), warzyw (2).
Rysunek 3
Liczba opinii na temat wzrostu produkcji przewidywanych rodzajów
upraw polowych w woj. dolnośląskim do 2020 roku

Źródło: Badania własne.

Opinie ekspertów dotyczące przewidywanych kierunków rozwoju produkcji
zwierzęcej były podzielone. Wśród ogółu badanych 42,9% uważało, że produkcja
zwierzęca zostanie odbudowana. Niemal tyle samo, bo 38,1% sądziło przeciwnie.
Optymiści w większości zakładali wzrost produkcji trzody chlewnej i żywca wołowego. Mniejszość prognozowała rozwój drobiarstwa, a także – po uwolnieniu
kwot mlecznych – rozwój chowu bydła mlecznego. Zdaniem niektórych respondentów produkcja zwierzęca w tak krótkiej perspektywie czasu (do 2020 roku) nie
zostanie odbudowana, zatem opisane wzrosty pogłowia zwierząt gospodarskich
mogą występować lokalnie.
Struktura produkcji roślinnej zalecana przez ekspertów zakładała następujące
proporcje:
 50% zbóż,
 25% okopowych,
 25% strukturotwórczych (rzepaku, grochu, bobiku).
Głosy sugerujące rozwój ogrodnictwa i sadownictwa oraz produkcję warzyw
i ziół także pod osłonami na terenie woj. dolnośląskiego nie były odosobnione.
Doskonałym rynkiem zbytu na produkty pochodzące z tych upraw są pobliskie
Niemcy. Sugerowano dołączenie przetwórstwa do produkcji rolnej w gospodar-
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stwach. Zdaniem ekspertów ważne jest również zrzeszanie się rolników w grupy
producentów, ale na Dolnym Śląsku obserwują oni małą skłonność rolników do
podejmowania takich działań.

5. Oczekiwane efekty zmian
Przewidywane i proponowane przez ekspertów zmiany powinny przynieść określone efekty, które można rozpatrywać w skali makro-, mezo- i mikroekonomicznej. Za skalę makroekonomiczną uznano cały kraj, mezoekonomiczna dotyczyła woj. dolnośląskiego, a mikroekonomiczna – rolników z gospodarstw rolnych
w tym województwie. W ostatnim pytaniu ankiety eksperckiej proszono właśnie
o taki podział efektów. W skali kraju uznawano najczęściej, że spodziewanymi
efektami zmian w rolnictwie będą:
1. W zakresie organizacji produkcji rolnej i wykorzystania zasobów produkcyjnych:
– umacnianie dualnego modelu rozwoju rolnictwa (intensywne vs. ekstensywne),
– wzmacnianie pozarolniczych funkcji rolnictwa i rozszerzanie obszaru
„Natura 2000”,
– zmniejszenie ilości ludzi utrzymujących się z pracy na roli i w konsekwencji wzrost bezrobocia na wsi przy zmniejszeniu zjawiska bezrobocia
ukrytego,
– wzrost liczby gospodarstw ekologicznych, które mogą przejąć nadwyżki
rąk do pracy na terenach wiejskich,
– wzrost jakości plonów;
2. W zakresie działań rynkowych:
– poprawa umiejętności rolników w zakresie konkurowania na wolnym
rynku,
– wzrost jakości żywności oferowanej na rynku po niższych cenach (brak
pośredników),
– wzrost eksportu żywności.
W skali mezoekonomicznej – całego woj. dolnośląskiego, za najważniejsze
efekty spodziewanych zmian uznano:
1. W zakresie organizacji produkcji rolnej i wykorzystania zasobów produkcyjnych:
– dalszy wzrost przeciętnej powierzchni gospodarstwa rolnego,
– wzrost produkcji i produktywności rolnictwa,
– poprawę wykorzystania bazy surowcowej rolnictwa,
– wzrost stopnia wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie,
– zwiększenie produkcji komponentów paszowych;
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2. W zakresie działań rynkowych:
– większy udział woj. dolnośląskiego w eksporcie płodów rolnych i żywności,
– większą konkurencyjność woj. dolnośląskiego na rynku żywności w Polsce.
Rolnicy, jako beneficjenci efektów zmian zachodzących w rolnictwie do 2020
roku, będą mogli, zdaniem ekspertów, liczyć na:
1. W zakresie organizacji produkcji rolnej i wykorzystania zasobów produkcyjnych:
– postępującą specjalizację i koncentrację produkcji, która pozwoli, wykorzystując efekt skali, zwiększyć produktywność,
– dzięki powyższemu dolnośląscy rolnicy zaczną otrzymywać lepsze ceny
za kukurydzę i rzepak;
2. W zakresie warunków pracy ekonomicznych i społecznych:
– utrzymanie dochodów na poziomie z lat 2012-2013 lub ich wzrost,
– poprawę sytuacji ekonomicznej także w małych gospodarstwach, szczególnie agroturystycznych i ekologicznych,
– poprawę warunków i stosunków pracy.
Niektórzy eksperci uważali, że okres prognozy (do 2020 roku) jest za krótki, by
można zauważyć poprawę struktury agrarnej w rolnictwie. Ich zdaniem część rolników nie pozbędzie się ziemi w analizowanym okresie, bo cechuje ich ostrożność
i niski stopień decyzyjności, wynikający ze skłonności do stagnacji i oczekiwania
na ruchy innych bądź lepszą koniunkturę na rynku ziemi. Oczekiwanie to w kontekście mających nadejść zmian na rynku ziemi wydaje się być uzasadnione. Dla
wielu rolników, nawet posiadających małe gospodarstwa, pozbycie się ziemi jest
ostatecznością.

6. Wnioski
1. W kilku odpowiedziach na pytania ankietowe przeważał „brak oceny”, co
uniemożliwiło ich interpretację. Wyjąwszy te odpowiedzi, uzyskany materiał badawczy pozwala dokonać szerokiej analizy zmian zasobów produkcyjnych przewidywanych w dolnośląskim rolnictwie do 2020 roku.
2. Z analizy materiału badawczego wynika, że wzrośnie w woj. dolnośląskim
stopień wykorzystania UR, w tym również łąk i pastwisk. Poprawi się struktura agrarna gospodarstw, choć jakość gruntów rolnych spadnie. Dzięki tym
zmianom i niskiej obsadzie zwierząt woj. dolnośląskie może stać się znaczącym w kraju i za granicą producentem pasz.
3. Postuluje się stworzenie programu restrukturyzacji sektora trzody chlewnej
oraz programu wspomagającego rozwój pogłowia bydła mięsnego, np. rasy
szkockiej na Pogórzu Sudeckim.
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4. Zmniejszy się liczba pracujących w gospodarstwach przy nie zmienionej
jakości tego zasobu. Niską jakość czynnika pracy należy uznać za główny
powód niepełnego wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych
w rolnictwie woj. dolnośląskiego.
5. Wzrośnie ilość składników majątku trwałego, w tym głównie maszyn rolniczych. Niestety brakuje na Dolnym Śląsku pomieszczeń garażowych i warsztatowych, aby utrzymywać je w dobrym stanie. Wskazane byłoby opracowanie katalogu projektów niedrogich budynków gospodarczych, zwłaszcza, że
przewiduje się także zwiększenie ilości zużywanych środków obrotowych
(nasion, paliw).
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STRESZCZENIE

Celem artykułu było nakreślenie perspektyw zmian zasobów produkcyjnych w dolnośląskich gospodarstwach rolnych do 2020 roku. Oparto się na badaniach własnych
przeprowadzonych wśród 21 ekspertów (tzw. techniką ankiet eksperckich) jesienią 2013
roku. Przeanalizowano: stan i przewidywane zmiany w zasobach produkcyjnych gospodarstw rolnych i ich wykorzystaniu, przewidywane zmiany organizacyjne i produkcyjne
oraz oczekiwane efekty zmian. Prognozowano poprawę wykorzystania użytków rolnych
i zmiany pozwalające, aby woj. dolnośląskie stało się znaczącym w kraju i za granicą producentem pasz. Eksperci przewidywali zmniejszenie liczby pracujących w dolnośląskim
rolnictwie oraz wzrost liczby maszyn rolniczych.
AGNIESZKA TARNOWSKA
PERSPECTIVES FOR CHANGES OF RESOURCES AND THEIR UTILIZATION
IN DOLNOSLASKIE VOIVODSHIP FARMS IN THE OPINION OF EXPERTS
FROM THE REGION

Keywords: agriculture, farms, production resources of farms, amount of resources, quality
of resources, utilization of resources
SUM M A RY

The aim of the article was to outline the perspective for changes of production resources in dolnoslaskie voivodship farms by 2020. It was based on own research conducted
among 21 experts with expert surveys technique in autumn of 2013. There were analyzed: status and anticipated changes in farms resource production and their utilization,
expected organizational and production changes, as well as the expected effects of the
changes. It was assumed improvement of agricultural land use and changes which make
that dolnoslaskie voivodship become significant in the country and abroad manufacturer
of feed. Experts have predicted a reduction in the number of employees in dolnoslaskie
voivodship agriculture and increase in the number of agricultural machines.
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1. Wstęp
Powierzchnia użytków rolnych będąca w użytkowaniu gospodarstwa rolnego często tylko częściowo stanowi własność jego posiadacza. Producenci rolni bowiem
w obrębie działalności rolniczej, zwiększając skalę produkcji, coraz częściej dzierżawią ziemię od sąsiadów, którzy rezygnują z jej uprawy lub ziemię stanowiącą
Skarb Państwa. Według Zielińskiego i współautorów [2011] udział użytków rolnych dzierżawionych w latach 2008-2010 wynosił średnio 41,6% na gospodarstwo, podczas gdy z danych opublikowanych przez GUS zawierających syntetyczne wyniki PSR z 2002 roku wynikało, że udział ten sięgał jedynie 15,8% [Ścibka 2003]. Zaznacza się zatem wyraźna tendencja do powiększania powierzchni
gospodarstwa rolnego w wyniku dzierżawy gruntów rolnych, czyli użytkowania
ziemi, będącej własnością innych posiadaczy, na drodze umowy lub bezumownie.
Dzierżawa gruntów rolnych jak podaje Majchrzak [2013] przeciętnemu producentowi rolnemu stwarza możliwość utworzenia lub powiększenia jego przedsiębiorstwa bez konieczności wydatkowania środków finansowych w celu nabycia
własności. Ogranicza się jedynie do płacenia tzw. czynszu dzierżawnego, który
stanowi rekompensatę za użyczenie ziemi i jej eksploatację.
W obecnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych dzierżawy stanowią
ważne źródło powiększania zasobów ziemi, która decyduje o skali produkcji.
Z kolei system płatności obszarowych, którym objęci zostali polscy rolnicy po
akcesji do Unii Europejskiej przyczynił się do zahamowania podaży ziemi oraz
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spowolnienia przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. W tej sytuacji rozwiał się system dzierżaw nieformalnych, w wyniku których właściciel gruntów
pobiera płatności, natomiast ziemię uprawia zupełnie kto inny. Zjawisko to jest
dość powszechne w województwach, w których rolnictwo odgrywa ważną rolę.
Nie jest znana jednak skala tego zjawiska. Dzierżawa ziemi stanowi zatem ważny
problem badawczy.
Przedmiotem badań niniejszej publikacji była analiza struktury własnościowej
ziemi w gospodarstwach rolnych w Polsce w zależności od typu rolniczego oraz
regionu kraju w podziale przyjętym przez Polski FADN. Udział użytków dzierżawionych w gospodarstwach rolnych w zależności od typu rolniczego w Polsce na
tle wybranych krajów UE jest przedmiotem kolejnej publikacji autora.

2. Materiał i metodyka badań
Badaniem objęto dane z 2012 roku pochodzące z 11 114 gospodarstw rolnych
położonych w czterech regionach kraju, reprezentujących zbiór 738 055 gospodarstw towarowych (z wyłączeniem gospodarstw samozaopatrzeniowych) pogrupowanych według ukierunkowania na prowadzenie określonej działalności
w ramach produkcji rolniczej. Do analizy wykorzystano dane gromadzone przez
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
zbierane w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych,
tj. Polski FADN. Rozkład gospodarstw rolnych znajdujących się w danym typie
w zależności od regionu kraju zaprezentowano w tabeli 1.
Klasyfikacji gospodarstw rolnych na poszczególne typy produkcyjne dokonuje się na podstawie udziału standardowej produkcji, tzw. SO (z ang. Standard
Output) poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu całkowitej wartości
SO w gospodarstwie [Goraj, Cholewa, Osuch, Płonka 2010]. W ramach tego kryterium gospodarstwa rolne dzielone są na 8 następujących typów podstawowych:
„Uprawy polowe”, „Uprawy ogrodnicze”, „Uprawy trwałe”, „Winnice”, „Krowy
mleczne”, „Zwierzęta trawożerne”, „Zwierzęta ziarnożerne” oraz gospodarstwa
określane mianem „Mieszane”, w których żadna z prowadzonych działalności nie
dominuje nad pozostałymi. W opracowaniu z uwagi na niewielką w Polsce liczbę gospodarstw trudniących się produkcją winorośli pominięto gospodarstwa
zaliczane do typu „Winnice”. Regiony FADN wydzielono natomiast na podstawie
podobnych wartości parametrów charakteryzujących specyfikę gospodarstwa
rolnego. Pod uwagę wzięto między innymi takie uwarunkowania produkcji rolniczej jak: powierzchnia użytków rolnych, udział trwałych użytków zielonych
w powierzchni użytków rolnych, poziom stosowanego nawożenia mineralnego
czy wydajność mleczną krów utrzymywanych w gospodarstwie [Skarżyńska,
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Goraj, Ziętek]. Na podstawie tych kryteriów Polskę podzielono na następujące
regiony [Floriańczyk i in. 2013]:
 Region A (Pomorze i Mazury) obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie,
 Region B (Wielkopolska i Śląsk) obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie,
 Region C (Mazowsze i Podlasie) obejmujący województwa: podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie,
 Region D (Małopolska i Pogórze) obejmujący województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie.
Tabela 1
Populacja i próba* gospodarstw rolnych według typów rolniczych
w zależności od regionu FADN
Liczba gospodarstw w regionie
Typ gospodarstwa
Uprawy polowe
Uprawy ogrodnicze

w próbie

reprezentowanych

A

B

C

D

A

B

C

D

554

1018

511

220

11774

21845

17899

7673

35

106

161

86

2040

7715

10610

6667

Uprawy trwałe

14

54

272

95

664

1277

14788

2993

Krowy mleczne

384

489

1235

194

9172

8230

50101

12589

Zwierzęta trawożerne

135

149

257

68

7859

5402

21172

9760

Zwierzęta ziarnożerne

175

766

404

115

6505

28805

18479

6922

Mieszane

518

1448

1174

477

37379

102559

211117

96050

* Każde gospodarstwo rolne, prowadzące rachunkowość w ramach Polskiego FADN w danym roku reprezentuje pewną

liczbę podobnych gospodarstw ze swojej warstwy. Próba gospodarstw rolnych dla Pola obserwacji Polskiego FADN
jest reprezentatywna ze względu na 3 kryteria: lokalizację (regiony FADN), wielkość ekonomiczną i typ rolniczy. W pracy dokonano podziału ze względu na region oraz typ rolniczy. Gospodarstwo, aby mogło być włączone do badań musi
przekroczyć minimalny próg wielkości ekonomicznej wyrażony od 2010 r. w euro Standardowej Produkcji (SO). Próg
ten ustalany jest w taki sposób, aby w polu obserwacji znalazły się gospodarstwa rolne wytwarzające 90% SO.

Oznaczenia literowe A, B, C i D odnoszą się do regionów opisanych w dalszej części artykułu

Źródło: Baza danych Polski FADN.

3. Wyniki badań
Dla gospodarstw rolnych w danym typie produkcyjnym usytuowanych w konkretnym regionie obliczono udział gruntów dzierżawionych w stosunku do
powierzchni użytków rolnych będących w użytkowaniu gospodarstwa. Dane
liczbowe, na podstawie których wyliczono udział gruntów dzierżawionych (powierzchnia użytków rolnych, grunty dzierżawione) zaprezentowane w tabeli 2. są
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średnimi ważonymi. Stanowią dane reprezentatywne dla przeciętnego gospodarstwa rolnego wyspecjalizowanego w konkretnej działalności określanej jako typ
produkcyjny.
Gospodarstwa rolne w poszczególnych regionach FADN reprezentujące dany
typ rolniczy charakteryzuje różna powierzchnia użytków rolnych. Typ rolniczy
wpływa także na powierzchnię dzierżawioną (tabela 2).
Tabela 2
Powierzchnia użytków rolnych ogółem oraz użytków dzierżawionych
w gospodarstwie w zależności od typu rolniczego oraz regionu kraju (ha)
Typ produkcyjny
Uprawy polowe
Uprawy ogrodnicze

A

B

C

D

UR

Udz

UR

Udz

UR

Udz

UR

Udz

94,5

39,4

61,8

18,2

30,1

8,6

27,9

12,8
0,4

6,1

0,8

4,8

0,7

7,2

0,8

2,8

Uprawy trwałe

0,0*

0,0*

13,0

1,1

9,2

0,6

7,2

0,8

Krowy mleczne

40,2

14,0

27,6

7,3

17,9

4,3

11,3

4,1

Zwierzęta trawożerne

22,7

3,8

19,4

4,7

16,1

3,1

9,2

2,5

Zwierzęta ziarnożerne

40,8

10,2

18,4

3,6

18,0

4,4

16,4

5,6

Mieszane

27,6

7,3

24,9

8,7

14,2

2,4

9,7

2,9

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

Symbole: UR – użytki rolne, Udz – użytki dzierżawione

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polski FADN.

