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

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

Zaakceptowany do druku: 15.12.2015

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

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

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

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

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

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

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

Biogospodarki” w Studia Ekonomiczne i Regionalne t.VII, 2. 5-34, Wyd. PSW.
18 Regulamin I konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, czerwiec 2014, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
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dla prac rozwojowych
– 60% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego mikro- lub
małym przedsiębiorcą;
– 50% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego średnim
przedsiębiorcą;
– 40% kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawcy będącego dużym
przedsiębiorcą.
W przypadku innych podmiotów (poza jednostkami naukowymi, spełniającymi kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1. Ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych i przedsiębiorcami), w rozumieniu art. 1.
Załącznika I do Ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych intensywność dofinansowania realizacji zadań może wynosić do 75% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie przyznane innej jednostce organizacyjnej nie stanowi
pomocy publicznej.
Uwzględniając znaczenie Programu BIOSTRATEG dla pobudzenia współpracy w ramach B&R nauki z praktyką zapewniono warunki pozwalające na zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania przemysłowe i rozwojowe
o 15%, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
– żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu;
– projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co
oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch
państwach członkowskich Unii Europejskiej;
– podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy;
 projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, które
ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez te podmioty badań przemysłowych;
– podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy;
 wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:
– konferencji technicznych lub naukowych lub
– czasopism naukowych lub technicznych, lub powszechnie dostępnych
baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników
badań oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją
otwartego dostępu.
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Przy realizacji projektów w ramach Programu BIOSTRATEG przewiduje się
udział podmiotów naukowych i gospodarczych, które spełniać będą określone
wymagania wskazujące na efektywne wykorzystanie dotacji budżetowej w kwocie
nie niższej niż 10 mln zł na jeden projekt. W związku z tym Konsorcja składające swoje wnioski na realizacje projektów w ramach Programu BIOSTRATEG
są zobowiązane do przedstawienia dorobku zespołu projektowego ze szczególnym uwzględnieniem składu zespołu pod względem realizacji osiągnięcia celów
projektu, w tym informacji o kierowniku projektu i głównych członkach zespołu badawczego w kontekście kompetencji koniecznych do realizacji projektu (ze
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z okresu 3 lat przed złożeniem wniosku)
w zakresie:
– udziału w realizacji projektów ukierunkowanych na komercyjne wykorzystanie uzyskanych wyników;
– osiągnięć w zakresie zastosowania wyników badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w praktyce oraz w działalności innowacyjnej (w tym
opracowane nowe technologie, innowacyjne produkty, wdrożenia, sprzedaż
patentu lub licencji);
– dorobku w zakresie praw własności przemysłowej: patenty, zgłoszenia patentowe.
Informacja o potencjalnych realizatorach projektu powinna zawierać także
dane dotyczące posiadania odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu, istnienia oraz potencjału komórek wyspecjalizowanych w obszarach: transferu technologii, zabezpieczenia praw własności,
zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań.

6. Przewidywane efekty realizacji Programu BIOSTRATEG
Celem realizowanych projektów jest możliwość zastosowania wyników
w praktyce, co powinno być poprzedzone między innymi analizą stanu prawnego
pod kątem możliwości wprowadzenia wyników projektu do zastosowania w praktyce. Program BIOSTRATEG zakłada realizację transferu know-how i nowych
technologii będących wynikiem projektów wdrożonych do praktyki. Wskazuje
również na realizację zakresu działań przygotowujących wyniki zadań badawczych do wdrożenia w odniesieniu do założonych celów projektu. Przy realizacji
Programu BIOSTRATEG konieczna jest także integracja sfery nauki z praktyką
poprzez budowę konsorcjum, które wnioskując o dofinansowanie realizacji projektu powinno przeprowadzić analizę potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu z uwzględnieniem wielkości rynku, głównych udziałowców
i uczestników rynku. Program przewiduje również, że uruchomienie realizacji
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projektów powinno być poprzedzone analizą koniunktury oraz analizą zapotrzebowania na wyniki projektu ze strony gospodarki oraz że powinna być określona
grupa docelowa podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem wyników projektu w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej czy społecznej. Wskazany
powinien być również przez wnioskodawcę zakres i możliwości zastosowania wyników projektu ze szczególnym wykazaniem obszarów, gdzie wynik proponowanych rozwiązań przyczyni się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki
oraz warunków życia społeczeństwa. Te kryteria w sposób precyzyjny określają
uwarunkowania, których realizacja będzie zabezpieczała efekt wdrożenia innowacyjnych rozwiązań powstających przy realizacji projektów w ramach Programu
BIOSTRATEG. Wykazanie i uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania
wyników projektów w praktyce gospodarczej lub innej działalności z uwzględnieniem korzyści ekonomicznych (np. szacunkowy przychód ze sprzedaży nowego/
ulepszonego produktu/usługi technologii lub szacunkowe oszczędności wynikające z zastosowania rozwiązania będącego wynikiem projektu), a także wykazanie
i uzasadnienie korzyści społecznych wynikających z zastosowania wyników tych
projektów to dodatkowe uwarunkowania podwyższające wskaźnik efektywnego
wykorzystania planowanych 500 mln zł dofinansowania projektów realizowanych
w trzech konkursach w ramach Programu BIOSTRATEG.

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

Rysunek 1

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Opis systemu

System leśno-orny

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

Leśny ogród

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

Przybrzeżne pasy
buforowe

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

Drzewa wielofunkcyjne

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

System
leśno-pastwiskowy

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

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

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

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

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

4. Szanse i zagrożenia dla systemów rolno-leśnych w Polsce
Uwzględnienie drzew w systemie wsparcia gospodarstw rolnych przyczynia się
do zachowania ich funkcji ochronnej w krajobrazie rolniczym i wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich. Właściwie zaplanowane zadrzewienia (w tym systemy rolno-leśne) na obszarach wiejskich są kluczowym elementem zintegrowanego
i zrównoważonego zarządzania gruntami, które może dostarczyć innowacyjnych
produktów o wartości dodanej oraz szeregu dóbr publicznych/świadczeń ekosystemowych, wyzwalać czynniki lokalnego rozwoju, a także wzmacniać poczucie
lokalnej społeczności. Obszarami szczególnie predestynowanymi do wprowadzania systemów zadrzewień są Obszary Problemowe Rolnictwa. Prace prowadzone
w IUNG-PIB zakwalifikowały do nich 820 gmin i 32% użytków rolnych w Polsce.
W ich skład wchodzą obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych gospodarowania (ONW), obszary o niskiej zawartości próchnicy, silnie zakwaszonych glebach, zagrożone w największym stopniu erozją wodną, zanieczyszczone
metalami ciężkimi oraz charakteryzujące się rozdrobnioną strukturą przestrzen-

32

Robert Borek

ną gospodarstw. Ograniczenia dochodowości gospodarstw produkcji rolniczej na
tych obszarach skłaniają do prowadzenia działań ochronnych oraz podejmowania
inicjatyw związanych z alternatywną działalnością gospodarczą i usługową [Jadczyszyn in. 2010]. Rozwój systemów rolno-leśnych w warunkach Polski wydaje
się szczególnie istotny w kontekście następujących problemów: przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, wodna i wietrzna erozja, wymywanie
składników pokarmowych i środków ochrony roślin z gleby, utrata bioróżnorodności, znaczna powierzchnia marginalnych gruntów, rosnące zapotrzebowanie na
bioenergię i produkty ekologiczne.
Trudno jest scharakteryzować zagrożenia dla tradycyjnych systemów rolno-leśnych (w tym zadrzewień śródpolnych) w krajobrazie rolniczym w skali Polski.
Z jednej strony, struktura użytkowania ziemi cechująca się znaczącym rozdrobnieniem działek, zwłaszcza we wschodniej części Polski skłania do podejmowania
działań scaleniowych mających na celu redukcję kosztów produkcji na tych obszarach, jednak są to działania skomplikowane i kosztowne. Niekorzystny układ działek rolnych i słaba jakość gleb wpływają znacząco na porzucanie gruntów ornych
przez rolników, co skutkuje wzrostem powierzchni nieużytków na takich obszarach i spadkiem potencjału ich produktywności (żywności jak i drewna). Ponadto,
podpisana ostatnio przez Prezydenta RP Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ustawa, 2015), wprowadza
zwolnienia z opłat administracyjnych za usuwanie drzew do ok. 25 lat oraz krzewów do 25 lat, które wyrosły na gruntach nieużytkowanych (tzw. samosiew).
Z drugiej strony postępująca koncentracja ziemi w gospodarstwach o powierzchni powyżej 20 ha (Ziętara, 2014) może prowadzić do pogorszenia stanu
środowiska naturalnego. Wskazuje się, że obszarem, który podlega największej
presji w tym kierunku, jest region zachodniopomorski (Wiktorowski i Cieślewicz,
2011). Ma to związek ze wzrostem powierzchni monokulturowych upraw zbóż
i rzepaku oraz likwidacją miedz i zadrzewień śródpolnych. Wzrost plonowania
i stabilność upraw w monokulturach jest osiągana dzięki zwiększonemu zużyciu
nawozów i środków chemicznych. Specjalizacja, mechanizacja i koncentracja
mogą również prowadzić do pogłębienia rozwarstwienia społecznego.
Analizując powyższe zagrożenia, problemy obszarów wiejskich można częściowo rozwiązać przez efektywne zarządzanie przestrzenią produkcji rolniczej,
w tym zachowanie lokalnych elementów krajobrazu o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturalnej. Optymalne zarządzanie przestrzenią rolniczą i leśną z korzyścią dla wszystkich mieszkańców powinno stanowić podstawę lokalnych dokumentów planistycznych i strategii rozwoju. W tym celu konieczne jest zaangażowanie lokalnych partnerów w procesy decyzyjne, co znacząco przyczyni się do
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Efektem takich zmian ma być wy-
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pracowanie zintegrowanych systemów zarządzania użytkowaniem gruntów (w tym
systemów uprawy) wytwarzających innowacyjne produkty (włączając w to zasoby
drewna meblarskiego i surowców do produkcji odnawialnej energii) i dostosowanych do lokalnych potrzeb, uwarunkowań i przewidywanych zagrożeń klimatycznych. Zmiany te są również kluczowe dla projektowania podstaw zrównoważonej
i zintegrowanej biogospodarki (EK, 2012) w kontekście regionów w naszym kraju.

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

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

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

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

Zrealizowane w latach:

Zaplanowane na 2015 r.

2011

2012

2013

2014

Porady

91

136

205

107

168

Szkolenia

12

14

18

6

16

Opracowania

16

14

16

14

19

Lustracje
w gospodarstwach

7

Konferencje

1

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

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

Liczba uczestników

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów zbóż i rzepaku

34

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów rolnych

70

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów jaj

8

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów warzyw

59

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

79

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów trzody chlewnej

127

Zasady tworzenia i organizacji grup producentów drobiu

40

Zasady funkcjonowania grupy producentów owoców i warzyw w myśl nowego prawodawstwa

37

Wspieranie rolników w organizowaniu grup producentów rolnych

26

Zasady funkcjonowania producentów drobiu w myśl obowiązującego prawodawstwa

7

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producentów zbóż

10

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

Liczba uczestników
150
Liczba uczestników
100
Nakład
1000

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

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

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

2011 r.

Liczba grup

Zbóż i Rzepaku

2

Ziemniaków

1

Warzyw

2

Owoców i Warzyw

1

2012 r.
Grupy Producentów Rolnych

Ziemniaków Skrobiowych

1

Rzepaku

1
2013 r.

Grupy Producentów Rolnych

Drobiu

1

Trzody Chlewnej

3

Zbóż i Rzepaku

1

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

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

Grupy Producentów Rolnych

Grupy Producentów Owoców
i Warzyw

2011 r.

Liczba grup

Zbóż i Rzepaku

4

Buraka Cukrowego

2

Produktów Ekologicznych

1

Warzyw

4

Owoców i Warzyw

1

2012 r.
Grupy Producentów Rolnych

Trzody Chlewnej

1

Zbóż i Rzepaku

1

Zbóż

1

Ziemniaków

1

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

Grupy Producentów Rolnych

Liczba grup

1.

Trzody Chlewnej

9

2

Żywca Wołowego

4

3

Mleka

4

4

Bydła Rzeźnego

1

5

Koni

1

6

Zbóż i Roślin Oleistych

2

7

Zbóż i Rzepaku

9

8

Zbóż

6

9

Rzepaku

3

10.

Ziemniaka

2

11

Buraka Cukrowego

2

12

Plantatorów Tytoniu

1

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

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

Grupy Ogrodnicze Producentów

Liczba grup

1.

Warzyw i Owoców

2

2.

Owoców i Warzyw

13

3.

Warzyw

5

4.

Pomidorów

2

5.

Owoców

3

6.

Ziół

1

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

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

Grupy Ogrodnicze Producentów

Liczba grup

1.

Owoców i Warzyw

4

2.

Warzyw

2

3.

Ziół

1

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

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

Ogółem w Polsce

w rejestrze Marszałka
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

788

97

2012

988

113

2013

1255

119

2014

1360

125

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

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

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

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

Poziom i przestrzenne zróżnicowanie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce

51

ru praktyk rolniczych zmniejszających emisję lub zwiększających pochłanianie
GHG, takich które byłyby jednocześnie efektywne technicznie i ekonomicznie.
W Polsce występuje pilna potrzeba z jednej strony uściślenia szacunków emisji
GHG z rolnictwa i z drugiej – określenia rodzaju i zakresu praktyk mitygacyjnych ograniczających emisję i zwiększających pochłanianie gazów w rolnictwie.
Dotychczasowe szacunki nie spełniają bowiem wymogów rozliczania emisji tych
gazów nakładanych przez stosowne regulacje UE [KOBIZE 2013].
Przeprowadzone badania wnoszą wkład w ocenę poziomu emisji GHG z rolnictwa w Polsce i orientują o ich strukturze i przestrzennym rozmieszczeniu.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

kg

Żywiec wołowy

GHG·L-1

Żywiec
trzodowy

Drób

Jaja
kg GHG · 1-1
jajko

kg GHG·kg-1 waga żywa

mleko

Tabela 1

Min

0,79

1,05

0,64

0,12

0,015

Max

1,15

7,78

1,22

0,30

0,023

Średnia

0,94

3,93

0,89

0,20

0,019

Współczynnik
zmienności

9,92

45,51

21,49

27,63

10,95

Źródło: Opracowanie własne.

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Simphyt

NegFry

Stephana

Rutynowy

Bekas

Mila

Bekas

Mila

Bekas

Mila

Bekas

Mila

1999

5

5

5

5

5

5

6

6

2000

6

6

6

6

7

7

9

9

2001

6

8

5

6

5

6

6

9

Razem

17

19

16

17

17

18

21

24

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

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

Odmiana/
system
Odmiana

System

1999

2000

2001

1999-2001

Bekas

5.44

A

3.01

A

6.04

A

4.83

A

Mila

4.57

A

2.75

A

4.68

B

4.00

B

Simphyt

5.72

ab

3.27

ab

5.05

a

4.68

ab

NegFry

6.65

a

3.60

a

5.65

a

5.30

a

Stephana

3.45

b

2.65

bc

5.67

a

3.93

bc

Rutynowy

4.18

b

2.01

c

5.06

a

3.75

c

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

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

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

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

Liczba polowych
stacji meteorologicznych

Instytut Ochrony Roślin

1

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

52

Zrzeszenia plantatorów oraz rolnicy indywidualni

15

Razem:

68

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

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

Rysunek 2

Źródło: „Zrzut z ekranu” w 2015 r.

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

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

Systemy wspomagające podejmowanie decyzji w ochronie roślin ...

73

LITERATURA
1. Broers L.H.M., Wallenburg S.C. (1989): Influence of post-infection temperature on three
components of partial resistance in wheat to wheat leaf rust. Euphytica 44: 215–224.
2. Bugiani R., Giovani P., Cobelli L. (2000). Field evaluation of the combined use of IPI
and different forecasting criteria for potato late blight control. PAV-Special Report No.
6:266-275.
3. Carisse O., Bourgeois G., Duthie J. A. (2000): Influence of temperature and leaf wetness duration on infection of strawberry leaves by Mycosphaerella fragariae. Phytopathology 90: 1120-1125.
4. De Vallavieille-Pope C., Huber L., Leconte M., Goyeau H. (1995): Comparative effects
of temperature and interrupted wet periods on germination, penetration, and infection of Puccinia recondita f. sp. Tritici and P. striiformis on wheat seedlings. Phytopathology 85: 409-415.
5. Eyal Z., Peterson J. (1967): Uredospore production of five races of Puccinia recondita
Rob. Ex Resm. as affected by light and temperature. Can. J. Bot. 45: 537–540.
6. Hansen J. G., Andersson B., Hermansen A. (1995): NEGFRY – a system for scheduling
chemical control of late blight in potatoes. Proceedings „PHYTOPHTHORA 150 Sesquicentennial Scientific Conference, Dublin, Ireland, Boole Prese Ltd.
7. Hinds H. (2000). Using disease forecasting to reduce fungicide input for potato blight
in the UK. PAV-Special Report No. 6:83-90.
8. Kleinhenz B., Jörg E. (1999): Validation of Simphyt I/II – A decision support system
for late blight control in Germany. PAV-Special Report No. 5:115-128.
9. Kluge E., Gutsche V. (1990): Krautfäuleprognose mittels Simulationsmodell – Ergebnisse der Anwendung 1982 bis 1988. Arch. Phytopathol. Pflanzenschutz, 26 3:265-281.
10. Leonard R., Dowley L., Rice B., Ward S. (2001). The use of decision support systems in
Ireland for the control of late blight. PAV-Special Report No. 7:91-98.
11. Magarey R., Borchert D. (2003): Pest assessment: Puccinia tritici, (Wheat leaf rust).
http://www.nappfast.org/pest%20reports/wheat_rust%20.pdf. Accdessed: 10.03.2013.
12. Pfender W. F. (2001): A temperature-based model for latent-period duration in stem
rust of perennial ryegrass and tall fescue. Phytopathology 91:111-116.
13. Roehrig, M. & R. Sander (2004): ISIP – online plant protection information in Germany. In: Eds. I. Thysen & A. Hočevar: Online Agrometeorological Applications with
Decision Support on the Farm Level. Dina Research Report No. 109. Cost Action 718.
p. 41 – 47. Research Centre Foulum, Tjele, Denmark.
14. Spits H. G., Wander J. G. N. (2001). Field evaluation of four support systems for potato
late blight in the Netherlands in 2000. PAV-Special Report No. 7:77-90.
15. Stephan S. (1968): Methoden des Warndienst zur gezielten Krautfäulebekämpfung.
Nachr. Deutsch. Pflanzenschutzd. DDR 22:240-244.
16. Tomerlin J., Eversmeyer M., Kramer C., Browder L. (1983): Temperature and host
effects on latent and infectious periods and on urediniospores of Puccinia recondita f.
sp. tritici. Phytopathol. 73: 414–419.
17. Wójtowicz A. (2002): Experiences with Decision Support Systems for the late blight
control under polish climatic conditions. PAV-Special Report No 9:229-233.

74

Andrzej Wójtowicz, Maria Pasternak, Maciej Zacharczuk, Izabela Mroczek

18. Wójtowicz A. (2012): Opracowanie i walidacja modelu szacującego pojawienie się
objawów chorobowych powodowanych przez Puccinia recondita f. sp. tritici Prog.
Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (3):680-683.
19. Wójtowicz A. (2013): Opracowanie i zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania ryzyka porażenia żyta ozimego przez Puccinia recondita Rob. ex Desm. f.
sp. recondita Roberger. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin Państwowego
Instytutu Badawczego Zeszyt 27; 85 ss.
20. Wójtowicz A., Gwiazdowski R., Kubiak K., Pasternak M. (2013): Wpływ temperatury
na kiełkowanie urediniospor Puccinia recondita f. sp. tritici Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (3) 556-560.
21. Wójtowicz A., Lipa J., J., Jörg (2004): Economical effectiveness of Phytophthora infestans control according to decision support systems. Journal of plant protection Research Vol. 44, No 1:538-541.
22. Wójtowicz A., Piekarczyk J. (1998): Porównanie skuteczności wybranych systemów
wspierających podejmowanie decyzji w zwalczaniu zarazy ziemniaka. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin Vol. 38, No. 2: 358-361.
23. Zachwieja M, Sawinska Z. (2013): Udostępnienie systemu wspomagania podejmowania decyzji w zwalczaniu wybranych chorób roślin sadowniczych i warzywniczych
w serwisie internetowym jako element integrowanej produkcji Prog. Plant Protection
/ Post. Ochr. Roślin Vol. 53 No. 4: 878-882.

ANDRZEJ WÓJTOWICZ, MARIA PASTERNAK, MACIEJ ZACHARCZUK,
IZABELA MROCZEK
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W OCHRONIE ROŚLIN
– WYZWANIE DLA NAUKI I DORADZTWA ROLNICZEGO.

Słowa kluczowe: Systemy wspomagające podejmowanie decyzji, perspektywy rozwoju
STRESZCZENIE

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

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

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

2. Cel pracy i uwagi metodyczne
Celem badań było określenie efektywności nawożenia azotowego wybranych
odmian wiechliny łąkowej w uprawie na nasiona. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013 w Radziemicach (50º15’15’’ N i 20º14’15’’ E, 230 m n.p.m.) koło
Krakowa. Doświadczenie realizowano w układzie losowanych bloków w czterech
powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 10 m2 (1 m x 10 m). Obejmowało ono
rok siewu i trzy lata użytkowania. Obiekty doświadczalne założono na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. Właściwości chemiczne tej gleby
przedstawiały się następująco: pHKCl–6,8; przyswajalne P–58,7; K–123,5 i Mg–
-1
-1
51,8 mg·kg ; N–ogólny 1,7 g i węgiel organiczny 18,4 g·kg gleby.
Obiektami doświadczalnymi było osiem wybranych odmian wiechliny łąkowej – cztery odmiany pastewne: Balin, Harfa, Skiz, Tęcza oraz cztery odmiany gazonowe: Conni, Limousine, Niweta i Panduro. Do założenia plantacji nasiennych
przystąpiono jesienią 2010 roku, wówczas wysiewano po 7 kg∙ha-1 nasion wybranych odmian wiechliny łąkowej, w rozstawie rzędów 12,5 cm. Głębokość wysiewu
nasion wynosiła 0,5-1,0 cm. Przedplonem dla wiechlin były buraki cukrowe.
W doświadczeniu wykorzystano wyłącznie nawozy mineralne, których dawki
określano w oparciu o potrzeby nawozowe roślin – metodą bilansową. W nawożeniu stosowano: – fosfor w ilości 55 kg P·ha-1, w formie superfosfatu potrójnego
(40% P2O5), potas – 83 kg K·ha-1, w postaci soli potasowej wysokoprocentowej
(60% K2O). Nawozy fosforowo–potasowe stosowane były jednorazowo, jesienią
po zebraniu nasion traw i przykoszeniu poletek.
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Nawożenie azotowe zastosowano w formie saletry amonowej (34%) w ilościach:
-1
 40 kg N · ha w jednej dawce (wczesną jesienią);
-1
-1
-1
 80 kg N·ha w dwóch dawkach (40 kg N·ha – wczesną wiosną i 40 kg N·ha
wczesną jesienią);
-1
-1
-1
 80 kg N·ha w dwóch dawkach (50 kg N·ha – wczesną wiosną i 30 kg N·ha
wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (60 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 30 kg
 90 kg N · ha
-1
N·ha wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (60 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 40 kg
 100 kg N · ha
N·ha-1 wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (70 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 30 kg
 100 kg N · ha
N·ha-1 wczesną jesienią);
-1 w dwóch dawkach (70 kg N·ha-1 – wczesną wiosną i 40 kg
 110 kg N · ha
-1
N·ha wczesną jesienią).
Chemiczne zwalczanie chwastów dwuliściennych na plantacjach nasiennych
przeprowadzano corocznie na początku kwietnia (po ruszeniu wegetacji) i jesienią, stosując Aminopielik Super 464 SL w ilości 1 l·ha-1. Niszczenie chwastów
jednoliściennych (miotły zbożowej, wiechliny rocznej, chwastnicy jednostronnej)
odbywało się w okresie wschodów chwastów, tj. w końcu sierpnia i na początku
września, preparatem Dual Gold 960 EC w dawce 2 l·ha-1. W pierwszym i drugim
roku prowadzenia badań, w okresie strzelania roślin w źdźbło, wykonano oprysk
plantacji nasiennych preparatem Decis 2,5 EC w dawce 0,3 l·ha-1 przeciw białokłosowości. Przed zbiorem nasion ręcznie usunięto pojedyncze chwasty. Ścieżki
przejazdowe, a także pojedyncze rośliny wiechliny rocznej opryskiwano punktowo Roundupem, w dawce 3 l·ha-1.
Zbiór plantacji nasiennych wybranych odmian wiechliny łąkowej wykonano
dwuetapowo. Pierwszy etap - koszenie - wykonano w fazie pełnej dojrzałości ziarniaków (ziarniaki nie dawały się rozgnieść w dłoni), kosiarką pokosową na wysokość około 20 cm, co przypadało na początek lipca, a po około dziesięciu dniach
skoszone odmiany wymłócono kombajnem poletkowym firmy Wintersteiger.
Zebrany materiał siewny poddano suszeniu w magazynie. Wysuszone ziarniaki
(o zawartości wody poniżej 14%) poddano bukowaniu, to jest wycieraniu z włosków występujących u podstawy plewek. Tak przygotowane nasiona poddano
czyszczeniu na wialni. Proces czyszczenia polegał na oddzieleniu ziarniaków traw
od plew i nie rozbitych w czasie bukowania kłosków. Następnie wyczyszczone
nasiona zważono i przeliczono uzyskany plon na 1 ha.
Uzyskane wyniki przeanalizowano statystycznie za pomocą analizy wariancji,
używając programu STATISTICA. Najmniej istotne różnice (NIR) dla parame-
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trów nawożenia zostały zweryfikowane testem Tukeya przy poziomie istotności
α=0,05.
Ocenie w niniejszej pracy poddano efektywność techniczną (wyrażającą się
ilościowym stosunkiem uzyskanych plonów do ilości zastosowanego nawozu azotowego) oraz efektywność ekonomiczną (wyrażającą się wartościowym stosunkiem uzyskanej produkcji do wydanych na nawożenie środków pieniężnych). Do
obliczenia efektywności nawożenia posłużono się metodyką proponowaną przez
Manteuffela [1979, 137]:
Efektywność = efekt / nakład
Ze względu na różne reakcje produkcji na poziom nawożenia dla potrzeb analizy opisowej określono także krańcową (przyrostową) efektywność nawożenia
[Adamowski 1977, 70]:
Efektywność krańcowa = ∆ efekt / ∆ nakład
Efektywność krańcową obliczono odejmując od wartości analizowanego poziomu produkcji i nakładów, wartości dla niższego poziomu nawożenia.
Ocena efektywności nawożenia azotem wymagała ustalenia wartości produktu
oraz przyrostu wartości w miarę wzrostu i różnicowania nawożenia. Do ustalenia
wartości produkcji przyjęto cenę 9 zł za kg nasion płaconą rolnikom plantatorom
przez Małopolską Hodowlę Roślin sp. z o.o. Jest to cena kontraktacyjna płacona
w 2015 r., a informację o jej wysokości pozyskano drogą telefoniczną.
Cenę nawozu azotowego (saletra amonowa 34% N) przyjęto za Małopolskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na poziomie 138,38 zł dt-1,
co daje wartość 4,07 zł∙kg-1 czystego N. Wartości kosztów zastosowania nawożenia przyjęto, także za Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, na poziomie 37,54 zł∙ha-1 za jeden zabieg (wartość ta obejmuje paliwo
i materiały eksploatacyjne, część amortyzacji sprzętu oraz kosztów jego napraw).
Zarówno cena nawozu, jak i koszty zabiegów pochodzą z udostępnionych przez
MODR kalkulacji opłacalności produkcji surowców rolniczych.

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

Odmiany
Balin

Harfa

II

Skiz

Tęcza

NIRα=0,05

Średnia

pastewne

0

0

135,1

92,7

114,8

106,1

26,5

112,2

0

40

245,8

168,3

175,3

237,9

28,1

206,8

40

40

297,3

270,5

281,4

294,2

25,4

285,9

50

30

326,9

324,8

317,5

346,3

46,1

328,9

60

30

431,5

456,0

468,6

472,0

34,5

457,0

60

40

538,7

562,1

559,1

569,5

44,2

557,4

70

30

674,2

695,4

712,2

736,4

47,7

704,6

70

40

651,6

673,2

723,9

745,8

47,9

698,6

NIRα=0,05

29,7

32,2

30,2

43,2

Średnia

412,6

405,4

419,1

438,5

–

19,0
–

gazonowe
I

II

Conni

Limousine

Niweta

Panduro

NIRα=0,05

Średnia

0

0

194,6

215,3

154,2

173,8

23,3

184,5

0

40

361,8

486,5

270,3

261,5

74,5

345,0

40

40

597,2

742,7

457,9

434,0

76,2

558,0

50

30

649,4

683,6

512,6

536,2

57,0

595,5

60

30

716,0

756,9

691,5

671,4

60,1

709,0

60

40

732,5

795,2

683,4

659,6

78,2

717,7

70

30

758,1

831,8

742,0

781,7

59,4

778,4

70

40

634,9

723,4

756,8

772,5

67,5

721,9

–

NIRα=0,05

69,5

61,7

60,2

61,0

Średnia

580,6

654,4

533,6

536,3

I) wczesną wiosną

II) na jesień

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

Tabela 2

Odmiany
Balin

Harfa

II

Skiz

Tęcza

Średnia

pastewne

0

0

–

–

–

–

–

0

40

6,15

4,21

4,38

5,95

5,17

40

40

3,72

3,38

3,52

3,68

3,57

50

30

4,09

4,06

3,97

4,33

4,11

60

30

4,79

5,07

5,21

5,24

5,08

60

40

5,39

5,62

5,59

5,70

5,57

70

30

6,74

6,95

7,12

7,36

7,05

70

40

5,92

6,12

6,58

6,78

6,35

gazonowe
I

II

Conni

Limousine

Panduro

Średnia

0

0

–

–

–

–

0

40

9,05

12,16

6,76

6,54

8,63

40

40

7,47

9,28

5,72

5,43

6,98

50

30

8,12

8,55

6,41

6,70

7,44

60

30

7,96

8,41

7,68

7,46

7,88

60

40

7,33

7,95

6,83

6,60

7,18

70

30

7,58

8,32

7,42

7,82

7,78

70

40

5,77

6,58

6,88

7,02

6,56

I) wczesną wiosną

–

Niweta

II) na jesień

Źródło: Badania własne.