Analizując strukturę użytków dzierżawionych w poszczególnych regionach
(rysunek 1) zauważa się, że największy odsetek gruntów niebędących własnością
posiadacza gospodarstwa rolnego stanowią grunty dzierżawione przez gospodarstwa zlokalizowane w południowo-wschodniej części naszego kraju (Małopolska
i Pogórze), czyli gospodarstwa najmniejsze pod względem powierzchni użytków
rolnych.
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Rysunek 1
Struktura dzierżawionych gruntów w zależności od regionu FADN (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polski FADN.

Z danych zaprezentowanych na rysunku 2. wynika z kolei, że w strukturze gruntów stwarzających możliwość jej użytkowania na podstawie dzierżawy w przypadku
typu rolniczego dominują grunty dzierżawione przez producentów rolnych ukierunkowanych na uprawę roślin polowych (głównie zbóż i rzepaku). Grunty rolne
niebędące własnością gospodarza gospodarstwa rolnego w tym typie produkcyjnym średnio w kraju wynoszą 22,5%. Najmniej ziemi dzierżawionej jest w posiadaniu gospodarstw nastawionych na produkcję warzyw i kwiatów oraz sady i plantacje wieloletnie, typ „uprawy ogrodnicze” i „uprawy trwałe”. Grunty użytkowane
na podstawie umowy o dzierżawę oraz bezumownie w tych dwóch typach gospodarstw stanowią średnio 6,2%, przy czym ponad dwukrotnie więcej użytków dzierżawią producenci wyspecjalizowani w produkcji upraw ogrodniczych.
Z danych zamieszczonych przez autora w innej publikacji [Figura 2015],
w której badano wpływ typu rolnego na udział odłogów w powierzchni użytków
rolnych oraz będących przedmiotem niniejszej publikacji wynika, że udział gruntów dzierżawionych, w danym typie produkcyjnym gospodarstwa rolnego, jest
odwrotnie proporcjonalny do powierzchni gruntów pozostawionych bez obsiewu, tj. gruntów odłogowanych (rysunek 3). Oznacza to, że w typach gospodarstw,
w których odłogi stanowiły niewielki odsetek, grunty dzierżawione zajmują duży
udział.
Struktura gruntów dzierżawionych w danym typie produkcyjnym (rysunek 2)
tylko nieznacznie zmienia się w zależności od regionu kraju. Największe odstępstwo od średniej w kraju stanowią użytki dzierżawione przez gospodarstwa mieszane w regionie Wielkopolski i Śląska, chociaż różnica ta wynosi zaledwie 5,5
punktu procentowego.
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Rysunek 2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polski FADN.

Najwięcej ziemi (ponad 45%) dzierżawią producenci wyspecjalizowani w uprawach polowych w gospodarstwach położonych w regionie Małopolski i Pogórza
(rysunek 4). W innych typach gospodarstw w tym regionie udział użytków niebędących własnością posiadacza gospodarstwa rolnego jest także największy w porównaniu z gospodarstwami w innych regionach. Wyjątek stanowią tu jedynie
gospodarstwa mieszane, w których udział użytków rolnych będących własnością
innych posiadaczy tego składnika majątku jest największy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych w regionie Wielkopolski i Śląska, na co wskazywano
już powyżej.
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Rysunek 3
Udział odłogów oraz gruntów dzierżawionych w gospodarstwie
w zależności od typu produkcyjnego (%)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polski FADN.

Udział gruntów dzierżawionych w zależności od typu
produkcyjnego (%)

Rysunek 4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polski FADN.

Warto wspomnieć, że system dzierżawy, chociaż jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, to jednak w Polsce nie jest rozwinięty w tak dużym stopniu,
jak w innych krajach UE, w których niejednokrotnie stanowi główny instrument
przemian w strukturze obszarowej rolnictwa [Tańska-Hus 2010, 26].
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Największy udział gruntów dzierżawionych wśród państw członkowskich obserwuje się we Francji, gdzie w 2005 roku ziemia użytkowana na podstawie dzierżawy przekraczała 82% [Tańska-Hus 2010, 35]. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost znaczenia dzierżaw są wysokie ceny gruntów w krajach Wspólnoty
[Ziętara 2006, 87].

4. Podsumowanie
Badania przeprowadzone z wykorzystaniem bazy danych Polskiego FADN wyraźnie wskazują, że powierzchnia oraz udział gruntów dzierżawionych przez gospodarstwo rolne zmienia się w zależności od jego nastawienia produkcyjnego. Najwięcej gruntów dzierżawią producenci rolni będący w posiadaniu gospodarstw
rolnych nastawionych na uprawy polowe, a najmniej gospodarstwa znajdujące się
w typie „uprawy ogrodnicze” oraz „uprawy trwałe”. Wpływ na pozyskiwanie ziemi
na drodze dzierżawy od innych rolników oraz stanowiących własność Skarbu Państwa zależny jest również od położenia gospodarstwa rolnego, tj. regionu kraju.
Najwięcej gruntów, z uwagi na silne rozdrobnienie gospodarstw oraz konieczność
powiększania skali produkcji, dzierżawią posiadacze gospodarstw w południowo-wschodniej części kraju (region Małopolska i Pogórze). Zjawisko to w znacznej
mierze związane jest z konkurencyjnością gospodarstw większych obszarowo.
W gospodarstwach tego regionu we wszystkich typach produkcyjnych, za wyjątkiem gospodarstw mieszanych, udział gruntów niebędących własnością zarządcy
przedsiębiorstwa rolnego jest zdecydowanie największy w porównaniu z tymi samymi typami gospodarstw w pozostałych regionach kraju. Przetrwanie małych
obszarowo gospodarstw możliwe jest zatem tylko przy znacznym udziale użytków
niezakupionych, lecz użytkowanych w drodze dzierżawy (niższy koszt funkcjonowania gospodarstwa rolnego), podczas gdy w gospodarstwach obszarowo większych niezależnie od nastawienia produkcyjnego jest mniej od nich zależne.
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STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ZIEMI W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ROLNICZEGO
GOSPODARSTWA ROLNEGO

Słowa kluczowe: dzierżawa gruntów, typ gospodarstwa rolnego
STRESZCZENIE

W pracy podjęto problem wpływu nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego na strukturę własnościową ziemi, tj. udział użytków dzierżawionych. Wykorzystano
w tym celu bazę danych gromadzoną przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej PIB w Warszawie w ramach systemu Polski FADN.
Wykazano między innymi, że udział użytków rolnych dzierżawionych w ramach prowadzenia działalności rolniczej przez gospodarstwo rolne jest mocno zależny od jego ukierunkowania, czyli nastawienia produkcyjnego. Najwięcej gruntów, niebędących własnością gospodarstwa dzierżawią producenci rolni będący w posiadaniu gospodarstw rolnych
nastawionych na uprawy polowe. Udział ziemi dzierżawionej w tych gospodarstwach wynosi ponad 35%. Najmniejszy udział gruntów użytkowanych na podstawie dzierżawy ma
miejsce w gospodarstwach znajdujących się w typie „uprawy ogrodnicze” oraz „uprawy
trwałe”. Można przypuszczać, że zwiększanie skali produkcji, poprzez wzrost powierzchni
gospodarstwa rolnego zwłaszcza drogą dzierżawy, staje się niezbędne w celu poprawy wyników produkcyjnych i ekonomicznych.
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INFLUENCE ATTITUDES FARM PRODUCTION ON SET-ASIDE LAND
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SUM M A RY

The paper discusses the problem of the impact of attitude on the production of farm
land ownership structure, ie. share of leased land. Used for this purpose a database accumulated by the Institute of Agricultural Economics and Food Economy National Research
Institute in Warsaw within the Polish FADN system.
It has been shown, among other things, that the share of agricultural leased land in
the course of agricultural activities in the farm is heavily dependent on its orientation, or
attitude manufacturing. Most leasing land not owned by agricultural producers who are
holders of farms focused on field crops. The share of leased land in these farms is over
35%. The smallest share of the acquired land lease touches holdings in the type of “horticulture” and “permanent crops”. It can be assumed that increasing the scale of production
through an increase in farm size especially by the lease has become increasingly necessary
for its effective management.
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1. Wstęp - charakterystyka rynkowa analizowanych
roślin uprawnych
Rzepak należy do grona roślin oleistych, których produkcja jest jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów rolnictwa [Boczar i Sznajder 2011, 5]. Znaczenie gospodarcze rzepaku w ostatnich kilku latach bardzo wzrosło, głównie za
sprawą polityki biopaliw w UE. Silna pozycja rzepaku na rynku surowców rolniczych wynika również z wysokiej wartości żywieniowej oleju rzepakowego, jak
również makuch i śruty poekstrakcyjnej [Kapusta 2012, 1, Kapusta 2013, 1-2].
Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi produkcji rzepaku w Polsce był także szybszy wzrost jego cen skupu, niż cen ziarna pszenicy. W wyniku tego poprawiła
się relacja cen skupu rzepaku do cen skupu pszenicy [Stańko 2013, 87]. Jednak
sytuacja na rynku rzepaku może ulec pogorszeniu w wyniku toczącej się od października 2012 debaty w UE na temat zmian w polityce biopaliwowej. W końcu
kwietnia 2015 roku Parlament Europejski przyjął Dyrektywę w sprawie jakości
paliw oraz Dyrektywę w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, dzięki którym
po ponad dwuletnich negocjacjach osiągnięto porozumienie ograniczenia wykorzystania w transporcie biopaliw pierwszej generacji do poziomu 7 %. Takie założenia mogą mieć wpływ na kształtowanie się cen rzepaku w kolejnych sezonach,
a tym samym opłacalność jego produkcji.
Kukurydza obecnie jest najważniejszym zbożem na rynkach światowych.
Aktualna produkcja zbliża się do 1 mld ton [Rynek zbóż 2015, 7], a głównymi
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producentami kukurydzy są Stany Zjednoczone z produkcją rzędu 350 mln ton
w ostatnich trzech sezonach [http://apps.fas.usda.gov]. Rola kukurydzy w polskim rolnictwie ciągle wzrasta. Jest ona nie tylko cenną rośliną pastewną, szczególnie efektywną w żywieniu bydła opasowego i mlecznego oraz drobiu, ale
również przemysłową, coraz powszechniej stosowaną w przemyśle spożywczym,
a ostatnio również wykorzystywaną jako surowiec energetyczny [Dubas i Michalski 2005, 224]. Jak podaje Stańko [2013, 46] zbiory kukurydzy w Polsce w latach 1992–2010 zwiększały się rocznie o 13,2%, a ich wzrost wynikał w 89,2% ze
zwiększenia powierzchni zasiewów i w 10,8% z poprawy plonowania. Rosnący
popyt na ziarno kukurydzy w Polsce, UE i na rynkach światowych powodować
będzie dalszy wzrost znaczenia gospodarczego tej uprawy.
Buraki cukrowe pomimo reform rynku cukru w UE ciągle pozostają ważną rośliną przemysłową, zarówno dla branży przetwórczej jak i producentów rolnych.
Głównym producentem buraków cukrowych na świecie jest UE. Powierzchnia
uprawy buraka cukrowego w UE w ostatnich latach kształtuje się na poziomie
około 1,5 mln ha [Rynek cukru 2014, 12]. Wśród państw UE głównymi producentami buraka cukrowego są: Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska.
Można przypuszczać, że po zniesieniu kwot produkcji cukru na rynku pozostaną
najbardziej konkurencyjni producenci.

2. Cel pracy
Opisane powyżej rośliny są uprawiane przez znaczą liczbę producentów rolnych.
W Polsce w 2014 roku kukurydzę na ziarno uprawiało ponad 103 tys. rolników,
rzepak 90 tys., a buraki cukrowe 36 tys. [Użytkowanie gruntów…, 98-99]. Gospodarstwa te konkurują zarówno między sobą jak i z producentami zagranicznymi.
Jednym ze sposobów konkurencji są koszty produkcji. Dlatego w opracowaniu
dokonano analizy kosztów produkcji rzepaku, kukurydzy i buraka cukrowego
w typowych gospodarstwach w wybranych państwach oraz uzyskanego wyniku finansowego. Dzięki takiemu porównaniu będzie można wskazać wybrane czynniki
decydujące o konkurencyjności uprawy danej rośliny, jak również zaprezentowane
dane mogą stanowić tło do analizy własnych kosztów produkcji wybranych upraw.

3. Charakterystyka danych
Szczegółowa charakterystyka danych wykorzystana w tym opracowaniu została
przedstawiona w artykule pt. Konkurencyjność w produkcji pszenicy na świecie –
wybrane elementy (ZDR 4/2015). Ze względu na ograniczoną objętość opracowania i dostępność danych z bazy agri benchmark Cash Crop do analizy wybrano:
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dla rzepaku cztery gospodarstwa z UE (w tym po jednym z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski) oraz po dwa gospodarstwa z Kanady,
Australii oraz Ukrainy;
 dla kukurydzy cztery gospodarstwa z UE, (w tym: dwa z Francji oraz po jednym z Polski i Węgier) oraz trzy gospodarstwa z Argentyny, dwa ze Stanów
Zjednoczonych i jedno z Ukrainy.
 dla buraka cukrowego wyłącznie gospodarstwa z UE, w tym: trzy z Niemiec,
oraz po jednym z Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski.
Zestawienie gospodarstw prezentowanych w opracowaniu przedstawiono
w tabeli 1. Gospodarstwa scharakteryzowano pod względem przynależności do
danego państwa, wielkości, regionu, stosowanego sytemu uprawy roli oraz wielkości opadów występujących w tych gospodarstwach. Wielkość omawianych
gospodarstw kształtowała się w przedziale 110-6700 ha. W gospodarstwach
tych stosowane były trzy różne systemy uprawy począwszy od uprawy tradycyjnej (uprawa płużna), poprzez uproszczenia uprawowe (mulch), a skończywszy
na siewie bezpośrednim (no tillage). Roczny poziom opadów wahał się w zakresie 320-950 mm. Prezentowane gospodarstwa oznaczone są symbolem, który
należy czytać następująco: pierwsza dwie litery oznaczają skrót państwa, z którego dane gospodarstwo pochodzi, cyfry informują o wielkość gospodarstwa,
natomiast litery występujące po cyfrach, oznaczają region kraju, w którym położone jest dane gospodarstwo. Oznaczenie PL2100ST* informuje nas, że jest to
gospodarstwo polskie o powierzchni 2100 ha położone w zachodniopomorskim
(w okolicach Stargardu Szczecińskiego). Niektóre z gospodarstw oznaczone są
gwiazdką - oznacza to, że są to gospodarstwa wiodące w danym rejonie pod
względem wielkości i poziomu zarządzania. Ze względu na czytelność przy wykresach pominięty został symbol dotyczący regionu, w którym położone jest
dane gospodarstwo.
Przedstawione gospodarstwa porównano pod względem uzyskiwanych plonów, ponoszonych kosztów oraz uzyskiwanego przychodu i wyniku finansowego
z 1 hektara uprawy. W celu zachowania porównywalności wyników przy obliczaniu wyniku finansowego pominięto płatności bezpośrednie. Wśród kosztów
uprawy wyróżniono:
 koszty bezpośrednie, do których zaliczono koszt nasion, nawożenia, środków ochrony roślin i inne koszty bezpośrednie np. koszt suszenia, nawodnień, ubezpieczeń upraw, oraz koszt odsetek od kapitału finansującego nakłady bezpośrednie;
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koszty operacyjne, wśród których wyróżniono koszty: pracy1, usług, mechanizacji2 i oleju napędowego;
3
 koszty ziemi , zostały uwzględnione w obliczeniach dla pokazania pełnego
kosztu, jednak w niektórych rejonach są one mocno zniekształcone poprzez
stosowanie różnego typu dopłat do produkcji;
 koszty pozostałe, stanowią koszty: budynków (razem z amortyzacją oraz
kosztem odsetek od kapitału ulokowanego w budynkach), prowadzenia biura, księgowości, doradztwa, ubezpieczeń.
Charakteryzowane gospodarstwa mocno różniły się pod względem intensywności produkcji i uzyskiwanych plonów, dlatego przedstawiono również poziom
kosztów przypadających na 1 tonę plonu. Dane prezentowane w opracowaniu dla
większości gospodarstw stanowią średnią z trzech lat: 2011-2013. Jeżeli dane dotyczyły krótszego okresu informacje o tym umieszczono bezpośrednio pod określonym wykresem. Wartości dotyczące kosztów, przychodów i wyniku finansowego przedstawiono w Euro. Prezentowane w tekście wielkości dotyczące struktury
kosztów zostały obliczone na podstawie wielkości zamieszczonych na poszczególnych wykresach.
Tabela 1
Charakterystyka analizowanych gospodarstw


Symbol
gospodarstwa

Kraj

Powierzchnia
(ha)

Region

Sposób uprawy gleby

Ilość
opadów
mm

Rzepak
DE1300MB*

Niemcy

1300

Saxony-Anhalt

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

700

FR230PICB*

Francja

230

Picardie

Uprawa tradycyjna/mulch

800

PL2100ST*

Polska

2100

Zachodniopomorskie

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

550

UK440SUFF

W. Brytania

440

Suffolk

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

650

AU4000WB*

Australia

4000

Tammin

Siew bezpośredni

320

AU4500SC*

Australia

4500

Esperance

Siew bezpośredni

520

CA2000SAS

Kanada

2000

Saskatchewan

Siew bezpośredni

400

1 Koszty pracy stanowią sumę kosztów pracy najemnej oraz kosztów pracy własnej. Koszty pracy własnej szacowane są na podstawie kosztów alternatywnych dla pracy własnej (ile rolnik mógłby
zarobić pracując poza gospodarstwem).
2 Koszty mechanizacji – stanowią odpisy amortyzacyjne, koszty napraw oraz koszt odsetek od
kapitału ulokowanego w maszynach.
3 Koszty ziemi – stanowią sumę aktualnego czynszu dzierżawnego płaconego za grunt dzierżawiony i/lub kosztów alternatywnych dla własnej ziemi (koszt alternatywny dla własnej ziemi obliczany jest na podstawie wielkości stawki czynszu dzierżawnego w danym rejonie uprawy).
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Symbol
gospodarstwa
CA6000SAS

Kraj
Kanada

Powierzchnia
(ha)
6000

Region

Sposób uprawy gleby

Ilość
opadów
mm

Saskatchewan

Siew bezpośredni

400
580

UA2600WU

Ukraina

2600

Kremenets

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

UA6700PO*

Ukraina

6700

Poltava

Uprawa tradycyjna

560

FR110ALS

Francja

110

Alsace

Uprawa tradycyjna

665

FR110VGAV

Francja

110

Vallée de Garonne
Aval

Uprawa tradycyjna

750

HU1100TC

Węgry

1100

Tolna Country

Uprawa tradycyjna

650

PL730WO

Polska

730

Wielkopolska

Uprawa tradycyjna

500

AR330ZN

Argentyna

330

Zona Nucleo

Siew bezpośredni

900

AR700SBA

Argentyna

700

Sout Buenos Aires

Siew bezpośredni

950

Siew bezpośredni

900

Kukurydza

AR900WBA

Argentyna

900

Western Buenos
Aires

UA6700PO*

Ukraina

6700

Poltava

Uprawa tradycyjna/mulcz

560

US700IA

USA

700

Iowa

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

890

US1000ND

USA

1000

North Dakota

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

510

Burak cukrowy
DE120HI

Niemcy

120

Hildesheimer Börde

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

700

DE1300MB*

Niemcy

1300

Saxony-Anhalt

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

700

DE160UE*

Niemcy

160

Uelzen

Uprawa tradycyjna/mulcz

650

FR230PICB*

Francja

230

Picardie

Uprawa tradycyjna/mulcz

800
550
600

PL2100ST*

Polska

2100

Zachodniopomorskie

Uprawa konserwująca,
siew w mulcz

UK310WASH

W. Brytania

310

East Anglia

Uprawa tradycyjna

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

4. Rzepak
W produkcji rzepaku w analizowanych gospodarstwach w uprawie gleby dominowały uproszczenia. W dwóch gospodarstwach, tj. francuskim i jednym z Ukrainy (UA6700PO*), uprawa płużna była stosowana przemiennie z mulczem (tabela
1). Poziom plonów rzepaku w gospodarstwach z UE kształtował się na poziomie 3,5-4,2 t/ha (rysunek 1). Z kolei w gospodarstwach spoza UE plony rzepaku
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zdecydowanie były niższe. Najniższe plony rzepaku rzędu 0,9-1,4 t/ha osiągały
gospodarstwa z Australii. W gospodarstwach z Kanady rzepak plonował na poziomie 1,8-2,4 tony, a w gospodarstwach z Ukrainy 2,3-2,7 t/ha.
Łączne koszty przypadające na 1 ha uprawy rzepaku (rysunek 2) w gospodarstwach UE przyjmowały poziom od 1200 Euro na ha (gospodarstwo polskie) do
ponad 1600 Euro na ha (gospodarstwo niemieckie). Natomiast w gospodarstwach
spoza UE koszty te mieściły się w przedziale od 340-470 Euro na ha (gospodarstwa z Australii) do 720-850 Euro na ha (gospodarstwa z Ukrainy).
Z kolei koszty bezpośrednie (rysunek 3) we wszystkich gospodarstwach unijnych kształtowały się na poziomie 500-550 Euro na ha, a w gospodarstwach pozostałych poziom tych kosztów przyjmował wielkość od 120-170 Euro na ha (gospodarstwa z Australii) do 300-350 Euro na ha (gospodarstwa z Ukrainy). Największy
udział kosztów bezpośrednich w strukturze kosztów ogółem na poziomie około
50% występował w gospodarstwach kanadyjskich. Relatywnie wysokim udziałem
kosztów bezpośrednich na poziomie około 40% charakteryzowało się również gospodarstwo z Polski oraz gospodarstwa z Ukrainy.
Gospodarstwa z Unii Europejskiej, w porównaniu do pozostałych gospodarstw, posiadały zdecydowanie wyższe koszty nawożenia i środków ochrony
roślin w uprawie rzepaku. W przypadku kosztu materiału siewnego nie można
stwierdzić jednoznacznej przewagi gospodarstw unijnych (rysunek 3). Łączny
koszt nawożenia w gospodarstwach unijnych przyjmował poziom 230-340 Euro
na ha, a w pozostałych gospodarstwach 50-150 Euro na ha. Z kolei koszt środków
ochrony roślin w gospodarstwach z UE kształtował się na poziomie 110-190 Euro
na ha, w gospodarstwach spoza UE 40-90 Euro. Natomiast koszt materiału siewnego w gospodarstwach unijnych wyniósł 30-60 Euro na ha, a gospodarstwach
nieunijnych sięgał do 90 Euro na ha.
Poziom nawożenia N w uprawie rzepaku (tabela 2) w gospodarstwach unijnych kształtował się na poziomie 185-250 kg na ha, a w gospodarstwach spoza
UE od niespełna 40 kg N/ha (jedno gospodarstwo z Australii) do prawie 140 kg
N/ha (jedno gospodarstwo z Ukrainy). W gospodarstwach unijnych poziom N
przypadający na 1 t plonu rzepaku wyniósł od 45 kg (gospodarstwo francuskie)
do prawie 60 kg N (gospodarstwo niemieckie). Z kolei w gospodarstwach spoza
UE od 27 kg N (jedno gospodarstwo z Kanady) do 51 kg N (jedno gospodarstwo
z Ukrainy). Poziom nawożenia fosforem i potasem był zdecydowanie niższy niż
nawożenie azotem. W gospodarstwach z Australii i Kanady nawożenie potasem
w uprawie rzepaku nie było stosowane. Cena 1 kg azotu w analizowanych gospodarstwach kształtowała się od 0,72 Euro/kg (gospodarstwo niemieckie) do 1,03
Euro/kg (po jednym z gospodarstw z Australii i Kanady). Istotne różnice w cenie
1 kg składnika pokarmowego wystąpiły również przy fosforze od 0,72 Euro/kg
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(gospodarstwo niemieckie) do 2,25 Euro/kg (jedno z gospodarstw z Australii).
Najmniejsze różnice w cenie 1 kg składnika pokarmowego wystąpiły przy potasie, którego cena kształtowała się od 0,60 Euro/kg (gospodarstwo niemieckie) do
0,76 Euro/kg (gospodarstwa ukraińskie).
Rysunek 1
*
Średnie plony rzepaku z lat 2011-2013 w wybranych
gospodarstwach w t/ha

* dla gospodarstwa PL2100*jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Rysunek 2
Średnie koszty oraz przychód z lat 2011-2013* w uprawie rzepaku
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa PL2100* jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Rysunek 3
Średnie koszty bezpośrednie z lat 2011-2013* w uprawie rzepaku
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa PL2100* jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Rysunek 4
Średnie koszty operacyjne z lat 2011-2013* w uprawie rzepaku
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa PL2100* jest to średnia z lat 2012-2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop
2014.
Rysunek 5
Średnie koszty oraz średnia cena sprzedaży z lat 2011-2013* w uprawie
rzepaku w wybranych gospodarstwach w EUR/t

* dla gospodarstwa PL2100* jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Rysunek 5
Średnie koszty oraz średnia cena sprzedaży z lat 2011-2013* w uprawie
rzepaku w wybranych gospodarstwach w EUR/t

* dla gospodarstwa PL2100* jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Tabela 2
Wybrane składniki kosztów bezpośrednich oraz ilość stosowanego azotu
na 1 t plonu rzepaku w analizowanych gospodarstwach
Fosfor1

Azot

Potas2

Symbol
gospodarstwa

kg/ha

EUR/kg

kg/ha

EUR/kg

kg/ha

EUR/kg

DE1300MB*

246

0,72

39

0,72

52

0,60

kg N/t
58

FR230PICB*

185

0,87

79

1,04

45

0,65

45

PL2100ST*

223

0,79

31

1,80

150

0,73

56

UK440SUFF

199

0,95

18

1,46

26

0,65

56

AU4000WB*

37

0,85

12

1,94

0

–

44

AU4500SC*

56

1,03

13

2,25

0

–

44

CA2000SAS

64

1,03

13

1,61

0

–

27

CA6000SAS

61

1,01

12

1,54

0

–

35

UA2600WU

139

0,79

14

1,74

27

0,76

51

UA6700PO*

96

0,77

20

1,71

46

0,76

42

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Wielkość kosztów operacyjnych w gospodarstwach unijnych kształtowała się w przedziale 370-600 Euro na ha, a w gospodarstwach pozostałych 150350 Euro na ha (rysunek 4). Największy udział kosztów operacyjnych w strukturze kosztów ogółem na poziomie 40% i więcej miał miejsce w gospodarstwach
z Australii i Ukrainy. Wśród kosztów operacyjnych w gospodarstwach unijnych,
poza gospodarstwem z Wielkiej Brytanii, gdzie dominujący składnik stanowiły
koszty mechanizacji (51%), oprócz kosztów mechanizacji (udział w granicach 4044%) znaczny udział stanowiły koszty siły roboczej (udział w granicach 34-44%).
W gospodarstwach z Australii i Kanady dominowały koszty mechanizacji (udział
w granicach 50-60%). Natomiast w gospodarstwach z Ukrainy w strukturze kosztów operacyjnych udział kosztów mechanizacji był niższy i wynosił 31-35%, ale za
to wyższe były udziały kosztów siły roboczej zwłaszcza w gospodarstwie UA2600,
gdzie kształtowały się na poziomie 39%. W gospodarstwie UA6700* udział siły
roboczej był niższy ze względu na korzystanie z usług.
Tabela 3
Wybrane składniki kosztów operacyjnych w uprawie rzepaku
w analizowanych gospodarstwach
KM/100 ha

Nakład pracy1
h/ha

Poziom
wynagrodzenia2
EUR/h

Ilość ON na ha

Cena ON
EUR/l

DE1300MB*

60

8,1

17,4

64

1,11

FR230PICB*

183

13,9

19,0

82

0,74

PL2100ST*

64

18,7

7,3

84

0,71

UK440SUFF

227

6,1

14,3

76

0,92

AU4000WB*

15

1,5

28,9

19

1,02

AU4500SC*

12

1,3

29,1

29

1,02

CA2000SAS

77

1,8

19,2

40

0,74

CA6000SAS

50

1,8

20,2

40

0,74

UA2600WU

25

81,0

1,7

51

0,94

UA6700PO*

28

21,9

3,2

69

0,94

Symbol
gospodarstwa

1 – Prezentowany nakłady pracy na ha stanowi sumę nakładów pracy wykonywanych bezpośrednio w procesie
produkcji (np. nakład pracy na siew czy nawożenie) jaki i również pośrednich nakładów pracy (np. nakład pracy
zarządczy gospodarstwa, księgowej czy mechanika).
2 – Prezentowana stawka wynagrodzenia stanowi średni poziom wyłagodzenia płacony za godzinę pracy (obliczany
jest poprzez sumowanie wszystkich kosztów wynagrodzenia w gospodarstwie i podzielenie ich poprzez łączny
nakład pracy wykonywany w gospodarstwie).

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

Poziom KM na 100 ha w gospodarstwach unijnych uprawiających rzepak (tabela 3) mieścił się w przedziale od 60 KM (gospodarstwo niemieckie i polskie)
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do ponad 220 KM (gospodarstwo francuskie). W gospodarstwach spoza UE ilość
KM na 100 ha wyniosła od 12-15 KM (gospodarstwa z Australii) do 50-80 KM
(gospodarstwa kanadyjskie). Najniższe nakłady pracy poniżej 2 h na ha miały
miejsce w gospodarstwach z Australii i Kanady. Natomiast najwyższe w jednym
z gospodarstw z Ukrainy 81 h/ha. W gospodarstwach unijnych poziom nakładów pracy mieścił się w przedziale od 6-18 h/ha. Najwyższe stawki wynagrodzenia płaciły gospodarstwa z Australii 29 Euro/h. Relatywnie wysokie stawki około
20 Euro/ha godzinę płaciły gospodarstwa z Kanady oraz gospodarstwo z Francji.
Z kolei najniższe 1,7-3,2 Euro/h płaciły gospodarstwa z Ukrainy. Gospodarstwa
z Australii ze względu na najbardziej ekstensywną technologię uprawy rzepaku
spośród analizowanych gospodarstw, jeżeli chodzi o ilość wykonywanych zabiegów, posiadały najniższy poziom zużycia ON na ha w ilości 20-30 l. Ze względu
na zbliżoną technologię produkcji gospodarstwa z Kanady posiadały również relatywnie niski poziom zużycia ON w wysokości 40 l/ha. W pozostałych gospodarstwach ilość ON mieściła się granicach 50-80 l/ha. Koszt zakupu 1 l ON w analizowanych gospodarstwach przyjmował zakres 0,7-1,1 Euro/l, przy czym najtaniej
ON kupowały gospodarstwa z Kanady oraz gospodarstwo z Polski i Francji, a najdrożej gospodarstwo z Niemiec.
Najwyższe koszty ziemi w uprawie rzepaku w wielkości 533 Euro na ha posiadało gospodarstwo niemieckie, a najniższe 60-70 Euro na ha gospodarstwa z Australii
i Ukrainy (rysunek 2). W strukturze kosztów ogółem koszty ziemi kształtowały się
w przedziale od 8% (dla gospodarstw z Ukrainy) do 33% (dla gospodarstwa niemieckiego). Udział pozostałych kosztów w kosztach ogółem w większości gospodarstw kształtował się poniżej 10%. Wyjątek stanowiło gospodarstwo z Francji
i Wielkiej Brytanii, gdzie udział tych kosztów wyniósł odpowiednio 14% i 13%.
Przychód z uprawy 1 ha rzepaku (rysunek 2) w gospodarstwach unijnych przyjmował poziom od 1500 Euro na ha (gospodarstwo angielskie) do 1850 Euro na
ha (gospodarstwo niemieckie). Natomiast w gospodarstwach spoza UE przychód
mieścił się w granicach 340-850 Euro na ha. Dla wszystkich gospodarstw unijnych
przychód ze sprzedaży rzepaku był większy od kosztów ogółem, a najwyższy wynik
finansowy na poziomie 520 Euro na ha zrealizowało gospodarstwo z Polski. Niewielką stratę w uprawie rzepaku odnotowały dwa gospodarstwa spoza UE. Gospodarstwo z Australii (AU4000*) osiągnęło stratę w wysokości 9 Euro na ha, a z Ukrainy 22 Euro na ha. Najniższymi kosztami ogółem, przypadającymi na 1 tonę rzepaku, wśród gospodarstw unijnych w wysokości 302 Euro charakteryzowało się
gospodarstwo z Polski (rysunek 5), natomiast z gospodarstw spoza UE gospodarstwo z Kanady (CA2000) z kosztem wysokości 242 Euro. Cena sprzedaży rzepaku
w analizowanym okresie dla gospodarstw unijnych kształtowała się w zakresie 400440 Euro za tonę, a w gospodarstwach spoza UE 300-400 Euro za tonę.
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5. Kukurydza
W technologii produkcji kukurydzy w gospodarstwach unijnych dominowała uprawa płużna, w gospodarstwach z Argentyny siew bezpośredni, a w gospodarstwach
ze Stanów Zjednoczonych siew w mulcz. W gospodarstwie ukraińskim stosowana
była uprawa płużna przemiennie z mulczem (tabela 1). Najwyższe plony kukurydzy w gospodarstwach z UE osiągały gospodarstwa francuskie ponad 12 t/ha (rysunek 6). Należy dodać, że w gospodarstwach tych kukurydza była nawadniana.
Gospodarstwo polskie osiągnęło plon 8,7 t/ha, a węgierskie 6,6 t/ha. Zbliżony poziom plonów kukurydzy do gospodarstw z Francji w wysokości 11 t/ha osiągnęło
gospodarstwo ze Stanów Zjednoczonych (US700). Pozostałe gospodarstwa przedstawione na rysunku 6. uzyskiwały plon 6,5-7,5 t/ha.
Rysunek 6
*
Średnie plony kukurydzy z lat 2011-2013
w wybranych gospodarstwach w t/ha