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

Tabela 3

Odmiany
Balin

Harfa

Skiz

Tęcza

Średnia

I

II

0

0

1216

834

pastewne
1033

955

1010

0

40

2212

1515

1578

2141

1861

40

40

2676

2435

2533

2648

2573

50

30

2942

2923

2858

3117

2960

60

30

3884

4104

4217

4248

4113

60

40

4848

5059

5032

5126

5017

70

30

6068

6259

6410

6628

6341

70

40

5864

6059

6515

6712

6287

I

II

Conni

Limousine

Niweta

Panduro

Średnia -Mean

0

0

1751

1938

1388

1564

1661

gazonowe

0

40

3256

4379

2433

2354

3105

40

40

5375

6684

4121

3906

5022

50

30

5845

6152

4613

4826

5360

60

30

6444

6812

6224

6043

6381

60

40

6593

7157

6151

5936

6459

70

30

6823

7486

6678

7035

7006

70

40

5714

6511

6811

6953

6497

I) wczesną wiosną

II) na jesień

Źródło: Badania własne.

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

II

Koszty
nawozu azotowego

Koszty
zastosowania
nawozu

Razem
koszty nawożenia
azotem

0

0

0,00

0,00

0,00

0

40

162,80

37,54

200,34

40

40

325,60

75,08

400,68

50

30

325,60

75,08

400,68

60

30

366,30

75,08

441,38

60

40

407,00

75,08

482,08

70

30

407,00

75,08

482,08

70

40

447,70

75,08

522,78

I) wczesną wiosną

II) na jesień

Źródło: Badania własne.

Odnosząc wartość uzyskanych nasion do kosztów zastosowania nawożenia
otrzymano wartość produkcji przypadającą na 1 zł kosztów zastosowania nawożenia azotowego (tabela 5). Zauważalne są znaczące różnice w efektywności
pomiędzy przyjętymi do badań odmianami. Przeciętnie wyższa efektywność charakteryzuje odmiany gazonowe niż pastewne. Odmiany pastewne bez wyjątku
najwyższą efektywność wykazywały przy nawożeniu na poziomie 100 kg N·ha-1,
w proporcjach 70 i 30 kg. Efektywność ekonomiczna odmian gazonowych była
silniej zróżnicowana niż pastewnych. W przypadku odmian Conni i Limousine najwyższa efektywność wystąpiła przy nawożeniu na poziomie 40 kg N·ha-1.
Wówczas każda złotówka wydana na nawożenie azotowe przyniosła odpowiednio
16,25 zł i 21,86 zł w wartości nasion. Odmiana Niweta wykazywała najwyższą
efektywność przy poziomie nawożenia 90 kg N·ha-1 (w dawkach 60 i 30 kg), a odmiana Panduro przy poziomie 100 kg N·ha-1 (w dawkach 70 i 30 kg). Przy wzroście nawożenia do poziomu 110 kg N·ha-1 większość badanych odmian (Balin,

85

Efektywność nawożenia azotem wybranych odmian wiechliny łąkowej ...

Harfa, Conni, Limousine i Panduro) wykazywała ujemną krańcową efektywność
ekonomiczną wynikającą ze spadku plonowania. Reasumując należy stwierdzić,
że poziomem nawożenia zapewniającym najkorzystniejszą relację nakład-produkt dla większości odmian jest 100 kg N·ha-1, rozłożone w dawkach 70 i 30 kg.
Zwiększenie nawożenia ponad ten poziom będzie działaniem nieracjonalnym.
Efektywność ekonomiczna plonu nasion wiechliny łąkowej
w zależności od nawożenia azotem (zł∙zł-1)
Dawka azotu
(kg∙ha-1)
I

Tabela 5

Odmiany
Balin

Harfa

II

Skiz

Tęcza

Średnia

pastewne

0

0

–

–

–

0

40

11,04

7,56

7,88

10,69

–

9,29

–

40

40

6,68

6,08

6,32

6,61

6,42

50

30

7,34

7,30

7,13

7,78

7,39

60

30

8,80

9,30

9,56

9,62

9,32

60

40

10,06

10,49

10,44

10,63

10,41

70

30

12,59

12,98

13,30

13,75

13,15

70

40

11,22

11,59

12,46

12,84

12,03

gazonowe
I

II

Conni

Limousine

Niweta

Panduro

Średnia

0

0

–

–

–

–

–

0

40

16,25

21,86

12,14

11,75

15,50

40

40

13,41

16,68

10,29

9,75

12,53

50

30

14,59

15,35

11,51

12,04

13,38

60

30

14,60

15,43

14,10

13,69

14,46

60

40

13,68

14,85

12,76

12,31

13,40

70

30

14,15

15,53

13,85

14,59

14,53

70

40

10,93

12,45

13,03

13,30

12,43

I) wczesną wiosną

II) na jesień

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

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

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

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

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

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

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

Mączniak prawdziwy
zbóż i traw

Rdza
brunatna

Łamliwość
źdźbła zbóż

Średni % porażonych źdźbeł

Septorioza
plew pszenicy

Skrzypionki

Średni %
porażonych
kłosów

Średni %
uszkodzonych
źdźbeł

1. dolnośląskie

12,3

5,2

4,2

7,3

10,2

2. kujawsko-pomorskie

22,3

6,3

4,8

11,0

9,6

3. lubelskie

12,7

12,1

3,6

6,8

6,4

4. lubuskie

7,2

3,2

2,7

3,7

3,2

5. łódzkie

14,5

11,5

–

–

7,6

6. małopolskie

9,0

11,2

3,0

12,1

10,0

7. mazowiecki

7,9

6,3

2,9

3,9

4,1

8. opolskie

8,8

5,1

3,6

6,8

2,9

10,8

9,5

4,0

12,2

5,6

10. podlaskie

6,5

1,6

2,1

4,9

4,3

11. pomorskie

14,4

2,1

2,2

3,2

6,2

12. śląskie

17,8

6,7

5,0

9,8

11,2

7,3

11,9

1,0

32,0

7,3

14. warmińsko-mazurskie

19,0

5,5

6,1

14,5

10,7

15. wielkopolskie

11,2

4,5

4,8

5,4

6,4

9,3

2,5

2,7

4,8

4,7

11,9

6,5

3,5

9,2

6,9

9. podkarpackie

13. świętokrzyskie

16. zachodnio-pomorskie
17. Polska

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

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


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

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

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

Mapa 2

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

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

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

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

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

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

Liczba osób

Centrum Doradztwa Rolniczego

183

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

4 202

Ogółem

4 385

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR i CDR.

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

Ogółem zatrudnionych

w tym: kadra
kierownicza i doradcza

1992

5 846

4 579

1996

5 700

4 700

1998

5 630

4 620

2003

5 315

4 362

2005

5 426

4 510

2007

5 354

4 410

2010

4 603

3 777

2012

4 490

3 772

2015

4 202

3 549

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

Ogółem zatrudnionych

w tym: kadra
kierownicza i doradcza

1992 - 2015

71

44

2010 - 2015

80

46

2012 - 2015

96

74

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ODR.

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

Liczba osób

Kadra kierownicza

565

Specjaliści i doradcy Centrali

753

Specjaliści i doradcy TZD

2 231

Pozostali

653

Ogółem

4 202

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

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

Zatrudnienie w latach (liczba osób)
2003

2005

2007

2010

2012

2015

322*

601

520

585

570

565

4 040

3 909

3 890

3 192

3 202

2 984

953

916

944

826

718

653

5 315

5 426

5 354

4 603

4 490

4 202

kierowników terenowych zespołów doradczych, uwzględniono w grupie specjaliści i doradcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

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

Liczba
osób

Procentowy udział
Kobiet

Mężczyzn

Kadra kierownicza

565

50

50

Specjaliści i doradcy centrali

753

61

39

Doradcy terenowych zespołów doradczych

2 231

58

42

Ogółem

3 549

x

x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

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

Wykształcenie

Ogółem

średnie

wyższe

21

228

249

Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki

6

117

123

Ekonomiki

5

97

102

Rozwoju Obszarów Wiejskich

0

41

41

30

113

143

4

17

21

10

41

51

2

21

23

78

675

753

Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakościowych i Doświadczalnictwa

Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Wydawnictw
Zastosowań Teleinformatyki
pozostałe
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

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

Wykształcenie

Ogółem

średnie

wyższe

256

1 317

1 573

Produkcji roślinnej

20

108

128

Produkcji zwierzęcej

12

102

114

1

16

17

26

78

104

Ekonomiki i PROW

7

87

94

Ekologii i ochrony środowiska

1

71

72

Przedsiębiorczości, programów i projektów,
Rozwoju Obszarów Wiejskich,

1

39

40

Szkolenia, reorientacji zawodowej,
zabezpieczenia funkcji zespołu

14

29

43

Pracownicy administracyjni, doświadczalnictwo

20

26

46

358

1 873

2 231

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

Ogrodnictwa
WGD i przedsiębiorczości, agroturystyki, produktu
regionalnego

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

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

Liczba osób

Średnie
(liczba osób)

Wyższe
(liczba osób)

Kadra kierownicza (w tym kierownicy PZD)

565

10

555

Specjaliści i doradcy centrali

753

78

675

Specjaliści i doradcy terenowych zespołów doradczych

2 231

358

1 873

Ogółem

3 549

446

3 103

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

Lata

Liczba osób

2001

3 339

31

69

2003

4 040

30

70

2005

3 909

27

73

2007

3 890

24

76

2010

3 192

20

80

2012

3 202

17

83

2015

2 984

15

85

średnie

wyższe

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

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

Liczba osób

do 30 lat
(w %)

31-50 lat
(w %)

powyżej 51 lat
(w %)

Kadra kierownicza, specjaliści i doradcy
centrali i oddziałów

1 007

8

42

50

Kierownicy, specjaliści i doradcy
terenowych zespołów doradczych

2 542

6

41

53

Ogółem

3 549

6,5

41

52.5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ODR.

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

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

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

Zaakceptowany do druku: 15.12.2015

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

2. Karaczany
Karaczany (Blattidae) są jednymi z najstarszych zwierząt żyjących na kuli ziemskiej i w prawie niezmienionej formie żyją na ziemi około 300 milionów lat. Na
kuli ziemskiej opisano ponad 3500 gatunków karaczanów z czego w USA 31 gatunków, a w Polsce 12 gatunków. Około 50 gatunków żyje w powiązaniu z budynkami mieszkalnymi. Karaczany maja niepełny cykl rozwojowy i kolejne stadia
1 Wkład pracy: Jan. Boczek – 70%, Stefan Pruszyński – 30%.

Karaczany, inne owady oraz roztocze jako źródła alergenów

111

rozwojowe karaczanów są mniejsze i bez skrzydeł, ale podobne do postaci dorosłych. W rozwoju występują trzy stadia: jajo, nimfa i owad dorosły. Jaja składane
są w torebkach po kilkanaście sztuk, tzw. ooteki i zwykle przyklejane do podłoża.
Rozwój pokolenia trwa nawet ponad 2 lata. Średnio potomstwo samicy w roku
to kilkaset sztuk. Samica żyje ponad rok. Karaczany mogą żyć bez wody miesiąc,
a bez pożywienia do 3 miesięcy. Przeżywają również przymrozki.
Karaczany żyją w miejscach zacienionych, wilgotnych, unikają światła. Rozmnażanie następuje we wszelkich zakamarkach ścian, zsypów, kuchni, łazienek.
Żywią się bardzo różnym pokarmem, zjadając wszelkie materiały organiczne zanieczyszczają je. Produkty i pomieszczenia z karaczanami przyjmują charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.
Na swoim ciele przenoszą liczne patogeniczne dla ludzi bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, robaki i nimi infekują pożywienie, co prowadzi do jego zatrucia.
Spożywanie takich produktów jest przyczyną biegunek i schorzeń przewodu pokarmowego.

3. Alergeny karaczanów
Karaczany produkują silne alergeny, które u osób wrażliwych mogą wywoływać
różnorakie schorzenia. Są to: katar, kaszel, astma, zapalenie spojówek i wszelkiego
rodzaju schorzenia skórne. Kilkanaście do 37% osób w Europie jest wrażliwych
i reaguje na alergeny karaczanów. Każdy gatunek owada czy roztocza produkuje
inny zestaw alergenów. U karaczana prusaka wyróżniono 6 różnych białkowych
alergenów, a u karaczana amerykańskiego 45, obecnych w kale, na powierzchni
ciała i w ślinie. Niektóre z nich były homologami tych alergenów produkowanych przez rozkruszki, inne owady i krewetki. Alergeny obecne w kale są szczególnie aktywne w wywoływaniu schorzeń dróg oddechowych. W domach w USA
najwyższy poziom alergenów notowano zwykle w kuchni. Obecność alergenów
stwierdzano prawie zawsze w szkołach, a także w niektórych kupionych produktach jak mąka, czy kasze [Arlian 2002; Anonymus 2012].
W Polsce dominują dwa gatunki karaczanów: prusak (Blattella germanica)
i wschodni (Blatta orientalis). Niekiedy bywa zawlekany także większy, karaczan
amerykański (Periplaneta americana), o wyższych wymaganiach odnośnie temperatury.
Alergeny znajdują się nie tylko na żywych owadach, ale także na wylinkach,
osłonkach ooteki i w kale. Alergeny z kału są bardzo niebezpieczne i u osób wrażliwych wywołują silne reakcje układu oddechowego. Pojedynczy karaczan pozostawia w pokoju w pyle domowym, lub zanieczyszczonym pożywieniu wystarczająco dużą ilość alergenu, aby wywołać reakcję alergiczną. Jedynie pod łóżkami jest
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zwykle więcej alergenów pochodzących od rozkruszków. Alergeny karaczanów,
substancje białkowe, mają te same własności, co alergeny rozkruszków. Alergen
prusaka, tropomyosin, ma w 91% te same wiązania aminokwasowe, co inne gatunki, ale tylko w 50% takie jak alergeny kręgowców.

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

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

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

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

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
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ROZWÓJ GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE
W LATACH 2000-2015
Nadesłany: 16.11.2015

Zaakceptowany do druku: 28.04.2016

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.

Rozwój grup producentów rolnych w Polsce w latach 2000-2015

9

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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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.

Pomoc dla młodych rolników z funduszy UE i ich wykorzystanie ...

29

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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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.
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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.
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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
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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).
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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.
e-mail: Agnieszka.tarnowska@ue.wroc.pl

66

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 2/2016

MICHAŁ FIGURA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Agronomii

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ZIEMI W ZALEŻNOŚCI OD
TYPU ROLNICZEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
Nadesłany: 24.09.2015

Zaakceptowany do druku: 28.04.2015

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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Struktura gruntów dzierżawionych w zależności od typu
produkcyjnego oraz regionu FADN (%)
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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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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.
e-mail: michalf6@o2.pl
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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.

94

Paweł Boczar

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).

96

Paweł Boczar

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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Słowa kluczowe: konkurencyjność, koszty produkcji, rzepak, kukurydza,
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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
e-mail: pboczar@up.poznan.pl

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 2/2016

103

EWA MATYJASZCZYK*, ADAM DOBRZAŃSKI**1
* Instytut Ochrony Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
** Instytut Ogrodnictwa oraz Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w Skierniewicach

ZACHWASZCZENIE UPRAW SZPINAKU I PROBLEMY
Z JEGO OGRANICZANIEM
Nadesłany: 19.08.2015

Zaakceptowany do druku: 28.04.2016

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%.
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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%.

Zachwaszczenie upraw szpinaku i problemy z jego ograniczaniem
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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-
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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).

Metody monitoringu wilgotności gleby

121

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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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.

Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61- 659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 61 823 20 81 fax: 61 820 19 71
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 13 fax: 61 848 71 13
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www.seria.home.pl
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ROMA RYŚ-JUREK
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

POZYCJA POLSKIEGO ROLNICTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
Nadesłany: 26.01.2016

Zaakceptowany do druku: 28.04.2016

1. Wstęp
Od lat Polska zajmuje 1. miejsce pośród krajów Unii Europejskiej ze względu na
ludność aktywną zawodowo w rolnictwie. Udział polskich rolników w liczbie
osób zajmujących się tą działalnością w Unii wynosi ok. 28%, tak więc prawie co
trzeci europejski rolnik jest Polakiem. Przy czym polscy rolnicy gospodarują na
ok. 8% unijnych użytków rolnych, co daje Polsce 5. miejsce w UE w 2012 roku.
Ponadto od dawna Polacy znajdują się w pierwszej trójce unijnych producentów
żyta (ok. 33% unijnej produkcji przypada Polsce), owsa (ok. 18%), ziemniaków
(ok. 17%), buraków cukrowych (ok. 11%), jabłek (ok. 25%) i tytoniu (ok. 14%),
a w pierwszej piątce pod względem produkcji pszenicy (ok. 6%), jęczmienia (ok.
8%), rzepaku i rzepiku (ok. 10%), mięsa (ok. 8%) oraz mleka krowiego (ok. 8%)
[Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, 422].
Dzięki integracji z Unią Europejską (UE) zwiększyło się wyraźnie wydatkowanie środków na sektor rolnictwa w Polsce, co jest główną przyczyną skoku cywilizacyjnego w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Odzwierciedlają go przede
wszystkim malejący dysparytet dochodów rolniczych, wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich i rosnąca efektywność alokowanych zasobów [Czyżewski, Matuszczak 2014, 37]. Dlatego sytuacja rolnictwa jest ważnym zagadnieniem,
gdyż w miarę rozwoju gospodarczego, rolnictwo nie może rozwijać się bez strumieni środków, które płyną do niego z zewnątrz, a z drugiej strony gospodarka narodowa potrzebuje nowoczesnego i wydajnego rolnictwa [Baer-Nawrocka,
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Mrówczyńska-Kamińska 2015, 5]. Z tego też powodu porównywanie sytuacji
polskiego rolnictwa w odniesieniu do ogólnej sytuacji tego sektora w Unii Europejskiej jest zagadnieniem bardzo pożądanym, gdyż pozwala zmierzyć dystans
między polskim a unijnym rolnictwem, a także poziom rozwoju rolnictwa na tle
gospodarki i trajektorie rozwojowe.

2. Cel pracy i metodyka badań
Celem opracowania była ocena pozycji polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej (UE), biorąc pod uwagę głównie produkcję i dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, w latach 2005-2013. Lata te wybrano do badań ze względu na fakt,
że rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem członkostwa Polski w UE, co stanowi
dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań. Natomiast rok 2013 jest ostatnim rokiem z dostępnymi danymi Komisji Europejskiej i FADN w momencie wykonywania badań, czyli w styczniu 2016. Badania oparto również na danych Głównego
Urzędu Statystycznego.
Badanie opierało się na prezentacji wybranych kategorii ekonomiczno-finansowych opisujących sytuację produkcyjną i dochodową polskiego rolnictwa na tle
innych krajów UE w latach 2005-2013. W pierwszej części pracy przeanalizowano
sytuację polskiego rolnictwa. W drugiej części, pokazano znaczenie sektora rolnictwa dla gospodarek krajów unijnych. Ostatnią, trzecią część badania stanowiło pozycjonowanie wyników polskich gospodarstw rolnych na tle innych krajów
UE. Wykonano rankingi według produkcji ogółem, dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz dochodu pomniejszonego o wartość subwencji.

3. Analiza polskiego rolnictwa na podstawie wybranych danych GUS
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w polskim rolnictwie,
leśnictwie, łowiectwie i rybactwie w badanych latach pracowało ok. 15% społeczeństwa. W samym rolnictwie pracujących było od ok. 2 milionów 82 tysięcy
w 2005 roku do ok. 2 milionów 327 tysięcy osób w 2013 roku1. Ludzie ci użytkowali ok. 15,5 milionów ha (uśredniając dane dla 9 lat). Przy czym liczba indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 1 ha użytków rolnych w latach 2005-2013
systematycznie malała. W 2005 było ich ok. 1 milion 782 tysiące 300, a w 2013
1 Duża liczba pracujących w rolnictwie pozostaje w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym
ze strukturą obszarową rolnictwa. Jej poprawa, a co za tym idzie wzrost potencjału gospodarstw rolnych i ich większe urynkowienie, związane jest ze zmniejszeniem liczby podmiotów. Proces ten wiąże
się ściśle ze zmianami w poziomie zatrudnienia i ogólnym wzrostem gospodarczym. Zmiany w tym
zakresie stanowią podstawowy warunek korzystnej sytuacji ekonomicznej w sektorze oraz wzrostu
konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym [Baer-Nawrocka i Poczta 2014, 114].
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roku funkcjonowało ok. 1 miliona 391 tysięcy100 gospodarstw, co oznacza spadek o ok. 22% w ciągu 9 lat (tabela 1).
Tabela 1
Wybrane cechy charakteryzujące polskie rolnictwo w latach 2005-2013
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Odsetek pracujących
w rolnictwie, leśnictwie,
łowiectwie i rybactwie

15,5

15,7

15,2

14,5

14,6

15,6

15,4

15,5

15,6

Pracujący w rolnictwie
w tys. osób
Użytki rolne w mln ha
Liczba indywidualnych
gospodarstw rolnych
powyżej 1 ha UR w tys. szt.

2 082,2 2 092,9 2 079,5 2 074,1 2 070,6 2 326,2 2 325,1 2 325,7 2 326,7
15,9

16,0

16,2

16,2

16,1

14,9

15,1

15,0

14,6

1 782,3 1 806,4 1 804,1 1 806,5 1 765,9 1 480,2 1 614,9 1 452,9 1 391,1

Produkcja globalna rolnictwa 63 337
w mln zł

65 083

81 531

82 846

79 908

84 484 100 674 103 114 107 811

Wartość dodana brutto
w rolnictwie w mln zł

22 321

22 654

29 166

26 945

27 672

31 177

41 702

40 722

46 776

Nożyce cen produktówa)
(rok poprzedni = 100)

96,0

102,0

107,7

91,0

96,0

110,1

108,3

98,3

99,1

Nożyce cen produktówa)
(2005 = 100)

100,0

102,0

109,9

100,0

96,0

105,7

114,9

112,6

111,6

Nożyce cen produktówa)
(1995 = 100)

67,4

68,7

74,0

67,3

64,6

71,1

77,0

75,7

75,2

Wydatki budżetu państwa
ogółem w mln zł, w tym na:

208 133 222 703 252 324 277 893 298 028 294 894 302 682 318 002 321 345

– rolnictwo i łowiectwo
w mln zł

6 220

6 553

13 267

17 779

15 986

10 279

10 827

10 438

10 014

– rolnictwo i łowiectwo
w%

2,99

2,94

5,26

6,40

5,36

3,49

3,58

3,28

3,12

a)

Wskaźnik relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa
indywidualne w rolnictwie.

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa, (2007), GUS, Warszawa, 172-173; (2009), 37, 41, 91, 114, 135, 214; (2010),
114, 219; (2012), 105, 148, 171, 250; (2013), 103; (2014) 36-37, 40-41, 113, 149, 174,
254; Rolnictwo… (2007) GUS, Warszawa, 135; (2008), 137; (2009), 137; (2010), 140;
(2012), 148; (2013), 149; (2014), 154.

W tym samym czasie produkcja globalna polskiego rolnictwa wzrosła z 63 miliardów 337 milionów zł w 2005 roku do 107 miliardów 811 milionów zł
w 2013 roku, a wartość dodana brutto w rolnictwie zwiększyła się z 22 miliardów
321 milionów zł do 46 miliardów 776 milionów zł (tabela 1). Dla produkcji globalnej był to wzrost o ponad połowę, a dla wartości dodanej brutto powiększenie
było ponad dwukrotne w ciągu 9 analizowanych lat.
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Co ciekawe, przez większość badanego okresu wskaźnik relacji cen („nożyce
cen” – rok poprzedni = 100) kształtował się niekorzystnie2. W 2013 roku obniżył
się do poziomu 99,1. Podobnie jak w latach: 2005, 2008-2009, oraz 2012 był niekorzystny dla rolnictwa. Gdy przeliczy się nożyce cen w stosunku do 2005 roku,
to tylko w 2009 roku spadł on poniżej 100. Jednakże rozpatrując go w stosunku
do 1995 roku – który był wyjątkowo korzystny w rolnictwie, zawierał się w analizowanym okresie między 67,4 a 75,2 (tabela 1). Pogarszanie się tego indeksu
oznacza spadek siły nabywczej rolników, co oznacza, że w badanych latach nie
powiększyli swej siły nabywczej w stosunku do 1995 roku. Taka sytuacja może
wpływać na podejmowane przez rolników działania mające na celu ograniczenie
produkcji, co z kolei oznaczać może spadek dochodów rolników. Nieuniknione
jest więc wsparcie rolnictwa z budżetu państwa. Wydatki budżetowe ogółem i wydatki na rolnictwo i gospodarkę żywnościową w Polsce w latach 2005-2013 zwiększały się (tabela 1). W 2005 roku wydatki na rolnictwo i gospodarkę żywnościową
wynosiły 6 miliardów 220 milionów zł, a w 2013 aż 10 miliardów 14 milionów zł.
Natomiast ich udział w wydatkach budżetowych był zmienny w badanym okresie. Najniższy (poniżej 3,5%) miał miejsce w latach 2005-2006, 2010 i 2012-2013,
a najwyższy (powyżej 5%) wystąpił w latach 2007-2009 (tabela 1)3.

4. Znaczenie rolnictwa w poszczególnych krajach UE
Drugi etap badań stanowiło określenie znaczenia rolnictwa w gospodarce poszczególnych krajów UE. Dane do badań zaczerpnięto z Raportów Komisji Europejskiej [Agriculture in the European… 2006; 2007; 2013] i dotyczyły lat: 2005
i 20124. Udział sektora rolnictwa w krajach UE w tworzeniu PKB wynosił przeciętnie ok. 1,2% w 2012 roku, a Unia Europejska od lat jest eksporterem netto
produktów rolnych. Polska, obok Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Rumunii i Węgier, znajduje się w gronie państw o udziale rolnictwa w PKB przekraczającym 2%5. Według danych dla 2012 roku, udział importu produktów rolnych
2 Warto tu odwołać się do wyników J. Wilkina [2014, 12], który zwraca uwagę na fakt, że od
pierwszych lat transformacji systemowej (1990, 1991) rolnictwo i ludność wiejska ponoszą szczególnie duże koszty i ciężary tego procesu.
3 Po roku 2009 sytuacja uległa zmianie, ale głównie z rachunkowego punktu widzenia –nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu budżetu rolnego, gdyż Bank Gospodarstwa Krajowego przejął obsługę utworzonego 1.01.2010 roku budżetu Środków Europejskich [Czyżewski i Matuszczak 2012,
9; 2014, 38-39].
4 Badanie wykonywano w styczniu 2016 roku i na ten czas były to najbardziej aktualne dane
Komisji Europejskiej.
5 Obniżanie się udziału rolnictwa w PKB jest zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarek
wysokorozwiniętych [MRiRW 2014, 2].
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w imporcie ogółem wyższy niż 10% miały: Cypr, Dania, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Portugalia i Słowenia (tabela 2). W tym samym roku ponad
10% udziału eksportu produktów rolnych w eksporcie ogółem odnotowały takie kraje, jak: Bułgaria, Cypr, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Francja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska i Węgry (tabela 2). Można też zauważyć, że w polskich
gospodarstwach domowych na żywność, napoje i tytoń wydaje się ponad 20%
wydatków ogółem – tak, jak i w gospodarstwach: czeskich, estońskich, greckich,
litewskich6, łotewskich, słowackich, słoweńskich i węgierskich (tabela 2). Dzieje
się tak dlatego, że w tych państwach zarobki są relatywnie niższe.
Tabela 2
Wybrane dane o rolnictwie według krajów UE dla roku 2005 i 2012 (%)
Udział rolnictwa
w Produkcie
Krajowym
Brutto

Udział importu
produktów
rolnych
w imporcie
ogółem

Udział exportu
produktów
rolnych
w exporcie
ogółem

2005

2012

2005

2005

UEb)

1,3

1,2

6,0

5,7

BE

0,8

0,6

7,1

8,8

BG

b.d.

4,2

b.d.