* dla gospodarstw: FR110, FR110, PL730 jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Najwyższe łączne koszty przypadające na 1 ha uprawy kukurydzy w wysokości
2500-2600 Euro posiadały gospodarstwa z Francji (rysunek 7). W gospodarstwie
polskim i węgierskim koszty te kształtowały się na poziomie 1100 Euro na ha.
Najniższe koszty produkcji kukurydzy na poziomie 550-600 Euro na ha występowały w gospodarstwach argentyńskich. W gospodarstwie z Ukrainy i jednym
ze Stanów Zjednoczonych (US1000) hektar uprawy kukurydzy pochłaniał prawie
900 Euro, a w gospodarstwie US700 1600 Euro.
Koszty bezpośrednie (rysunek 8) w gospodarstwach unijnych kształtowały
się w przedziale od niespełna 500 Euro na ha (gospodarstwo polskie) do prawie
1100 Euro na ha (drugie gospodarstwo francuskie FR110). Natomiast w gospodarstwach pozostałych poziom kosztów bezpośrednich przyjmował wielkość od 260-
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270 Euro na ha (gospodarstwa argentyńskie) do prawie 600 Euro na ha (US700).
Największy udział kosztów bezpośrednich w strukturze kosztów ogółem na poziomie ponad 50% miał miejsce w gospodarstwie węgierskim i jednym z USA
(US1000). W pozostałych gospodarstwach oprócz gospodarstw FR110 (drugie
francuskie) i US700, gdzie koszty bezpośrednie mieściły się przedziale 35-38%,
koszty bezpośrednie stanowiły 40-50% udziału w kosztach ogółem.
Rysunek 7
Średnie koszty oraz przychód z lat 2011-2013* w uprawie kukurydzy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstw: FR110, FR110, PL730 jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Gospodarstwa z Unii Europejskiej w porównaniu do pozostałych gospodarstw
posiadały wyższe koszty nawożenia i środków ochrony roślin w uprawie kukurydzy (poza gospodarstwem z Polski, w którym koszt pestycydów kształtował się
na relatywnie niskim poziomie 30 Euro na ha). W przypadku kosztów materiału
siewnego kukurydzy nie można stwierdzić jednoznacznej przewagi gospodarstw
z UE. Łączny koszt nawożenia w gospodarstwach unijnych przyjmował poziom
270-340 Euro na ha, a w pozostałych gospodarstwach 90-240 Euro na ha. Z kolei koszt środków ochrony roślin w gospodarstwach z UE (oprócz gospodarstwa
z Polski) wyniósł 80-100 Euro na ha, w pozostałych gospodarstwach 30-50 Euro na
ha. Natomiast koszt materiału siewnego w gospodarstwach unijnych kształtował
się w zakresie 100-220 Euro, a w gospodarstwach spoza UE 100-210 Euro na ha.
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Rysunek 8
Średnie koszty bezpośrednie z lat 2011-2013* w uprawie kukurydzy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstw: FR110, FR110, PL730 jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Rysunek 9
Średnie koszty operacyjne z lat 2011-2013* w uprawie kukurydzy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstw: FR110, FR110, PL730 jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Rysunek 10
Średnie koszty oraz średnia cena sprzedaży z lat 2011-2013* w uprawie
kukurydzy w wybranych gospodarstwach w EUR/t

* dla gospodarstw: FR110, FR110, PL730 jest to średnia z lat 2012-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Największe koszty suszenia wystąpiły w gospodarstwach francuskich 270310 Euro na ha i miały one również największy udział (25-31%) w tych gospodarstwach w kosztach bezpośrednich. W pozostałych gospodarstwach koszty suszenia
były zdecydowanie mniejsze lub nie występowały wcale. Wynikało to między innymi z tego, że niektóre gospodarstwa zbierały suchszą kukurydzę lub prowadziły
sprzedaż kukurydzy mokrej. Udział kosztu materiału siewnego w strukturze kosztów bezpośrednich gospodarstw unijnych wyniósł 17-25%, a łącznych kosztów nawożenia 30% (w gospodarstwach francuskich) oraz 50% i więcej w gospodarstwie
węgierskim i polskim. Udział kosztu środków ochrony roślin w większości gospodarstw kształtował się na poziomie 10% i poniżej, wyjątek stanowiły gospodarstwa
argentyńskie i węgierskie, gdzie ten udział mieścił się w granicach 13-19%. W gospodarstwach z Argentyny, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy udział kosztów nawożenia i nasion w strukturze kosztów bezpośrednich kształtował się w granicach
33-45% (wyjątek stanowił udział kosztu nasion w gospodarstwie ukraińskim, który
wyniósł 26%).
Poziom nawożenia N w uprawie kukurydzy w gospodarstwach unijnych kształtował się na poziomie 165-220 kg na ha (tabela 4), a w gospodarstwach spoza UE
od 60 kg N/ha (jedno z gospodarstw z Argentyny) do prawie 180 kg N/ha (jedno z gospodarstw ze Stanów Zjednoczonych). W gospodarstwach unijnych ilość
N przypadająca na 1 t plonu wyniosła od 17 kg (jedno gospodarstwo z Francji)
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do 30 kg N (gospodarstwo węgierskie). Z kolei w gospodarstwach spoza UE od
9 kg N (jedno z gospodarstw argentyńskich) do 22 kg N (jedno z gospodarstw
amerykańskich).
Nawożenie fosforem stosowane było we wszystkich gospodarstwach na poziomie od 9 kg/ha (gospodarstwo z Ukrainy) do 75 kg/ha (jedno gospodarstwo
z Francji). Natomiast nawożenie potasem w gospodarstwach z Argentyny i jednym ze Stanów Zjednoczonych było pomijane. W pozostałych gospodarstwach
potas stosowany był do poziomu 125 kg na 1 ha (gospodarstwo polskie).
W produkcji kukurydzy cena 1 kg azotu w porównaniu do innych prezentowanych upraw w analizowanych gospodarstwach kształtowała się w zbliżonym zakresie
od 0,76 Euro/kg do 0,97 Euro/kg (tabela 4). Najniższe różnice w koszcie 1 kg azotu
stosowanego w uprawie kukurydzy wynikają z tego, że we wszystkich analizowanych
gospodarstwach (poza gospodarstwem US700IA) źródłem azotu był mocznik. Z kolei znaczne różnice wystąpiły w cenie 1 kg fosforu, od 0,87 Euro/kg (gospodarstwo
węgierskie) do 1,77 Euro/kg (gospodarstwo polskie) oraz w cenie 1 kg potasu od 0,69
Euro/kg (gospodarstwa francuskie) do 1,28 Euro/kg (gospodarstwo węgierskie).
Tabela 4
Wybrane składniki kosztów bezpośrednich oraz ilość stosowanego
azotu na 1 t plonu kukurydzy w analizowanych gospodarstwach
Fosfor1

Azot

Potas2

Symbol
gospodarstwa

kg/ha

EUR/kg

kg/ha

EUR/kg

kg/ha

EUR/kg

FR110ALS

212

0,97

57

1,04

57

0,69

17

FR110VGAV

216

0,96

75

1,07

75

0,69

18

HU1100TC

200

0,90

40

0,87

60

1,28

30

PL730WO

165

0,76

30

1,77

125

0,74

19

AR330ZN

87

0,96

24

1,21

0

–

11

AR700SBA

62

0,97

25

1,08

0

–

10

AR900WBA

69

0,95

22

0,99

0

–

9

kg N/t

UA6700PO*

141

0,77

9

1,71

11

0,75

19

US700IA

179

0,79

35

1,46

42

1,03

16

US1000ND
171
0,95
33
1,21
0
–
22
1 – Fosfor wyrażony jest w formie pierwiastkowej, w celu przeliczenia na formę tlenkową należy podane wartości
pomnożyć przez 2,29.
2 – Potas wyrażony jest w wyrażony jest w formie pierwiastkowej, w celu przeliczenia na formę tlenkową należy
podane wartości pomnożyć przez 1,2.

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

Poziom kosztów operacyjnych (rysunek 9) w gospodarstwach unijnych kształtował się w przedziale 250-1000 Euro na ha, a w gospodarstwach pozostałych 130-
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430 Euro na ha. Największym udziałem kosztów operacyjnych w strukturze kosztów ogółem na poziomie prawie 50% charakteryzowało się gospodarstwo z Ukrainy. Wśród kosztów operacyjnych w gospodarstwach francuskich dominowały
koszty siły roboczej z udziałem równym 42-43% oraz koszty mechanizacji 33-38%.
W gospodarstwie węgierskim główny udział miały koszty mechanizacji (35%) i oleju
napędowego (34%). Udział kosztów usług dominował głównie w gospodarstwach
argentyńskich (83-95%), jak również ukraińskim (50%) i polskim (31%).
W gospodarstwach ze Stanów Zjednoczonych w strukturze kosztów operacyjnych
przeważały koszty mechanizacji, z udziałem w zakresie 40-60%.
Największą ilość KM przypadających na 100 ha w uprawie kukurydzy (tabela
5) posiadały gospodarstwa z UE (oprócz gospodarstwa z Węgier), w tym gospodarstwa francuskie (273-336 KM/100 ha). Relatywnie dużą ilość KM na poziomie
141 KM na 100/ha posiadało również jedno z gospodarstw ze Stanów Zjednoczonych. Ze względu na swoją specyfikę czyli korzystanie z usług, gospodarstwa z Argentyny posiadały bardzo niewielką ilość KM – poniżej 1 KM na 100 ha. Również
ze względu na korzystanie z usług nakłady pracy w tych gospodarstwach były
na niskim poziomie – 1 h/ha i mniej, ale za to stawka za 1 h pracy w gospodarstwach argentyńskich była najwyższa i mieściła się w przedziale od 22 do 44 EUR/h. Relatywnie niskie nakłady pracy w wysokości 5-6 h/ha posiadały gospodarstwa ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei w pozostałych gospodarstwach nakład
pracy wynosił do 21 h/ha (jedno z gospodarstw francuskich). Najniższe stawki
za wynagrodzenie do 4 Euro/h płaciły gospodarstwa z Węgier, Ukrainy i Polski.
W przypadku kukurydzy ilość zużycia ON na 1 ha kształtowała się na relatywnie zbliżonym poziomie (70-90 l/ha) w porównaniu do pozostałych omawianych
upraw. Natomiast znaczne różnice wystąpiły w koszcie zakupu ON, który mieścił
się w granicach 0,64-1,1 EUR/l.
Z analizowanych gospodarstw najwyższe koszty ziemi (rysunek 7) w uprawie
kukurydzy w wielkości 607 Euro na ha posiadało jedno z gospodarstw w Stanach
Zjednoczonych (US700), a najniższe 60 Euro na ha gospodarstwo z Ukrainy.
W strukturze kosztów ogółem koszty ziemi kształtowały się w przedziale od 6%
(drugie francuskie FR110) do 37% (US700). Udział pozostałych kosztów w kosztach ogółem w większości gospodarstw kształtował się poniżej 10%. Wyjątek stanowiły gospodarstwa z Francji (pierwsze FR110 i drugie FR110), gdzie udział ten
wynosił odpowiednio 16 i 19%.
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Tabela 5
Wybrane składniki kosztów operacyjnych w uprawie kukurydzy
w analizowanych gospodarstwach
KM/100 ha

Nakład pracy1
h/ha

Poziom
wynagrodzenia2
EUR/h

Ilość ON na ha

Cena ON
EUR/l

FR110ALS

336

21,1

20,9

81

0,74

Symbol
gospodarstwa

FR110VGAV

273

17,1

20,1

88

0,74

HU1100TC

83

18,3

2,6

71

1,1

PL730WO

209

17,7

4,0

72

0,84

AR330ZN

0,3

1,1

22,5

0

0

AR700SBA

0,1

0,7

29,5

0

0

AR900WBA

0,1

0,2

42,5

0

0

UA6700PO*

28

12,9

3,2

75

0,74

US700IA

141

5,6

15,7

71

0,64

US1000ND

60

5,0

15,1

66

0,69

1 – Prezentowany nakłady pracy na ha stanowi sumę nakładów pracy wykonywanych bezpośrednio w procesie
produkcji (np. nakład pracy na siew czy nawożenie), jak i również pośrednich nakładów pracy (np. nakład pracy
zarządczy gospodarstwa, księgowej czy mechanika).
2 – Prezentowana stawka wynagrodzenia stanowi średni poziom wynagrodzenia płacony za godzinę pracy (obliczany

jest poprzez sumowanie wszystkich kosztów wynagrodzenia w gospodarstwie i podzielnie ich poprzez łączny
nakład pracy wykonywany w gospodarstwie).

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

Przychód z uprawy 1 ha kukurydzy (rysunek 7) w gospodarstwach unijnych kształtował się na poziomie od 1100 Euro na ha (gospodarstwo polskie
i węgierskie) do 2600 Euro na ha (gospodarstwa francuskie). Natomiast w gospodarstwach spoza UE przychód mieścił się w granicach 800-1900 Euro na ha.
Dla gospodarstw z Francji przychód ze sprzedaży kukurydzy był zbyt niski, aby
pokryć koszty ogółem. Gospodarstwa te odnotowały stratę ponad 300 Euro na
ha. Najlepszy wynik finansowy z uprawy kukurydzy w wysokości 540 Euro z ha
odnotowało gospodarstwo z Polski. Najniższymi kosztami ogółem, przypadającymi na 1 tonę kukurydzy (rysunek 10), wśród gospodarstw unijnych w wysokości
129 Euro, charakteryzowało się gospodarstwo z Polski, natomiast z gospodarstw
spoza UE gospodarstwa z Argentyny, z kosztem wysokości około 80 Euro. Cena
sprzedaży kukurydzy w analizowanym okresie dla gospodarstw unijnych kształtowała się w zakresie 180-206 Euro za tonę, a w gospodarstwach spoza UE 110170 Euro za tonę.
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6. Burak cukrowy
Gospodarstwa prezentowane w tabeli 1, uprawiające buraka cukrowego, pochodzą wyłącznie z Unii Europejskiej. Technologia produkcji, jak i wielkość
plonów były podobne, aczkolwiek można zobaczyć pewne różnice. W uprawie
buraka cukrowego w analizowanych gospodarstwach dominowały uproszczenia
w postaci mulczu lub siewu bezpośredniego (tabela 1). Plony korzeni buraka cukrowego (rysunek 11) w analizowanych gospodarstwach kształtowały się w zakresie 73-95 t z ha. Najwyższe plony 90 i 95 t z ha osiągnęły gospodarstwa niemieckie
DE120, DE160*, w których buraki były nawadniane.
Poziom kosztów ogółem (rysunek 12) kształtował się od 1700 Euro na ha w gospodarstwie polskim do 2700 Euro na ha w gospodarstwie z Wielkiej Brytanii. Z kolei koszty bezpośrednie (rysunek 13) przyjmowały poziom od niespełna 700 Euro na
ha (gospodarstwo z Wielkiej Brytanii) do 900 Euro na ha (gospodarstwo z Niemiec
– DE160*). Największy udział kosztów bezpośrednich w strukturze kosztów ogółem
na poziomie 41% miał miejsce w gospodarstwie polskim. W pozostałych gospodarstwach, oprócz gospodarstwa z Wielkiej Brytanii, gdzie udział kosztów bezpośrednich w kosztach ogółem stanowił 25%, udział tych kosztów wynosił 30-40%.
Rysunek 11
Średnie plony korzeni* buraka cukrowego z lat 2011-2013**
w wybranych gospodarstwach w t/ha

* plon korzeni przy 16% zawartości cukru.
** dla gospodarstwa UK310 jest to średnia z lat 2012-2013.

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

Najwyższy koszt materiału siewnego – 300 Euro na ha występował w gospodarstwie francuskim, a najniższy – 160 Euro w gospodarstwie polskim. Z kolei
łączne koszty nawożenia mieściły się w zakresie 180-270 Euro na ha. Najwyższe
łączne koszty nawożenia wystąpiły w gospodarstwie polskim, a najniższe w dwóch
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niemieckich (DE1300*, DE160*) oraz w gospodarstwie z Wielkiej Brytanii. Koszt
środków ochrony roślin kształtował się od 180 Euro na ha (gospodarstwo polskie)
do 320 Euro na ha w gospodarstwie niemieckim (DE1300*). Udziały kosztów
materiału siewnego, nawożenia i środków ochrony roślin w kosztach bezpośrednich dla wszystkich gospodarstw mieściły się w zakresie 20-40%. Wśród kosztów
środków ochrony roślin zdecydowanie przeważały koszty herbicydów. Natomiast
koszt nawożenia azotem ze względu na niższe dawki azotu nie dominował jak
przy innych opisywanych uprawach, a w niektórych przypadkach koszt nawożenia azotem był niższy od kosztu nawożenia innymi składnikami pokarmowymi.
Rysunek 12
w uprawie
Średnie koszty oraz przychód z lat
buraka cukrowego w wybranych gospodarstwach w EUR/ha
2011-2013*

* dla gospodarstwa UK310 jest to średnia z lat 2012-2013.

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

Mogłoby się wydawać, że technologia produkcji buraka cukrowego w Unii Europejskiej powinna być na zbliżonym poziomie, jednak można zauważyć znaczne
różnice w poziomie nawożenia azotem (tabela 6). Ilość stosowanego N kształtowała się od 95 kg na ha (gospodarstwo z Wielkiej Brytanii) do 160 kg na ha
(jedno z gospodarstw z Niemiec). Ogólny poziom nawożenia azotem miał wpływ
na ilość N przypadającą na 1 tonę plonu korzeni, która wyniosła od 1,1 kg (gospodarstwo z Wielkiej Brytanii) do 1,8 kg (jedno z gospodarstw z Niemiec). Nawożenie fosforem i potasem stosowane było we wszystkich gospodarstwach. Fosfor
aplikowany był na poziomie od 10 kg na 1 ha (gospodarstwo z Wielkiej Brytanii)
do 41 kg na 1 ha (jedno gospodarstwo z Niemiec). Z kolei potas od 58 kg na 1 ha
(gospodarstwo z Wielkiej Brytanii) do 166 kg na 1 ha (gospodarstwo z Polski).
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Rysunek 13
Średnie koszty bezpośrednie z lat 2011-2013* w uprawie
buraka cukrowego w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa UK310 jest to średnia z lat 2012-2013.