CZ

1,0

0,9

4,3

DK

1,2

1,5

DE

0,6

0,6

EE

1,9

Kraje

Udział wydatków na konsumpcję
żywności, napojów i tytoniu
w wydatkach ogółem
na konsumpcję w gospodarstwach
domowych

2012

2005

2011a)

6,1

6,8

15,8

16,5

4,9

9,7

17,1

16,9

9,4

b.d.

16,6

b.d.

26,6

6,3

3,9

4,8

23,5

23,9

7,8

12,8

19,7

19,2

15,7

14,9

4,7

8,3

2,4

6,0

14,3

14,7

2,1

5,1

9,3

4,4

8,1

26,3

28,3

2012

%

IE

1,3

1,1

3,5

14,3

11,6

16,5

13,4

15,8

EL

4,7

2,8

6,2

11,9

19,9

17,0

19,6c)

20,6

ES

2,8

2,1

8,0

9,8

9,6

15,0

16,9

16,9

FR

1,3

1,6

4,7

8,4

8,3

13,5

16,5

16,6

IT

1,9

1,6

6,1

9,6

5,3

8,2

17,1

17,0

CY

2,5

1,9

9,4

16,7

20,1

16,9

20,2

17,3

LV

2,2

1,4

6,5

14,3

9,5

18,9

28,6

27,3

LT

2,9

3,5

4,1

12,3

9,2

17,4

35,1

b.d.

LU

0,3

0,3

1,3

9,0

1,1

6,7

19,0

16,9

HU

2,7

2,7

2,5

6,3

10,7

10,3

23,5

24,7

MT

1,3

0,8

6,5

9,4

5,4

3,7

19,4

18,2

6 Prawdopodobnie, gdyż nie ma danych, ani dla roku 2010, ani 2011, a stan na 2009 rok wynosi
32,5% [Agriculture in the European… 2011, 50].
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Kraje

Udział rolnictwa
w Produkcie
Krajowym
Brutto

Udział importu
produktów
rolnych
w imporcie
ogółem

Udział exportu
produktów
rolnych
w exporcie
ogółem

2005

2005

2005

2012

2012

Udział wydatków na konsumpcję
żywności, napojów i tytoniu
w wydatkach ogółem
na konsumpcję w gospodarstwach
domowych

2012

2005

2011a)

%

NL

1,7

1,4

8,8

11,0

14,7

15,1

13,4

14,8

AT

1,0

1,0

4,5

7,9

4,6

7,8

13,4

13,4

PL

2,5

2,4

6,3

8,3

11,8

11,6

25,2

25,3

PT

1,7

1,3

11,9

13,4

9,1

9,9

b.d.

20,3

RO

b.d.

4,7

b.d.

8,9

b.d.

9,3

b.d.

b.d.

SI

1,8

1,1

7,6

10,1

5,8

6,8

18,8

20,4

SK

1,2

0,8

2,8

7,1

2,9

6,1

23,5

22,3

FI

0,9

0,9

2,4

7,9

2,8

4,2

17,8

17,2

SE

0,4

0,5

4,1

7,8

3,0

3,7

15,8

15,6

UK

0,4

0,5

6,0

8,8

4,8

6,2

12,9c)

12,7

a) brak danych dla roku 2012, zastąpiono danymi dla roku 2011.
b) w 2005 roku UE-25, w 2011 i w 2012 UE-27.
c) brak danych dla roku 2005, zastąpiono danymi dla roku 2004.
BE – Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, EE – Estonia, IE – Irlandia, EL – Grecja, ES
– Hiszpania, FR – Francja, IT – Włochy, CY – Cypr, LV – Łotwa, LT – Litwa, LU – Luksemburg, HU – Węgry, MT –
Malta, NL – Holandia, AT – Austria, PL – Polska, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SI – Słowenia, SK – Słowacja, FI
– Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Agriculture in the European… 2006;
2007; 2013, 51.

Obserwując dynamikę dochodu rolniczego w przeliczeniu na jednostkę nakładu pracy AWU7, można stwierdzić, że w 2013 roku w porównaniu do roku
2005, wzrost tego wskaźnika o ok. 70% wystąpił w Czechach, Danii, Estonii, na
Litwie, w Polsce, na Słowacji i Węgrzech (tabela 3). Natomiast zmniejszył się lub
nie zmienił (gdy wzrost był mniejszy niż 1,5%) w Chorwacji, na Cyprze, w Irlandii, Luksemburgu, na Malcie, w Słowenii i we Włoszech (tabela 3).

7 AWU - jednostka przeliczeniowa nakładu pracy w osobach pełnozatrudnionych = 2 120
godz./rok [Wyniki Standardowe… 2014, 16].
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Dynamika dochodu rolniczego na roczną jednostkę pracy
AWU (2005=100)

Tabela 3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-28

100,0

104,2

115,7

112,5

102,3

120,6

130,6

130,8

129,2

BE

100,0

123,1

132,5

106,8

137,9

172,4

107,1

126,1

127,2

BG

100,0

96,9

98,8

159,2

111,4

121,9

130,0

142,3

142,0

CZ

100,0

105,2

109,4

129,3

105,9

125,0

170,1

169,0

172,2

DK

100,0

112,8

113,9

65,2

66,6

116,1

127,2

169,6

177,2

DE

100,0

108,8

135,1

143,6

105,0

118,6

129,8

140,8

126,7

EE

100,0

100,0

140,1

109,8

92,5

154,1

190,8

213,1

176,5

IE

100,0

81,9

90,7

83,8

63,9

70,5

88,4

82,4

83,4

EL

100,0

95,9

103,9

104,7

123,6

115,4

111,5

112,8

107,5

ES

100,0

95,5

107,4

91,1

91,6

101,4

99,3

101,8

112,0

FR

100,0

111,9

122,6

107,1

89,4

122,5

132,3

136,8

114,3

HR

100,0

116,2

120,3

138,2

131,9

120,8

115,0

97,9

82,0

IT

100,0

97,4

96,7

97,9

93,4

82,1

96,9

92,6

100,9

CY

100,0

90,0

90,1

85,7

89,8

91,8

68,3

94,6

101,3

LV

100,0

130,0

135,9

114,8

102,5

131,9

135,6

152,8

142,3

LT

100,0

88,9

133,2

123,4

105,9

120,2

153,4

191,6

179,5

LU

100,0

105,3

134,0

97,8

63,7

61,7

76,1

87,8

90,0

HU

100,0

107,3

115,8

152,6

103,7

122,4

181,4

168,5

175,4

MT

100,0

97,8

95,2

88,6

98,8

93,2

79,2

76,9

82,1

NL

100,0

123,0

121,7

104,5

84,0

110,4

100,2

108,4

120,7

AT

100,0

112,9

128,0

126,8

97,4

114,8

134,6

124,6

113,6

PL

100,0

110,7

136,2

118,9

133,9

153,3

182,0

169,4

169,1

PT

100,0

98,2

95,9

100,8

91,3

103,9

92,8

102,0

106,6

RO

100,0

99,3

76,8

114,4

97,1

122,2

157,5

123,0

135,7

SI

100,0

97,4

109,5

97,2

92,4

100,4

112,7

95,2

94,2

SK

100,0

122,1

128,9

143,5

110,5

168,5

200,0

225,3

217,3

FI

100,0

98,1

111,6

94,8

112,2

122,0

129,7

129,4

126,6

SE

100,0

111,2

135,4

122,5

98,2

130,3

138,0

143,3

144,6

UK

100,0

104,1

110,8

139,0

140,5

135,4

152,4

138,8

146,5

BE – Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, EE – Estonia, IE – Irlandia, EL – Grecja, ES
– Hiszpania, FR – Francja, HR – Chorwacja, IT – Włochy, CY – Cypr, LV – Łotwa, LT – Litwa, LU – Luksemburg,
HU – Węgry, MT – Malta, NL – Holandia, AT – Austria, PL – Polska, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SI – Słowenia,
SK – Słowacja, FI – Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Agriculture in the European… 2013, 28.
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5. Rankingi gospodarstw w UE
Należy pamiętać, że sytuację dochodową rolników determinują nie tylko przychody osiągane z produkcji rolniczej, ale też koszty produkcji, dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia możliwe do uzyskania w związku z użytkowaniem
gospodarstwa rolnego [Zróżnicowanie przestrzenne… 2014, 421]. Dlatego, aby
określić pozycję polskich gospodarstw rolnych w UE, zbadano wartość ich produkcji, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego i jego wielkość bez subwencji
(rysunek 1-38). Zestawiono te wielkości w roku 2005 i 2013, korzystając z danych
FADN [2016].
Dane FADN [2016] są reprezentatywne dla 5 013 500 gospodarstw towarowych z 28 krajów Unii Europejskiej w 2013 roku, przy czym dla Polski jest to aż
720 630 gospodarstw. W 2005 roku próba reprezentowała 4 044 320 gospodarstw
z UE-25, w tym z Polski – 733 220 [FADN 2016]9.
Sporządzając ranking gospodarstw rolnych według wartości produkcji ogółem z gospodarstwa rolnego, zauważyć można, że w krajach UE-28 w 2013 roku
średnio wynosiła ona 70 346 euro/1 gospodarstwo i była o prawie 10 000 euro
wyższa niż w 2005 roku (rysunek 1). W badanych latach najwyższą produkcję
uzyskiwały gospodarstwa ze Słowacji, Holandii, Danii i Czech (powyżej 340 000
euro w 2013 roku oraz powyżej 230 000 euro w 2005 roku). Natomiast Polska znalazła się w obu zestawieniach na miejscu 23-cim z wynikami: 31 390 euro w 2013
i 20 356 euro w 2005 (rysunek 1).
Z klasyfikacji gospodarstw według średniego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wynika, że średni jego poziom w UE-28 w 2013 roku wynosił 17 903
euro/1 gospodarstwo, a w 2005 roku 17 872 euro (rysunek 2). Najwyższe wyniki w
badanych latach (dochód od ok. 30 000 euro) uzyskały gospodarstwa z: Holandii,
Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Luksemburga i Francji oraz z Danii i Czech.
Dwa ostatnie kraje awansowały do tej grupy w 2013 roku. Natomiast przeciętny
wynik Polski wyniósł w 2013 roku 9835 euro (23 miejsce na 28), a w 2005 roku
5 830 euro (22 miejsce na 25) (rysunek 2).

8 Skróty dla krajów jak pod tabelami 2-3.
9 Warto pamiętać, że gospodarstwa będące w polu obserwacji systemu FADN wytwarzają po-

nad 90 % wartości produkcji towarowej [FADN 2016].
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Rysunek 1
Ranking gospodarstw rolnych według wartości produkcji i kraju UE
w 2005 i w 2013 roku (euro/1 gospodarstwo rolne)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN [2016].
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Rysunek 2
Ranking gospodarstw rolnych według wartości dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego oraz kraju UE w 2005 i w 2013 roku
(euro/1 gospodarstwo rolne)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN [2016].
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Inne wyniki daje klasyfikacja według wartości dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego po odjęciu od niego otrzymywanej subwencji. Tak liczony, najwyższy dochód w 2013 roku i w 2005 osiągnęły gospodarstwa z Holandii i Belgii
(powyżej 32 000 euro w 2013 i powyżej 27 000 euro w 2005), przy średniej unijnej
wynoszącej dla tych lat odpowiednio: 6802 euro i 6604 euro (rysunek 3). Polska
znalazła się w 2013 roku na pozycji 15-tej z wynikiem 3851 euro, a w 2005 na 9-tej
z wynikiem 3491 euro. Warto zwrócić uwagę na takie kraje jak: Słowacja, Czechy,
Finlandia, Szwecja i Słowenia, które w badanych latach miały ujemny dochód bez
subwencji. W 2013 do nich dołączyły: Bułgaria, Łotwa i Estonia w miejsce Węgier,
Wielkiej Brytanii i Danii z 2005 roku (rysunek 3).
Rysunek 3
Rankingi gospodarstw rolnych według wartości dochodu z rodzinnego
gospodarstwa rolnego bez subwencji i kraju UE w 2005 i w 2013 roku
(euro/1 gospodarstwo rolne)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN [2016].

6. Podsumowanie
W konkluzji należy stwierdzić, że polskie rolnictwo zajmuje ważne miejsce
w polskiej i unijnej gospodarce. Co roku zwiększają się środki kierowane do tego
sektora, powiększa się w nim dochód. Badania wykazały, że średnie wyniki produkcyjno-dochodowe polskich gospodarstw rolnych poprawiły się w 2013 roku
w stosunku do 2005. Niestety nadal otwieramy 3-cią 10-tkę wśród krajów UE.
Warto więc zauważyć na koniec, że w budżecie UE na lata 2014-2020 Polska na
realizację Wspólnej Polityki Rolnej otrzyma 32,1 mld euro, czyli o ok. 12% więcej,
niż otrzymała w latach 2007-2013. Daje to realną szansę na kontynuację rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce [MRiRW 2014, 20].
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Celem artykułu było przedstawienie pozycji polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej na podstawie produkcji i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w latach
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1. Wstęp
Znaczenie konkurencyjności rośnie w odniesieniu do wszystkich sektorów gospodarki, dotyczy to zatem również rolnictwa [Domańska, Nowak 2014, 29].
W rolnictwie bowiem, podobnie jak w całej gospodarce, przesłanką osiągnięcia
lepszych szans na rozwój w warunkach zmagań z innymi uczestnikami procesu
rynkowego jest wygrana w rywalizacji konkurencyjnej [Strojny 2012, 10]. Oceniając konkurencyjność poszczególnych podmiotów sektora rolnego w krajach
członkowskich Unii Europejskiej, należy zwrócić uwagę na specyficzne uwarunkowania jego rozwoju. Wyniki badań wielu autorów wskazują na znaczne zróżnicowanie poziomu rozwoju poszczególnych krajów członkowskich, w tym także
poziomu rozwoju rolnictwa [Serrão 2003, 14-20; Poczta i Fabisiak 2007, 110-117].
Różnice te dotyczą m.in. gospodarczego znaczenia rolnictwa, uwarunkowań
przyrodniczych, liczby i struktury gospodarstw rolnych, posiadanego potencjału
produkcyjnego, jak również efektywności jego wykorzystania.
Badanie konkurencyjności gospodarstw rolnych jest istotne zwłaszcza w warunkach dużej zmienności otoczenia, z jakimi mamy do czynienia w dobie globalizacji i w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pozwala to bowiem
na wytyczanie kierunków rozwoju i poszukiwanie właściwych instrumentów
osiągania przewagi w stosunku do innych podmiotów.
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2. Konkurencyjność gospodarstw rolnych – ujęcie teoretyczne
Konkurencyjność jest cechą, którą można przypisać podmiotom/bytom prawie
wszystkich poziomów analizy w ekonomii [Gorynia, Jankowska 2008, 51]. Skutkuje to jednocześnie tym, że nie ma jednomyślności co do definiowania tego zjawiska, nie ma także uniwersalnej metody jego badania i oceny. Bogactwo definicji
tego pojęcia wynika także z faktu, że wywodzi się ono co najmniej z trzech nurtów
teorii ekonomii: teorii handlu międzynarodowego, teorii wzrostu gospodarczego
oraz mikroekonomii [Strojny 2010, 22]. W pierwszym ujęciu, konkurencyjność
rozpatrywana jest jako źródło osiągania korzyści z handlu przez poszczególne
narody. Teoria wzrostu gospodarczego odwołuje się do konkurencyjności przez
pryzmat zasobów czynników produkcji, efektywności ich wykorzystania, tempa i kierunku zmian strukturalnych oraz efektywności gospodarowania [Poczta,
Siemiński 2010]. Konkurencyjność na poziomie mikro dotyczy natomiast przedsiębiorstw, w przypadku sektora rolnego obejmuje gospodarstwa rolne. W ujęciu
mikroekonomicznym jest to zdolność do uzyskiwania przez przedsiębiorstwo
określonych rezultatów w zestawieniu z innymi podmiotami gospodarczymi
[Sipa 2007, 301]. Tóth [2012, 4] uznaje za konkurencyjne te gospodarstwa rolne,
które są w stanie generować zyski powyżej społecznie akceptowanego poziomu,
działając na wolnym, otwartym i konkurencyjnym rynku. Zróżnicowana struktura gospodarstw rolnych, zarówno pod względem posiadanego potencjału produkcyjnego, jak i rozmiarów oraz struktury produkcji, utrudnia prowadzenie analiz
i dokonywanie uogólnień na tym poziomie. Najbardziej właściwym punktem
odniesienia (cechą relatywną) wydają się być wybrane średnie cechy porównawcze dla całej zbiorowości gospodarstw rolnych w badanym kraju lub w innych
krajach [Nosecka i in. 2011, 18]. Warto jednocześnie podkreślić, że przedsiębiorstwa rolnicze z różnych krajów nie konkurują między sobą bezpośrednio, lecz
pośrednio [Ziętara 2014, 5]. Z konkurencyjnością mamy bowiem do czynienia
również wówczas, gdy poszczególne podmioty nie są stroną na rynku rolnym, ale
ich koszty produkcji mają zasadniczy wpływ na zdolność konkurencyjną produktów finalnych [Woś 2003].
O konkurencyjności mikroekonomicznej decyduje jakość posiadanych przez
przedsiębiorstwo zasobów oraz umiejętności zarządzających, dotyczące wykorzystania tych zasobów dla poprawy konkurencyjności podmiotu [Frączek 2009,
11]. Różnorodność czynników kształtujących konkurencyjność gospodarstw rolnych pozwala je sklasyfikować w grupę czynników zewnętrznych i wewnętrznych
względem badanego podmiotu. Podejście takie proponują m.in. Dobiegała-Korona i Kasiewicz [2000, 89], według których konkurencyjność przedsiębiorstwa na
rynku jest efektem synergicznego oddziaływania wielu czynników wewnętrznych,
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tkwiących w przedsiębiorstwie oraz mechanizmów i uwarunkowań zewnętrznych istniejących w otoczeniu. Cybulak i in. [2008, 9] są zdania, że zdolność
konkurencyjna rolnictwa i jego podmiotów kształtowane są w większym stopniu
przez zasoby wewnętrzne (np. stosowane technologie produkcji, zasoby czynników produkcji), niż przez rynek. Nie należy jednak tylko im przypisywać roli kreatora przewagi konkurencyjnej, bowiem ich wykorzystanie zależy w znacznym
stopniu od czynników zewnętrznych, które określają arenę konkurowania i jej
przebieg. Ponadto specyfika sektora rolnego wyraża się w ograniczonym instrumentarium konkurowania podmiotów tego sektora, a także w gorszej ich kondycji ekonomicznej w stosunku do podmiotów sektorów pozarolniczych. Sytuacja
ta w większym stopniu uzależnia kształtowanie ich pozycji konkurencyjnej od
uwarunkowań zewnętrznych.
Z uwagi na to, że pojęcie konkurencyjności odnosi się do różnych obiektów,
podmiotów i grup, wyodrębnia się określone poziomy jej analizy. Badania konkurencyjności mogą dotyczyć nie tylko omówionego wyżej poziomu mikro, ale
również mogą być prowadzone na poziomie mega-, makro- oraz mezo. Złożoność
omawianego zjawiska i jego zależność od wielu uwarunkowań, zarówno o charakterze egzogenicznym, jak i endogenicznym, sprawiają ponadto, że do jego oceny
stosuje się wiele zróżnicowanych kryteriów. Według Komisji Europejskiej najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem konkurencyjności w długim okresie jest produktywność [European Commission 2009]. Również Poczta i Siemiński [2010,
25] podkreślają, że centralne znaczenie w ocenie konkurencyjności w aspekcie
mikroekonomii ma efektywność ekonomiczna. Latruffe [2010, 7-30] z kolei dzieli
miary konkurencyjności rolnictwa na te, które związane są z zarządzaniem strategicznym (np. koszty produkcji, rentowność, produktywność) oraz na wskaźniki
konkurencyjności w zakresie handlu. Konkurencyjność można oceniać także na
podstawie działań lub skutków, według tego kryterium wyróżnia się konkurencyjność czynnikową (określaną potencjałem do konkurowania) oraz wynikową (wyrażaną miejscem w rywalizacji gospodarczej) [Jóźwiak (red.) 2012, 18]. Pierwsza
z nich eksponuje to, co określa zdolności firm do działań tworzących podstawy
ich skutecznego konkurowania, natomiast konkurencyjność wynikowa określa
wyniki konkurowania [Stankiewicz 2005, 39-45]. Do celów niniejszego opracowania wykorzystano takie właśnie podejście, ograniczając się jedynie do oceny
konkurencyjności gospodarstw rolnych w aspekcie wynikowym.
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3. Metodyka
Celem opracowania jest ocena konkurencyjności wynikowej gospodarstw rolnych w Polsce w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Badania
przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bazy danych unijnego systemu rachunkowości gospodarstw rolnych - FADN (Farm Accountancy Data Network). Jest to baza danych, w której dane zbierane są według jednolitych zasad,
a gospodarstwa tworzą statystycznie reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze UE. Analizę przeprowadzono dla
materiałów empirycznych dotyczących 27 krajów członkowskich UE oraz dla lat
2009-2013. Z badań wyłączono Chorwację ze względu na to, że kraj ten przyłączył
się do Unii Europejskiej w 2013 roku i w bazie danych unijnego FADN niedostępne są dane dotyczące lat wcześniejszych.
Na podstawie danych rachunkowych dokonano oceny konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce i w pozostałych krajach UE w zakresie osiąganych
przez nie wyników ekonomicznych. W tabeli 1. przedstawiono wykaz wskaźników charakteryzujących konkurencyjność wynikową, które uwzględniono w badaniach.
Tabela 1
Wskaźniki oceny konkurencyjności wynikowej gospodarstw rolnych
Wskaźniki oceny konkurencyjności wynikowej
Wskaźnik opłacalności = [produkcja / koszty ogółem] x 100
Wskaźnik dochodowości pracy żywej = [dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego/ AWU*]

Jednostka miary
%
euro/AWU

Wskaźnik dochodowości produkcji = [dochód z gospodarstwa rolnego /
produkcja] x 100

%

Wskaźnik dochodowości aktywów trwałych = [dochód z gospodarstwa
rolnego / aktywa trwałe] x 100

%

Wskaźnik produktywności ziemi [produkcja/UR]

euro/ha

Wskaźnik produktywności pracy [produkcja/AWU*]

euro/AWU

Wskaźnik produktywności potencjalnej kapitału [produkcja/aktywa trwałe]

euro/1 euro

Wskaźnik produktywności bieżącej kapitału [produkcja/zużycie pośrednie]

euro/1 euro

*AWU (Annual Work Unit) – osoba pełnozatrudniona
Źródło: Opracowanie własne na podstawie L. Goraj, S. Mańko, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2009, s. 182 – 190.
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4. Konkurencyjność wynikowa gospodarstw rolnych w oparciu o dane
FADN
Konkurencyjność oceniana przez pryzmat osiąganych wyników może dotyczyć w przypadku gospodarstw rolnych opłacalności produkcji, dochodowości,
czy też efektywności wykorzystania czynników produkcji. W tabeli 2. przedstawiono wskaźnik przeciętnej opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych
w latach 2009-2013, a także wskaźniki dochodowości pracy żywej, produkcji i aktywów trwałych. Pierwszy z wymienionych wskaźników wahał się w badanym
okresie od 72,16% na Słowacji do 147,72% we Włoszech. W Polsce opłacalność
produkcji kształtowała się na poziomie 117,53% i była o ponad 10 punktów procentowych wyższa, niż przeciętnie w UE. Można to tłumaczyć niższymi kosztami
produkcji, które w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wynosiły w Polsce w badanym okresie 1275,3 euro i były o 29,2% niższe, niż przeciętnie w Unii Europejskiej (1799,4 euro/ha). Nieopłacalna produkcja (wskaźnik poniżej 100%) charakteryzowała gospodarstwa rolne w takich krajach, jak: Dania, Estonia, Finlandia,
Estonia, Luksemburg, Łotwa, Republika Czech, Słowacja, Słowenia oraz Szwecja.
Dochodowość określa stosunek osiągniętego w gospodarstwie dochodu do zaangażowanych nakładów, wartości produkcji lub sprzedaży [Nowak, Domańska
2014, 64-73]. Dochodowość pracy żywej wyrażona wartością dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną (AWU)
wykazywała silne zróżnicowanie w obrębie Unii Europejskiej. Wskaźnik ten wahał się w latach 2009-2013 od -1924,30 euro/AWU na Słowacji do 26 640,04 euro/
ha w Belgii. W Polsce 1 osoba pełnozatrudniona osiągała przeciętnie w ciągu roku
dochód w wysokości 5593,80 euro, był on więc niemal 5-krotnie niższy od tego,
jaki generowali producenci rolni w Belgii. Wysoki poziom dochodowości pracy obserwowano ponadto w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Holandii, Francji
i Austrii (wskaźnik wyższy od 18 000 euro/AWU). Można obserwować wyraźne dysproporcje w poziomie dochodowości pracy żywej pomiędzy krajami tzw.
„starej Unii” a krajami, które przystąpiły do Wspólnoty znacznie później. W żadnym z krajów, które rozszerzyły UE w 2004 roku lub później wskaźnik dochodowości pracy nie przekraczał 10 000 euro/AWU, przy średniej unijnej wynoszącej
11 788,69 euro/AWU. Na podobne tendencje wśród krajów UE wskazują wyniki
badań Nowak i Domańskiej [2014, 64-73] dla lat 2004 i 2011.
Konkurencyjność gospodarstw rolnych w zakresie dochodowości produkcji i dochodowości aktywów trwałych również silnie różnicowała kraje unijne.
W Polsce dochodowość produkcji była wyższa, niż średnio w 27 krajach Wspólnoty, natomiast dochodowość aktywów osiągała 7,21% i była nieznacznie niższa,
niż średnio w UE.
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Tabela 2
Wskaźniki opłacalności i dochodowości gospodarstw rolnych w krajach
Unii Europejskiej w latach 2009-2013 (średnia z 5 lat)
Wskaźniki opłacalności i dochodowości
Wskaźnik
opłacalności
[%]

Wskaźnik
dochodowości pracy żywej
[euro/AWU]

Wskaźnik
dochodowości produkcji
[%]

Wskaźnik
dochodowości
aktywów trwałych
[%]

Austria

109,75

18 040,14

37,79

7,68

Belgia

115,59

26 640,04

23,57

10,24

Bułgaria

101,81

3 019,98

21,88

12,29

Cypr

116,97

7 468,19

28,06

6,10

Dania

97,75

13 097,02

5,48

1,04

Estonia

91,40

8 939,15

20,33

11,00

Finlandia

75,05

15 481,41

22,23

5,97

Francja

104,29

18 451,57

20,45

15,13

Grecja

133,46

10 300,00

53,84

12,41

Hiszpania

129,81

15 431,28

43,87

10,19

Holandia

108,72

18 699,78

11,44

2,70

Irlandia

101,60

17 651,90

38,18

2,57

Litwa

Kraj

109,72

8 394,20

41,19

20,08

Luksemburg

89,31

21 642,09

21,90

4,09

Łotwa

92,22

5 254,98

22,75

13,11

Malta

116,02

6 303,21

25,13

5,09

Niemcy

102,01

17 530,26

16,90

5,62

Polska

117,53

5 593,80

34,13

7,21

Portugalia

123,71

7 918,39

44,87

15,50

Rep. Czech

86,34

5 773,74

12,65

5,91

Rumunia

140,51

3 849,27

41,90

18,41

Słowacja

72,16

-1 924,30

-5,58

-5,75

Słowenia

94,03

4 150,45

25,36

3,56

Szwecja

87,72

10 095,79

8,59

2,30

Węgry

100,87

9 552,46

24,35

15,58

W. Brytania

103,17

23 391,40

21,46

3,67

Włochy

147,72

17 548,51

42,46

7,75

UE-27

106,27

11 788,69

26,12

8,13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN UE
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Ocenę zakresu wykorzystania zasobów czynników produkcji w gospodarstwach rolnych umożliwiają wskaźniki produktywności. Można je obliczać jako
produktywność cząstkową dotyczącą jednego czynnika lub jako produktywność
całkowitą (wieloczynnikową). Poprawa efektywności produkcji powinna być
rozpatrywana jako kluczowy element trwałego wzrostu dochodów. Może ona
być wynikiem zarówno doskonalenia technik produkcji, jak też wdrażania nowych technologii [Alińska i in. 2008, 21]. Druga z wymienionych determinant
stanowi według Mallawaarachchi i in. [2009, 5] główną siłą napędową wzrostu
produktywności. W tabeli 3. przedstawiono cząstkowe wskaźniki produktywności ziemi, pracy i kapitału w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle pozostałych
krajów UE. Produktywność czynnika ziemi w Polsce wynosiła w latach 2009-2013
nieco poniżej 1500 euro/ha, co wskazuje na słabą pozycję konkurencyjną polskich
gospodarstw rolnych w tym zakresie. Wynika ona z faktu, że wskaźnik ten osiągał
zaledwie 54,5% średniej produktywności dla UE i niecałe 12% produktywności
ziemi, jaką osiągnęli producenci w Holandii - kraju, gdzie obok Malty produktywność ziemi była najwyższa. Słabą pozycję konkurencyjną pod względem efektywności wykorzystania tego czynnika produkcji osiągnęły oprócz Polski pozostałe
nowe kraje członkowskie (poza Cyprem), a także takie kraje, jak: Wielka Brytania,
Portugalia, Irlandia i Hiszpania.
Produktywność pracy mierzona wartością produkcji w przeliczeniu na 1 osobę pełnozatrudnioną wykazywała silne zróżnicowanie w obrębie krajów UE.
Najwyższą pozycję konkurencyjną w tym zakresie uzyskali w badanym okresie
rolnicy w Danii (397,2% poziomu UE-27) i Holandii (271,3% wskaźnika UE-27).
W Polsce wskaźnik ten wynosił 16 387,95 euro/AWU i był o 72,8% niższy, niż
średnio w Unii. Należy wiązać to z niekorzystną strukturą agrarną w Polsce, a także ze zbyt wysokim poziomem zatrudnienia w polskim rolnictwie.
Efektywność wykorzystania czynnika kapitału oceniono w oparciu o produktywność potencjalną odnoszącą się do aktywów trwałych oraz na podstawie
produktywności bieżącej, gdzie za kapitał przyjęto zużycie pośrednie. Wskaźnik
produktywności potencjalnej przyjmował wartości od 0,07 euro/1 euro w Irlandii
do 1,03 euro/1 euro na Słowacji. W Polsce potencjalna produktywność kapitału wynosiła 0,21 euro, co oznacza, że na 1 euro aktywów trwałych przypadało
21 euro wartości produkcji. Wskaźnik ten był prawie o 40% niższy, niż przeciętnie
w UE. Produktywność bieżąca kapitału wyznaczona wartością produkcji w przeliczeniu na 1 euro kosztów w postaci zużycia pośredniego, wynosiła w Polsce 1,37
euro i była nieco niższa, niż przeciętnie w UE (1,43 euro/1 euro). Najwyższa wartość produkcji z 1 euro zużycia pośredniego osiągana była w Finlandii (2,05 euro)
i w Luksemburgu (2,36 euro).
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Tabela 3
Wskaźniki produktywności czynników produkcji w gospodarstwach rolnych
w krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2013 (średnia z 5 lat)
Wskaźniki produktywności czynników produkcji
Produktywność
ziemi
[euro/ha]