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

Tabela 6
Wybrane składniki kosztów bezpośrednich oraz ilość stosowanego azotu
na 1 t plonu buraka cukrowego w analizowanych gospodarstwach
Symbol
gospodarstwa

Fosfor1

Azot

Potas2

kg N/t

kg/ha

EUR/kg

kg/ha

EUR/kg

kg/ha

EUR/kg

DE120HI

161

0,70

27

1,02

135

0,63

1,8

DE1300MB*

121

0,72

22

0,72

112

0,68

1,6

DE160UE*

153

0,57

41

1,30

89

0,50

1,6

FR230PICB*

121

0,87

36

1,04

158

0,65

1,4

PL2100ST*

110

0,81

31

1,87

166

0,74

1,5

UK310WASH

95

1,12

10

2,16

58

0,84

1,1

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

wartości pomnożyć przez 1,2.

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

Cena 1 kg azotu w analizowanych gospodarstwach kształtowała się od 0,57
Euro/kg (jedno gospodarstwo z Niemiec) do 1,12 Euro/kg (gospodarstwo z Wiel-
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kiej Brytanii). Istotne różnice w cenie 1 kg składnika pokarmowego wystąpiły
również przy fosforze od 0,72 Euro/kg (jedno gospodarstwo z Niemiec) do 2,16
Euro/kg (gospodarstwo z Wielkiej Brytanii). Natomiast najmniejsze różnice w cenie 1 kg składnika pokarmowego wystąpiły przy potasie od 0,50 Euro/kg (jedno
gospodarstwo z Niemiec) do 0,84 Euro/kg (gospodarstwo z Wielkiej Brytanii).
Poziom kosztów operacyjnych (rysunek 14) przy uprawie buraka kształtował
się w analizowanych gospodarstwach w przedziale 700-1300 Euro na ha. Największy udział kosztów operacyjnych w strukturze kosztów ogółem na poziomie prawie 50% wystąpił w gospodarstwie z Wielkiej Brytanii. W gospodarstwie polskim
i francuskim udział ten wynosił 40% i więcej, natomiast w gospodarstwach niemieckich około 33%. Wśród kosztów operacyjnych w gospodarstwie francuskim
dominowały udziały kosztu siły roboczej (42%) oraz mechanizacji (33%). W gospodarstwie angielskim główny udział miał koszt mechanizacji 45%. W pozostałych gospodarstwach udziały kosztów siły roboczej, usług i mechanizacji były na
podobnym poziomie (20-37%). Wśród kosztów operacyjnych we wszystkich gospodarstwach najniższy udział (8-12%) miał koszt oleju napędowego.
2011-2013*

Rysunek 14

Średnie koszty operacyjne z lat
w uprawie
buraka cukrowego w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa UK310 jest to średnia z lat 2012-2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Pomiędzy prezentowanymi gospodarstwami w tabeli 7. występują znaczne różnice w ilości KM na 100 ha. Można zauważyć, że im gospodarstwa większe, tym
ilość KM na 100 ha jest zdecydowanie niższa. Pewien wyjątek stanowi gospodarstwo z Niemiec (DE120HI), w którym ilość KM na 100 ha wyniosła 117. Nakłady
pracy w produkcji buraka cukrowego w analizowanych gospodarstwach mieściły
się w przedziale od 10 h/ha do 25 h/ha. Gospodarstwa niemieckie i francuskie miały
zbliżony koszt płacy 17-19 Euro/h. Najniższy poziom wynagrodzenia występował
w gospodarstwie z Polski 7,5 Euro/h. Znaczne różnice w analizowanych gospodarstwach wystąpiły w ilości ON przypadające na 1 ha uprawy buraka. Najniższym
poziomem zużycia ON w wysokości 40 l/ha charakteryzowało się gospodarstwo
DE1300MB*, co wynikało z ekstensywnej uprawy roli, a najwyższym 103 l/ha gospodarstwo DE160UE* i spowodowane to było intensywną uprawą gleby i stosowaniem nawadniania. Najwięcej za 1 l ON płaciły gospodarstwa niemieckie 1-1,2 Euro/l, a najmniej gospodarstwo z Polski i Francji 0,71-0,74 Euro/l.
Wybrane składniki kosztów operacyjnych w uprawie buraka
w analizowanych gospodarstwach

Tabela 7

KM/100 ha

Nakład pracy1
h/ha

Poziom
wynagrodzenia2
EUR/h

Ilość ON na ha

Cena ON
EUR/l

117

13,5

16,7

57

1,2

DE1300MB*

60

14,5

17,7

38

1,11

DE160UE*

275

10,5

16,7

103

0,95

FR230PICB*

183

21,2

18,9

91

0,74

PL2100ST*

64

25,7

7,5

63

0,71

Symbol
gospodarstwa
DE120HI

UK310WASH
285
25,0
11,5
86
0,92
1 – Prezentowany nakład pracy na ha stanowi sumę nakładów pracy wykonywanych bezpośrednio w procesie produkcji

(np. nakład pracy na siew czy nawożenie), jak również pośrednich nakładów pracy (np. nakład pracy zarządczy
gospodarstwa, księgowej czy mechanika).
2 – Prezentowana stawka wynagrodzenia stanowi średni poziom wynagrodzenia płacony za godzinę pracy (obliczany
jest poprzez sumowanie wszystkich kosztów wynagrodzenia w gospodarstwie i podzielnie ich poprzez łączny
nakład pracy wykonywany w gospodarstwie).

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

Z analizowanych gospodarstw najwyższe koszty ziemi (rysunek 12) w uprawie
buraka w wielkości 530-570 Euro na ha występowały w gospodarstwach niemieckich, a najniższe około 190 Euro na ha w gospodarstwie polskim i francuskim.
W strukturze kosztów ogółem koszty ziemi stanowiły od 8% (gospodarstwo francuskie) do 22-24% (gospodarstwa niemieckie). Natomiast udział kosztów pozostałych w kosztach ogółem kształtował się w przedziale od 9 % (DE1300*, DE160*,
FR230*) do 17% (UK310).
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Przychód z uprawy 1 ha buraka cukrowego (rysunek 12) kształtował się od 2250
Euro na ha (gospodarstwo francuskie) do 2700 Euro na ha (gospodarstwo z Wielkiej Brytanii). Dla gospodarstwa z Francji przychód ze sprzedaży korzeni buraków
cukrowych był zbyt niski, aby pokryć koszty ogółem. Gospodarstwo to odnotowało
stratę na poziomie 44 Euro na ha. Najniższymi kosztami ogółem (rysunek 15) przypadającymi na 1 tonę korzeni buraka cukrowego, w wysokości 24 Euro, charakteryzowało się gospodarstwo z Polski. Cena sprzedaży buraków cukrowych w analizowanym okresie kształtowała się w zakresie 26-41 Euro za tonę.
Rysunek 15
*
Średnie koszty oraz średnia cena sprzedaży z lat 2011-2013 w uprawie
buraka cukrowego w wybranych gospodarstwach w EUR/t

* dla gospodarstwa UK310 jest to średnia z lat 2012-2013.

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

7. Podsumowanie
Ze względu na różne warunki klimatyczno glebowe oraz organizacyjne gospodarstwa stosowały różny poziom intensywności upraw, co miało przełożenie
na łączne koszty uprawy oraz poziom uzyskiwanych plonów. Najwyższe plony
z jednostki powierzchni osiągały gospodarstwa francuskie i niemieckie oraz ze
Stanów Zjednoczonych (US700IA, w przypadku kukurydzy). Pomimo najwyższych plonów z jednostki powierzchni gospodarstwa te nie charakteryzowały się
jednak najniższymi kosztami przypadającymi na 1 tonę plonu. W większości gospodarstw i we wszystkich analizowanych uprawach największy udział w strukturze kosztów ogółem posiadały koszty bezpośrednie. Drugą pozycję najczęściej
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zajmowały koszty operacyjne, których udział nie był wiele mniejszy od kosztów
bezpośrednich. Wyjątkiem były dwa gospodarstwa (DE1300MB*, US700IA),
w których pierwszą pozycję stanowiły koszty ziemi.
Wielkość kosztów uzależniona jest od poziomu stosowanych nakładów czynników produkcji i cen płaconych za te czynniki produkcji. Producenci rolni
w większym stopniu mogą wpływać na poziom stosowanych nakładów, niż na ich
ceny. Z przeprowadzonej analizy widać duże zróżnicowanie w poziomie stosowanych nakładów i cenach płaconych za te nakłady. Jako przykład można podać
poziom KM na 100 ha. Relatywnie wysoki poziom KM na 100 ha występował
w gospodarstwach francuskich, z Wielkiej Brytanii, mniejszych gospodarstwach
z Niemiec oraz w gospodarstwie polskim PL730WP. W większych gospodarstwach unijnych jak i spoza UE poziom KM na 100 ha był zdecydowany niższy,
co w ostateczności miało przełożenie na wielkość kosztów mechanizacji. Również pomiędzy analizowanymi gospodarstwami występowały znaczne różnice
w wysokości płaconych stawek wynagrodzenia. Najwyższe stawki występowały
w gospodarstwach z Argentyny i Australii, jednak poziom nakładów pracy w tych
gospodarstwach był najniższy na 1 ha uprawy. Natomiast najniższe stawki wynagrodzenia miały miejsce w gospodarstwach ukraińskich. Relatywnie niskie stawki płaciły również gospodarstwa z Polski oraz gospodarstwo z Węgier. Oprócz
różnic w wynagrodzeniach, występowały również różnice w cenach płaconych za
1 kg danego nawozu jak i 1 l oleju napędowego.
Najniższymi kosztami produkcji 1 tony rzepaku w wysokości 300 Euro i poniżej charakteryzowały się gospodarstwa kanadyjskie, z Ukrainy i gospodarstwo
polskie. W pozostałych gospodarstwach unijnych koszt produkcji 1 tony rzepaku wyniósł 380-400 Euro. Pomimo relatywnie dużego zróżnicowania poziomu
plonów rzepaku z jednostki powierzchni, wielkość stosowanych nakładów bezpośrednich na jednostkę plonu kształtowała się na zbliżonym poziomie 130150 Euro. a główne różnice były w kosztach operacyjnych i kosztach ziemi. Na
podkreślenie zasługują znaczne różnice w ilości stosowanego azotu na 1 tonę plonu rzepaku. Ilość ta kształtowała się od niespełna 30 kg (gospodarstwa kanadyjskie) do prawie 60 kg (gospodarstwa niemieckie i polskie).
W przypadku kukurydzy spośród analizowanych gospodarstw najbardziej
konkurencyjne na dziś są gospodarstwa z Argentyny, w których łączne koszty
produkcji 1 tony kukurydzy kształtowały się na poziomie około 80 Euro. Również
przy produkcji kukurydzy miało miejsce duże zróżnicowanie poziomu stosowanego azotu na 1 tonę plonu. Wielkość ta kształtowała się w zakresie od około
10 kg (gospodarstwa argentyńskie) do 30 kg (gospodarstwo węgierskie).
Łączne koszty produkcji jednej tony buraka cukrowego mieściły się w przedziale 26-32 Euro. Poziom kosztów bezpośrednich kształtował się na poziomie
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8-11 Euro. Podobną wielkość przyjmowały koszty operacyjne, poza gospodarstwem z Wielkiej Brytanii, w którym wyniosły 15 EUR/t. Ilość azotu na 1 tonę
plonu korzeni kształtowała się w przedziale 1,1-1,8 kg.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania była analiza kosztów produkcji rzepaku, kukurydzy i buraka cukrowego w wybranych gospodarstwach głównych graczy rynkowych oraz uzyskanego
wyniku finansowego. Wśród analizowanych kosztów wyróżniono koszty bezpośrednie,
operacyjne, ziemi oraz pozostałe. W opracowaniu wykorzystano dane z bazy agri benchmark za okres 2011-2013. Wszystkie analizowane gospodarstwa odnotowały dodatni wynik finansowy dla analizowanych upraw poza gospodarstwami z Francji.
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SUM M A RY

The aim of the study was to analyze rapeseeds, corn and sugar beets production costs
in selected farms of the main players in the market and the resulting financial result. The
analyzed costs are divided into direct costs, operational, land and other costs. The study
used data from a agri benchmark database for the period 2011-2013. All analyzed farms
obtained a positive financial result for the analyzed crops beyond the farms in France
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1. Wstęp
Polskie rolnictwo charakteryzuje się dużą liczbą gospodarstw rolnych [GUS 2014]
i niewielką powierzchnią przeciętnego gospodarstwa, wynoszącą 10,5 ha [Ogłoszenie Prezesa ARiMR 2014]. Dane GUS wskazują na pewną prawidłowość: przeciętnie im mniejszy areał gospodarstwa, tym większy odsetek jego powierzchni
jest przeznaczany pod uprawę warzyw, owoców oraz ziemniaków [GUS 2012].
Wynika to z faktu, że mniejsze gospodarstwa prowadzą produkcję w dużym stopniu z przeznaczeniem na konsumpcję przez rodzinę rolnika i tylko część płodów
rolnych przeznaczana jest w nich na sprzedaż. Ponadto koncentrując się na produkcji gatunków wymagających dużego nakładu pracy (takich jak owoce, warzywa czy niektóre rośliny ozdobne), można liczyć na uzyskanie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara uprawianej powierzchni. Jest to istotne, biorąc pod
uwagę niewielkie przeciętne przychody uzyskiwane w małych gospodarstwach
z działalności rolniczej i wysoki dysparytet dochodowy cechujący gospodarstwa
rolnicze o różnym obszarze [Chmielewska 2011]. Produkcja upraw małoobszarowych umożliwia zatem rolnikowi i jego rodzinie utrzymanie się z gospodarstwa
o stosunkowo niewielkim areale.
1 Wkład pracy: Ewa Matyjaszczyk – 55%, Adam Dobrzański – 45%.

104

Ewa Matyjaszczyk, Adam Dobrzański

Uprawy małoobszarowe to te, których areał uprawy nie przekracza 1% powierzchni gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej w danym kraju. Polskie przepisy wymieniają listę upraw uznanych za małoobszarowe w naszym kraju [Rozporządzenie 2013]. Zgodnie z nimi w Polsce do upraw małoobszarowych
należą między innymi zioła, wszystkie warzywa i uprawy owoców (oprócz sadów
jabłoniowych). Zaliczamy do nich także wiele upraw rolniczych jak mak, len, konopie, grykę, facelię, gorczycę, słonecznik, proso i sorgo, wiele roślin pastewnych,
rośliny ozdobne oraz inne – jak chmiel czy tytoń.
Przykładem uprawy małoobszarowej produkowanej zarówno do bezpośredniego spożycia, jak również jako surowiec dla przemysłu jest szpinak. Długotrwałe przechowywanie szpinaku w postaci nieprzetworzonej nie jest możliwe, a popularnym sposobem jego utrwalania jest mrożenie. Dlatego produkcja tej rośliny
rozwija się szczególnie w rejonach położonych w pobliżu zakładów przetwórstwa.
Trudno znaleźć w statystykach dane mówiące o areale szpinaku w Polsce.
Rejonizacji jego uprawy nie da się także dokładnie określić, ponieważ może być
produkowany na terenie całego kraju. Uprawiany jest m.in. na Kujawach, w województwach łódzkim, mazowieckim, w okolicach Lublina i wielu innych lokalizacjach. Są w naszym kraju kilkuhektarowe plantacje szpinaku, i są gospodarstwa,
w których uprawa szpinaku jest ważnym lub głównym źródłem dochodu.

2. Z czego wynika znaczenie gospodarcze chwastów
w uprawie szpinaku?
Szpinak ma krótki okres wegetacji. W Polsce uprawia się go z siewu w kilku terminach: jako przedplon wiosną (koniec marca do połowy kwietnia) – na zbiór
letni (w maju do początku czerwca); jako poplon latem (koniec lipca, początek
sierpnia) – na zbiór jesienny (październik, listopad); od końca września do połowy października z przezimowaniem – na zbiór wiosenny (kwiecień, początek
maja). Krótki okres wegetacji, gęsty wysiew (1,2-3,2 mln szt/ha zależnie od odmiany i przeznaczenia) i szybkie zakrywanie powierzchni przez rozrastające się
rośliny sprawia, że szpinak należy do gatunków warzyw o średniej wrażliwości na
zachwaszczenie.
Szpinak rozpoczyna kiełkowanie w około 3oC, ale lepiej kiełkuje i wschodzi
w nieco wyższej temperaturze. Wschody pojawiają się po 10-14 dniach od siewu,
stąd wiele gatunków chwastów zdąży pojawić się przed wschodami. Ich obecność
przez pierwsze 5-7 dni po wschodach szpinaku nie wpływa ujemnie na plon. Jednak później trzeba je usuwać nie dopuszczając do rozrośnięcia się aż do czasu
pokrycia międzyrzędzi przez liście. Zachwaszczenie zmniejsza plon, ale można
spodziewać się, że obniżenie nie przekracza 20-25%.
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Mimo stosunkowo niskiej wrażliwości na zachwaszczenie, zwalczanie chwastów w szpinaku jest ważniejsze, niż w uprawie innych gatunków warzyw. Oprócz
szkodliwości, wyrażającej się spadkiem plonu, chwasty w szpinaku pomniejszają,
a nawet dyskwalifikują jego wartość handlową [Woyke 1982]. Zanieczyszczony
tasznikiem pospolitym, gorczycą polną, chwastami rumianowatymi ma nieprzyjemny, niekiedy gorzki smak. Gatunki często spotykane na plantacjach szpinaku
są trujące (np. dymnica pospolita, psianka czarna, blekot pospolity, jasnota różowa, gorczyca polna, lulek czarny, szarłat szorstki, poziewnik szorstki, starzec
zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa i owłosiona, wilczomlecz obrotny). Pod
wpływem zachwaszczenia wzrasta też zagrożenie chorobami (np. mączniakiem
rzekomym).
Na dużych plantacjach szpinak jest zbierany mechanicznie kosiarko-ładowarką (zbiór jednofazowy- bezpośrednie przenoszenie ściętej masy szpinaku na przyczepę) lub kosiarką (zbiór dwufazowy- koszenie i pakownie ściętego szpinaku do
skrzynek ustawianych na przyczepie) i oddzielenie chwastów jest praktycznie niemożliwe. Na zachwaszczonej plantacji zbiór trzeba wykonywać ręcznie, co znacznie
podnosi koszty. Dlatego powinno się utrzymywać plantację w stanie jak najmniej
zachwaszczonym przez cały okres wegetacji [Müller-Sharer i Bauman 1993].

3. Gatunki chwastów stanowiące problem w uprawie szpinaku
i możliwe sposoby przedsiewnego zapobiegania zachwaszczeniu
Skład florystyczny i dynamika populacji chwastów zależy od różnych czynników agrobiologicznych. Stąd, w integrowanej ochronie przed chwastami, system
wspomagania decyzji o ich zwalczaniu zaleca się opierać na dobrym rozpoznaniu
składu gatunkowego flory segetalnej, w zależności od rodzaju gleby i innych uwarunkowań agroekologicznych [Rola i wsp. 1999, Domaradzki i wsp. 2003].
W szpinaku mogą występować różne gatunki chwastów, przy czym nasilenie
ich pojawiania się uzależnione jest od terminu siewu. Wysiewany poplonowo
latem – na zbiór jesienią jest najczęściej zachwaszczany komosą białą, tasznikiem pospolitym, tobołkami polnymi, szarłatem szorstkim, pokrzywą żegawką.
Latem i jesienią wschodzą też gwiazdnica pospolita, chwasty rumianowate (maruna bezwonna, rumian polny), fiołek polny, jasnota różowa, starzec zwyczajny,
wilczomlecz obrotny i wiechlina roczna. W szpinaku sianym we wrześniu – na
zbiór wiosną, chwasty te jeżeli nie są wcześniej usunięte – mogą przezimować.
W wysiewanym poplonowo latem i jesienią zachwaszczenie, wkrótce po wschodach szpinaku, jest mniejsze (kiełkowanie i wschody chwastów są słabsze), niż
w szpinaku wysiewanym wczesną wiosną, co wynika z biologii chwastów i ich cyklu rozwojowego. Ponadto część chwastów jest zniszczona w przedplonach, a na
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skutek systematycznie skracającego się dnia i coraz niższej temperatury wzrost
chwastów jest spowolniony. Chwasty wschodzące w sierpniu i wrześniu, przed
zimą, osiągają niewielkie wymiary tworząc małą masę, ale niektóre z nich mogą
przezimować i wiosną po ruszeniu wegetacji szybciej rozpoczynają wzrost, niż zimujący szpinak. W szpinaku wysiewanym wiosną duże zagrożenie mogą stanowić
chwasty rumianowate, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, a czasami przytulia czepna, rdest ptasi, jasnota purpurowa i inne
gatunki chwastów, których minimalna temperatura kiełkowania wynosi 2-5oC.
Powszechnie występująca w uprawach innych warzyw żółtlica drobnokwiatowa
w uprawie szpinaku ma mniejsze znaczenie. W wysiewanym latem, jesienią wymarza, a w wysiewanym wiosną jej masowe kiełkowanie i wschody pojawiają się
późno, blisko terminu zbioru, kiedy powierzchnia gleby jest dobrze zakryta liśćmi
szpinaku. Większość z wymienionych gatunków ma „szeroką amplitudą ekologiczną”, czyli mogą wschodzić przez cały okres wegetacji [Lauer 1953, Markow
1978, Dobrzański 2009].
Możliwości skutecznego eliminowania chwastów w szpinaku są bardzo ograniczone, dlatego należy go uprawiać na stanowisku możliwie jak najmniej zachwaszczonym. Szpinak z letniego terminu siewu, może być uprawiany po wcześnie schodzącej z pola cebuli z dymki, marchwi wczesnej, fasoli szparagowej, grochu zielonym, ziemniakach wczesnych, sałacie i innych roślinach. Jeżeli były one
odchwaszczane długo zalegającymi w glebie herbicydami należy brać pod uwagę
ich następcze działanie, bo mogą wpływać ujemnie na wzrost szpinaku.
W szpinaku wysiewanym latem i jesienią, po zbiorze przedplonu, część chwastów można zniszczyć kilkakrotnymi mechanicznymi zabiegami uprawowymi
wykonywanymi w miarę potrzeby (kultywatorowanie, bronowanie, uprawa roli
agregatem uprawowym lub podorywkowym). Liczbę uprawek należy ograniczać
do niezbędnego minimum, aby nadmiernie nie przesuszać gleby. Ostatnią uprawkę poprzedzającą siew dobrze jest wykonywać w zaciemnieniu, czyli w nocy, gdyż
wtedy zachwaszczenie jest nieco mniejsze i pojawienie się siewek niektórych
chwastów jest opóźnione [Hartmann i Nezadal 1990, Ascard 1994, Dobrzański
i Pałczyński 1996].
Jeżeli po zbiorze przedplonu przed zaplanowanym terminem siewu jest dużo
czasu, to w zespole zabiegów poprzedzających siew w okresie letnim i jesiennym,
zamiast kilkakrotnych zabiegów mechanicznych zwalczających chwasty, można
uprawić rolę bezpośrednio po zbiorze przedplonu lub na 2-4 tygodnie przed planowanym terminem siewu szpinaku. Taki zabieg pobudza nasiona chwastów do
kiełkowania i przyspiesza ich wschody. Następnie zamiast niszczyć chwasty mechaniczną uprawą, w czasie której wyciąga się na powierzchnię nowe porcje ich
nasion, chwasty które wzeszły można zlikwidować jednym ze środków zawierają-
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cych glifosat. Preparaty zawierające glifosat różnią się zakresem zalecanych dawek,
uzależnionym od zawartości substancji czynnej w preparatach handlowych (od
360 do 450 g/l). W odróżnieniu od zaleceń sprzed kilku lat obecnie, niezależnie
od dawki i terminu stosowania, glifosatem można wykonać tylko jeden zabieg
w sezonie wegetacyjnym. Nie można go powtórzyć nawet wówczas, gdy po wcześnie zebranym przedplonie chwasty zdążą odrosnąć. Zalecane dawki dla środków
zawierających 360 g glifosatu w 1 litrze to 3–5 l/ha. W czasie wykonywania zabiegu na polu powinno być jak najwięcej chwastów. W celu pobudzenia ich do
kiełkowania wskazane jest nawadnianie na 2-3 dni przed zabiegiem. Następnie,
po około 7-10 dniach można wysiać szpinak, wykonując bardzo płytką uprawkę
przedsiewną, a jeżeli to możliwe, nawet bez uprawy roli. Do niszczenia jednorocznych chwastów we wczesnych fazach ich wzrostu, tj. od liścieni do 1-2 pary
liści, dawka preparatów zawierających 360 g glifosatu w 1 l wynosi 1,5 - 2 l/ha. Dla
poprawy skuteczności, szczególnie gdy woda jest twarda, wskazany jest dodatek
do cieczy użytkowej adiuwantów zalecanych do środków z glifosatem. Do niszczenia chwastów silniej rozrośniętych lub perzu i chwastów wieloletnich może
być konieczne użycie wyższych dawek, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania.
Preparaty zawierające glifosat działają bardzo krótko. Ich użycie w okresie poprzedzającym siew nie zawsze jest wystarczające i może wymagać uzupełnienia
zabiegami mechanicznymi. W odmianach szpinaku wysiewanego wczesną wiosną (koniec marca, początek kwietnia) okres od rozmarznięcia gleby do siewu
należy wykorzystać na niszczenie chwastów zabiegami mechanicznymi. Jednak ze
względu na wczesny termin siewu znaczenie mechanicznych zabiegów uprawowych w ograniczeniu zachwaszczenia jest stosunkowo niewielkie, szczególnie gdy
przedsiewna uprawa sprowadza się tylko do jednego zabiegu agregatem uprawowym. Możliwe jest też niszczenie chwastów pojawiających się przed wschodami
szpinaku bronowaniem lekką broną chwastownik w poprzek lub ukośnie w stosunku do rzędów. W praktyce bronuje się jednak rzadko, ponieważ znaczna część
roślin szpinaku jest wtedy niszczona. W odmianach wysiewanych później chwasty można zwalczać w podobny sposób, jak w szpinaku z letnich terminów siewu.
Niezależnie od terminu siewu chwasty pojawiające się przed wschodami szpinaku
można niszczyć metodą termiczną używając specjalnych wypalaczy spalających
gaz z butli [Peruzzi i wsp. 2004].
Agrotechniczną metodą zapobiegania zachwaszczeniu jest także uprawa szpinaku w dużym zagęszczeniu roślin, co po wschodach umożliwia szybkie zwarcie
rzędów, ograniczające występowanie chwastów. Jednak z badań Gawrońskiego
i Skąpskiego[1976] wynika, że ze względu na krótki okres wegetacji szpinaku
wskazane jest stosownie herbicydów przed siewem lub bezpośrednio po siewie.
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4. Możliwości zwalczania chwastów w uprawach szpinaku
W Polsce nie ma legalnej możliwości chemicznej ochrony szpinaku przed chwastami, ze względu na brak jakichkolwiek zarejestrowanych herbicydów.
Najczęściej, zwłaszcza dla przemysłu, szpinak jest uprawiany systemem pasowo-rzędowym, gdzie na szerokich zagonach (135-170 cm) wysiewa się kilkanaście
rzędów w wąskiej rozstawie, nawet co 10-15 cm. Taki sposób wysiewu jest obecnie
u nas zalecany i jest stosowany zwłaszcza w krajach sąsiednich, gdzie ochrona
chemiczna jest dostępna. Jeżeli chcemy ten sposób stosować w Polsce, to z powodu braku zarejestrowanych dla szpinaku herbicydów rozstawę rzędów trzeba
dopasować do posiadanych w gospodarstwie narzędzi. Do zabiegów międzyrzędowych można wykorzystywać pielniki zaopatrzone w bardzo wąskie noże kątowe lub gęsiostópki, pielniki szczotkowe, palcowe zaopatrzone w gwiazdy pielące
lub inne narzędzia umożliwiające pracę w międzyrzędziach, o szerokości 18-20
cm. Taki sposób usuwania chwastów jest zalecany głównie w ekologicznej uprawie szpinaku [Peruzzi i wsp. 2004]. Narzędzia powinny być prowadzone bardzo
precyzyjnie, aby nie zniszczyć roślin szpinaku. Pielenie ręczne i mechaniczne zabiegi trzeba wykonywać płytko (na głębokość 1-3 cm), tylko w miarę potrzeby, po
pojawieniu się chwastów. Najlepiej usuwać chwasty w fazie liścieni i 1-2 pary liści,
nie dopuszczając do ich silnego ukorzenienia się. Pielić wkrótce po deszczu lub
nawadnianiu i po przeschnięciu gleby umożliwiającym wejście na pole. Możliwości mechanicznych metod regulacji zachwaszczenia w uprawach różnych roślin
omówiono w pracach wielu autorów, miedzy innym [Van der Weide i wsp. 2008,
Dobrzański i Adamczewski 2013].

5. Dostępność herbicydów dla szpinaku w Polsce i innych państwach
członkowskich Unii Europejskiej
Ochrona przed chwastami szpinaku uprawianego na dużych plantacjach bez stosowania środków chemicznych często nie jest wystarczająca. Jak podkreślono wyżej, w Polsce nie ma żadnych herbicydów zarejestrowanych do ochrony szpinaku,
podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie jego produkcja jest prowadzona na skalę towarową, herbicydy są zalecane (Tabela 1). Analizę możliwości
ochrony szpinaku przed chwastami przeprowadzono w oparciu o zapisy podane
w etykietach-instrukcjach obowiązujących w roku 2015 [Ctgb. Pesticides database
2015, Extension of Authorisation for minor use in the UK 2015, Pflanzenschutzmittel- Verzeichnis 2015] oraz zaleceń przyjętych w różnych krajach. Korzystano
też z informacji podanych w wyszukiwarkach środków, znajdujących się na stronach internetowych organów odpowiedzialnych za rejestrację oraz z europejskiej
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bazy danych o pestycydach [EU Pesticides Database 2015] i z bazy Europejskej
i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin [EPPO] dotyczącej rejestracji
środków w Europie [Databases on registered plant protection products in Europe
2015].
Tabela 1
Substancje czynne dostępne do chemicznej ochrony szpinaku
w Polsce, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii w roku 2015
Państwo członkowskie

Polska

Holandia

Niemcy

Ochrona przedsiewna

glifosat

glifost

glifosat

Ochrona po wysiewie –
przed wschodami i po
wschodach szpinaku

Brak
możliwości

asulam,
chlomazon,
fenmedifam

chlomazon, etofumesat,
metamitron, fenmedifam,
chizalofop-p-etylowy,
kwas pelargonowy

Wielka Brytania
glifosat
lenacyl, chloroprofam,
chlomazon, chlopyralid,
chorydazon+chinomerak,
propachizafop

Źródło: Opracowanie własne.

Jak to ilustruje tabela 1, chemiczne zwalczanie chwastów przed siewem szpinaku wykonuje się za pomocą preparatów zawierających glifosat, które są dostępne
zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Po siewie polski rolnik nie może zastosować żadnych rozwiązań chemicznych, podczas gdy rolnik niemiecki ma do dyspozycji 20 herbicydów
zawierających 6 substancji czynnych, a rolnik brytyjski 21 różnych herbicydów
zawierających 7 substancji czynnych.
Środki zawierające substancje czynne stosowane w Niemczech i Wielkiej
Brytanii są u nas dostępne w handlu i z wyjątkiem chloroprofamu i chlomazonu
można je stosować w buraku cukrowym. Szpinak reaguje na nie jednak inaczej
niż burak i mogą one powodować jego uszkodzenia. Szczególnie chlomazon może
wywołać długo utrzymujące się bielenie liści. Stąd w krajach, gdzie są zalecane,
podaje się je w mniejszych dawkach i w innych terminach niż w buraku, zgodnie
z zaleceniami tamtejszych etykiet.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ochrona herbicydowa szpinaku, była w Polsce możliwa do roku 2013, mimo, że była wtedy dostępna tylko jedna substancja
czynna: lenacyl. Przydatność herbicydów zawierających tę substancję i kilku innych substancji była potwierdzona w badaniach wykonanych w naszych warunkach [Gawroński i Skąpski 1976, Czapski i wsp. 1983, Kozaczenko i wsp. 1983].
Korzystanie z herbicydów zalecanych do innych upraw, jak również zarejestrowanych w innych krajach na własną odpowiedzialność, jest naruszeniem obowiązujących przepisów.
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6. Podsumowanie
W artykule przedstawiono niechemiczne możliwości ochrony szpinaku przed
chwastami. Zastosowanie wyłącznie metod niechemicznych w przypadku wielu
upraw małoobszarowych, w tym szpinaku, nie zawsze jednak jest wystarczające.
Sytuacja kiedy producenci z innych krajów korzystają z legalnie dostępnych
środków chemicznych, a w Polsce nie mają dostępu do chemicznej ochrony, stawia polskich rolników na niekorzystnej pozycji i nie sprzyja równorzędnej konkurencji na wspólnym rynku. Ze względu na niewielki areał uprawy firmy fitofarmaceutyczne nie wykazują zainteresowania prowadzeniem badań umożliwiających
rejestrację herbicydów dla upraw małoobszarowych, takich jak szpinak. Badań
skuteczności nie podjęła się też żadna polska placówka badawcza na przestrzeni
ostatnich 30 lat. Żadnej inicjatywy w tym kierunku nie ma również ze strony
stowarzyszeń producentów rolnych.
Z czego wynika problem z dostępnością ochrony chemicznej dla szpinaku
i wielu innych upraw małoobszarowych w Polsce? Problem ten jest wielowątkowy i został już szerzej omówiony dla warzyw [Dobrzański i Anyszka 2006] i innych upraw [Adamczewski i wsp. 2006, Matyjaszczyk 2012, Matyjaszczyk 2013].
Główną przyczyną jest nieustanny wzrost wymagań rejestracyjnych dla środków
ochrony roślin. Przepisy prawne Unii Europejskiej w coraz większym stopniu
uwzględniają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Konsekwencją takiego podejścia jest konieczność przedkładania przez firmy agrochemiczne nowych wyników badań, co przekłada się na
wycofywanie niektórych substancji aktywnych i wzrost kosztów rejestracji środków ochrony roślin. Jest to odczuwalne we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Inne przyczyny to strategia rynkowa firm agrochemicznych,
koncentrujących się na rejestracji agrochemikaliów do zastosowań wielkoobszarowych. Przyczyny typowe dla Polski to mała aktywność organizacji rolniczych,
problemy z finansowaniem badań naukowych nad alternatywnymi metodami
ochrony oraz brak, w przeszłości, sprawnych procedur umożliwiających rejestracje środków dla upraw małoobszarowych.
Jakie działania powinny być podjęte, aby poprawić obecną sytuację i umożliwić
uprawę integrowaną szpinaku na dużych plantacjach? W sytuacji kiedy większość
producentów agrochemikaliów nie kwapi się do działań na rzecz upraw małoobszarowych warto podkreślić, że istnieje możliwość rozszerzenia rejestracji środka
ochrony roślin (na mocy zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na rośliny małoobszarowe. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 1107/2009 z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na stosowanie środka w uprawach małoobszarowych mogą
występować instytucje państwowe, placówki naukowe i społeczno-zawodowe organizacje rolników, izby rolnicze, producenci środków ochrony roślin, a nawet
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każdy zajmujący się uprawą roślin. Pocieszające jest, że w ostatnich latach obserwowano znaczny wzrost organizacji producentów upraw małoobszarowych
w Polsce [Sobczak i wsp. 2013]. Problem braku herbicydów dla upraw małoobszarowych, w tym szpinaku jest możliwy do rozwiązania, nie rozwiąże się jednak
sam, ale wymaga współdziałania i inicjatywy zainteresowanych.
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STRESZCZENIE