Produktywność
pracy
[euro/AWU]

Produktywność
potencjalna kapitału
[euro/1 euro]

Produktywność
bieżąca kapitału
[euro/1 euro]

2 163,59

47 735,24

0,20

1,61

Belgia

4 931,68

113 014,26

0,43

1,65

Bułgaria

1 010,10

13 804,74

0,56

1,55

Kraj

Austria

Cypr

4 239,93

26 616,71

0,22

1,29

Dania

4 383,03

239 213,97

0,19

1,53

Estonia

732,92

43 979,43

0,54

1,47

Finlandia

1 661,42

69 628,88

0,27

2,05

Francja

2 129,66

90 245,39

0,74

1,78

Grecja

2 564,19

19 132,15

0,23

1,31

Hiszpania

1 314,56

35 172,60

0,23

1,60

Holandia

12 544,37

163 405,53

0,24

1,52

Irlandia

1 147,25

46 227,34

0,07

1,42

Litwa
Luksemburg

762,91

20 380,04

0,49

1,32

2 146,79

98 833,72

0,19

2,36

Łotwa

674,49

23 098,54

0,58

1,58

Malta

12 959,09

25 085,61

0,20

1,46

Niemcy

2 707,05

103 721,04

0,33

1,28

Polska

1 498,90

16 387,95

0,21

1,37

Portugalia

1 119,88

17 648,74

0,35

1,62

Rep. Czech

1 321,46

45 631,53

0,47

1,66

Rumunia

1 242,40

9 186,80

0,44

1,59

Słowacja

914,34

34 483,29

1,03

1,77

Słowenia

2 256,61

16 365,51

0,14

1,94

Szwecja

1 683,89

117 461,43

0,27

1,09

Węgry

1 302,07

39 222,11

0,64

1,23

W. Brytania

1 474,80

108 994,82

0,17

1,15

Włochy

3 321,72

41 325,90

0,18

1,37

UE-27

2 748,49

60 222,34

0,36

1,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN UE.
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5. Podsumowanie
W artykule dokonano oceny konkurencyjności wynikowej polskich towarowych
gospodarstw rolnych w relacji do gospodarstw z innych krajów Unii Europejskiej
w oparciu o wskaźniki opłacalności, dochodowości i produktywności. Wyniki badań wskazują, że w Polsce wartości większości przyjętych do analizy wskaźników
kształtują się na poziomie niższym, niż przeciętnie w 27 krajach UE. Dotyczy to
zwłaszcza produktywności pracy, osiągała ona w latach 2009-2013 jedynie 27,2%
średniego poziomu unijnego. Niższą efektywność wykorzystania tego czynnika
produkcji odnotowano w badanym okresie jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Słowenii. Przewagę w stosunku do średniej unijnej osiągają polskie gospodarstwa
rolne objęte systemem rachunkowości rolnej jedynie w zakresie opłacalności produkcji i dochodowości produkcji. Oznacza to relatywnie niską konkurencyjność
wynikową badanych podmiotów sektora rolnego w Polsce na rynku europejskim.
Według Zegara [2011, 9-35] czynnikami, które rozstrzygną o poziomie dochodów gospodarstw rolniczych w dłuższym okresie, są ich potencjał produkcyjny i sprawność gospodarowania. Ta ostatnia kształtowana jest z kolei nie tylko
przez ilość i jakość posiadanych zasobów, ale również przez relacje między nimi
[Pawlak 2013, 14]. Odwołując się do tych opinii należy sądzić, że przekształcenia
strukturalne, jakie dokonują się w polskim rolnictwie przyczynią się do poprawy
konkurencyjności gospodarstw rolnych i sektora rolnego. Przekształcenia te prowadzą bowiem do wzrostu potencjału produkcyjnego pojedynczych gospodarstw
w wyniku rosnącej powierzchni użytków rolnych, a także do poprawy relacji pomiędzy czynnikami produkcji, zwłaszcza na skutek malejącego poziomu zatrudnienia w rolnictwie.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania jest ocena konkurencyjności wynikowej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej w latach 2009-2013. Badania przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bazy danych
unijnego systemu rachunkowości gospodarstw rolnych - FADN (Farm Accountancy Data
Network). Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźników opłacalności, dochodowości i produktywności czynników produkcji. Wyniki badań wskazują na relatywnie
niską konkurencyjność wynikową badanych towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Wartości większości przyjętych do analizy wskaźników kształtują się na poziomie
niższym, niż przeciętnie w 27 krajach UE. Dotyczy to zwłaszcza produktywności pracy,
osiągała ona w latach 2009-2013 jedynie 27,2% średniego poziomu unijnego. Niższą efektywność wykorzystania tego czynnika produkcji odnotowano w badanym okresie tylko
w Bułgarii, Rumunii i na Słowenii. Przewagę w stosunku do średniej unijnej osiągają polskie gospodarstwa rolne objęte systemem rachunkowości rolnej jedynie w zakresie opłacalności i dochodowości produkcji.
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THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF THE FARMS IN POLAND COMPARING
TO OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES BASING UPON FADN DATA
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SUM M A RY

The aim of the study is to assess the competitive performance of farms in Poland
comparing to other European Union countries in 2009-2013. The study was conducted
basising upon the accounting data from commercial farms participating in the FADN
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(Farm Accountancy Data Network) in European Union. The analysis was based on selected indicators of profitability and productivity of production factors. The results indicate
a relatively low competitive performance of farms in Poland. The values of the majority
of analyzed indicators are at the lower level than the average in the 27 EU countries. This
applies especially to labour productivity, it reached in 2009-2013 only 27.2% of the average
EU level. Only Polish farms covered by the rural accounting system reach an advantage
in terms of the profitability index and production profitability ratio in relations to EU
average.
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1. Wstęp
Struktura zasiewów roślin uprawnych jak podaje Zegar [2013, 28] jest jednym
z elementów stopnia zrównoważenia gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego. Dla zachowania równowagi środowiska glebowego ważne jest także
stosowanie obornika, stanowiącego produkt uboczny produkcji zwierzęcej. Na
gruntach ornych cenna jest przede wszystkim uprawa gatunków pochodzących
z różnych grup roślin. Negatywne odziaływanie nadmiernego udziału roślin należących do jednej grupy botanicznej np. w przypadku zbóż można minimalizować
poprzez uprawę zróżnicowanej liczby gatunków w obrębie tej grupy lub uprawę
mieszanek. Zrównoważenie gospodarowania w przypadku produkcji roślinnej
w większym stopniu zapewnia ponadto uprawa roślin ozimych, które w okresie
jesienno-zimowym pokrywają glebę, chroniąc ją przed nadmierną utratą zdolności produkcyjnych.
W Polsce od wielu lat obserwuje się narastający problem nadmiernego udziału
zbóż w strukturze zasiewów, które przy pozostawieniu słomy na polu, z uwagi na
możliwość jej przyorania, należą do roślin o neutralnym wpływie na saldo bilansu
glebowej materii organicznej [Kuś, Kopiński 2012, 9]. Tak wysoki udział zbóż wynika z faktu, że są to rośliny o bardzo prostej technologii uprawy, nie wymagające
znacznych nakładów pracy, czyli rośliny o małej kosztochłonności [Figura 2015,
64] oraz opłacalności.
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W przypadku drugiego działu produkcji rolniczej, tj. produkcji zwierzęcej na
przestrzeni lat 2000-2010, za wyjątkiem drobiu, obserwuje się stopniowy spadek
pogłowia wszystkich grup zwierząt gospodarskich [Figura 2015, 65]. Można więc
wnioskować, że w związku z malejącym pogłowiem następuje również ograniczenie produkcji obornika, co skutkuje jego mniejszym zużyciem.
Celem pracy było zaprezentowanie wyników dotyczących struktury zasiewów
roślin uprawnych oraz pogłowia zwierząt w poszczególnych województwach Polski, które omówiono w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarowania
zasobami ziemi.

2. Metodyka badań
W pracy wykorzystano dane zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane w Roczniku Statystycznym Rolnictwa z 2014 roku oraz
zawarte w informacjach i opracowaniach statystycznych dotyczących zwierząt
gospodarskich oraz produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 roku. Zaprezentowano powierzchnię oraz strukturę zasiewów głównych grup roślin uprawnych, tj. zbóż, okopowych, przemysłowych, strączkowych, motylkowych, traw
w uprawie polowej i pozostałych, a także pogłowie zwierząt. W przypadku produkcji roślinnej z uwagi na dominujący udział zbóż ukazano również strukturę
wybranych gatunków zbóż. Przedmiotem analizy były dane z 2013 roku, które po
odpowiednim zestawieniu w formie tabel oraz wykresów omówiono w kontekście
zrównoważonego gospodarowania zasobami ziemi.
Stopień zrównoważenia gospodarowania określono na podstawie salda bilansu glebowej materii organicznej. Bilans ten w poszczególnych województwach obliczono dla gruntów pod zasiewami wykorzystując współczynniki jej degradacji
i reprodukcji według Eicha i Kundlera [Fotyma, Mercik 1995] – tabela 1.
Średni współczynnik reprodukcji lub degradacji glebowej materii organicznej w odniesieniu do produkcji roślinnej, dla Polski oraz poszczególnych województw obliczono według następującego wzoru [Kuś, Kopiński 2012]:

Z kolei reprodukcję glebowej materii organicznej w przypadku obornika obliczono, zakładając produkcję tego nawozu o zawartości 25% suchej masy od dużej
jednostki przeliczeniowej (DJP) na poziomie 8 t/rok.
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Tabela 1
Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) w tonach substancji
organicznej dla gleb średnich (według Eicha i Kundlera)
Wyszczególnienie

Współczynnik

Okopowe

-1,40

Kukurydza, warzywa

-,115

Zboża, oleiste, włókniste

-0,53

Strączkowe

1 ha

+0,35

Trawy

+1,05

Motylkowe

+1,96

Międzyplony na zielony nawóz

+0,70

Słoma na przyoranie
Obornik

1t

+0,18
+0,07

Źródło: Fotyma M., Mercik S. (1995): Chemia rolna. Wydaw.
Nauk. PWN, str. 356.

W celu zrównoważenia ujemnego bilansu glebowej materii organicznej założono, że należy przyorać odpowiednią ilość słomy [Kuś i in. 2006]. Ilość słomy
możliwą do przyorania obliczono na podstawie różnicy słomy wyprodukowanej
oraz zużytej na ściółkę i paszę. Zbiór słomy pochodzącej od roślin zbożowych oraz
rzepaku obliczono jako sumę iloczynów powierzchni ich uprawy oraz współczynników charakteryzujących stosunek plonu ubocznego (słomy) do plonu głównego
(ziarna). Wykorzystane współczynniki zestawiono w tabeli 2.
Do określenia plonów roślin w układzie wojewódzkim w celu obliczenia plonu ubocznego wykorzystano materiały źródłowe GUS: Produkcja upraw rolnych
i ogrodniczych w 2013 roku. Zapotrzebowanie słomy na ściółkę określono jako
iloczyn liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie (w szt. dużych) oraz
przeciętnego rocznego zużycia określonego współczynnikiem 1,5, oznaczającego
1,5 t. Z kolei wielkość słomy niezbędnej na paszę określono jako iloczyn liczby
przeżuwaczy, tj. bydła, koni i owiec (w szt. dużych) oraz rocznego zużycia określonego współczynnikiem 0,5, oznaczającego 0,5 t. Współczynniki do określenia
rocznego zużycia słomy na ściółkę i paszę przyjęto za Kuś J. i in. [2006]. W przypadku zużycia na paszę, z uwagi na coraz większe znaczenie innych pasz w żywieniu zwierząt, pomniejszono je o 0,3 t.
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Współczynniki charakteryzujące stosunek plonów słomy
do plonów głównych
Gatunek
Pszenica

ozima
jara

Żyto
Jęczmień

ozimy
jary

Owies
Pszenżyto
Mieszanki zbożowe
Kukurydza
Rzepak

ozime
jare
ozime
jare
ozimy i jary

Tabela 2

Współczynnik
0,91
0,94
1,44
0,87
0,86
1,08
1,13
1,13
0,9
0,9
1,0
0,8

Źródło: Harasim A., Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB,
Puławy 2006, s. 80, Kuś J., Madej A., Kopiński J., Bilans słomy w ujęciu regionalnym,
[w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB nr 3, Puławy 2006, s. 212.

Sztuki duże zwierząt określono przeliczając pogłowie zwierząt w sztukach fizycznych przez odpowiednie współczynniki. Podczas obliczania sztuk dużych,
z uwagi na pewne rozbieżności w danych literaturowych, nie uwzględniano
poszczególnych grup wiekowych i wagowych zwierząt. Posłużono się średnimi
współczynnikami. Dla poszczególnych grup zwierząt przyjęto następujące przeliczniki: bydło – 0,8, owce – 0,08, trzoda – 0,15, drób – 0,0004, konie – 0,8, kozy –
0,15. Przeliczniki te przyjęto za GUS na podstawie Skorupski J. i in. 2012. W przypadku koni pomniejszono je o 0,2.
Saldo bilansu substancji organicznej przypadającej na 1 ha gruntów ornych
będących pod zasiewami na poziomie województwa obliczono sumując wszystkie składniki, tj. wartości wynikające z uprawy roślin, wprowadzonego do gleby
obornika oraz przyoranej słomy. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyróżnienie
województw o dodatnim i ujemnym saldzie bilansu substancji organicznej, który
stanowi kryterium zrównoważenia gospodarowania zasobami ziemi.

3. Wyniki
Gospodarstwa rolne w poszczególnych województwach charakteryzują się pewnym zróżnicowaniem pod względem organizacji produkcji (tabela 3). Przejawia
się ona przede wszystkim różną powierzchnią zasiewów poszczególnych grup ro-
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ślin uprawnych, która po przeliczeniu na ogólną powierzchnię obsianą różnicuje
również strukturę zasiewów (wykres 2). Zróżnicowanie to z kolei nie pozostaje
bez znaczenia na kształtowanie się wartości wskaźnika degradacji glebowej materii organicznej, która przy średniej w kraju – 0,50 t/ha waha się w zakresie od
- 0,32 t/ha w województwie zachodniopomorskim do - 0,58 t/ha w województwie małopolskim. Różnica pomiędzy województwami skrajnymi pod względem
wpływu na zasoby glebowej materii organicznej jest zatem prawie dwukrotna. Na
najniższą wartość wskaźnika w województwie zachodniopomorskim wpływa największy spośród województw udział w strukturze zasiewów roślin strączkowych
i motylkowych, tj. roślin o najwyższym dodatnim wpływie na zawartość próchnicy. Z kolei najniższa wartość wskaźnika w województwie małopolskim jest efektem bardzo dużego udziału ziemniaków, tj. roślin o najbardziej ujemnym wpływie
na zasoby materii organicznej. O kształtowaniu się wartości wskaźnika świadczy
również powierzchnia uprawy międzyplonów z przeznaczeniem na przyoranie,
która z pominięciem województwa pomorskiego, w województwach skrajnych
jest praktycznie najwyższa lub najniższa i po zbiorze plonu głównego prowadzona
jest odpowiednio na 9,1 oraz 3,4% powierzchni zasiewów.
Tabela 3
Powierzchnia zasiewów ogółem oraz poszczególnych grup roślin uprawnych
w Polsce według województw (tys. ha)

Międzyplony *

Pozostałe

Trawy

Motylkowe

Strączkowe

Buraki

Ziemniaki

Ogółem
Zboża

Wyszczególnienie

Rzepak i rzepik

w tym:

Degradacja MOG t/ha

Powierzchnia zasiewów

Dolnośląskie

729,7

522,7

135,5

19,2

17,2

1,8

4,4

4,4

24,5

30,0

-0,54

Kujawsko-pomorskie

903,9

614,0

105,5

18,2

37,2

7,0

11,8

15,3

94,9

60,0

-0,54

Lubelskie

1022,7

787,3

66,7

26,4

33,1

10,9

7,8

7,1

83,4

80,0

-0,54

Lubuskie

275,0

195,9

34,2

4,0

1,2

4,7

5,0

6,4

23,6

25,0

-0,44

Łódzkie

752,4

594,0

20,8

38,2

5,8

11,0

5,6

9,8

67,2

30,0

-0,56

Małopolskie

290,4

213,1

7,0

25,3

1,4

1,5

4,4

6,4

31,3

10,0

-0,58

Mazowieckie

1186,6

875,6

44,8

45,9

9,8

12,7

18,5

467,1

339,8

84,3

7,5

14,2

0,8

2,0

Opolskie

19,6 159,7
2,1

16,4

45,0

-0,55

30,0

-0,53

Podkarpackie

307,3

225,7

23,0

25,8

3,8

2,1

2,8

10,4

13,7

15,0

-0,53

Podlaskie

625,7

429,1

9,3

23,6

0,0

6,2

21,5

42,2

93,8

35,0

-0,42

Pomorskie

566,5

395,8

77,7

19,9

10,3

9,4

7,1

13,4

32,9

70,0

-0,44
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1,9

2,1

2,4

14,6

10,0

-0,53

4,4

5,1

5,3

3,7

35,4

25,0

-0,53

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Międzyplony *

1,8

16,9

Pozostałe

8,5

9,4

Trawy

22,3

Motylkowe

207,2
248,5

Strączkowe

260,8
328,7

Ogółem

Buraki

Rzepak i rzepik

Śląskie
Świętokrzyskie

Wyszczególnienie

Ziemniaki

Zboża

w tym:

Degradacja MOG t/ha

Powierzchnia zasiewów

588,7

382,1

70,2

12,9

2,7

7,3

28,6

35,6

49,3

50,0

-0,32

1423,5

1067,0

106,3

33,2

41,5

11,5

20,7

12,3 131,0

95,0

-0,53

103,6

11,5

9,4

13,2

29,6

25,4

55,0

-0,32

920,7 337,0

193,7

106,9

177,2

216,5 882,0 665,0

-0,50

602,0

381,7

10 313,0

7479,0

27,6

* dane orientacyjne z 2011 roku

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014.

Zboża, które kiedyś należały do roślin zubażających glebę w substancję organiczną, dziś z uwagi na zmiany w technologii ich uprawy (gęstsze siewy, zbiór
kombajnowy oraz możliwość pozostawienia słomy na polu), należą do roślin neutralnych pod względem oddziaływania na zawartość materii organicznej, o czym
autor informował już w innej publikacji [Figura 2015, 36], stanowiły w 2010 r.
73,3%. Podobny udział zbóż oraz struktura zasiewów pozostałych grup roślin
utrzymuje się również w analizowanym 2013 roku, w którym podstawowa grupa
roślin uprawnych, tj. zboża stanowiły 72,5%. Przekraczały tym samym 66% udział
uznany za zrównoważony aż o 6,5 punktów procentowych.
Wykres 1
Struktura zasiewów (%) w Polsce w 2013 roku

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.
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Wykres 2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.

Analizując strukturę zasiewów w poszczególnych województwach zauważa
się, że największy udział zbóż w strukturze zasiewów występuje w województwie
śląskim, łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim, a najmniejszy w województwie
zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Można zatem zaobserwować, że niewłaściwe użytkowanie gruntów ornych przejawiające się nadmiernym
udziałem zbóż w strukturze zasiewów, zdecydowanie częściej ma miejsce w województwach o mniejszych powierzchniach obszarowych, niż województwach
większych obszarowo.
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Wykres 3
Udział poszczególnych gatunków zbóż w powierzchni zasiewów zbóż
ogółem w 2013 roku według województw

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.

W aspekcie zrównoważonego gospodarowania zasobami ziemi użytkowanej rolniczo, szczególnie gdy udział zbóż w strukturze zasiewów przekracza granicę uznaną za maksymalną, cenna jest uprawa jak największej liczby gatunków. Praktycznie
w większości województw dominującym gatunkiem zboża w strukturze zasiewów jest
zboże z typowym przeznaczeniem na cele przemysłowe, tj. pszenica. W trzech spośród nich, tj. podkarpackim, opolskim i dolnośląskim udział tego gatunku przekracza
nawet 40%. Stosunkowo mały udział pszenicy w zasiewach zbóż w porównaniu z innymi województwami obserwuje się w województwie podlaskim, łódzkim i mazowieckim. Sytuacja taka z pewnością wynika z dużej liczby zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwach położonych w tych województwach oraz konieczności uprawy
gatunków zbóż z przeznaczeniem na paszę (tabela 4), stąd między innymi największy
udział mieszanek zbożowych, zwłaszcza jarych, które w okresie jesienno-zimowym
stanowią cenny składnik żywieniowy wszystkich grup zwierząt gospodarskich.
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Wykres 4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014b.

O stopniu zrównoważenia gospodarowania zasobami ziemi wykorzystywanej rolniczo decyduje również forma uprawianych zbóż. Zdecydowanie korzystniejszy wpływ wywierają zboża ozime, a relatywnie słabszy formy jare. Dodatni
wpływ zbóż ozimych przejawia się przede wszystkim poprawą struktury gleby
oraz trwałością jej elementów strukturalnych, tj. agregatów [Suwara 2011, 103].
Największy udział form ozimych dominuje w województwie zachodniopomorskim, a najmniejszy w województwie podlaskim.
Trwałość środowiska glebowego oraz negatywne oddziaływanie uprawianych
roślin pochodzących z grupy zbóż, oleistych oraz okopowych, z uwagi na ujemny
wpływ na bilans glebowej materii organicznej, można poprawić poprzez stosowanie nawozów naturalnych, głównie obornika, który stanowi produkt uboczny
przy utrzymywaniu zwierząt. Biorąc pod uwagę kryterium nawożenia produktami ubocznymi z produkcji zwierzęcej, największą masę obornika z uwagi na
najwyższe pogłowie przypadające na 1 ha gruntów ornych, wytwarzają gospo-
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darstwa zlokalizowane w województwie podlaskim i odpowiednio: najmniejszą
w województwie zachodniopomorskim. W województwach tych również rzeczywiste zużycie obornika jest odpowiednio największe w województwie podlaskim,
a najmniejsze w przypadku województwa zachodniopomorskiego. Wartość obornika możliwego do przyorania w zależności od województwa waha się w zakresie
od + 0,10 t/ha do + 0,75 t/ha, przy średniej w kraju wynoszącej + 0,35 t/ha, co
wskazuje, że przeciętnie rocznie w Polsce na 1 ha użytków rolnych pod zasiewami
przypadają 2 t obornika. Dane GUS [2014] wskazują jednak, że rzeczywista ilość
obornika, którą zastosowano na grunty obsiane różniła się aż o 34,3% i wynosiła
średnio 1,3 t/ha, co po przeliczeniu przez współczynnik reprodukcji daje średnią
wartość + 0,23 t/ha.
Tabela 4
Pogłowie poszczególnych grup zwierząt gospodarskich
według województw (w szt. dużych)
Wyszczególnienie

Bydło

Dolnośląskie

75 140,0

Owce
729,9

Trzoda
30 119,4

19 990,4

Drób

Konie*
8 804,8

Kozy*
791,7

Obornik
+ 0,10

Kujawsko-pomorskie

368 380,8

986,0

180 292,2

23 576,6

7 617,6

476,6

+ 0,36

Lubelskie

289 181,6

1 200,1

89 670,5

20 746,3

23 624,8

1 947,0

+ 0,23

Lubuskie

56 469,6

415,7

19 374,8

17 781,7

4 533,6

281,0

+ 0,20

Łódzkie

341 391,2

701,5

138 788,9

39 759,8

14 676,8

782,9

+ 0,40

Małopolskie

134 049,6

5 082,2

27 988,2

19 388,7

17 880,8

2 372,0

+ 0,40

Mazowieckie

818 181,6

512,3

141 438,2

99 001,4

33 875,2

970,8

+ 0,52

Opolskie

88 048,0

234,8

60 310,7

14 436,6

3 076,0

443,7

+ 0,20

Podkarpackie

73 999,2

1 035,0

25 534,4

17 725,0

13 940,8

2 130,6

+ 0,24

Podlaskie

744 654,4

1 574,9

51 245,9

21 756,1

16 655,2

377,9

+ 0,75

Pomorskie

156 697,6

1 385,1

107 668,4

21 920,1

9 152,0

345,6

+ 0,29

92 363,2

879,8

38 358,0

32 363,4

5 698,4

1 351,7

+ 0,37

Świętokrzyskie

126 152,8

229,6

32 827,1

19 562,4

9 510,4

755,9

+ 0,32

Warmińskomazurskie

342 049,6

839,8

74 231,7

24 867,2

13 709,6

463,1

+ 0,43

Wielkopolskie

688 229,6

1 585,1

590 733,0

99 397,3

14 041,6

2 883,9

+ 0,55

75 845,6

532,7

40 594,4

24 215,0

6 753,6

399,6

+ 0,14

4 471 634,4

17 844,6

1 649 160,5

36 487,9

203 551,2

16 773,6

+ 0,35

Śląskie

Zachodniopomorskie
Polska

* dane dla 2011 roku z uwagi na brak danych dla 2013 r., na podstawie danych GUS: Użytkowanie gruntów powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r., Warszawa 2011.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014c oraz Skorupski J. i in. 2012.
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Ocenę stopnia zrównoważenia gospodarowania oraz użytkowania gruntów
ornych najpełniej odzwierciedla bilans substancji organicznej. W skali kraju zauważa się niezbyt poprawne gospodarowanie gruntami ornymi. Świadczy o tym
ujemne saldo bilansu glebowej materii organicznej, niezależnie od tego czy bilans
ten sporządzono w oparciu o ilość obornika faktycznie wprowadzonego do gleby,
czy też gdyby glebę wzbogacono masą obornika wyprodukowanego przez zwierzęta. Najmniej ujemne saldo (przy rzeczywistym zużyciu obornika) oraz najbardziej zrównoważone gospodarowanie ma miejsce w województwie podlaskim,
wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. W województwach tych, w przypadku
gdyby nastąpiło wprowadzenie do gleby obornika wyprodukowanego przez zwierzęta bilans ten byłby dodatni. W województwie podlaskim osiągnąłby nawet wynik większy niż 0,3 t/ha.
Wykres 5
Bilans glebowej materii organicznej w zależności od województwa
(t/ha)

Źródło: Obliczenia własne.
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Ujemne saldo bilansu glebowej materii organicznej można również zminimalizować poprzez przyoranie słomy, stanowiącej produkt uboczny powstały
w wyniku uprawy zbóż oraz rzepaku. W tabeli 5. podano wartości ilości słomy
możliwej do przyorania oraz dawkę słomy niezbędną do zrównoważenia ujemnego salda bilansu po uwzględnieniu zapotrzebowania jej na paszę oraz ściółkę dla
zwierząt. Z tabeli tej wynika, że przyoranie słomy przy zużyciu całego wyprodukowanego obornika zapewnia dodatni bilans niezależnie od województwa. Natomiast przy zużyciu rzeczywistym obornika przyoranie nadwyżki słomy w pięciu
województwach nie pozwoli na zrekompensowanie ujemnego wpływu uprawy
roślin oraz poprawę bilansu glebowej materii organicznej. Dotyczy to następujących województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego.