Ze względu na duża liczbę niewielkich gospodarstw, uprawy małoobszarowe mają
w Polsce duże znaczenie, ponieważ umożliwiają osiągnięcie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara. Jednakże możliwości chemicznej ochrony upraw małoobszarowych
w Polsce są często niewystarczające.
Pomimo stosunkowo niewielkiego wpływu chwastów na wysokość plonu, ochrona
szpinaku przed chwastami jest niezwykle ważna, ponieważ ich obecność może zdyskwalifikować wartość handlową zebranego plonu. W artykule omówiono niechemiczne metody
ochrony przed chwastami, zarówno przed, jak i po siewie szpinaku. W Polsce chemiczne
środki ochrony roślin mogą być stosowane jedynie przedsiewnie, ponieważ w roku 2015
nie są zarejestrowane żadne herbicydy do ochrony szpinaku. Sytuacja polskich rolników
jest niełatwa, tym bardziej, że w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej chemiczne środki do ochrony szpinaku są dostępne.
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WEED MANAGEMENT IN SPINACH IN POLAND

Keywords: spinach, weed management, minor crops, prevention methods, weed control,
Poland, integrated pest management
SUM M A RY

Due to the big number of small farms production of minor crops is important in Poland, as it gives comparatively large income per hectare. However the possibilities of chemical protection of minor crops, such as spinach, are often insufficient in Poland.
In spite of spinach comparatively low susceptibility for weeds, its weed management is
very important as presence of weeds can disqualify the trade value of harvested crop. The
paper presents non-chemical methods of weed management in spinach as well before, as
after sowing. In Poland the chemical methods can be used only before sowing as in 2015
there are no herbicides registered for spinach protection. The situation of the Polish farmers is challenging, especially as in the other EU Member States herbicides for spinach
protection are available.
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1. Wstęp
Woda jest jednym z najczęściej występujących w środowisku przyrodniczym
związków chemicznych. Charakteryzuje się wysokim potencjałem biologicznym
i ma bardzo ważne znaczenie w cyklu wodnym. Należy również zaznaczyć, że
woda stanowi nośnik substancji odżywczych, który jest dostarczany przy pomocy
systemu korzeniowego znajdującego się w strefie ryzosfery [Chełmicki 2001, Lewak in. 2009]. Wzrost temperatury powietrza w okresie wegetacyjnym roślin, jak
również występowanie okresów z opadami mniejszymi niż średnie oraz okresów
bezopadowych powoduje występowanie zjawiska suszy [Kozyra 2009]. Przy niedostatecznym uwilgotnieniu gleby rośliny potrafią przez dłuższy czas być w stanie stresu wodnego, który objawia się więdnięciem, zahamowaniem wzrostu oraz
chlorozą liści. Ze względu na fakt coraz częstszego występowania suszy, w wielu
krajach pojawiła się potrzeba monitorowania tego zjawiska [Kręgiel i in. 2009].
Warto również zaznaczyć, że uprawa w warunkach nadmiernego uwilgotnienia
gleby powoduje wyparcie tlenu z wolnych przestrzeni glebowych oraz w konsekwencji stres związany z deficytem tlenu. Uprawa roślin w takich warunkach skutkuje zamieraniem korzeni, spowolnieniem wzrostu oraz chlorozą liści [Sitarek i in.
2011]. Należy również podkreślić, że wyniki otrzymane z pomiarów wilgotności
gleby stanowią cenną informację wykorzystywaną w systemach wspierania
decyzji w nawodnieniach, będąc jednocześnie czynnikiem optymalizującym
1 Wkład pracy: Andrzej Górnik – 80 %, Mariusz Matyka – 20 %.
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wykorzystanie zasobów wody [Treder 2011]. Wilgotność gleby można definiować
na wiele sposobów, jednak najbardziej odpowiednim jest określenie wilgotności
zamieszczone w Międzynarodowym Słowniku Hydrologicznym, który opisuje ją
jako wodę zawartą w strefie aeracji, znajdującą się powyżej zwierciadła wód gruntowych, razem z parą wodną występującą w porach gruntu [Międzynarodowy
Słownik Hydrologiczny 2001]. Ogólnie wilgotność gleby można wyrażać w jednostkach masy [kg1∙kg-1], [%wag] jako wilgotność wagową, lub w jednostkach
objętościowych [m3∙m-3], [%obj] jako wilgotność objętościową. Według definicji
wilgotność wagową opisuje stosunek masy wody zawartej w danej próbce gleby do suchej masy tej próbki. W praktyce wilgotność znacznie częściej wyrażana
jest w jednostkach objętościowych. Można wówczas zdefiniować ją jako stosunek objętości wody w analizowanej próbie gleby do objętości całej próby. Należy
również podkreślić, że zawartość wody nie jest jedynym parametrem umożliwiającym scharakteryzowanie stanu uwilgocenia gleby. Innym wyznacznikiem jest
potencjał wodny w glebie, który umożliwia określenie siły z jaką woda jest zatrzymywana w glebie. Obniżanie się potencjału wody glebowej jest oznaką, że woda
będzie trudniej dostępna dla roślin. Potencjał fazy ciekłej gleby może być wyrażany w jednostkach ciśnienia [Pa, bar, atm], natomiast przyjęło się określać go przy
pomocy wskaźnika pF, jako dziesiętny logarytm ciśnienia ekwiwalentnego, który
wyraża się w jednostkach długości [cm] [Turski M. i in. 2004, www.nawadnianie.
inhort.pl].
Celem pracy jest zestawienie oraz porównanie metod pomiaru wilgotności
gleby stanowiących istotne narzędzie do oceny coraz częściej nasilającego się zjawiska suszy, jak również optymalizacji wykorzystania zasobów wodnych stosowanych w systemach nawodnieniowych.

2. Ogólny podział metod pomiaru wilgotności gleby
Zasoby wodne gleb stanowią rozległy temat zainteresowań badawczych. Wszelkie
procesy jakie zachodzą w glebie są silnie powiązane z jej wilgotnością i w związku z tym pomiar zawartości wody w glebie jest jednym z najistotniejszych problemów w agrotechnice i meteorologii [Biniak-Pieróg i in. 2012, Szafrański i in.
2009]. Niegdyś uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących stanu uwilgotnienia gleb było ograniczone niedostateczną wiedzą na ten temat. W miarę upływu czasu rozwój metod pomiaru wilgotności gleby spowodował, że stawały się
one coraz mniej pracochłonne, nie powodowały trwałych zmian właściwości fizykochemicznych gleby, były łatwiejsze w obsłudze, dokładniejsze oraz bardziej
zaawansowane technicznie [Malicki 1980]. Ogólnie metody pomiarowe można
podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Różnice w podziale wynikają ze sposobu
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otrzymywania ostatecznego wyniku pomiaru wilgotności gleby. W metodach pośrednich wilgotność gleby jest wyliczana z wielkości wartości mierzonej np. przenikalności dielektrycznej gleby, elektrooporności, przewodnictwa elektrycznego,
czy przepływu neutronów. Wyznaczanie wilgotności gleby w sposób bezpośredni
można przeprowadzać przy zastosowaniu metody termograwimetrycznej zwanej
potocznie „suszarkową”. Za pomocą odpowiednio dobranej metody monitorowania wilgotności gleby można racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi oraz
stosować się do dobrych praktyk występujących w rolnictwie [Duer i in. 2004].
2.1. Metoda termograwimetryczna
Metoda termograwimetryczna została uznana za referencyjną dla innych pośrednich metod pomiarowych ze względu na jej dużą dokładność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia niskiego błędu przeliczeniowego przy określaniu
wilgotności. Polega ona na obserwacji strat masy próbki gleby występujących na
skutek ogrzewania w temperaturze około 105oC do momentu całkowitego wysuszenia [Skierucha i in. 2014]. Warto nadmienić, że wynik pomiaru wilgotności
metodą termograwimetryczną otrzymywany jest w procentach wagowych, a ich
konwersja na procentową wartość objętości wilgotności wiąże się z umiejętnym
i starannym pobraniem próbek gleby bez naruszenia jej struktury. Bywa to często
czynnością trudną do wykonania, zwłaszcza w sezonie wegetacyjnym, kiedy gleba
jest pokryta rośliną uprawną, dlatego z uwagi na małą uniwersalność tej metody
w praktyce odchodzi się od jej stosowania. Oznaczanie wilgotności gleby za pomocą metody termograwimetrycznej odbywa się w sposób destrukcyjny. Struktura łanu rośliny uprawnej w miejscu wykonywania pomiaru ulega zniszczeniu,
a pobranie dużej liczby prób gleby w konsekwencji przyczynia się do obniżenia
wielkości plonu. Warto również podkreślić, że struktura oraz właściwości prób
glebowych analizowanych metodą termograwimetryczną ulegają zniszczeniu na
skutek odparowywania wody w wysokiej temperaturze [Biniak-Pieróg 2008].
2.2 Metoda elektrometryczna
Jedną z wielu polowych metod oznaczania wilgotności gleby jest metoda elektrometryczna nazywana również „oporową”. Jest to metoda pośrednia, w której za
pomocą określenia oporu elektrycznego gleby wyznaczana jest wilgotność. Początki jej zastosowania w praktyce sięgają końca XIX wieku [Whitney i in. 1897,
Landa i in. 2003]. Zasada działania metody elektrometrycznej opiera się na pomiarze rezystancji gleby. Oznaczenia dokonuje się za pomocą omomierza prądu
zmiennego, który jest podłączony w układzie mostka Wheatstone’a. Na odpowiedniej głębokości gleby umieszcza się dwie metalowe elektrody w odległości nie
przekraczającej kilkunastu centymetrów od siebie. Powyżej wierzchniej warstwy
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gleby wyprowadza się przewody, które stanowią bezpośrednie połączenie pomiędzy elektrodami zamieszczonymi na wyznaczonej głębokości, a przenośnym
miernikiem pracującym w układzie mostkaWheatstone’a. Wartość wilgotności
uzyskuje się na podstawie odczytu oporu elektrycznego gleby i zobrazowaniu go
na krzywej wykonanej podczas przeprowadzanych polowych pomiarów kalibracyjnych [Baranowski 1971]. Metoda elektrometryczna dobrze sprawdza się podczas prowadzenia ciągłych pomiarów zmienności uwilgotnienia gleb [Domżał
i in. 1965]. Zostało podjętych wiele badań korygujących oraz prób modernizacji
metody elektrometrycznej. Zaproponowano, aby gleby lekkie umieszczać w specjalnie zaprojektowanej elektrodzie naczyniowej oraz wywierać na nie nacisk
podczas wykonywania pomiaru za pomocą prasy. Procentową wartość wilgotności uzyskiwano na skutek pomiaru oporu elektrycznego porównywanego na krzywej kalibracji wykonanej uprzednio na danej próbce gleby. Wyniki otrzymywane
za pomocą metody elektrometrycznej są bardzo precyzyjne przy tworzeniu dynamiki wilgotności gleby, a dokładność pomiarowa wykazuje zbieżność z metodą
termograwimetryczną [Dobrzański i in. 1964]. Niestety istnieją uboczne czynniki
mające negatywny wpływ na oznaczanie wilgotności metodą elektrometryczną.
Cząsteczki gleby w wyniku procesu nawadniania oraz wysychania wykazują tendencje do zwiększania i zmniejszania swojej objętości. W następstwie tego występuje zmienne pokrycie elektrod przez warstwę gleby, co negatywnie wpływa
na zmiany pomiaru oporności. Metoda elektrometryczna jest również wrażliwa
na zmiany zasolenia roztworu glebowego. Oznaczanie wilgotności metodą elektrometryczną w terminach intensywnego nawożenia mineralnego obarczone jest
pewnym niedoszacowaniem, które wynika z występowania zmienności stężenia
elektrolitów oraz różnorodności składu glebowego [Baranowski 1971].
2.3 Metoda neutronowa
Wilgotność gleby można również monitorować za pomocą metody neutronowej,
opracowanej w 1950 roku przez amerykańskich badaczy [Visvalingam i in. 1972].
Metoda neutronowa zaliczana jest do pośrednich metod pomiarowych, ponieważ zliczona przez detektor liczba spowolnionych neutronów jest przeliczana na
wartość wilgotności po uprzedniej kalibracji metodą termograwimetryczną. Zasada działania metody neutronowej polega na penetracji gleby sondą, w której
umieszczone jest źródło promieniowania oraz detektor. Materiały radioaktywne
stanowiące źródło promieniowania w tego typu sondach stanowią izotopy ameryku oraz berylu. Źródło promieniowania oraz detektor wolnych neutronów są
opuszczane oraz podnoszone w pionowej rurze zainstalowanej w glebie, dzięki
czemu istnieje możliwość dokonania pomiaru na określonej głębokości. Szybkie
neutrony emitowane przez źródło promieniowania są odbijane oraz spowalniane
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przez jądra wodoru, znajdującego się głównie w cząsteczkach wody, a następnie
zliczane są przez detektor wolnych neutronów [Trybała 1972, Klamkowski i in.
2010]. Z uwagi na fakt, że metoda neutronowa daje możliwość pomiaru w czasie
rzeczywistym należy zaznaczyć, że przy jej pomocy można dokonać wielokrotnych
obserwacji wilgotności na określonej głębokości profilu glebowego [Dorigo i in.
2011]. Pomiar wilgotności sondą neutronową trwa około dwóch minut. Wykonywany w powierzchniowej warstwie gleby do głębokości około 15 cm obarczony
jest pewnym niedoszacowaniem, ze względu na uwalnianie części neutronów do
atmosfery [Chanasyk i in. 1966]. W związku z tym konieczne jest wyrysowanie
dodatkowej krzywej kalibracyjnej dla powierzchniowej warstwy gleby obarczonej
niedoszacowaniem pomiaru [Hanson i in. 2007]. Zainstalowana sonda neutronowa do pomiaru wilgotności gleby została przedstawiona na rysunku 1.
Sonda neutronowa do pomiaru wilgotności gleby

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [21].

Pomiar wilgotności gleby sondą neutronową powinien być skorygowany poprawkami kalibracyjnymi wynikającymi z różnego rodzaju gleb. Zmienna wartość ciężaru objętościowego gleby istotnie wpływa na pomiar wilgotności gleby
metodą neutronową [Baranowski 1971]. Niewątpliwie wadą metody neutronowej
są wysokie koszty związane z zakupem zestawu pomiarowego. Również dosyć poważnym mankamentem stosowania metody neutronowej jest konieczność prze-

Metody monitoringu wilgotności gleby

119

prowadzania dodatkowej kalibracji sondy pomiarowej w przypadku pomiarów
wilgotności gleb o zwiększonej zawartości materii organicznej [Klamkowski i in.
2010]. Do monitorowania wilgotności gleb przy zastosowaniu metody neutronowej personel obsługujący sondę powinien być odpowiednio przeszkolony do pracy z materiałami radioaktywnymi. Powinien również znać zasady bezpiecznego
transportowania oraz przechowywania sond neutronowych.
2.4 Metoda TDR
Kolejną metodą, za pomocą której można ocenić stopień uwilgotnienia gleby jest
metoda TDR (ang.: Time Domain Reflectometry). Bazuje ona na pomiarze reflektometrycznym sygnału elektrycznego przeprowadzonym w domenie czasu. Metoda
TDR jest stosowana od wielu lat w badaniach dotyczących oceny zawartości wody
w suchej masie gleby. TDR zalicza się do pośrednich metod pomiarowych, ponieważ zasada działania oparta jest na oznaczeniu przenikalności dielektrycznej (stałej
dielektrycznej) gleby, a następnie jej konwersji na wartość wilgotności. W trakcie
wykonywania pomiaru mierzone jest opóźnienie impulsu fali elektromagnetycznej
przebiegającej wzdłuż sond lub przewodników mających bezpośredni kontakt z glebą. W miarę wzrostu wilgotności w glebie następuje spadek prędkości rozchodzenia
się impulsu fali elektromagnetycznej. Wynika to w głównej mierze ze zwiększonych
strat energii do gleby [Gąsior i in. 2013]. Warto nadmienić, że względna przenikalność dielektryczna jest silnie powiązana z zawartością wody w różnych ośrodkach
i dla ośrodka w fazie gazowej (powietrze) wynosi ok. 1, dla ośrodka w fazie stałej
(sucha masa gleby) ok. 2-5, natomiast dla ośrodka w stanie ciekłym (woda w temperaturze 20oC) ok. 80. Przy zastosowaniu metody TDR można w sposób bezpośredni
oraz pośrednio wyliczyć
określić pozorną przenikalność dielektryczną gleby
. Na rysunku 2. został zobrazowany schemat
z niej wilgotność objętościową
aparatury do pomiaru wilgotności gleby metodą TDR.
Metoda TDR jest przydatnym rozwiązaniem w przypadku prowadzenia ciągłych pomiarów polowych dotyczących nawadniania oraz wysychania gleb [Pastuszka i in. 2014]. Ponadto należy podkreślić, że metoda TDR charakteryzuje się
wieloma zaletami. Wynik objętościowej zawartości wody obarczony jest niewielkim błędem pomiarowym w granicach 1-2%. Przy zastosowaniu metody TDR
istnieje możliwość sieciowego połączenia wielu sond i wykonywania pomiaru
w tym samym czasie. Warto również nadmienić, że temperatura oraz zasolenie
gleb nie wpływają istotnie na wynik pomiaru przy zastosowaniu metody TDR
[Dalton i in. 1986]. Istnieją natomiast czynniki zakłócające wskazania aparatury
pomiarowej. Zaliczyć należy do nich: przyleganie kamieni oraz korzeni roślinnych do elektrod sondy, zróżnicowanie gęstości gleby oraz występowanie niekontrolowanych przestrzeni powietrznych, jakie pozostawia po sobie woda i flora gle-
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bowa [Kollarova i in. 2007]. Metoda TDR daje możliwość prowadzenia ciągłych
serii pomiarów w określonych interwałach czasowych w różnych lokalizacjach,
co jest niewątpliwie istotną zaletą podczas monitorowania procesów hydrologicznych zachodzących w glebie [Scott i in. 2002]. Należy również zaznaczyć, że monitorowanie wilgotności gleby przy zastosowaniu najnowszych technik transmisji
danych może odbywać się poprzez sieć telefonii komórkowej, na drodze radiowej
lub za pośrednictwem Internetu. Nowatorskie wykorzystanie technik transmisji
danych daje możliwość prowadzenia ciągłych pomiarów wilgotności gleby z każdego miejsca na świecie [Skierucha i in. 2004].
Rysunek 2
Aparatura do pomiaru wilgotności gleby metodą TDR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dalton i in. 1986].

2.5 Metoda pojemnościowa i metoda FDR
Do pośrednich sposobów polowego pomiaru zawartości wody w glebie stosuje się wilgotnościowe sondy pojemnościowe. Metoda pojemnościowa polega na
wyznaczeniu stałej dielektrycznej, która otrzymywana jest na podstawie czasu ładowania kondensatora zainstalowanego w badanym ośrodku glebowym. Sondy
pojemnościowe są zbudowane z pary elektrod, które stanowią czujnik wilgotności, a stosowane zakresy częstotliwości pola elektrycznego występują w przedziale
10-150 MHz. Należy również podkreślić, że zasada działania metody pojemnościowej jest bardzo zbliżona do metody FDR (ang.: Frequency Domain Reflectometry).
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Metoda FDR opiera się głównie na pomiarze odbicia impulsu elektromagnetycznego przeprowadzonego w domenie częstotliwości. Sygnał emitowany przez
oscylator w zakresie wysokich częstotliwości 10-500 MHz jest nadawany do kondensatora w odpowiednio dostrojonym obwodzie elektrycznym. Wysoki zakres
częstotliwości wysyłania impulsu elektromagnetycznego sprawia, że metoda FDR
daje możliwość dokładnego pomiaru wilgotności. Rozmieszczenie czujników na
całej długości sondy FDR, daje możliwość pomiaru wilgotności na określonej głębokości danego profilu glebowego. Na rynku istnieje szeroka gama aparatury do
pomiaru wilgotności gleby metodą FDR. Firma Delta – T dostarcza między innymi czteroczujnikowe sondy PR2/4 pozwalające na pomiar wilgotności w profilu
gleby do 40 cm oraz sześcioczujnikowe sondy PR2/6 umożliwiające pomiar do
100 cm głębokości profilu glebowego. Pomiary przy pomocy sond wykonywane
są w uprzednio wytyczonych miejscach na polu, w których instaluje się cienkościenne kompozytowe rurki wykonane z włókien szklanych. Poprzez wybranie
ziemi za pomocą próbnika żłobkowego wykonuje się otwór, w którym umieszcza
się cienkościenne rurki. Sondy pojemnościowe oraz FDR umożliwiają pomiar
wilgotności wszystkich typów gleb, a zmiany temperatury oraz zasolenia gleby nie
wpływają istotnie na wynik otrzymywanego pomiaru [User manual 2004]. Istnieją również czynniki, które istotnie wpływają na precyzję pomiaru. Ważne jest aby
cienkościenne rurki były ściśle dopasowane do otworu w glebie i zostały zainstalowane w pozycji pionowej. Wolne przestrzenie powietrzne powstające w glebie są
przyczyną uzyskania nieprawidłowych danych pomiarowych, natomiast ukośnie
zainstalowana cienkościenna rurka wilgotnościowa powoduje, że pomiar wykonywany jest na niewłaściwej głębokości. Warto również zaznaczyć, że na skutek
gradientu temperatur wewnątrz cienkościennych rurek pojawiać się może skondensowana skroplona woda, która negatywnie wpływa na precyzyjność pomiaru.
Przed pomiarem należy wówczas sprawdzić za pomocą tyczki owiniętej bawełnianą tkaniną, czy w rurkach występuje skroplona woda. W przypadku wystąpienia
wody należy usunąć jej nadmiar przed dokonaniem pomiaru [Instrukcja obsługi
sondy PR2 2009]. Pomiar wilgotności może być zapisywany na czytniku danych
(np. HH2 firmy Delta – T) pojedynczo w sposób manualny, bądź seriami w określonym czasie przy zastosowaniu rejestratorów danych (np. DL6 firmy Delta – T)
[www.delta-t.co.uk]. Za pomocą czytnika HH2 można dokonać kalibracji sondy
do danego rodzaju gleby, bądź też wybrać kalibrację zalecaną przez producenta
dla gleb organicznych lub mineralnych. Na rysunku 3 została przedstawiona sześcioczujnikowa profilowa sonda FDR typu PR2/6 oraz dwuigłowa sonda pojemnościowa SM200.
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Rysunek 3
Sonda FDR typu PR2/6 oraz sonda pojemnościowa SM200 firmy Delta-T

Źródło: Opracowanie własne.

Dużym ułatwieniem monitoringu wilgotności gleby prowadzonego przy pomocy sond FDR jest możliwość kompatybilnego połączenia z inteligentnymi interfejsami, dzięki którym na drodze radiowej, za pośrednictwem Internetu lub
poprzez sieć telefonii komórkowej można gromadzić dane [Skierucha i in. 2004].

3. Porównanie wad i zalet metod pomiarowych
Ocena wilgotności gleby za pomocą tradycyjnej metody termograwimetrycznej jest
procesem czasochłonnym, pracochłonnym oraz kosztownym. Duża dokładność
określania wilgotności gleb jaką zapewnia metoda termograwimetryczna stanowi
referencyjne odniesienie dla innych metod pomiarowych. Jednakże destrukcyjny
sposób oceny wilgotności gleby metodą termograwimetryczną, oparty na naruszeniu struktury powierzchni badanej gleby oraz wysoka temperatura usuwania wody
w próbach glebowych wpływająca na nieodwracalne zmiany w ich właściwościach
fizycznych oraz składzie chemicznym, spowodowały odejście od stosowania jej
w praktyce. Monitorowanie wilgotności gleby za pomocą metod pośrednich daje
możliwość otrzymania wyniku w krótkim czasie bez konieczności większej inge-
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rencji w strukturę badanego obiektu [Suchorab i in. 2011]. Zastosowanie pojemnościowych sond igłowych oraz profilowych znacznie zrewolucjonizowało strefę
badań polowych prowadzonych nad zmiennością przestrzenną wilgotności gleby.
Stosowane od wielu lat metody TDR oraz FDR cieszą się dużą popularnością i niezawodnością szczególnie w przypadku pomiarów wilgotności gleby o luźnej strukturze. Należy zaznaczyć, że różna gęstość gleby, przyleganie kamieni oraz korzeni roślinnych do elektrod sondy, występowanie niekontrolowanych przestrzeni powietrznych, jakie pozostawia po sobie woda i flora glebowa, zalicza się do czynników, które
mają negatywny wpływ na wskazania przyrządów pomiarowych opartych na przewodnictwie elektrostatycznym. Prowadzenie monitoringu wilgotności gleby przy
użyciu TDR czy FDR daje możliwość precyzyjnej oceny stopnia zaopatrzenia roślin
w wodę w tym samym czasie w wielu miejscach na polu, co ma szczególne znaczenie
w przypadku obszarów o zróżnicowanym ukształtowaniu oraz zmiennym rodzaju
gleby. Metoda elektrometryczna jest precyzyjnym narzędziem podczas tworzenia
zmiennej dynamiki uwilgotnienia gleb. Jej dokładność pomiarowa jest wysoce porównywalna z metodą termograwimetryczną, jednak zmiany zasolenia oraz struktury gleb wynikające z ich nadmiernego nawadniania lub wysuszania obarczone
są pewnym niedoszacowaniem. Opracowanie metody neutronowej było nowatorskim podejściem do pomiarów wilgotności gleb, jednak szereg kalibracji, który był
uzależniony od rodzaju gleby oraz zmienna wartość ciężaru objętościowego gleby
sprawiły, że zaczęto szukać nowych rozwiązań pomiarowych. Ponadto eksploatacja
materiału radioaktywnego wykorzystywanego w tej metodzie badawczej była powiązana z ryzykiem pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia operatora. Dobór
odpowiedniej aparatury pomiarowej często stanowi istotne zagadnienie związane
z problematyką monitoringu uwilgotnienia gleb [Williams 2002].

4. Podsumowanie
Prowadzone prace nad oceną zasobów wodnych gleb spowodowały gwałtowny
postęp w rozwoju metod pomiarowych. Począwszy od tradycyjnej metody termograwimetrycznej zwanej potocznie „suszarkową” rozwój metod pomiarowych prowadził w kierunku bardziej zaawansowanych technik, do których należy zaliczyć:
TDR, FDR, pojemnościową, neutronową, czy elektrometryczną (oporową). Dobór
odpowiedniej metody monitorowania wilgotności gleby jest warunkowany przede
wszystkim cechami takimi jak: wysoka dokładność pomiaru, możliwość prowadzenia ciągłych pomiarów w wielu miejscach jednocześnie, niedestrukcyjność metody
oraz względnie niski koszt aparatury pomiarowej. W pomiarach polowych coraz
większą popularność znajdują metody oparte na zjawiskach przewodności elektrostatycznej. Opisane w opracowaniu metody monitoringu wilgotności gleby charak-
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teryzują się różnymi sposobami wykonywania pomiarów. Za pomocą opisanych
metod pomiarowych można przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania wody w procesie nawadniania gleb, jak również zapobiegać skutkom występowania zjawiska suszy. Nowatorskie wykorzystanie technik transmisji danych daje
możliwość monitorowania wilgotności gleby w każdym miejscu na świecie przy
wykorzystaniu sieci internetu lub telefonii komórkowej. Koncepcje opisanych metod otwierają drogę w kierunku ich dalszego udoskonalania.
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STRESZCZENIE

W dobie coraz częściej występującego zjawiska suszy na całym świecie pojawia się
problem kontrolowania zawartości wody w glebie, jak również optymalizacji nawadniania
roślin. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę metod pomiarowych służących do
oceny wilgotności gleb. W zestawieniu została opisana bezpośrednia metoda termograwimetryczna, jak również pośrednie: metoda elektrometryczna, metoda pojemnościowa,
metoda FDR, metoda TDR oraz metoda neutronowa. Metody zestawione w opracowaniu
stanowią istotną rolę w procesie monitorowania wilgotności gleb oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy efektywności wykorzystania wody w celu zrównoważonego nawadniania gleb.
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Keywords: soil moisture, electrometric method, capacity method, FDR, TDR, neutron
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SUM M A RY

Due to the increasing share of droughts all around the world, there is a major need of
controlling and optimizing the water content in the soil. The presented review contains
characteristics of soil moisture measuring methods. The termogravimertic direct method,
as well as indirect methods such as: electrometric method, capacity method, frequency
domain reflectometry method, time domain reflectometry method and neutron method
have been described in this paper. Methods shown in this paper have significant influence
on soil moisture monitoring as well as on the increased efficiency of water usage in order
to achive sustainable irrigation of the soil.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Wdrażanie nowości rolniczych. Instrukcja wdrożeniowa”. Wenancjusz
Kujawiński. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2015, s. 31.
Broszura powstała w odpowiedzi na zmiany, jakie zachodzą na rynku produktów rolnych, na coraz większą konkurencję pomiędzy wytwarzającymi je podmiotami, a także na nowe potrzeby i oczekiwania konsumentów. Gospodarstwa
by przetrwać i rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami zarządzających nimi rolników muszą w odpowiedni sposób oraz we właściwym czasie reagować na te zmiany, między innymi poprzez szerokie wprowadzanie innowacji rolniczych. Autor
definiuje pojęcie „innowacji rolniczych”, opisuje ich powstawanie oraz proces
i metody wdrażania do praktyki rolniczej na konkretnym przykładzie, co znacznie ułatwia wykorzystanie wiedzy zawartej w opracowaniu, stanowi jednocześnie
przykład instrukcji wdrożeniowej.
Pozycja przeznaczona szczególnie dla doradców rolniczych, metodyków
i praktyków, oraz naukowców opracowujących praktyczne, innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa.
„Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych stosowanych w zazielenianiu.”.
Opracowanie: Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska. Wydawca: Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2015, s. 59.
Nasiona roślin bobowatych w praktykach zazieleniania można stosować jako
komponent do tworzenia mieszanek międzyplonów – pokrywy zielonej, bądź też
uprawiać w plonie głównym, w czystym siewie, jako rośliny wiążące azot.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w systemie płatności bezpośrednich, rolnicy aby otrzymać płatność muszą spełnić warunki korzystne dla klimatu i środowiska, czyli tzw. zazielenienie. W tym celu mogą wykorzystać
w uprawie również rośliny bobowate (motylkowe) grubo- i drobnonasienne, co
spowodowało wzrost zainteresowania tą grupą roślin. W publikacji przedstawiono
ogólne zasady dotyczące uprawy, nawożenia i ochrony przed szkodnikami takich
gatunków roślin motylkowych, jak: łubin, groch, bobik, wyka siewna i kosmata, seradela uprawna czy soja. Warto też pamiętać o działaniu fitosanitarnym bobowatych, które wpływają na ograniczenie chorób i szkodników w uprawach zbóż.
Publikacja bardzo przydatna dla doradców rolniczych, rolników oraz innych
osób z otoczenia rolnictwa, zainteresowanych tematem zazieleniania czy poprawą
struktury gleby i jej stosunków wodnych.
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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.

ZAPROSZENIE
na Targi AGRO-TECH w Minikowie
2-3 lipca 2016 r.
W pierwszą sobotę i niedzielę lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbędą się Międzynarodowe
Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH oraz Ogólnopolska Wystawa
Bydła Hodowlanego.
Targi AGRO-TECH – to największa, regionalna wystawa rolnicza w Polsce Północnej specjalizująca się w technice rolniczej (ponad 100 wystawców). Ogółem swój udział zadeklarowało prawie 400 wystawców, w tym
50-60 hodowców bydła.
Hitem tegorocznych targów i wystawy hodowlanej będzie zautomatyzowana obora dla 40 krów z robotem udojowym i stołem paszowym
o powierzchni 1000 m2.
Tu każdego dnia odbywać się będą pokazy i krótkie konferencje, na które już dziś zapraszamy hodowców i producentów mleka z całej Polski. Będzie to jedyny taki pokaz w Polsce i Europie Środkowej. W ubiegłym roku
podobna obora była pokazana na targach rolniczych w Irlandii.
Ponadto zorganizowane będzie Centrum Hodowli i Nasiennictwa z unikalną w skali kraju kolekcją roślin uprawnych. Oprócz maszyn na wystawie
atrakcją będą też pokazy pracy ciągników i maszyn rolniczych, które odbywają się w niezwykle wymagającym terenie zwanym „górą prawdy”. W tym
roku dominować będą maszyny uprawowe w technologii strip-till.
Podobnie jak w latach ubiegłych ważnym elementem targów będzie
zintegrowane stoisko informacyjno-promocyjne Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wraz z podległymi agencjami rolnymi.

Zapraszamy do Minikowa 2-3 lipca 2016 r.
Więcej informacji na stronie www.agrotech.kpodr.pl
lub pod numerem telefonu 52 386 72 25.