Dolnośląskie

Przy zużyciu wyprodukowanego obornika

Nadwyżka - ilość

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy zużyciu obornika wyprodukowanego

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy rzeczywistym zużyciu obornika

Możliwa do przyorania – wartość

Gdy rzeczywiste zużycie obornika

BSO – po
przyoraniu
słomy

Słoma

Możliwa do przyorania-ilość

Gdy zużycie wyprod. obornika

BSO

Przy rzeczywistym zużyciu obornika

Wyprodukowanego

Zużytego faktycznie

Wyszczególnienie

Degradacja – uprawa roślin

Reprodukcja
– obornika

Niedobór słomy przy rzeczywistym zużyciu obornika

Tabela 5
Bilans glebowej substancji organicznej w poszczególnych województwach
(t/ha)

-0,54 +0,06 +0,10 -0,48 -0,43

3,5

+0,63

2,7

2,4

1,1 +0,15 +0,19

0,0

Kujawsko-pomorskie -0,54 +0,25 +0,36 -0,28 -0,18

2,3

+0,41

1,6

1,0

1,3 +0,12 +0,23

0,0

Lubelskie

-0,54 +0,20 +0,23 -0,34

-0,3

1,9

+0,34

1,9

1,7

0,2

0,00 +0,04

0,0

Lubuskie

-0,44 +0,09 +0,20 -0,34 -0,24

3,0

+0,53

1,9

1,3

1,7 +0,19 +0,30

0,0

Łódzkie

-0,56 +0,36 +0,40

1,4

+0,26

1,1

0,9

0,5 +0,06 +0,10

0,0

-0,2

-0,16

Małopolskie

-0,58 +0,15 +0,40 -0,43 -0,18

1,3

+0,23

2,4

1,0

0,3 -0,20 +0,05

1,1

Mazowieckie

-0,55 +0,34 +0,52 -0,22 -0,04

0,7

+0,13

1,2

0,2

0,5 -0,08 +0,10

0,5

Opolskie

-0,53 +0,14 +0,20 -0,38 -0,33

3,6

+0,65

2,1

1,8

1,8 +0,26 +0,32

0,0

Podkarpackie

-0,53 +0,12 +0,24 -0,41 -0,28

1,8

+0,33

2,3

1,6

0,2 -0,08 +0,05

0,5
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Przy zużyciu wyprodukowanego obornika

Nadwyżka - ilość

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy zużyciu obornika wyprodukowanego

Dawka słomy niezbędna do zrównow. ujemnego
salda przy rzeczywistym zużyciu obornika

Możliwa do przyorania – wartość

Gdy rzeczywiste zużycie obornika

BSO – po
przyoraniu
słomy

Słoma

Możliwa do przyorania-ilość

Gdy zużycie wyprod. obornika

BSO

Przy rzeczywistym zużyciu obornika

Wyprodukowanego

Zużytego faktycznie

Wyszczególnienie

Degradacja – uprawa roślin

Reprodukcja
– obornika

Niedobór słomy przy rzeczywistym zużyciu obornika
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Podlaskie

-0,42 +0,38 +0,75 -0,04

0,33

0,0

0,00

0,2

0,0

0,0 -0,04 +0,33

0,2

Pomorskie

-0,44 +0,15 +0,29 -0,29 -0,15

2,2

+0,40

1,6

0,8

1,4 +0,11 +0,25

0,0

Śląskie

-0,53 +0,18 +0,37 -0,35 -0,16

2,0

+0,36

1,9

0,9

1,1 +0,01 +0,19

0,0

Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie

-0,53 +0,20 +0,32 -0,33 -0,21

1,1

+0,21

1,8

1,2

0,0 -0,12 0,00

0,7

-0,32 +0,17 +0,43 -0,14

0,12

1,2

+0,22

0,8

0,0

1,2 +0,08 +0,34

0,0

-0,53 +0,38 +0,55 -0,14

0,02

2,0

+0,35

0,8

0,0

2,0 +0,21 +0,37

0,0

Zachodniopomorskie -0,32 +0,05 +0,14 -0,26 -0,18

3,0

+0,54

1,4

1,0

2,0 +0,28 +0,36

0,0

Polska

1,9

+0,35

1,5

0,8

1,1 +0,08 +0,20

0,0

-0,50 +0,23 +0,35 -0,27 -0,15

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 2014a i b, Kuś i in. 2006 oraz
RSR 2014.

4. Podsumowanie
Saldo bilansu glebowej materii organicznej stanowi ważne kryterium oceny
stopnia organizacji produkcji rolnej oraz oddziaływania jej na środowisko glebowe. W Polsce z uwagi na zróżnicowaną organizację produkcji rolnej w poszczególnych województwach występuje też pewne zróżnicowanie zasobów materii
organicznej. Najkorzystniej pod względem organizacji produkcji, z uwagi na najwyższą wartość bilansu, przy rzeczywistym zużyciu obornika oraz braku przyoranej słomy, wypada województwo podlaskie, natomiast najgorzej województwo
dolnośląskie, małopolskie i podkarpackie z wartościami odpowiednio – 0,48, 0,43 i - 0,41 t/ha. W pięciu województwach przy rzeczywistym zużyciu obornika nawet przyoranie słomy wytworzonej w gospodarstwie, pomniejszonej o ilość
niezbędną na paszę i ściółkę w celu utrzymania zwierząt, nie pozwala na uzyskanie dodatniego bilansu glebowej materii organicznej.

44

Michał Figura

Wydaje się, że właściwe użytkowanie gruntów uzależnione jest od produkcji
zwierzęcej, która w celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na paszę wymusza
nie tylko użytkowanie łąk i pastwisk, ale również uprawę większej liczby gatunków roślin pochodzących z różnych grup botanicznych. Stwarza także możliwość
pozyskiwania obornika. Należy również zauważyć, że w przypadku niewystarczającej ilości obornika, pomimo dużej obsady zwierząt przypadającej na 1 ha
użytków rolnych, możemy mieć do czynienia z niedoborem słomy niezbędnej do
przyorania z uwagi na całkowite jej wykorzystanie na cele związane z utrzymaniem zwierząt, tj. zużycie na paszę i ściółkę. Taką sytuację dostrzega się przede
wszystkim w województwie podlaskim, gdzie obsada zwierząt na 1 ha użytków
rolnych jest największa w Polsce.
W związku z nadmierną eksploatacją gleby, przejawiającą się jej zubożeniem
w substancję organiczną będącą wynikiem wysokiego udziału zbóż w strukturze zasiewów, należałoby podjąć zmiany w agrotechnice roślin. Poprawa sytuacji
możliwa jest np. poprzez stosowanie uproszczonych systemów uprawy roli, tj.
zastępowanie tradycyjnego systemu płużnego uprawą bezorkową oraz siewem
bezpośrednim. Upraszczanie uprawy roli w połączeniu z mulczowaniem jej powierzchni to jeden z najważniejszych sposobów zwiększających sekwestrację
węgla organicznego w glebie poprzez ograniczenie tempa mineralizacji materii
organicznej. Należy dodać, że ten ważny efekt środowiskowy uzyskuje się przy
znacząco mniejszych nakładach energii na uprawę roli.
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WPŁYW ORGANIZACJI PRODUKCJI NA STOPIEŃ ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI ZIEMI W POLSCE

Słowa kluczowe: organizacja produkcji, bilans glebowej materii organicznej
STRESZCZENIE

W pracy podjęto problem wpływu organizacji produkcji w poszczególnych województwach w Polsce na stopień zrównoważenia gospodarowania zasobami ziemi. Określono go
na podstawie salda bilansu glebowej materii organicznej przy wykorzystaniu współczynników jej degradacji i reprodukcji wynikającej z uprawy roślin, nawożenia obornikiem
oraz wartości wynikającej z ewentualnego przyorania słomy. Podstawę analizy stanowiły dane GUS z 2013 roku. Ogólny bilans glebowej materii organicznej średnio w Polsce
był ujemny i w przypadku rzeczywistego zużycia obornika wynosił - 0,27 t/ha, natomiast
gdyby zużyto całą masę obornika wyprodukowanego przez zwierzęta wyniósłby - 0,15 t/
ha. Dla zrównoważenia ujemnego bilansu niezbędne było przyoranie słomy w ilości 1,5 t/
ha lub 0,8 t/ha w zależności od ilości wprowadzonego do gleby obornika. W pięciu województwach, tj. małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim i podlaskim,
przy rzeczywistym zużyciu obornika przyoranie słomy wytworzonej w gospodarstwach,
pomniejszone o zużycie dla zwierząt, nie jest w stanie zapewnić dodatniego bilansu glebowej materii organicznej.
MICHAŁ FIGURA
IMPACT OF ORGANIZATION OF PRODUCTION ON THE DEGREE OF EARTH RESOURCES SUSTAINABILITY IN POLAND

Keywords: organization of production, balance of soil organic matter
SUM M A RY

In this work the problem of the influence of the organization of production in the various provinces in Poland at the level of sustainability of farming. It was determined based
on the balance of soil organic matter using the coefficients degradation and reproduction
resulting from crops, manure, and the value resulting from any plowing straw. The basis
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for the analysis was the GUS data from 2013. The overall balance of soil organic matter on
average in Poland was negative and in case of actual use of manure was – 0.27 t/ha, and if
he was used a whole bunch of manure produced by the animals would be – 0.15 t/ha. To
counterbalance the negative balance was necessary plowing straw in the amount of 1,5 t/
ha or 0,8 t/ha, depending on the quantity introduced into the soil manure. In five provinces, ie. malopolskie, swietokrzyskie, mazowieckie, podkarpackie and podlaskie, with actual consumption plowing straw manure produced on farms, less consumption of animal
is not able to provide a positive balance of soil organic matter.
e-mail: michalf6@tlen.pl
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1. Wstęp
Niniejszy artykuł ma wskazać czytelnikom na znaczenie postaw, zachowań, specyfiki polskich konsumentów na rynku żywności wysokiej jakości. Jak zauważa
Stewart Lockie w zaawansowanych i złożonych analizach funkcjonowania sektora
agro-biznesu wciąż brakuje pogłębionego spojrzenia na rolę ostatniego ogniwa
łańcucha [Lockie 2002: 278]. W literaturze przedmiotu to pęknięcie, rozdzielenie
analiz nazywane jest niekiedy „niewidzialnym funkcjonowaniem”, rozumianym
jako pominięcie wpływu konsumentów żywności na sektor agrobiznesu [Lockie
2002: 278]. Ekonomiści potrafią przeanalizować złożone systemy produkcji rolnej
[np. Wilkin 2010], przedstawiciele nauk społecznych opisują z kolei rozwój kultury konsumpcji i konsumpcjonizmu. Tymczasem jednak większość studiów nieco
stereotypowa zamyka się o obrębie teorii racjonalnego wyboru bądź opisu makro
przemian współczesnego świata. Konsument często przedstawiany jest, jako ofiara przymusu, bądź chłodny, racjonalny aktor wymiany rynkowej [Aldrige 2006:
26]. Tymczasem rola konsumentów na rynku żywności wydaje się o wiele bardziej
wysublimowana. W szczególności dotyczy to nowych, zrównoważonych typów
1 Wkład pracy: Wojciech Goszczyński – 50%, Wojciech Knieć – 30%, Ryszard Kamiński – 20%.
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produkcji i dystrybucji produkcji rolnej. To od wiedzy, kompetencji kulturowych
i społecznych konsumenta, jego postaw i systemów wartości zależy kształt i perspektywy rozwoju nowych, innowacyjnych form rolnictwa [Goszczyński 2014:
103]. Taka perspektywa wprowadza nowego aktora, podmiot, którego specyfika,
motywacje i role powinny zostać uwzględnione w analizach zmieniającego się
sektora agro-biznesu. W tym artykule autorzy, postarają się spełnić ten wymóg,
odpowiadając na pytanie o potencjalny wpływ konsumentów na nowe typy produkcji i dystrybucji żywności wysokiej jakości.

2. O znaczeniu i roli konsumentów na rynku żywności lokalnej
Lokalne, regionalne i tradycyjne formy żywności zaczynają odgrywać w Polsce
coraz istotniejszą rolę. Produkty żywieniowe odnoszące się do tradycji są często wykorzystywane jako mechanizm rozwoju przez samorządy, stowarzyszenia,
społeczności, lokalne inicjatywy [Kłoszka-Gajewska, Śpiewak, Zarębski 2015].
W tym sensie żywność lokalna staje się jednym z kół zamachowym rozwoju obszarów wiejskich. Niektórzy autorzy, dość optymistycznie, wskazują na jej kluczowe znaczenia dla rozwoju społeczności lokalnych oraz całego kraju [Kurpacz
2007: 100]. Kolejne marki tradycyjne i regionalne, wioski tematyczne, jarmarki
wykorzystywane są jako mechanizmy promocji obszarów wiejskich.
Rzeczywiście, choć trudno dokonać ilościowej kwantyfikacji zjawiska, które ze
względu na swoją elastyczność ucieka oficjalnym statystykom, jakościowy przegląd inicjatyw wskazuje na rosnące znaczenie i potencjał alternatywnych form
żywności. Trzeba się w tym miejscu zgodzić, że wzrost popularności lokalnych
form rolnictwa i związanych z nim produktów może mieć dla obszarów wiejskich
pozytywne znaczenie. Zarówno zagraniczni [np. Buttel 2006, Belasco 2007, Desai 2007, Fonte 2008] jak i polscy [Gorlach i inni 2008, Gorlach 2011, Wilkin
2010] autorzy są zgodni w opisie korzyści płynących dla rolników. Wskazuje się
na zwiększenie wartości dodanej, skrócenie łańcucha dystrybucji i zmniejszenie
ilości pośredników, generowanie miejsc pracy w małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych. Podnosi się znaczenie przyrodnicze, ochronę krajobrazu i bioróżnorodności oraz społeczne – demarginalizację wsi, rewaloryzację jej pozornie
zapomnianych zasobów [np. Lyson 2004]. W tym sensie marki lokalnej żywności
rzeczywiście mogą stanowić ciekawe narzędzie pozwalające na renesans lokalnych
form rolnictwa. Jednocześnie ta lista obrazuje pewną słabość studiów nad żywnością. Jak zauważył Stewart Lockie skupiają się one na producentach i dystrybutorach zapominając o konsumentach, jako ostatnim, ale najważniejszym ogniwie
lokalnych systemów produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności [Lockie 2002:
279]. Tymczasem wizje i perspektywa konsumentów niekoniecznie muszą odpo-
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wiadać stereotypowym wyobrażeniom ich dotyczącym. Część autorów zwraca
uwagę na to pęknięcie, wskazując na ryzyko niedostosowania projektowanych
marek i produktów do oczekiwań i potrzeb konsumentów [Jeżewska-Zychowicz,
Babicz-Zielińska, Laskowski 2009: 178]. Upowszechnienie produktów lokalnych
powoduje, że takie ryzyko staje się realne. Można wyróżnić rożne modele urynkowienia i organizacji produktów lokalnych. W zależności od kraju, tradycji, kontekstu kulturowego sieci są w różny sposób zorganizowane i zarządzane. Mogą
w nich większą rolę odgrywać konsumenci lub producenci, mogą być mniej lub
bardziej zinstytucjonalizowane, mogą mieć wiejski lub miejski charakter [Goszczyński 2014: 234]. Na tym tyle polskie sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji
żywności często przedstawiają specyficzny – post-transformacyjny model organizacji. Opiera się ona na orientacji na producenta, odniesieniu do tradycyjnych,
wiejskich wartości oraz silnym wpływie publicznych instytucji. Pytanie, na ile budowane w ten sposób marki lokalnej żywności uwzględniają i trafiają w potrzeby
polskich konsumentów. Tym bardziej, że coraz częściej badacze zwracają uwagę na zupełnie nowe – zakorzenione w ruchach miejskich, wspólnotowe formy
konsumpcji żywności, takie np. jak rozwijające się kooperatywy spożywcze [np.
Potkańska 2014: 45]. W tym sensie należy się z zastanowić jaki może być i jaki
jest wpływ, potencjał oraz oczekiwania konsumenta oraz jak powinny one kształtować lokalne marki i sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności?
Analizując wzory konsumpcji żywności w państwach rozwiniętych możemy
zaobserwować trzy istotne czynniki wpływające na potencjał oraz perspektywy
lokalnych marek żywności wysokiej jakości. Są to odpowiednio: nowe, aktywne
wzory konsumpcji, zwrot jakościowy oraz rosnąca integracja rynku żywności.
Pierwszy z tych terminów odwołuje się do zmiany orientacji, sposobów konsumpcji wśród części obywateli w krajach rozwiniętych. Jego sednem jest zmiana podejścia do związków pomiędzy żywnością, a społeczeństwem, gospodarką
i kulturą. Bazuje on na grupie konsumentów i producentów krytycznie podchodzących do klasycznych, przemysłowych systemów produkcji [Goodman 2004:
4]. Dla tej grupy konsumentów znaczenie ma nie tyle sam produkt, co raczej jego
kulturowe i etyczne znaczenie, odwołanie do lokalnych tradycji, związek ze zrównoważonym rozwojem. W tym sensie żywność jest jednym z elementów konstruowania tożsamości konsumenta [Miele 2006]. Tak definiowana żywność jest
elementem politycznie zorientowanych ruchów społecznych. Pierwsze badania
pokazują, że w Polsce model ten reprezentują ruchy aktywistycznych kooperatyw społecznych, organizowane przez młodych, dobrze wykształconych działaczy, często związanych z organizacjami pozarządowymi [Bilewicz, Śpiewak 2015:
156]. Jest to specyficzna, elitarna i ilościowo nieliczna grupa konsumentów, dla
których wybór żywności jest w pewnym sensie wyborem politycznym. Tworzą się
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w ten sposób enklawy konsumentów o wysokim poziomie kapitału kulturowego, poszukujących alternatywnego stylu życia [Ibidem 157]. Jednocześnie, wydaje
się, że jest to jednak także grupa osób niekiedy wchodzących w lokalne relacje
z producentami i przetwórcami, uspołeczniając sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności.
Drugi z elementów, które należy opisać analizując wzory zachowań konsumentów na rynku związany jest z postrzeganiem jakości żywności. Problem z jakością
żywności polega na tym, że termin ten ma co najmniej dwa wymiary. Poza obiektywnymi aspektami związanymi ze smakiem, składem chemicznym, bezpieczeństwem
jest to także kulturowy konstrukt. Jak zauważa Einar Risvik smak nabiera znaczeń
w kontekście kulturowym [Risvik 2001: 23]. Częściowo to moda, styl życia, klasa
społeczna, pochodzenie etniczne decydują o tym co konsument uznaje za wysoką
jakość. Przy wyborze żywności istotna staje się ekonomia emocji, w ramach której
subiektywne, uwarunkowane kulturowo rozumienie jakości może decydować o wyborze [Dagevos, Hansman 2001: 136]. Jak zauważa Marie Fonte w Europie można
wyodrębnić przynajmniej dwa modele definiowania jakości żywności [Fonte 2008:
202]. Południowy odwołujący się do lokalności i tradycji, oraz północny związany
z higieną i etyką produkcji. Istotną rolę w definiowaniu jakości żywności odgrywają
także wiejskie gastroidylle bazujące na wierze w to, że żywność pochodząca bezpośrednio od producenta jest bliższa naturze, smaczniejsza, zdrowsza [Bell 2006:
157]. Jeszcze innym, czynnikiem decydującym o wzorach konsumpcji, a związanym z jakością jest postrzeganie bezpieczeństwa żywności. Terry Marsden w swojej
pracy wskazuje na lęk jako jeden z elementów napędzających zmiany w konsumpcji
żywności w Unii Europejskiej [Marsden 2006: 7]. Badania Komisji Europejskiej niezmiennie wskazują na bezpieczeństwo żywności jako główny czynnik decydujący
o zakupach europejskich konsumentów [EC 2008]. Oczywiście pojawia się tutaj
problem jak to bezpieczeństwo jest oceniane? Istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy
postrzeganiem bezpieczeństwa przez ekspertów i konsumentów [Mortimore, Wallace 2013: 18]. Skuteczne, ale skomplikowane systemy regulacji takie jak HACCP
mogą umykać percepcji konsumentów nie będących w stanie prześledzić znaczenia
poszczególnych przepisów. Podsumowując ten akapit, chcemy podkreślić, że percepcja jakości żywności może stanowić kluczowy element decydujący o wzorach
konsumpcji lokalnej żywności. W tym sensie, projektując markę lokalnej żywności
należy precyzyjnie rozpoznać co nasza docelowa grupa konsumentów uznaje za wysoką jakość. Problem polega na tym, że mamy w tym miejscu do czynienia z wyraźnym zróżnicowaniem narodowym, klasowym, ekonomicznym. Konstrukcja marki
lokalnej jest złożonym procesem, a nie prostym wyborem marketingowym. Proces
ten nie może odwoływać się zawsze do tych samych, prostych, powiązanych ze stereotypowo rozumianą wiejskością skojarzeń.
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Trzeci, ostatni z analizowanych przez nas procesów związanych z wyborami
konsumentów żywności związany jest z dynamiką rynku. Co prawda zwrot jakościowy oraz nacisk położony na znaczenie jakości żywności kształtują wzory części konsumentów, to jednak dane wciąż wskazują na utrzymujące się znaczenie
koncentracji handlu żywnością [EC 2014: 31]. Bill Vorley w 2006 roku oceniał, że
30 największych firm sprzedających żywność odpowiada za około 63% obrotów
żywnością [Vorley 2006]. W 2008 roku Komisja Europejska oceniała już, że jest
to 65% [KE 2008-821]. Jeśli spojrzymy na poszczególne państwa Unii Europejskiej to dane potwierdzają silny poziom koncentracji handlu żywnością. Przykładowo, w Szwecji 4 największe sieci handlowe odpowiadały za 83%, we Francji za
60%, a w Niemczech za 56% obrotu żywności [Vorley 2006]. Co ciekawe, w Unii
Europejskiej mamy aktualnie do czynienia ze spowolnieniem dynamiki rozwoju
największych marketów, na rzecz dyskontów spożywczych [Tacket 2014: 38]. Nie
zmienia to jednak faktu, że także w długich, przemysłowych sieciach produkcji
i dystrybucji żywności można zauważyć zmianę w podejściu do jakości żywności.
W sieciach handlowych oraz dyskontach możemy zaobserwować zwrot w kierunku świeżości [Tacket 2014: 42]. Lokalne ryneczki, produkty de luxe, tygodnie narodowe – są to mechanizmy starające się przekonać konsumentów o wysokiej jakości
produktów. Paradoksalnie, rosnące zapotrzebowanie konsumentów na bezpieczną
żywność wysokiej jakości może zostać skanalizowane przez duże sieci handlowe,
a nie lokalne marki. Rosnąca integracja handlu żywnością oznacza, że pomimo
jakościowo rosnącego znaczenia lokalnej żywności, ilościowo konsumenci wciąż
wybierają przede wszystkim tradycyjne sieci handlowe, lokalne marki traktując
jako okazjonalne uzupełnienie. Spycha to żywność wysokiej jakości sprzedawaną
przez lokalne sieci w niszę produktów turystycznych, festynowych, funkcjonalnych bądź wymagających od konsumenta pewnej aktywności i zaangażowania.
Podsumowując ten fragment należy podkreślić rolę wzorów konsumpcji oraz
zachowań konsumentów w kształtowaniu sieci produkcji i dystrybucji żywności.
Wydaje się, że używając określenia Stewarta Lockiego [Lockie 2002], zbyt często konsumenci są niewidzialni dla badaczy oraz osób zarządzających lokalnymi
markami. Tymczasem to od ich decyzji, postaw, zaangażowania, sposobu jaki postrzegają żywność zależny jest los lokalnych marek żywności. Projektując krótkie sieci sprzedaży żywności oraz kształt i charakter lokalnej marki, opakowania
żywności, loga, materiałów reklamowych oraz, co ważniejsze, ogólny pomysł na
produkt, należy tą specyfikę konsumentów wziąć pod uwagę.
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3. O alternatywnych sieciach żywieniowych
Odpowiedzią na wzrost znaczenia żywności wysokiej jakości stała się koncepcja produktów alternatywnych. W wąskiej definicji odwołująca się do reżimu
produkcji w szerokiej natomiast nawiązująca do idei uspołecznienia rolnictwa
[Watts, Ibery, Maye 2005: 30-32). Domknięciem tego modelu była rozwijana
przez szereg autorów koncepcja alternatywnych sieci żywieniowych [np. Goodman, DuPuis, Goodman 2014]. Pojęcie to odnosi się do uspołecznionych, sieciowych organizacji, produkcji i konsumpcji żywności. Termin ten budowany
jest w opozycji do rolnictwa przemysłowego, masowego i obejmuje różnorodne
i nieco eklektyczne inicjatywy poczynając od sprzedaży bezpośredniej, poprzez
kosze żywności, kooperatywy spożywcze, systemy certyfikacji, aż na rolnictwie
wspieranym przez społeczność kończąc. Alternatywne sieci żywieniowe są organicznie związane z takimi koncepcjami jak: krótkie sieci żywieniowe, lokalne
systemy żywieniowe, czy budowane na ich podstawie obywatelskie sieci żywieniowe [Jaklin, Kummer, Milestad 2015: 42]. Szczególną cechą tego typu sieci są
[Goszczyński 2014: 140]:
a) Zakorzenienie regionalne: żywność powinna odwoływać się do określonych, geograficznych regionów i ich tradycji;
b) Odwołanie do kultury: produkty zakorzenione są rekonstruowanych tradycjach wiejskich regionów;
c) Zakorzenienie społeczne: alternatywność sieci przejawia się nie tyle w wysokiej jakości żywności, co raczej poprzez horyzontalne więzi łączące producentów, przetwórców, sprzedawców i konsumentów;
d) Wysoka jakość: żywność dystrybuowana przez tego typu sieci odwołuje się
do społecznej i kulturowej konstrukcji jakości;
e) Alternatywne sposoby sprzedaży: produkty dystrybuowane są poprzez
nietypowe kanały dystrybucji, nie ograniczając się do sklepów z żywnością;
f) Wielość motywacji: chęć zysku jest istotną, ale nie jedyną motywacją napędzającą osoby i instytucje zaangażowane w tego typu sieci.
Alternatywne sieci żywieniowe łączą szereg zróżnicowanych inicjatyw widocznych zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i globalnym
[Higgins, Dibden, Cocklin 2008: 16]. Jednocześnie tego typu inicjatywy są bardzo
wrażliwe na społeczny, kulturowy i ekonomicznych kontekst. W ich wypadku nie
można mówić o jednym obowiązującym modelu wiodącym od gospodarstwa na
stół konsumenta [Jarosz 2008: 12]. W zależności od charakteru mogą nimi być
lokalne marki żywności, zielone rynki, systemy sprzedaży bezpośredniej lub internetowej. Tylko kreatywność i potencjał uczestników sieci ogranicza ich kształt.
Przykładem niech będzie tutaj rozwijana w Krakowie inicjatywa Eataway, w ra-
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mach której można poprzez aplikację na smartfona umówić się na rodzinny obiad
z wybranymi mieszkańcami tego miasta.
W alternatywnych inicjatywach tego typu kryje się potencjał i energia ukryta w sieciach społecznych relacji. Produkcja i zakup jedzenia nie jest w nich już
tylko prostą grą rynkową, decyzją ekonomiczną, ale deklaracją sposobu myślenia
o świecie. Tego typu inicjatywy mają szereg pozytywnych funkcji: ożywiają lokalne gospodarki, prowadzą do rewaloryzacji lokalnych zasobów, wiedzy i umiejętności, budują sieci relacji społecznych, pozwalają zachować wyjątkowość wsi i jej
tradycji, ułatwiają dostęp do żywności wysokiej jakości, uczą obywatelskości, wiążą z miejscem, pozwalają zachować tradycyjną przestrzeń wsi. Jednocześnie nie
są jednak pozbawione wad. Wśród najpoważniejszych wymienia się: cenę i dostępność tego typu sieci, które powodują, że w państwach rozwiniętych tego typu
inicjatywy są często ograniczone do zamożnych konsumentów pochodzących
z klasy średniej [Goodman, DuPuis, Goodman 2014: 20]. Dodatkowo krytyka
alternatywnych sieci żywieniowych skierowana jest na zbyt idealistyczne i proste
rozumienie lokalności [Ibidem; 14]. Samo odniesienie do regionu czy lokalności nie jest wystarczającym gwarantem, że żywność produkowana jest w zgodzie
z przyjętymi standardami i jest odpowiedniej jakości. Marie Fonte sugeruje, że
badając i rozwijając tego typu sieci należy się raczej odwołać do pojęcia refleksyjnego lokalizmu, które podkreśla znaczenie miejsca produkcji, odchodząc jednak
od jego jednoznacznie pozytywnego wartościowania [Fonte 2013].
Niezależnie od niedojrzałości modelu, czy problemów konceptualnych pojęcie
alternatywnych sieci żywieniowych odniosło w naukach społecznych skupionych
na rolnictwie i żywności ogromny sukces. Wydaje się, że przede wszystkim podkreśliło opisywaną już wcześniej [np. Woś, Zegar 2002; Wilkin 2010] wyjątkowość
produkcji rolnej i jej odmienny od innych gałęzi gospodarki charakter. Co więcej,
koncepcja ta zwróciła uwagę na znaczenie relacji społecznych, pośrednich i bezpośrednich więzi łączących osoby i instytucje zaangażowane w skomplikowaną sieć
produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji żywności. Żywność wysokiej
jakości wbrew pozorom nie jest prostym fenomenem. Najprostsza sieć sprzedaży
bezpośredniej angażuje we wzajemne kontakty osoby pochodzące z różnych społecznych światów, odwołuje się do kulturowej konstrukcji jakości i smaku, zakorzeniona jest w określonym regionie i tradycji, wymaga wiedzy i urządzeń technicznych, regulowana jest poprzez sieć instytucji i przepisów określających co i jak
można sprzedawać, bazuje na kapitale społecznym zaangażowanych, czy wreszcie
rozwija się dzięki wyjątkowemu kulturowemu tłu.
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4. O „czwartej rewolucji przemysłowej” i sieciach łączących producentów i konsumentów żywności
Nieco inaczej do zjawiska usieciowienia konsumentów i producentów rolnych
w różnych konfiguracjach relacji podchodzi paradygmat tzw. czwartej rewolucji
przemysłowej. Czwarta rewolucja przemysłowa [Bloem 2014] wyrasta z trzeciej
fali rozwoju gospodarki, którą określić można w skrócie jako rewolucja informatyczna i informacyjna. Trzecią i czwartą falę odróżnia przede wszystkim znacznie
większa skala łączenia się różnych przedsiębiorców reprezentujących różne dziedziny produkcji i usług, ale i konsumentów w platformy wymiany wiedzy, usług
i produktów. Jest to w dużej mierze możliwe dzięki osiągnięciom, które przyniosła
ze sobą trzecia rewolucja przemysłowa – czyli technologiom informacyjnym, mobilności fizycznej oraz komunikacyjnej, czy sieciom społecznościowym.
Rdzeniem czwartej rewolucji przemysłowej, jak uważa jeden z twórców tego
pojęcia Klaus Schwab [Schwab 2016], jest postawienie łańcuchów wymiany wiedzy, informacji na szczycie ważności determinantów odpowiadających za jakość
organizacji procesów produkcji i dystrybucji dóbr. W obrębie stosowanych już
obecnie rozwiązań, które otwierają drogę gospodarki światowej do Czwartej Rewolucji, poza tymi najbardziej efektownymi, jak np. internet usług, czy tzw. smart
factories pojawiają się tu również te, powiązane chociażby z produkcją i dystrybucją żywności. Mowa np. o podwyższonej efektywności łańcuchów łączących
producentów i konsumentów poprzez ich zdolność do natychmiastowej reakcji
na oczekiwania konsumentów.
W tym kontekście – oczywiście bez powiązania z ideą czwartej rewolucji przemysłowej – interesujące wydają się podejmowane od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia próby terytorialnej organizacji producentów, przetwórców, a także w mniejszym stopniu – konsumentów żywności w różnego stopnia
sformalizowane sieci współpracy. Formy te zwykle nazywane są klastrami, zaś
wcześniej „gronami”.
W większości dostępnych opracowań dotyczących klastrów [Brodzicki i inni
2004: 5] akcentuje się ich związek ze społeczeństwem, a przede wszystkim gospodarką opartą na wiedzy. Tu z kolei mowa jest głównie o tworzeniu i wzmacnianiu sieci między sektorem biznesu, a nauki. Idea tworzenia klastrów, jako sposobu na ożywienie gospodarcze Europy, stała się jednym z zasadniczych filarów
Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej [Budzyńska i in 2002:11-13]. Na jej bazie
stworzono szereg różnorodnych mechanizmów finansowego i doradczego wsparcia procesów wiodących do ich tworzenia. Jak podają Brodzicki i Szultka [Brodzicki, Szultka 2002: 2], większość definicji za główny wyznacznik klastra uznaje
trzy podstawowe czynniki: koncentrację na określonym obszarze współzależnych
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przedsiębiorstw działających w tym samym bądź pokrewnych sektorach przemysłu lub usług, interakcje i funkcjonalne powiązania pomiędzy firmami; ponadsektorowy wymiar klastra obejmującego swym zasięgiem zarówno horyzontalne jak
i wertykalne powiązania. Wspomniani autorzy przywołują również liczne prace
podkreślające w klastrach znaczenie czynników społecznych i kulturowych dla
sprawnego przepływu informacji.
Idea „gron” na rynku, sformułowana przez Michela Portera [Porter 2001:246],
skupia się na możliwości trwania klastrów terytorialnych w sytuacji skupiania
w tworzonych sieciach współpracy potencjalnych konkurentów rynkowych. Według tejże koncepcji klaster gospodarczy może trwale istnieć jedynie wtedy, gdy
wewnątrz niego dojdzie do instytucjonalizacji procesów wymiany wiedzy, mediacji interesów oraz internalizacji idei kooperacji jako wartości ważniejszej od
konkurencji. Sam klaster zatem nie ma mieć tylko charakteru nowego sposobu
na osiąganie wzrostu gospodarczego, lecz generuje on znacznie więcej funkcji,
wykraczających poza te o gospodarczym charakterze. Mowa tu bowiem o wzmacnianiu powiązań pomiędzy różnymi branżami, sektorami gospodarki, ale i udziale graczy spoza rynku w procesach wymiany gospodarczej. W konsekwencji sam
klaster to struktura gospodarcza, ale i społeczna. Ich istnienie – jak uważa np.
Cristiano Antonelli [Antonelli 2000: 535-547] czy William Lazonick [Lazonick
1993:1-24] – zmierza lub zmierzać będzie do wytwarzania szeregu dóbr publicznych, z ideą społecznej kooperacji na rzecz podtrzymywania ważnych dla społeczeństwa wartości na czele. Jak podje Łaźniewska [2002:118], w gronie prawdopodobnych korzyści dla przedsiębiorstw trzeba wymienić w szczególności wzrost
innowacyjności, a także wynikające z niego rozszerzenie oferty produktowej.
Szersza i bardziej innowacyjna oferta tłumaczy jednoczesny wzrost liczby klientów, co za tym idzie wzrost zatrudnienia, obrotów i zysków. Współdziałanie może
przynosić korzyści w zakresie promocji regionu oraz wykorzystania lokalnych zasobów.

5. O znaczeniu sieci dla polskiego rolnictwa
Usieciowienie produkcji i konsumpcji żywności wydaje się być szczególnie atrakcyjne w krajach takich jak Polska, w których wciąż poszukujemy przestrzeni dla
niewielkich, indywidualnych gospodarstw rolnych, a zachowania konsumenckie wciąż kształtują się po okresie transformacji ustrojowej i konsumpcyjnym
zachwycie gospodarką supermarketu. Jerzy Wilkin zwraca uwagę na problem
nisko-obszarowych gospodarstw rolnych, które wciąż stanowią istotny odsetek,
a które jednocześnie nie mają większych szans w przemysłowych, nowoczesnych
łańcuchach produkcji i dystrybucji żywności [Wilkin 2014: 22]. Dzięki nowym
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postawom konsumentów przed częścią drobnych gospodarstw, ale też lokalnych
przetwórni i sprzedawców otwiera się szansa na rozwój w łańcuchach żywności
wysokiej jakości. Analiza dynamiki rozwoju żywności ekologicznej pokazuje, że
tego typu produkty mogą, w sprzyjających okolicznościach, stanowić do kilkunastu procent krajowych rynków żywności [Meredith, Willer 2014: 39]. Biorąc pod
uwagę, wciąż niską efektywność polskich, mniejszych gospodarstw rolnych, nożyce cenowe oraz znaczące zasoby ludzkie zaangażowane w rolnictwie [Baer-Nawrocka, Poczta 2014] to sieci żywności wysokiej jakości mogą stać się ciekawym
uzupełnieniem procesów przemysłowej modernizacji z jednej oraz odejściem
z rolnictwa z drugiej strony.
Jest to o tyle istotne, że aktualnie można obserwować w Polsce proces upowszechnienia alternatywnych sieci żywieniowych i łańcuchów dystrybucji żywności wysokiej jakości. Proces ten przebiega dwutorowo. Z jednej strony mamy do
czynienia z rosnącą popularnością inicjatyw wiejskich, bazujących na żywności
lokalnej, tradycyjnej, dziedzictwie kulinarnym. Tworzone są marki lokalne, produkty turystyczne, wioski tematyczne budowane wokół tematyki przygotowania
i przetwarzania pożywienia. Żywność wysokiej jakości wskazywana jest jako jeden z kluczowych elementów rozwoju całych województw2. Większość tego typu
inicjatyw bazuje na dość prostym rozumieniu wiejskiej tradycji, jednoznacznym,
pozytywnym wartościowaniu lokalności oraz próbie odtworzenia lub zbudowania
na nowo kulinarnych tradycji regionów. Jednocześnie w tym lokalnym modelu
konsumenci odgrywają raczej bierną rolę odbiorcy towaru. Wysiłek animatorów
sieci skupia się na tworzeniu więzi pomiędzy producentami i przetwórcami oraz
na kreowaniu lokalnych marek. Sieci sprzedaży bazują na klasycznych rozwiązaniach: dystrybucji bezpośredniej, jarmarkach, półkach z żywnością regionalną.
Odmienną dynamikę można zaobserwować badając nowe zachowania konsumentów. W swojej masie polscy konsumenci wciąż dokonują dość tradycyjnych
wyborów kulinarnych, tak jeśli chodzi o rytm jedzenia, jak i składniki posiłków
[Domański, Karpiński, Przybysz, Straczuk 2015: 229]. Coraz częściej badacze wywodzący się z różnych dyscyplin wskazują na nowe, alternatywne wzory zachowań części konsumentów żywności [np. Bilewicz, Śpiewak 2015; Hajduk, Zalega
2013]. Część osób w większym stopniu zwraca uwagę na jakość, sposób produkcji, odwołania do tradycji, smak, skład. Pojawiają się nowe trendy związane z późnonowoczesną tresurą ciała, polityczną orientacją części kupujących, rozwojem
ruchów miejskich związanych z ideami zrównoważonego rozwoju, poszerzaniem
się poszukującej smaku nowej klasy średniej składającej się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Prowadzi to do rozwoju marek żywności funkcjonal2 Jako przykład można potraktować strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
w której żywność wysokiej jakości wskazywana jest wielokrotnie i w różnych kontekstach.
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nej, ekologicznej, etycznej, lokalnej, premium. Z jednej strony te nowe postawy,
praktyki konsumenckie bywają niekiedy bardziej społecznie zorientowane, czego przykładem mogą być niektóre kooperatywy spożywcze, czy wywodzące się
z nich rolnictwo wspierane przez społeczność. Z drugiej strony jest to grupa konsumentów wymagających, szukających wysokiej jakości i wykorzystujących nowe
technologie, czy jak pokazuje wzrost znaczenia domowych piwowarów, wręcz
przenoszących się w światy wirtualne [Hajduk, Zalega 2013: 60].

6. Wnioski
W tym miejscu dochodzimy do kluczowego dla tej pracy pęknięcia. Współczesne modele żywności wysokiej jakości opierają się na uspołecznionym podejściu
do tego sektora gospodarki. Podkreślają one rolę wzajemnych, bezpośrednich
lub pośrednich relacji pomiędzy producentami, przetwórcami i konsumentami.
Znacznie wykraczają poza proste sieci sprzedaży. Konsumowany jest nie tylko
fizyczny produkt, ale też etyczne, polityczne, kulturowe treści z nim związane.
Konsumenci żywności wysokiej jakości to specyficzna, wymagająca i nastawiona
progresywnie grupa. Tymczasem większość z lokalnie konstruowanych inicjatyw
takich jak lokalne marki żywności nie uwzględnia tej zmiany. Konsument jest
w nich wciąż traktowany jako bierne i ostateczne ogniwo domykające łańcuch
żywieniowy. Lokalne marki naśladują przemysłowy łańcuch, z tym że produkt
jest w nich droższy i marketingowo inaczej opakowany. To rozejście się światów:
wiejskich, lokalnych marek i aktywności miejskich konsumentów może stanowić
poważny problem dla rozwoju alternatywnych sieci żywieniowych. Może bowiem
doprowadzić z jednej strony do zamykania się producentów i polityków w świecie
wiejskich idylli i lokalnych festynów, z drugiej zaś strony ograniczy wywodzących
się z miasta konsumentów do elitarnych enklaw smaku. Jednocześnie brakuje nam
języka opisu tych nowych fenomenów. Znika on w czeluściach różnych dyscyplin
i subdyscyplin: socjologii konsumpcji, rolnictwa, wsi, ekonomii, geografii regionalnej, antropologii. W tym sensie zgodzić się trzeba z Davidem Goodmanem,
Melanie DuPuis i Michealem Goodmanem, że analizując łańcuchy żywieniowe
potrzebujemy nowej teorii, która integrowałaby język opisu społecznych, kulturowych i ekonomicznych zachowań producentów oraz konsumentów [Goodman,
DuPuis, Goodman 20014: 33]. Koncepcje sieciowe takie jak alternatywne sieci
żywieniowe czy teoria klastrów niosą ze sobą pewną obietnicę stworzenia takiego
pomostu teoretycznego pomiędzy opisanymi powyżej światami.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia sieciowych zachowań konsumentów na
rynku żywności. Praca ma charakter teoretyczny i bazuje na koncepcjach: zwrotu jakościowego, alternatywnych sieci żywieniowych, klastrów. Rynek szeroko rozumianej żywności wysokiej jakości jest społecznie specyficzny. Bazuje on na krótszych sieciach łączących producentów i konsumentów, ważną rolę pełni zaufanie oraz nieformalne sposoby
zapewniania jakości produktów. Poza samą żywnością istotne mogą być na nim: sposoby
produkcji, odwołania do tradycji, ochrony środowiska czy społeczna sprawiedliwość handlu. Jednocześnie rynek tej żywności może stanowić ciekawą alternatywę dla niewielkich,
indywidualnych gospodarstw rolnych oraz nowych ruchów konsumenckich. Wymaga
to jednak przekonfigurowania relacji wiążących producenta, przetwórcę i konsumenta.
W artykule przedstawione zostały teoretyczne modele usieciowienia rynku żywności wysokiej jakości.
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The article focuses on the importance of relationships bonding farmers producing
high quality food and consumers into relatively constant, viable and feasible networks.
The article is devoted to theoretical analysis of consumption role inside alternative food
networks. Actors are looking for a new theoretical perspective on consumption-production relations.
e-mail: Wojciech.goszczynski@gmail.com

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 3/2016

61

ANNA FLOREK-PASZKOWSKA
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

WSPÓŁCZESNE SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCZE W POLSCE
NA TLE HISTORYCZNYM
Nadesłany: 31.03.2016

Zaakceptowany do druku: 12.07.2016

1. Wstęp
Spółdzielnie mają mocną tradycję nawiązującą do czasów rewolucji przemysłowej. Nie mogą być jednak postrzegane jako relikt XIX wieku. Obecne spółdzielnie są przedsiębiorstwami nowoczesnymi i dynamicznymi, o wysokim potencjale. Ta forma działalności społeczno-gospodarczej jest wspierana przez Komisję
Europejską poprzez efektywną promocję i rozwój przedsiębiorstw spółdzielczych
w Unii Europejskiej i krajach kandydujących [Brzozowska 2007, s. 33].
Spółdzielnie obowiązują odmienne zasady funkcjonowania w odniesieniu do
pozostałych podmiotów gospodarczych. Działają na podstawie prawa spółdzielczego1, statutu i przepisów szczególnych. Podstawą prawną obowiązującą na terenie UE jest Ustawa z dnia 22 lipca 2006 o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z dnia
22 sierpnia 2006 r.). W Polsce nadal obowiązuje ponad czterdziestokrotnie nowelizowana Ustawa z dn. 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze2. Jednak zdaniem H. Ciocha, ww. ustawa daleka jest od doskonałości i nie sposób dalej jej nowelizować
[Cioch 2011, s. 13]. Ustawa ta nie rozwiązuje istotnych problemów, stąd niezbędne jest uchwalenie nowej ustawy o prawie spółdzielczym dostosowanej do aktualnych wyzwań stawianych przed spółdzielczością w dobie globalizacji [Dąbrowski
1 Jednakże brak jednolitych przepisów prawnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
z uwagi na różne tradycje historyczne, jest jedną z barier rozwoju spółdzielczości [https://www.
dobrze.waw.pl/zjazd-kooperatyw-2015].
2 Ostatnia nowelizacja Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 21.
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2013, s. 182; Krajowa Rada Spółdzielcza]. W ostatnich latach w Polsce dwukrotnie
podejmowano próby uchwalenia nowego prawa spółdzielczego, jednak zakończyły się one niepowodzeniem [Cioch 2011, s.13].
W Polsce, długa tradycja w funkcjonowaniu ruchu spółdzielczego, która sięga
1816 r., uległa zatraceniu w okresie PRL-u3. Wówczas to spółdzielczość stanowiła
narzędzie władzy partyjno – państwowej [Brzozowska 2007, s. 33], które doprowadziło do zaniku pierwotnej idei ruchu spółdzielczego i powstania karykaturalnego jej obrazu. Po wielu latach negatywnego wizerunku spółdzielni w oczach
Polaków - obraz spółdzielczości ulega obecnie stopniowej transformacji i reaktywacji oraz zaczyna nabierać nowego wymiaru. Od 2010 r. można zaobserwować
„powrót” nowego typu spółdzielni i jak twierdzą niektórzy swoiste „kiełkowanie
społeczeństwa obywatelskiego” [Bilewicz, Potkańska 2013, s. 25], którym przewodzą idee spółdzielczości XIX w. Mowa o kooperatywach spożywczych i zjawisku
„nowego kooperatyzmu” [Vieta 2010, s. 2].
Kooperatywy są to nieformalne spółdzielnie działające na zasadzie non-profit. Liczba kooperatyw spożywczych w Polsce wynosi ok. 30 [https://kolektywnie.wordpress.com]. Kooperatywy z poszczególnych miast Polski i jej członków
zrzesza Kooperatywa Polska. Ich powstawanie wynika z wielu czynników, w tym:
rosnącej świadomości wśród ludzi m.in. zasad zdrowego żywienia. Ma to miejsce
zwłaszcza wśród osób, które posiadają dzieci, bądź cierpią na alergie pokarmowe
- unikają oni zakupów masowo produkowanej, niskiej jakości żywności z dużą
ilością dodatków chemicznych. Dla konsumenta cena żywności ma duże znaczenie, w tym aspekcie kooperatywy są dobrym wyborem, ponieważ umożliwiają
dokonywanie zakupów lokalnej, sezonowej żywności bez pośredników (prosto
od lokalnego producenta/rolnika) po niższych kosztach4. Oprócz ww. powodów
duże znaczenie ma również: (1) wsparcie lokalnego rolnictwa i przedsiębiorczości, a tym samym rozwój regionu; (2) solidarna współpraca i integracja lokalnej
społeczności; (3) ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie tzw.
żywnościokilometrów, ze względu na lokalny charakter zakupów; (4) promocja
i rozwój idei spółdzielczości.
Rozwój myśli kooperatywnej oraz szerzenie idei spółdzielczości było i jest nieodłącznie powiązane z prowadzoną działalnością edukacyjną, w tym m.in. poprzez
różnego rodzaju publikacje w czasopismach, wydawanie książek z tego zakresu,
ale także wzrost świadomości i podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza
3 W okresie PRL spółdzielczość poddana została procesom etatyzacji, centralizacji, biurokratyzacji i wymuszonej monopolizacji pewnych dziedzin życia gospodarczego.
4 Na uwagę zasługuje jedna z nowszych inicjatyw - powstaniem RWS-ów tj. rolnictwa wspieranego przez społeczeństwo.
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ludności wiejskiej5. Działalność edukacyjna stworzyła podwaliny do powstania
pierwszych kooperatyw na świecie i jest niezbędna do „odrodzenia” starych idei
społecznych we współczesnych czasach. Jedną z ostatnich proedukacyjnych społecznościowych inicjatyw jest organizowanie Zjazdów Kooperatyw Spożywczych6
dla członków tych organizacji oraz osób z zewnątrz. W dalszej części pracy zostaną omówione zasady oraz idee spółdzielczości i jak się okaże działalność edukacyjna oraz kulturalna jest jednym z filarów funkcjonowania spółdzielni.
Zasady i idee spółdzielczości (zwłaszcza tzw. Zasady Rochdelskie), stały się
podstawą funkcjonowania spółdzielni wywodzących się z szerokiego nurtu tradycji socjalistycznej na całym świecie, zwłaszcza spółdzielni spożywców [Piechowski 2008, s. 37]. Zasady te w wersji z 1860 r. (opracowane 156 lat temu), są aktualne także dzisiaj – w dobie kryzysu gospodarczego, wpisują się w strategię Europa
2020 i przyczyniają do rozwiązania wielu problemów społecznych, w tym m.in.
walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i bezrobociem.
W artykule tym zostaną zaprezentowane współczesne kooperatywy (spółdzielnie) spożywcze w Polsce oraz charakter ich funkcjonowania w czasach postępu technologicznego i globalnej rewolucji cyfrowej, na tle historii spółdzielczych doświadczeń, przyświecających im idei oraz tradycji znanych w naszym kraju od 1816 r.
5 Działania edukacyjne - zwłaszcza poprzez różnego rodzaju publikacje propagujące spół-

dzielnie jako nową formę wspólnego gospodarowania i dające praktyczne wskazówki jak je założyć
i prowadzić odegrały ogromną rolę i przyczyniły się bezpośrednio do powstania pierwszych kooperatyw na świecie. Przykładem jest czasopismo „Co-operator” wydawane od 1828 r. przez Wiliama
Kinga - tworzyło grunt do powstania pierwszych kooperatyw w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Polsce istotne znaczenie miały publikacje m.in. Adama Makowieckiego w książce „Spółki spożywcze”
z 1868 r. oraz teksty na łamach miesięcznika „Ekonomista” (m.in. autorstwa Bolesława Prusa), które przyczyniły się do powstania pierwszych spółdzielni spożywców w Królestwie Polskim. Rozwój
spółdzielczości był także bezpośrednio związany z poziomem szkolnictwa powszechnego. Ponadto,
działaniami w kierunku podniesienia poziomu wykształcenia ludności wiejskiej, rozwijania ducha
współpracy, poświęcenia dla wspólnego dobra oraz wpajania zasad spółdzielczych. Przyczynił się
do tego pomysł stworzenia uniwersytetów ludowych, zapoczątkowany w 1844 r. w Danii (wieś Rodding w północnym Szlezwiku na pograniczu z Niemcami) przez Mikołaja F.S. Grundtviga [Piechowski 2013a, s. 91]. Polskie uniwersytety ludowe oprócz skandynawskich należą do najstarszych
w Europie. Za pierwszy polski uniwersytet ludowy uważa się fermę ogrodniczą w Pszczelinie pod
Warszawą, założoną w 1900 roku [zob. Oficjalna Strona Internetowa Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych (TUL)]. Wiedza o spółdzielczości włączana była także do programów studiów niektórych uczelni wyższych, w tym m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie na Wydziale Rolniczym,
w ramach działu ekonomiczno-spółdzielczego od 1924 r. wspólnie ze Spółdzielczym Instytutem
Naukowym organizowano Wyższe Naukowe Kursy Spółdzielcze, które w 1939 r. uchwałą Senatu UJ
zmieniono w Dwuletni Wyższy Naukowy Kurs Spółdzielczy, jako pełnoprawne studia specjalistyczne. Takich przykładów na innych polskich uczelniach w tamtych czasach było oczywiście więcej
[Piechowski 2013a, s.98].
6 W 2015 r. odbył się IV Zjazd Kooperatyw Spożywczych, którego celem była rozmowa o roli
kooperatyw (i nie tylko) w procesie budowy sprawiedliwej gospodarki i wzmacnianiu relacji miasto-wieś, wymiana doświadczeń oraz budowa ruchu Ekonomii Wspólnego Dobra [https://www.
dobrze.waw.pl/zjazd-kooperatyw-2015].
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2. Doświadczenia w funkcjonowaniu spółdzielczości i spółdzielni
spożywczych na świecie i w Polsce
Spółdzielczość uważana jest za jeden z filarów ekonomii społecznej i ważny element budowy społeczeństwa obywatelskiego [Piechowski 2013b, s. 34]. Istnieje
wiele definicji spółdzielni. Jednak najważniejszą podaje Deklaracja Spółdzielczej
Tożsamości (o której mowa w dalszej części pracy), określając spółdzielnię jako:
autonomiczne zrzeszenie osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo7.
Zorganizowana spółdzielczość znana jest w Europie od połowy XIX w. jako
ruch samoobrony i samopomocy uboższych i średniozamożnych grup społecznych wobec negatywnych dla nich skutków rozwijającego się kapitalizmu.
Za pierwszą spółdzielnię na świecie uważa się spółdzielnię spożywców Rochdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów, która została założona w Anglii8
w 1844 r. Jednak jak wskazują niektóre źródła, tradycja spółdzielczości w Europie
istniała 30 lat przed powstaniem Rochdelskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych
Pionierów. Jako przykład można podać m.in. Stowarzyszenie Tkaczy z Fenwick
w Szkocji (1761 r.) oraz Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się
Wspólnie w Nieszczęściach (1816 r.).
Spółdzielnia spożywców w Rochdale nie była pierwszą, która w tamtych czasach powstała, ale pierwszą, która była zdolna do przetrwania. Wynikało to z dobrej organizacji, zaangażowania członków oraz wypracowania reguł postępowania. Reguły te znane do dziś pod nazwą „Zasady Rochdelskie” stały się podstawą
funkcjonowania spółdzielni, zwłaszcza spożywczych9, dla których spółdzielnia
z Rochdale była pierwowzorem [Piechowski 2013b, s. 36]. Zasady te obejmowały w wersji z 1860 r. [Piechowski 2013b, s. 36-37]: (1) wnoszenie kapitału przez
członków; (2) sprzedaż czystych i świeżych produktów dobrej jakości; (3) stosowanie rzetelnych miar i wag; (4) stosowanie cen rynkowych i sprzedaży tylko za gotówkę; (5) przeznaczanie nadwyżek spółdzielni na zwrot części z nich
członkom w postaci dywidendy, proporcjonalnie do ich zakupów; (6) demokratyczną kontrolę „jeden członek – jeden głos” niezależnie od udziałów i przestrzeganie równości płci; (7) kadencyjne pełnienie funkcji we władzach spółdzielni;
(8) kształcenie członków i zatrudnionych osób – przeznaczania na ten cel części
7 Krajowa Rada Spółdzielcza. http://www.krs.org.pl [dostęp 19.01.2016].
8 Ibidem.

9 Spółdzielnia z Rochdale była także prekursorem ruchu odpowiedzialnego biznesu, sprawie-

dliwego handlu, równouprawnienia płci, przejrzystości zarządzania, ale także zdrowej żywności (zasada sprzedaży czystych towarów początkowo dotyczyła mąki bez dodatku powszechnie używanych
środków chemicznych [Piechowski 2013b, s. 37].
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nadwyżki; (9) przejrzystość w zarządzaniu spółdzielnią (przedstawianie członkom sprawozdań finansowych). Niekiedy do tych zasad dodaje się zasadę tzw.
„otwartych drzwi”, czyli otwartego członkowstwa dla każdego chętnego. Ponadto
zasadę współpracy z innymi spółdzielniami na wszystkich szczeblach oraz zasadę
neutralności politycznej i religijnej.
Kolejny ważny dokument, to „Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości”10, określany często jako „dekalog” zasad spółdzielczych, który określa pewne minimum,
poniżej którego spółdzielnia nie może zejść, jeśli chce pozostać spółdzielnią.
W dokumencie tym opracowano definicję spółdzielni, która przypomina tzw. „bimodalny model spółdzielni”, tzn. aby spółdzielnia pozostała spółdzielnią musi być
przede wszystkim dobrym przedsiębiorstwem, ale nie tylko, ponieważ to członkowie11, a nie kapitał są w niej najważniejsi [Piechowski 2013b, s. 40]. Stąd odwołując się do zasad i wartości, na których opiera się spółdzielczość należy stwierdzić,
że ta forma gospodarowania jest bezkonkurencyjna w porównaniu z innymi formami działalności gospodarczej.
Tradycje polskiej spółdzielczości, w porównaniu z innymi krajami Europy czy
świata, mają swoje specyficzne cechy. Spółdzielczość w Polsce zrodziła się w czasach, kiedy nie istniało państwo polskie, w czasach zaborów, a tworzące się organizacje spółdzielcze utożsamiane były z walką o niepodległość i próbami utrzymania tożsamości narodowej [Brzozowska 2007, s. 33]. Pierwszą spółdzielnią
spożywców jaka powstała na ziemiach polskich (na terenach zaboru rosyjskiego) było Stowarzyszenie Spożywcze „Merkury”, założone w 1869 r. w Warszawie.
W 1906 r. zostało założone Towarzystwo Kooperatystów (początkowo jako organizacja tajna); tego samego roku rozpoczęto wydawanie tygodnika „Społem”12.
Spółdzielczość spożywcza bardzo dobrze rozwijała się w latach 20. XX w. Wówczas powstały: Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej (847
spółdzielni, 493 tys. członków i 1652 sklepy) oraz Liga Kooperatystek13.

10 Wynikało to z tego, że pod koniec lat 80. XX w. w światowym ruchu spółdzielczym roz-

poczęła się debata nad koniecznością stworzenia zasad adekwatnych do potrzeb zbliżającego się
XXI stulecia, aby odnosiły się do różnych typów spółdzielni i przetrwały dłużej, niż dotychczas
opracowane. Dokonano tego podczas XXXI Kongresu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
w Manchester w 1995 r.
11 Deklaracja zawiera również przypomnienie wartości spółdzielczych. Stąd też obecnie często
zaliczana jest do biznesu „etycznego”, bądź też „odpowiedzialnego społecznie”.
12 Nazwę zaproponował Stefan Żeromski.
13 Cel: prowadzenie wśród kobiet działalności edukacyjnej, samokształceniowej i oświatowej.
Do czołowych działaczek należała m.in. Maria Dąbrowska [Kalendarium spółdzielczości Społem.
W Strona Internetowa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. http://
kzrss.spolem.org.pl].
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Nadrzędnym organem ruchu spółdzielczego w Polsce jest Krajowa Rada Spółdzielcza (KRS), która jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Spółdzielczego14
(ICA - International Co-operative Allience). Do zadań KRS należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości oraz inicjowanie i rozwijanie
współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania15.
Światowy ruch spółdzielczy daje obecnie zatrudnienie dla ponad 100 mln
pracowników, czyli o około 20% więcej, niż wszystkie koncerny wielonarodowe.
W Polsce prawie 80% wyrobów mleczarskich wytwarzanych jest przez spółdzielnie z tej branży [Szafarz 2013, s. 75-76]. Poza spółdzielniami mleczarskimi16,
które stanowią klasyczną grupę producentów i mają praktycznie zamknięty krąg
członków, wszystkie pozostałe spółdzielnie wiejskie mogą odegrać w procesie integrowania się rolników istotną rolę. Tym bardziej, że tradycyjny podział branżowy przestał obowiązywać i nie odgrywa już większego znaczenia. Wokół spółdzielni ogrodniczych, spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, usług rolniczych, a także
rolniczych spółdzielni produkcyjnych mogą powstawać grupy producentów w zależności od potrzeb rolników i możliwości powiązania ich profilu produkcyjnego
z działalnością spółdzielni. Ważne, aby rolnicy rozumieli potrzebę organizowania
się i byli przekonani do takiej formy współpracy. Spółdzielnie także muszą zrozumieć, że powrót do charakteru spółdzielni użytkowników i odbudowa zaplecza społecznego stanowiącego szeroką i lojalną grupę klientów stwarza im lepszą
i dłuższą perspektywę rozwoju [Martynowski 2014, s. 8].
Spółdzielczość, jako ruch zorganizowany, powstała w środowisku miejskim.
W rolnictwie i na wsi pojawiła się później. Jednak z tego względu, że spółdzielczość jest formą wybitnie przystosowaną do realizacji interesów ekonomicznych
i społecznych gospodarstwa rolnego, tutaj rozwinęła się szczególnie dobrze, tym
bardziej, że od wieków istniały na wsi na całym świecie tradycje rozmaitych mniej
lub bardziej sformalizowanych „pre-spółdzielczych form współpracy”, takich jak
znane z terenów Polski maszoperie rybackie nad Bałtykiem, pasterstwo wysokogórskie w Karpatach, wspólnota wiejska „Wolny Kadłub” ze Śląska Opolskiego (powstała w 1605 roku). O sile ekonomicznej współczesnej spółdzielczości
14 ICA skupia obecnie 267 krajowych i międzynarodowych organizacji spółdzielczych z 96 krajów. Łączna liczba członków tych organizacji (spółdzielców) wynosi prawie 1 miliard. Natomiast
doliczając do tego liczbę spółdzielców z pozostałej setki krajów, nie należących do ICA, to ich liczba
wynosi ponad 2 miliardy.
15 W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od 1925 r., natomiast
Uchwała Sejmu RP z 21.04.1995 r. proklamowała dzień 1 lipca - Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości. 2012 rok został przyjęty przez ONZ - Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, jednak
w Polsce było to przemilczane [Szyszkowska 2013, s. 7].
16 www.mleczarstwopolskie.pl [03.02.2016].
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wiejskiej świadczy fakt, że w państwach o dobrze rozwiniętym rolnictwie, przez
organizacje spółdzielcze realizowana jest ponad połowa obrotów środkami do
produkcji i produktami rolniczymi [Martynowski 2014, s.14].
Reasumując zaprezentowaną w sposób syntetyczny historię, idee oraz wartości, na jakich bazuje rdzenna spółdzielczość, w tym miejscu warto odnieść się do
poglądów jednego z prekursorów spółdzielczości w naszym kraju – Stanisława
Thugutta, iż „idee spółdzielcze winny przynieść bardziej humanitarne rozwiązania w przyszłości”17. Miejmy nadzieję, że zjawisko „nowego kooperatyzmu” jest
początkiem pozytywnej fali zmian w Polsce i na świecie w kierunku odrodzenia
myśli spółdzielczej i społecznego współdziałania.

3. Nowe inicjatywy dotyczące rozwoju spółdzielczości w Polsce
– kooperatywy spożywcze
Współczesne spółdzielnie spożywcze najczęściej są nazywane kooperatywami. Kooperatywy mogą różnić się zasadami funkcjonowania, jednak wszystkie łączy kolektywne (wspólne) dokonywanie zakupów płodów rolnych bezpośrednio od lokalnych
i sprawdzonych rolników oraz producentów żywności, najczęściej produkujących
żywność w sposób ekologiczny18. Stanowi to przykład zrównoważonej produkcji
i konsumpcji żywności, opartej na produkcie: ekologicznym, lokalnym i świeżym.
Korzyści zwłaszcza ekonomiczne z tego rodzaju formy zakupów odczuwają obie
strony - zarówno konsumenci, jak i producenci ze względu na brak pośredników.
Rozwój kooperatyw w Polsce i na świecie, został określony jako „nowy kooperatyzm” [Vieta 2010, s. 2]. Zjawisko to łączy się z pojawieniem kryzysu ekonomicznego na świecie w 2008 r. Powstają liczne poradniki dotyczące zakładania
kooperatyw (spółdzielni) oraz strony internetowe poświęcone idei ruchu spółdzielczego19. Wiele rozwiązań ideowych i systemowych stosowanych w przedwojennym ruchu spółdzielczym jest nadal aktualnych i z powodzeniem mogłyby
zostać przeniesione do współczesnych czasów. Liczne sukcesy w funkcjonowaniu
ruchu spółdzielczego w naszym kraju, które zostały na wiele lat zapomniane oraz
obecne i wcześniejsze doświadczenia w krajach europejskich, jak również nawoływania do propagowania tego rodzaju formy działalności przez Komisję Europejską w stosunku do obecnych i nowych członków UE powoduje, że być może
młodsze pokolenie Polaków nie obarczone doświadczeniami z przeszłości, a za17 Ossowski Janusz. Biblioteka myśli spółdzielczych, Strona Internetowa kwartalnika” Pieniądze i więź”, www.p-i-w.edu.pl [29.01.2016].
18 https://kolektywnie.wordpress.com/
19 http://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-2-0 [27.01.2016]; Krajowa Rada Spółdzielcza.
http://www.krs.org.pl [dostęp 19.01.2016]; www.kooperatyzm.pl [27.01.2016].
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inspirowane przez polskie tradycje spółdzielcze do nich powróci. W ciągu ostatnich kilku lat, z inicjatywy świadomych konsumentów, obserwuje się odrodzenie
ruchu kooperatyw spożywczych, które powstają zwłaszcza w dużych miastach
Polski. Są to oddolne, niehierarchiczne i demokratycznie zarządzane organizacje o charakterze nieformalnym. To nowe zjawisko w Polsce mające miejsce od
2010 r. W tym czasie powstała pierwsza tego rodzaju spółdzielnia – Warszawska
Kooperatywa Spożywcza20, która zainspirowała i przyczyniła się do pojawienia
nowych. Obecnie na rynku jest już ponad 30 kooperatyw spożywczych. Funkcjonujące kooperatywy można podzielić na dwa rodzaje [Bilewicz 2013, s. 30, 31]:
1. „aktywistyczne” - organizacje złożone najczęściej z aktywistów społecznych
o poglądach lewicowych, mające przede wszystkim osiągać określone cele
społeczne czy nawet polityczne, jak budowanie egalitarnej wspólnoty czy
zniesienie pośrednictwa między konsumentami, a producentami.
2. „zorientowane na konsumpcję” - głównym celem jest przede wszystkim
uzyskanie dostępu do lokalnie wyprodukowanych, ekologicznych produktów spożywczych wysokiej jakości, trudno dostępnych na rynku.
Główne problemy rozwojowe współczesnych kooperatyw spożywczych w Polsce dotyczą: (1) formalizacji; (2) hierarchizacji struktury oraz (3) umiejętności
podążania za zmieniającymi się sposobami komunikacji (komunikacja przy użyciu nowoczesnych technologii m.in. mediów społecznościowych).
Z uwagi na wspomniany wcześniej nieformalny charakter tych organizacji –
kooperatyści poruszają zagadnienie formalizacji i zastanawiają się czy może ona
pomóc w osiągnięciu założonych przez kooperatywy celów, czy też utrudniać ich
zdobycie. Zwłaszcza, że kooperatywy są zarządzane demokratycznie tzn. „jeden
członek - jeden głos”. Wprowadzenie hierarchicznej struktury kooperatyw powoduje pojawienie się wątpliwości czy nie zaburzyłoby to jej zasad funkcjonowania,
ponieważ pojedynczy członek kooperatywy nie miałby już bezpośredniego wpływu na podejmowane w niej decyzje.
Ze względu na to, że współczesnym kooperatywom spożywczym przyszło funkcjonować w zupełnie innych realiach, niż te dla których zainicjowano powstanie
pierwszych spółdzielni na świecie, kluczowe pytania jakie powstają to: (1) kim jest
dzisiejszy kooperatysta? (2) jakie przekonania (idee) przyświecają mu, aby się włączyć w tego rodzaju społeczną inicjatywę i co może być motywatorem, aby w niej
pozostać? A z drugiej strony: jakim wyzwaniom muszą sprostać kooperatywy spożywcze, aby była to atrakcyjna forma gospodarowania oraz inicjatywa przyciągająca
większe rzesze osób, która pozwoli uzyskać przewagę nad obecnie dominującymi
korporacjami (w tym żywnością korporacyjną) i silną pozycją, jaką obecnie posiada
marka.
20 http://www.wks.waw.pl/ [30.01.2016].
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W dzisiejszych czasach kooperatywy powinny skupić się na umiejętnym podążaniu za zmieniającymi się sposobami komunikacji i utrzymywaniu relacji międzyludzkich z wykorzystaniem nowych technologii i mediów społecznościowych.
Technologia rozwijała się w ostatnich dwóch dekadach szybciej niż kiedykolwiek.
Według twórców raportu „2038”21, opracowanego w 2013 r. przez ZenithOptimedia,
w nadchodzących 25 latach rozwój technologii będzie jeszcze bardziej dynamiczny.
Globalna rewolucja cyfrowa miała istotny wpływ na wiele trendów obserwowanych
w ostatnim ćwierćwieczu i będzie kształtowała rzeczywistość przez kolejne 25 lat.
W raporcie „2038” opisano sześć najważniejszych trendów na następne 25 lat,
dwa z nich stanowią: społecznie zaangażowany konsumpcjonizm i powstanie społecznych kooperatyw. Silnym narzędziem, które nie tylko zrewolucjonizowało sposób komunikacji międzyludzkiej, ale także wspiera wszelkie, a w tym ww. inicjatywy
społeczne, są media społecznościowe. Konsumenci odkrywają nowe sposoby motywowania swoich znajomych do podejmowania wspólnych inicjatyw i nie potrzebują do tego wsparcia dużych, znanych firm. Przykładami takiego działania może być
Kickstarter, czyli największa na świecie platforma crowdfundingowa wspierająca
kreatywne projekty czy też obecnie powstające kooperatywy spożywcze, które bardzo często zakładane są przez grupę znajomych, którzy kontaktują się wykorzystując media społecznościowe i wspólnie robią zakupy m.in. w celu uzyskania rabatu.
Jest to sygnałem zmiany układu sił pomiędzy korporacjami, a konsumentami i marki powinny się do tego zjawiska odpowiednio przystosować. W raporcie
„2038” wskazuje się, że do 2038 r. rola społecznej kooperatywy stanie się bardziej
sprecyzowana. Choć już dzisiejsze inicjatywy są obiecujące, to w przyszłości firmy
będą zmuszone do przeanalizowania modelu biznesowego i wprowadzenia takich
zmian, które stworzą bardziej „uspołecznione” organizacje, angażujące zarówno
pracowników, jak i konsumentów. Ułatwienie konsumentom udziału w tworzeniu
produktów i oferowanie im usług, które zmaksymalizują ich wygodę i dobrobyt,
doprowadzi do stworzenia modelu mniej skoncentrowanego na samej marce,
w którym współpraca marki i konsumentów odbywa się na równych zasadach.
Konsumenci będą oczekiwać od marek etycznego działania na wszystkich obszarach biznesowych oraz zaangażowania w ruch społeczny.
Rosnące znaczenie i potęga mediów społecznościowych przyczyniło się do
powstania wielu badań z tego zakresu. Jednym z nich jest badanie przeprowadzone przez Gemius Polska „Megapanel PBI/Gemius” z 2014 roku22 Część tego
badania dotyczyła tematu „Media społecznościowe przez pryzmat wieku użytkowników”23. Jak się okazuje media społecznościowe są wartościowym kanałem
21 Raport „2038”. 2013. ZenithOptimedia.
22 Badanie Megapanel PBI/Gemius (dawniej: Polskie Badanie Internetu), 2014, Gemius Polska.
23 http://www.wks.waw.pl/ [30.01.2016].

70

Anna Florek-Paszkowska

komunikacji z potencjalnymi klientami, szczególnie jeśli zna się szczegółowy
profil użytkowników poszczególnych serwisów. W przypadku Facebooka i Tweetera, największy odsetek osób odwiedzających to przedział wiekowy 25-34 lata.
Natomiast Instagram ma więcej młodszych użytkowników, niż Facebook – 43%
zaglądających z przedziału wiekowego 18-24 lata, kolejno 25% 25-34 lata. Bazując na zaprezentowanych wyżej danych, należy podkreślić, iż przedział wiekowy
obecnych członków kooperatywy pokrywa się z przedziałem osób najczęściej korzystających z mediów społecznościowych.
Obserwując funkcjonujące i nowo powstające kooperatywy spożywcze –
oprócz kontaktu mailowego, korzystają one z mediów społecznościowych typu
Facebook, gdzie zakładają swoje strony. Stosują także mobilne aplikacje do komunikacji typu: Trello, Slack itp. i organizują wspólne zamówienia bezpośrednio przy
pomocy komputerowych systemów zakupowych online np. FoodCoop24. Ponadto poprzez aplikacje na telefon typu everytap kooperatywy zachęcają do robienia
zakupów w swoich placówkach, a tym samym gromadzenia za wydane pieniądze
punktów, które można wymienić na produkty z kooperatywy. Przykładem jest
Krakowska Kooperatywa Spożywcza - uzbierane 50 punktów (1 punkt za 20 zł)
można wymienić na piernik wegański z czekoladą i orzechami.
Reasumując, rozwój technologiczny, zmiany demograficzne, rosnąca potęga
mediów społecznościowych i społecznych inicjatyw typu kooperatywy spożywcze sprawią, że najbliższe lata przyniosą nowe możliwości, dzięki którym każdy
będzie mógł wybrać czy chce żyć w bardziej świadomy i wartościowy sposób. Aby
kooperatywy przetrwały, rozwinęły się i przyciągnęły nowych członków – warunkiem sine qua non jest podążanie za zmieniającymi się trendami i oczekiwaniami
konsumentów, zwłaszcza dotyczącymi formy komunikacji czy sposobu płatności
przy użyciu karty (jedną z zasad spółdzielczych jest płatność gotówką), czyli najogólniej rzecz ujmując - dostosowanie dawnych zasad spółdzielczych do nowych
realiów ery cyfrowej.

4. Podsumowanie
Spółdzielnie i inne formy społecznej działalności powstawały i powstają w wyniku niezaspokojenia pewnych specyficznych potrzeb i są odpowiedzią na bolesne
problemy [Defourny 1999, s. 23]. Spółdzielczość wyrosła z potrzeby samoobrony
ekonomicznie słabszych grup społecznych, stąd zasady, jakimi się kieruje, zawsze
24 Profesjonalne oprogramowanie FoodCoop System, skierowane jest do kooperatyw spożyw-

czych oraz grup zakupowych. FoodCoop System będzie dostępny zarówno na komputerach jak
i urządzeniach mobilnych. FCS to bezpłatny i otwarty, oparty na idei Open Source, system służący
do składania i rozliczania zamówień oraz ułatwiający zakładanie organizacji [29, 31].
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stawiały i stawiają człowieka przed kapitałem [Boguta 2006, s. 50–51]. W przeciwieństwie do innych form gospodarowania, gdzie zysk, a nie czynnik ludzki
ma znaczenie. Duża różnorodność poglądów na spółdzielczość, zarówno, jako
na stowarzyszenie osób, jak i na sposób i cele prowadzenia przedsiębiorstwa jest
podstawą istnienia kiedyś, jak i obecnie dużej różnorodności form spółdzielczych
[Martynowski 2014, s. 17].
Bogaty dorobek i cenne doświadczenia z całej historii ruchu spółdzielczego są
jego unikalnym atutem w zwalczaniu skutków patologii neoliberalnych i kryzysu
globalnego. Poza spółdzielcami, nikt nie dysponuje takim atutem. Spółdzielczość
przetrwała z powodzeniem kolejne systemy polityczno – społeczne (oraz konsekwencje ich upadków), dwie wojny światowe, kilka rewolucji, „zimną wojnę”
i wiele innych perturbacji krajowych i międzynarodowych [Szafarz 2013, s. 76].
Według J. Curla „oddolne ruchy społeczne zwróciły się ku kooperatywom
w odpowiedzi na łupieżczą globalizację i głęboką światową recesję, aby poprawić warunki życia ludzi i wzmocnić ich pozycję”, podkreślając, że wyróżnikiem
nowego ruchu kooperatyw, który uaktywnił się po kryzysie, jest powrót do postulatów demokratyzacji miejsca pracy, włączenie do strategii organizacji pozarządowych i umiędzynarodowienie, czyli współpraca z zagranicznymi kooperatywami
i ze wspierającymi je instytucjami [Bilewicz 2013, s. 27].
Rzecz jednak w tym, iż poszczególne narody i cała tzw. społeczność międzynarodowa posiada jedynie nikłą, niekiedy wręcz zerową, wiedzę o historycznych i współczesnych dokonaniach ruchu spółdzielczego oraz o jego przyszłych możliwościach
i zadaniach. Dominuje powszechnie przeświadczenie, że spółdzielcy zajmują się
tylko wydajną, pożyteczną, mrówczą pracą i niczym poza tym. Niewiele wiadomo
natomiast o ich zasługach i o współczesnej roli dziejotwórczej [Szafarz 2013, s. 76].
Charles Gide25 twierdził, że spółdzielnie spożywców będą mogły zapewnić w przyszłości „panowanie konsumentów”. Rzecz w tym, aby w dobie technologii informatycznej spółdzielcy nauczyli się w jaki sposób efektywnie mogą dotrzeć ze swoim ideami do szerszego ogółu populacji Polaków i zaangażować w ich działalność.
Obecnie większość z nich niestety opiera się na „marketingu szeptanym”.
Reasumując, warunkiem powodzenia w dziejotwórczej misji spółdzielczości
w obecnych i przyszłych realiach jest powrót do źródeł oraz optymalne, nowatorskie kojarzenie dorobku i doświadczeń historycznych ze współczesnymi zadaniami, potrzebami i możliwościami spółdzielczości. Wymaga to innowacyjnego
i przedsiębiorczego podejścia spółdzielców.
25 Charles Gide (1847–1932) był wybitnym ekonomistą francuskim, który wniósł poważny
wkład w rozwój europejskiej ekonomii społecznej oraz myśli spółdzielczej [Ossowski Janusz. Pieniądze i więź. Charles Gide. http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3833 [29.01.2016].
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Jako podsumowanie w tabeli 1 zaprezentowano macierz SWOT, w której
przedstawiono analizę mocnych i słabych stron kooperatyw spożywczych oraz
szans i zagrożeń ich funkcjonowania i rozwoju w Polsce.
Tabela 1
Analiza SWOT funkcjonowania i rozwoju
kooperatyw spożywczych w Polsce
NEGATYWNE

Mocne strony

Słabe strony

Wysoka jakość i zdrowotność żywności



Konkurencyjna cena żywności w stosunku
do cen w sklepach ekologicznych





Uczciwa zapłata dla rolnika





Sprzedaż lokalnej, sezonowej żywności



Zakupy przez Internet





Dowóz żywności do domu





Niższe koszty wspólnych zakupów




Wewnętrzne

POZYTYWNE



Krótki czas transportu – ochrona środowiska
naturalnego, mniejsza ilość dodatków
chemicznych do przedłużenia trwałości żywności






Zewnętrzne

Szanse

Trudności w zdobyciu klientów (marketing
szeptany)
Niewiele osób wie o istnieniu kooperatyw
Mała ilość żywności – nie jest produkowana
na masową skalę
Brak możliwości płatności kartą
Niska płynność finansowa (zwłaszcza
na początku działalności)
Niska rentowność
Brak odpowiedniego transportu do przewozu
żywności
Brak funduszy na zatrudnienie osób do obsługi
(konieczność wykonywania wszystkich prac
przez założycieli, członków)

Zagrożenia



Rozwój regionalnych producentów i rolników



Słabe zakorzenienie idei spółdzielczości



Mała liczba kooperatyw w Polsce



Nieuczciwa konkurencja



Moda/trend zdrowego żywienia i stylu życia



Bariery w pozyskaniu środków na rozwój



Odbudowanie ideologii ruchu spółdzielczego





Poprawa wizerunku spółdzielczości



Udział w targach/wydarzeniach kulinarnych



Rozproszona produkcja (od wielu producentów)

Rozwój kontaktów handlowych – współpraca
między spółdzielniami



Brak uregulowanej sytuacji prawnej spółdzielni



Brak stałej grupy odbiorców










Rosnąca świadomość konsumentów



Organizowanie Zjazdów Kooperatyw (integracja
i edukacja społeczeństwa)
Rozwój działalności na lokalnym rynku
(spółdzielnie nie przeniosą działalności do
krajów o niższych kosztach funkcjonowania)
Rozwój technologii i nowoczesnych narzędzi
komunikacji (np. media społecznościowe)

Źródło: Opracowanie własne.




Trudności w dostępie do ekologicznych i dobrych
jakościowo produktów

Konkurencja tańszej, gorszej jakościowo
żywności korporacyjnej dostępnej w dużych
sieciach handlowych
Rozwój sieci handlowych z obcym kapitałem
Negatywne skojarzenia ze spółdzielczością
(zwłaszcza starsze pokolenie)



Brak środowiska przyjaznego spółdzielczości



Brak zrozumienia wśród opinii publicznej
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ANNA FLOREK-PASZKOWSKA
WSPÓŁCZESNE SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCZE W POLSCE NA TLE HISTORYCZNYM

Słowa kluczowe: spółdzielczość, kooperatywy spożywcze, lokalna produkcja i dystrybucja
żywności, działalność społeczna, pionierzy spółdzielczości
STRESZCZENIE

Tradycja polskiej spółdzielczości sięga II połowy XIX wieku. Spoglądając na naszą
historię - ruch spółdzielczy przetrwał okres zaborów, I oraz II wojny światowej. Jednak
mało osób zna polskie tradycje spółdzielcze i cele jakie przyświecały ich rozwojowi. Niewiele osób kojarzy także nazwiska prekursorów ruchu spółdzielczego w naszym kraju26,
w tym kojarzy nazwisko Żeromskiego z nazwą czasopisma „Społem”, którego był twórcą.
Czasopismo to powstało wraz z założeniem Towarzystwa Kooperatystów (1906). Propagowało ono spółdzielczość, zwłaszcza spożywców. Jednakże wydarzenia polityczne w naszym kraju po 1945 roku spowodowały przerwanie tradycji spółdzielczości. Dla wielu
starszych osób, także dzisiaj, spółdzielczość kojarzy się negatywnie z czasami PRL-u. Od
kilku lat pamięć i doświadczenie w organizowaniu spółdzielni powraca w formie kooperatyw spożywczych oraz innych nieformalnych inicjatyw społecznych. W Polsce stanowią
one nowy wyraz ruchu społeczno-gospodarczego, w który najbardziej zaangażowane jest
młode pokolenie (20-30 latków). Powstaje pytanie: czy jest to tymczasowy trend, głównie
spowodowany światowym kryzysem ekonomicznym, który spowodował sięgnięcie i powrót do starych idei spółdzielczych, jak się okazuje pomocnych i aktualnych w rozwiązywaniu wielu problemów zaistniałych w obecnych czasach? Być może ten trend ma szansę
się utrwalić? Artykuł ma na celu przyjrzenie się temu zjawisku.
26 Można do nich zaliczyć m.in.: Staszica, a później Makowieckiego, Magnusa, Nagórnego,
Statkowskiego, Abramowskiego, Mielczarskiego, Wojciechowskiego i in.
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SUM M A RY

The tradition of Polish cooperative movement dates back to the second half of the 19th
century. Looking at our history – the cooperative movement has survived the Partitioning
of Poland, as well as the First and Second World War. However, few people know the Polish
cooperative traditions and objectives that lead to their development. Equally few people
recognize the names of the cooperative movement precursors in our country and associate Stefan Żeromski›s name with the name of the “Społem”, magazine which he founded.
The magazine was created with the establishment of the Cooperative Society (1906). They
popularized food cooperatives the most. However, political events in our country after
1945 caused an interruption in cooperative traditions. For many older people, even today
cooperatives are associated negatively with the times of communism. For the last several
years, the memory and experience in organizing cooperatives has returning in the form of
modern food cooperatives and other informal social initiatives. In Poland, they constitute
a new form of socio-economic movement, which involves mostly younger generations.
The question is whether this is a temporary trend, mainly due to the global economic
crisis, which triggered a return to the old idea of cooperative activity, as it turns out to be
helpful and relevant in solving many problems encountered in modern times? Perhaps
this trend has a chance to persist? This paper aims to examine this phenomenon.
e-mail: anna.florek-paszkowska@uj.edu.pl
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1. Wstęp
Nieodnawialne źródła energii takie jak węgiel, ropa czy gaz są ograniczone
i ich zasoby nieustannie się zmniejszają. Współcześnie nie w pełni wykorzystywane są odnawialne źródła energii (OZE), praktycznie niewyczerpalne, odtwarzane
pod wpływem oddziaływania promieniowania słonecznego oraz procesów zachodzących na Ziemi i w jej wnętrzu, źródła przyjazne dla środowiska, bo związane
z naturalnymi procesami przyrodniczymi. Wykorzystywanie ich, to zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii oraz emisji szkodliwych substancji,
zwłaszcza gazów cieplarnianych, mających znaczny wpływ na postępujące zmiany
klimatyczne. W Polsce do odnawialnych źródeł energii należy: energia promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych oraz energia wytworzona z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia otoczenia pozyskiwana przez pompy [Adamowicz 2014, 7; Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. 2015, 9]. Obecnie jeszcze w niewielkim stopniu wykorzystuje się
energię słoneczną, chociaż metody i środki jej wykorzystywania są nieustannie
doskonalone. Promieniowanie słoneczne może być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej przy zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych. Zastosowanie
kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym znacznie obniża emisję CO2,
SO2 i NO. Do produkcji energii elektrycznej może także być wykorzystywana
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energia wiatru. Występujący brak synchronizacji pomiędzy zapotrzebowaniem
na odnawialne nośniki energii (promieni słonecznych i wiatru) i ich podażą sprawia, że energia musi być magazynowana. Alternatywą mogą być zintegrowane
systemy energetyczne, polegające na korzystaniu z różnych, wzajemnie uzupełniających się źródeł energii. Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej
energii wodnej może sprawić, że małe elektrownie staną się ważnymi ogniwami systemu energetyki rozproszonej. W energetyce cieplnej wykorzystywane są
wody geotermalne. W polskich warunkach energia geotermalna mogłaby zostać
szerzej wykorzystana w produkcji zwierzęcej, w szklarniach, w uprawie grzybów, w gospodarce rybnej. Pompy ciepła wymuszają przepływ ciepła z otoczenia
o niższej temperaturze (gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) do obszaru
ogrzewanego. W procesie tym w sprężarkowych pompach ciepła wykorzystuje
się energię mechaniczną, natomiast w absorpcyjnych energię cieplną. Pompy ciepła są najbardziej efektywne w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym
(ogrzewanie podłogowe). Obecnie najszerzej wykorzystywane są w rolnictwie do
schładzania mleka, natomiast produktem ubocznym jest ciepła woda użytkowa.
[Pawlak 2012, 23-26]. Ważnym źródłem surowców (biomasy) do produkcji energii odnawialnej jest produkcja rolnicza [Pasyniuk 2008, 5; Korycińska 2009, 6].
Zastosowane w rolnictwie nowoczesne technologie mogą być pomocne w złagodzeniu zmian klimatycznych wywołanych emisją gazów cieplarnianych w produkcji rolnej. Przetworzenie biomasy na energię i umiejętne jej magazynowanie
może te zmiany złagodzić [Adamowicz 2014, 10]. Jedną z barier instytucjonalnych
w upowszechnieniu OZE jest brak wystarczającej informacji [Chmielewska-Gill
2009, 43-46; Seremak-Bulge 2012, 263]. Ważną rolę w przekazywaniu informacji
i przekonywaniu do nowych rozwiązań pełnią Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
W województwie kujawsko-pomorskim wsparcia rolnikom udzielają doradcy zatrudnieni w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR).
W KPODR dużą wagę przykłada się do przekazywania informacji dotyczących
nowych technologii.

2. Cel i metodyka badań
Celem opracowania było przedstawienie działań podejmowanych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla popularyzowania odnawialnych źródeł energii. Analizą objęto lata 2011-2014. Zastosowano metodę jakościową analizy, uzupełnioną metodą ilościową. Źródłem danych były: Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności.
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3. Znaczenie OZE dla rozwoju obszarów wiejskich
Odnawialne źródła energii mogą być jednym z ważniejszych czynników prosperity obszarów wiejskich [Chodkowska-Miszczuk, Szymańska 2012, 6]. Rozwój produkcji i przetwórstwa związanego z OZE powinien korzystnie wpływać na rozwój
obszarów wiejskich, generując nowe dochody i będąc źródłem nowych miejsc
pracy. Zdaniem Mańko [2012, 247] „upowszechnienie upraw energetycznych
można wiązać z postępem technologicznym w rolnictwie”. Badania pokazały, że
w gospodarstwach z uprawami energetycznymi stosowane są bardziej efektywne
technologie. Gospodarstwa te charakteryzuje także większa sprawność organizacyjna. Powoduje to, że ich dochodowość również jest większa. Polskie rolnictwo
charakteryzuje się jeszcze niewykorzystanymi, znacznymi zasobami siły roboczej
oraz ziemi. Wiele jest gospodarstw niedochodowych. Sposobem na zmianę tej
sytuacji może być większy, niż dotychczas, ich udział w produkcji i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, tym bardziej, że produkcja biomasy może
być prowadzona na gruntach słabych, niewykorzystywanych do produkcji rolnej,
zdegradowanych bądź skażonych, a rolnicy obok produkowania biomasy rolniczej mogą także uczestniczyć w jej przetwórstwie [Seremak-Bulge 2012, 264]. Na
obszarach wiejskich często występują przerwy w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców oraz znaczne spadki napięcia, zwłaszcza na końcu sieci, które zakłócając pracę urządzeń często uniemożliwiają prowadzenie działalności rolniczej
(w obiektach takich jak: wylęgarnie, kurniki, brojlernie, cielętniki, schładzarki,
dojarki). OZE redukując deficyt w zaopatrzeniu w energię mogą stać się czynnikiem stabilizującym warunki prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej
na terenach wiejskich [Ginalski 2014, 4].

4. Działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dla propagowania odnawialnych źródeł energii
W celu popularyzowania wśród producentów rolnych odnawialnych źródeł energii w KPODR w ramach Priorytetu I. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
w latach 2011-2014 realizowany był Program 2. Propagowanie odnawialnych
źródeł energii obejmujący Zadanie 1. Wykorzystanie surowców rolniczych oraz
źródeł naturalnych w pozyskiwaniu energii odnawialnej. Celem podjętych przez
doradców działań było wskazanie zainteresowanym rolnikom możliwości wykorzystania naturalnych źródeł energii oraz przekazanie informacji o uprawie roślin
na cele energetyczne. Dla podniesienia świadomości mieszkańców regionu i zaprezentowania im źródeł energii przyjaznych dla środowiska w KPODR prowa-
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dzono różne formy edukacji. Doradcy starali się dotrzeć do jak największej liczby
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Prace doradcze obejmowały porady,
szkolenia, konferencje, lustracje w gospodarstwach (tabela 1). Systematycznie publikowano też artykuły poświęcone OZE w miesięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska
oraz na stronie internetowej Ośrodka. W doradztwie wskazywano możliwości wykorzystania biomasy, a także innych źródeł energii: kolektorów słonecznych, małych
elektrowni wiatrowych oraz pozyskiwania środków finansowych na ich wykonanie.
Wielu rolników było zainteresowanych tego typu inwestycjami (tabela 1).
Tabela 1
Działania doradcze w ramach zadania „Wykorzystanie surowców
rolniczych oraz źródeł naturalnych w pozyskiwaniu energii odnawialnej”
w latach 2011-2014
Działania doradcze

2011

2012

2013

2014

Porady

193

251

298

218

Szkolenia

21

28

18

22

Konferencje

2

2

3

1

Lustracje w gospodarstwach

5

18

13

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

W latach 2011-2014 największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia
poświęcone alternatywnym źródłom energii i ich zastosowaniu, kolektorom słonecznym i fotowoltaice w gospodarstwie rolnym oraz energii odnawialnej dla
domu i zagrody (tabela 2). Program szkoleń związanych z alternatywnymi źródłami energii i ich zastosowaniem składał się z części teoretycznej oraz wyjazdu,
podczas którego zapoznano uczestników z pracą urządzeń pozyskujących energię z niektórych źródeł naturalnych (m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła
czy pieców na biomasę). W 2012 r. zorganizowano szkolenie dla osób zainteresowanych instalacjami wodorowymi. Na szkoleniu pokazano moduł instalacji
na wodę, dzięki której mogą poruszać się jednostki wysokoprężne. Rezultatem
szkolenia było podjęcie rozmów z jednym z gospodarstw na temat wybudowania
małej biogazowni. Ułatwienia dla mikroinstalacji wprowadzone w 2013 r. „małym trójpakiem energetycznym” oraz zapowiadane wsparcie finansowe spowodowało zwiększenie zainteresowania rolników instalacjami produkującymi prąd
na potrzeby własne. Szczególne znaczenie w dotarciu w tej sprawie do szerokiego
grona odbiorców miały indywidualne porady udzielane przez doradców KPODR
oraz szkolenia, na których wyjaśniano zasady działania poszczególnych rozwiązań. W 2014 r. zorganizowano trzy szkolenia wyjazdowe, na których uczestnicy
zapoznali się z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi produkcji i wykorzy-
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stania biomasy. W tym samym roku, dla propagowania wiedzy na temat korzyści
jakie wynikają dla społeczności z budowy biogazowi rolniczych zorganizowano
szkolenie dla przedstawicieli samorządów gminnych „Biogazownia – przemyślany wybór”. Zajmowano się na nim technologią produkcji biogazu, kosztami inwestycyjnymi, procedurami oraz kwestiami prawno-środowiskowymi dotyczącymi
inwestycji. Jedno ze szkoleń, „Rośliny energetyczne, charakterystyka gatunków
i ich agrotechnika” zostało zorganizowane na poletkach doświadczalnych. Szczególną uwagę poświęcono uprawie nowych gatunków roślin: perzu wydłużonego
i ślazówki turyngskiej. W związku z tym, że prowadzący gospodarstwa i społeczność wiejska coraz częściej poszukują informacji dotyczących wykorzystania
OZE w swoich domach i gospodarstwach, dużym zainteresowaniem cieszyły się
szkolenia „Energia odnawialna dla domu i zagrody” oraz „Kolektory słoneczne
i fotowoltaika w gospodarstwie rolnym”. W 2014 r. dla doradców KPODR, tworzących Powiatowe Punkty Konsultacyjne z OZE, zostało zorganizowane szkolenie „Energia z biomasy – wyjazd studyjny do biogazowni”. Wyjazd połączono
z warsztatami szkoleniowymi oraz prezentacją prototypu mobilnej biogazowi.
Proces technologiczny jest wysoce energooszczędny, pozwala na wykorzystanie
biomasy produkowanej z ekstensywnych łąk nadrzecznych i terenów krajobrazu
chronionego, nie nadającej się do celów paszowych oraz do konwersji na energię
w konwencjonalnych technologiach.
W każdym roku organizowano także konferencje (tabela1). Okazją do wymiany poglądów była adresowana do rolników oraz władz w 2011 r. konferencja pn.
„Energia elektryczna, ciepło i gaz – perspektywą dla gminy”, poświęcona technologiom do pozyskania biogazu jako cennego źródła energii. Odbyła się ona pod
patronatem firmy zajmującej się biogazowniami. W 2012 r. wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Odnawialnych Źródeł Energii dla rolników i osób
związanych z administracją samorządową zorganizowano konferencję pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w domu jednorodzinnym”. Uczestnicy otrzymali
opracowanie „Odnawialne źródła energii oraz oszczędzanie ciepła i elektryczności”, zawierające wszystkie dostępne źródła energii odnawialnej, jakie można
wykorzystać w domu jednorodzinnym. Zainteresowani kolektorami słonecznymi
doradcy oraz mieszkańcy regionu brali udział w 2013 r. w konferencji „Słońce –
tania energia”. Na konferencji zaprezentowano dwa rodzaje kolektorów słonecznych, płaskie i próżniowe, mówiono o ich zastosowaniu i efektywności. Omawiano także projektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych. Uczestników zapoznano z kolektorami słonecznymi zainstalowanymi w województwie
kujawsko-pomorskim oraz z nowym projektem Q-BICON (Kompetencje dla
energii jutra: plan kwalifikacyjny dla projektu BIomassCONsultancy – doradztwo
ds. biomasy). Celem międzynarodowego projektu Q-BICON było przygotowa-
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nie europejskiego kursu zawodowego na doradcę ds. biomasy. Ponadto KPODR
uczestniczył w pracach koordynowanych przez partnerów zagranicznych, w tym
przeprowadził badanie rynku usług szkoleniowych z zakresu biomasy w Polsce.
W 2014 r. w ramach realizowanego projektu przeprowadzono kurs dla konsultantów oraz środowisk planujących i realizujących inwestycje kluczowe z punktu
widzenia przyszłego wykorzystania biomasy. Na kursie pilotażowym dokonano
przetestowania opracowanego programu kształcenia oraz materiałów dydaktycznych. Uczestnikom kursu zaprezentowano wielkoobszarową plantację miskanta
olbrzymiego, przetwarzanego w pobliskim zakładzie pelletu. Zostali oni także
zapoznani z technologią produkcji pelletu z miskanta olbrzymiego oraz ze słomy zbożowej. Zwiedzili ciepłownię miejską, w której węgiel zastąpiono biomasą. W 2013 r. dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno
rolników jak i przedstawicieli różnych instytucji samorządowych, zorganizowano
konferencję pt. „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”. Na konferencji
zajmowano się aspektami prawnymi oraz uwarunkowaniami społecznymi związanymi z biogazowniami. Mówiono o nakładach i możliwościach pozyskania surowców dla biogazowni. Zaprezentowano pracującą biogazownię. Uruchomiony
został punkt konsultacyjny oraz doradztwo indywidualne dotyczące inwestycji
biogazowych.
Co roku odbywało się również, cieszące się wysoką frekwencją Forum Energetyki Odnawialnej (tabela 1). W VII Forum wzięło udział 209 uczestników. Pierwsza część forum poświęcona była produkcji biomasy (ekonomicznym aspektom
produkcji biomasy i uprawie miskanta olbrzymiego), druga – biogazowniom rolniczym (zainteresowani zapoznani zostali zarówno z problemami, z jakimi mogą
się zetknąć przy uruchamianiu biogazowni, jak i ze sposobami ich rozwiązywania), natomiast trzecia – energii słońca (przedstawiono możliwości wykorzystania
energii słonecznej do celów grzewczych oraz do produkcji energii elektrycznej).
Na Forum zaprezentowano także urządzenia do pozyskiwania energii z OZE.
W VIII Forum uczestniczyło 166 osób. Program Forum obejmował seminarium
i Targi Energetyki Odnawialnej. Na seminarium zajmowano się sposobami wdrażania odnawialnych źródeł energii, uwarunkowaniami technologicznymi i prawnymi produkcji energii z biomasy, aspektami ekonomicznymi i metodami pozyskiwania energii słonecznej. Zaprezentowane zostały przykłady rozwiązań urządzeń wytwarzających prąd w ogniwach fotowoltaicznych oraz ciepło w urządzeniach solarnych. Przedstawiono budowę i zasady działania niewielkich biogazowni rolniczych oraz małych wiatraków przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb
własnych gospodarstwa. Firmy produkujące i rozprowadzające kotły na biomasę,
brykiety, pellety, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie rolnicze i małe elektrownie wiatrowe udzielały konsultacji zaintereso-
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wanym uczestnikom Forum. IX Forum Energetyki Odnawialnej poświęcono małym instalacjom z zakresu energetyki odnawialnej w gospodarstwach domowych
i rolnych. Program spotkania obejmował seminarium i Targi Energii Odnawialnej. Jedenastu wystawców na stoiskach przedstawiło systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, małe wiatraki, transformatory centralnego ogrzewania i ciepłej
wody, systemy podgrzewania szklarni energią słońca oraz oferty banku dotyczące
odnawialnych źródeł energii (OZE). Na seminarium zajmowano się stanem energetyki wiatrowej, słonecznej, ilością zainstalowanych pomp ciepła oraz wykorzystaniem biomasy z upraw i odpadowej pochodzącej z rolnictwa w województwie
kujawsko-pomorskim. W latach 2009-2012 nastąpił bardzo intensywny rozwój
energetyki wiatrowej (w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2010 dwunastokrotnie zwiększyła się w województwie kujawsko-pomorskim powierzchnia kolektorów słonecznych). W latach 2009-2013 zaczęto w regionie kujawsko-pomorskim
inwestować w fotowoltaikę. W tym samym okresie rozszerzano uprawę miskanta
olbrzymiego, która zastąpiła plantacje wierzby energetycznej. Jednak brak podstaw prawnych gwarantujących opłacalność roślin energetycznych sprawił, że ta
gałąź OZE nie rozwinęła się. Zwiększyło się natomiast zainteresowanie biomasą
odpadową przeznaczoną na cele energetyczne. Uczestnicy Forum zostali też zapoznani z zasadami działania instalacji fotowoltaicznych. Pokazano im korzyści ekonomiczne używania tych urządzeń. Zajmowano się także wybranymi aspektami
eksploatacji instalacji solarnych z kolektorami płaskimi i próżniowymi. Uczestniczącym w Forum przedstawiono zmiany w prawie energetycznym, wspierające
energetykę odnawialną. Na X Forum Energetyki Odnawialnej dokonano podsumowania działań dotyczących OZE. Debatowano na temat „Budownictwa energooszczędnego”. Odbyła się prezentacja budynku pasywnego wybudowanego
w ramach projektu CECE 5 (program dla Europy Środkowej). Wejście w życie
programu „Prosument”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania
mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Przedstawione zostały też możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach energetyki odnawialnej w latach
2014-2020. W każdym roku forum towarzyszyły targi energetyki odnawialnej
oraz udzielano konsultacji. Przygotowano 8 poletek demonstracyjnych z różnymi
gatunkami roślin energetycznych. W 2011 r. w ramach projektu COACH BIO
ENERGY, którego celem było promowanie zrównoważonego wykorzystania energii z biomasy w Europie Środkowej, a którego KPODR był współpartnerem, opracowano strategię gospodarowania energią odnawialną na terenie gminy Sadki.
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Tabela 2
Tematyka ważniejszych działań oraz liczba uczestników w ramach
zadania „Wykorzystanie surowców rolniczych oraz źródeł naturalnych
w pozyskiwaniu energii odnawialnej” latach 2011-2014
SZKOLENIA

Liczba uczestników

Uprawa roślin na cele energetyczne

18

Ekologiczne systemy grzewcze

13

Produkcja roślin na cele energetyczne – szkolenie praktyczne

40

Zakres i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

25

Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie

531

Rośliny energetyczne alternatywą dla gospodarstw

25

Instalacje wodorowe oraz mikrobiogazownie na wsi – źródło samowystarczalności

33

Kolektory słoneczne jako inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie

25

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym

75

Odnawialne źródła energii dla domu i zagrody

31

Nowoczesne metody wykorzystania gnojowicy – szkolenie wyjazdowe z grupą celową
producentów trzody chlewnej

38

Alternatywne źródła energii odnawialnej i ich wykorzystanie w gospodarstwie rolnym

24

Odnawialne źródła energii szansą rozwoju obszarów wiejskich

20

Kolektory słoneczne w gospodarstwie domowym

14

Biogazownia – przemyślany wybór

14

Energia odnawialna dla domu i zagrody

84

Odnawialne źródła energii – rośliny energetyczne i biomasa odpadowa

28

Kolektory słoneczne i fotowoltaika w gospodarstwie rolnym

94

Program „Prosument” – dofinansowanie do mikroinstalacji produkującej prąd i ciepło
z OZE w gospodarstwach domowych

20

Energia z biomasy – wyjazd studyjny

44
KURSY

Kurs doskonalenia zawodowego w ramach projektu Q-BICON: Doradca ds. biomasy – II

37

KONFERENCJE
Energia elektryczna, ciepło i gaz – perspektywą dla gminy

44

VII, VIII, IX, X Forum Energetyki Odnawialnej

719

Wykorzystanie energii słonecznej w domu jednorodzinnym

43

Słońce – tania energia

37

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

98

POLETKA DEMONSTRACYJNE
Różne odmiany roślin energetycznych

Liczba poletek
8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji rocznego programu działalności KPODR za lata 2011-2014.
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5. Podsumowanie i wnioski,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni ważną rolę w regionie
dla propagowania odnawialnych źródeł energii. W latach 2011-2014 w ramach
priorytetu I. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, Programu 2. Propagowanie
odnawialnych źródeł energii, Zadania 1. Wykorzystanie surowców rolniczych
oraz źródeł naturalnych w pozyskiwaniu energii odnawialnej, KPODR podejmował wiele działań, starając się dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców.
1. Doradcy stosując różne formy edukacji dla podniesienia świadomości
mieszkańców regionu, wskazywali źródła energii przyjazne dla środowiska.
2. Działania doradców obejmowały: porady, szkolenia, konferencje oraz lustracje w gospodarstwach. W miesięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska oraz
na stronie internetowej Ośrodka publikowano artykuły OZE.
3. W doradztwie wskazywano możliwości wykorzystania konkretnych źródeł
energii: biomasy, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych
oraz pozyskiwania środków finansowych na ich wykonanie. Wielu rolników
było zainteresowanych tego typu inwestycjami.
4. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia poświęcone alternatywnym
źródłom energii oraz ich zastosowaniu. Prowadzący gospodarstwa i społeczność wiejska zainteresowani byli zwłaszcza informacjami dotyczących
wykorzystania OZE w swoich domach i gospodarstwach.
5. Wielu zainteresowanych co roku brało udział Forum Energetyki Odnawialnej, na które składało się seminarium oraz targi energetyki odnawialnej,
połączone z udzielaniem konsultacji. Przygotowano także 8 poletek demonstracyjnych z różnymi gatunkami roślin energetycznych.
6. KPODR uczestniczył w międzynarodowym projekcie Q-BICON którego
celem było przygotowanie europejskiego kursu zawodowego na doradcę ds.
biomasy.
7. W 2011 r. w ramach projektu COACH BIO ENERGY, którego Ośrodek był
współpartnerem, opracowano strategię gospodarowania energią odnawialną na terenie jednej z gmin województwa.
8. Przedstawiona analiza potwierdza, że ze względu na rosnące zainteresowanie OZE oraz rolę jaką mogą pełnić w rozwoju obszarów wiejskich, dla ich
jeszcze szerszego upowszechnienia, nadal ważne i konieczne jest prowadzenie działań doradczych.
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU POPULARYZOWANIA ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa rolnicza, działania doradcze
STRESZCZENIE

Przedstawiono działania podejmowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego dla popularyzowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykorzystano dane
sprawozdawcze KPODR z lat 2011-2014. Przedstawiona analiza pokazała, że Ośrodek pełni ważną rolę w regionie w popularyzowaniu OZE. Doradcy podejmowali wiele działań
dla podniesienia świadomości ludności zamieszkującej region do korzystania ze źródeł
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energii przyjaznych dla środowiska. Obejmowały one: porady, szkolenia, konferencje oraz
lustracje w gospodarstwach. W miesięczniku „Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz na stronie
internetowej Ośrodka publikowano artykuły poświęcone tej tematyce. Wielu prowadzących gospodarstwa było zainteresowanych informacjami dotyczącymi możliwości wykorzystania konkretnych źródeł energii (zwłaszcza w swoich domach i gospodarstwach):
biomasy, kolektorów słonecznych czy małych elektrowni wiatrowych oraz pozyskiwania
środków finansowych na ich wykonanie.

MARIA JOLANTA ORŁOWSKA
ADVISORY ACTION TAKEN FOR PROMOTING RENEWABLE ENERGY SOURCES
ON EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKIE AGRICULTURAL ADVISORY CENTRE

Keywords: renewable energy, agricultural biomass, advisory activities
SUM M A RY

The activities undertaken in the Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
for the promotion of renewable energy sources (OZE) were presented. Data reporting
KPODR from the period 2011-2014 was used. The analysis showed that the Centre plays
an important role in the region in promoting OZE. Consultants undertook a number
of activities to raise awareness of people living in the region to use energy sources that
are environmentally friendly. These included: advice, training, conferences and audits on
farms. The monthly magazine Wieś Kujawsko-Pomorska and the website of the Centre
published articles devoted to this theme. Many of the farmers were interested in information on the possibility of using specific sources of energy (especially in their homes and
farms) such as biomass, solar and small wind power plants, and methods of raising funds
for their execution.
e-mail: orjol@utp.edu.pl
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1. Wstęp
Znaczenie nawozów naturalnych, jako źródła składników pokarmowych dla roślin
jest od dawna dobrze znane. W Europie, jak na to wskazują najnowsze badania archeologiczne, były one stosowane już przez rolników neolitycznych ok. 8000 lat temu
[Bogaard i in. 2013, 2]. Również w czasach współczesnych bardzo wysoko ocenia się
walory tych nawozów w nawożeniu upraw. Jednak, aktualnie (co jest wynikiem intensyfikacji rolnictwa) nawozy naturalne postrzega się nie tylko w kontekście zaspakajania przez nie potrzeb pokarmowych roślin, ale także traktuje się je jako element
zagrożenia dla środowiska, a w szczególności dla jakości wód powierzchniowych
i podziemnych. O spełnianiu tej drugiej roli, w sposób dobitny świadczy m.in. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego zwana „dyrektywą
azotanową”. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do
wdrożenia szeregu obostrzeń związanych ze stosowaniem nawozów naturalnych,
w tym, m.in. ogranicza możliwość ich stosowania na użytki rolne w nadmiernych
dawkach (przekraczających poziom 170 kg azotu całkowitego w nawozie na 1 ha).
Dodać należy, że podobne wymagania stawia państwom sygnatariuszom (Polska do
nich należy) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (tzw. Konwencja Helsińska), która ukierunkowana jest na ochronę środowiska
przyrodniczego Bałtyku, w tym na przeciwdziałanie jego eutrofizacji.
1 Wkład pracy: Stefan Pietrzak – 70%, Justyna Fila – 30%.
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Wskazując na powyższe należy stwierdzić, że podejście do gospodarowania
nawozami naturalnymi w sposób zrównoważony (uwzględniający z jednej strony
wydajność i jakość upraw oraz rentowność produkcji rolnej, a z drugiej ochronę
środowiska), będzie w coraz większym stopniu obowiązywać w polskim rolnictwie. Ważnym ogniwem w tego rodzaju systemie gospodarowania jest ustalenie
zawartości podstawowych składników w nawozach naturalnych, w szczególności
takich jak azot, fosfor i potas. Wiedza z tego zakresu umożliwia bowiem realizację zbilansowanego nawożenia polegającego na dostarczeniu roślinom uprawnym
dawek składników odżywczych w ilościach dostosowanych do ich potrzeb pokarmowych, a zarazem bezpiecznych dla środowiska.
Zagadnienie gospodarowania nawozami naturalnymi stanowiło istotny element prac prowadzonych w latach 2013-2015 w międzynarodowym projekcie
„Samoocena i ocena ryzyka przez rolników w odniesieniu do strat składników
nawozowych oraz niskokosztowych środków zaradczych”, koordynowanym przez
Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (SLU) z siedzibą w Uppsali, w którym uczestniczyli m.in. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W ramach tych prac zrealizowano m.in. działania obejmujące oznaczanie składu nawozów naturalnych
(jako element przedsięwzięć służących poprawie zarządzania nimi), stosowanych
w wybranych gospodarstwach rolnych położonych w północnej części Mazowsza. Celem niniejszej pracy jest ocena wyników badań tych nawozów, w świetle
potrzeb i możliwości związanych z ich wykorzystaniem w obszarze działalności
naukowo-badawczej i w ramach doradztwa rolnego.

2. Materiał i metody
Badania nawozów naturalnych przeprowadzono w 2014 r. Próbki nawozów pobrano z 13 gospodarstw położonych w powiatach: ciechanowskim, płońskim
i płockim w województwie mazowieckim – rysunek 1.
Gospodarstwa te posiadały w użytkowaniu powierzchnię gruntów rolnych
w granicach od 16,7 do 88,2 ha, i w zdecydowanej większości ukierunkowane
były na produkcję zwierzęcą – tabela 1.
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Rysunek 1
Poglądowa mapa lokalizacji 13 gospodarstw w woj. mazowieckim;
symbole na mapie oznaczają kody gospodarstw zgodnie z tabelą 1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1
Podstawowa charakterystyka gospodarstw
L.p.

Kod
gospodarstwa

Powierzchnia
użytków rolnych, ha

Profil produkcji towarowej

1

PJ

86,2

zboża

2

BW

18,5

trzoda chlewna

3

PE

88,2

trzoda chlewna

4

BB

16,7

trzoda chlewna

5

KP

44,5

trzoda chlewna

6

MT

47,2

mleko krowie

7

KT

29,5

mleko krowie

8

PM

50,0

mleko krowie

9

SI

25,8

mleko krowie

10

KR

62,0

mleko krowie

11

ŻM

34,1

mleko krowie

12

KZ

21,0

konie, buraki

13

PP

38,1

zboża

Źródło: Opracowanie własne.
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Ze wszystkich gospodarstw pobrano w sumie 17 próbek nawozów naturalnych, w tym 10 próbek obornika, po 3 próbki gnojówki i gnojowicy i 1 próbkę
pomiotu kurzego. Badania nawozów naturalnych wykonano w akredytowanym
laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. W próbkach
nawozów oznaczono zawartość suchej masy - metodą wagową, oraz zawartość:
 azotu Kjeldahla – metodą miareczkową,
 fosforu – metodą spektrofotometryczną,
 potasu, wapnia i magnezu – metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (flame atomic absorption spectrometry – FAAS),
po mineralizacji próbek w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej 30%.

3. Wyniki badań i dyskusja
Poddane badaniu próbki nawozów naturalnych charakteryzowały się zawartością
suchej masy od 1,0 do 50,2%. Najmniej suchej masy zawierała gnojowica od trzody chlewnej w gospodarstwie PE, a najwięcej pomiot kurzy w gospodarstwie PJ
– tabela 2. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że ogólnie gnojowica od trzody
chlewnej zawierała mniej suchej masy, niż gnojówka od krów. Rodzi to wątpliwość odnośnie adekwatności i precyzyjności zwyczajowo stosowanego podziału
płynnych nawozów naturalnych. W jego ramach gnojówkę na ogół definiuje się,
jako mocz zwierząt gospodarskich wraz z możliwą niewielką ilością kału i/lub
wody, a gnojowicę jako mieszaninę kału i moczu zwierząt oraz wody (np. stosowanej do mycia stanowisk). Co do samej istoty jest to rozróżnienie zrozumiałe,
aczkolwiek niezbyt ostre. Stąd też w praktyce, gnojówka i gnojowica częstokroć
są ze sobą mylone [Golder 2011, 5]. W terminologii stosowanej w Europie wymienione nawozy też nie są dostatecznie jasno zróżnicowane. Na przykład wg
„Słownika pojęć z zakresu zarządzania nawozami naturalnymi” opracowanego
w ramach sieci RAMIRAN2 gnojowicę określa się jako kał i mocz wydalone przez
zwierzęta gospodarskie utrzymywane w budynkach inwentarskich, zazwyczaj
z domieszką materiału ściółkowego i wody o zawartości suchej masy w granicach 1-10% [Pain, Menzi 2011, 12]. W tym ujęciu formuła gnojowicy jest dość
szeroka i może w części odnosić się również do gnojówki.
Wydaje się, że korzystne byłoby przyjęcie klasyfikacji nawozów naturalnych
opartych na podstawie zawartości w nich suchej masy korzystając ze standardów
amerykańskich – tabela 3.

2 Recycling Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture Network.
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Tabela 2
Wyniki oznaczeń suchej masy i zawartości makroelementów
w nawozach naturalnych
L.p.

Kod
gospodarstwa

Zwyczajowa nazwa nawozu

Sucha
masa,
%

Zawartość w % świeżej masy
Azot
Kjeldahla
(N)

Fosfor
(P)

Potas
(K)

Magnez
(Mg)

Wapń
(Ca)

1.

PJ

Pomiot kurzy

50,2

1,58

0,7

1,6

0,42

0,84

2.

BW

Obornik od trzody chlewnej

23,7

0,53

0,27

0,66

0,15

0,5

3.

PE

Obornik od trzody chlewnej

23,9

0,43

0,29

0,62

0,13

0,5

4.

SI

Obornik od krów

16,7

0,38

0,11

0,34

0,12

0,27

5.

KR

Obornik od krów

19,4

0,54

0,17

0,67

0,14

0,4

6.

MI

Obornik od krów

18,9

0,45

0,13

0,3

0,09

0,25

7.

KT

Obornik od krów

16,0

0,45

0,13

0,62

0,09

0,16

8.

PM

Obornik od krów

22,3

0,6

0,15

0,7

0,08

0,24

9.

ŻM

Obornik od krów

–

0,35

0,08

0,41

0,08

0,09

10.

PP

Obornik od krów

–

0,63

0,1

0,84

0,12

0,17

11.

KZ

Obornik koński

–

0,65

0,18

0,96

0,13

0,35

12.

PE

Gnojowica od trzody chlewnej

1,0

0,03

0,01

0,15

0,003

0,02

13.

BB

Gnojowica od trzody chlewnej

2,2

0,01

0,01

0,17

0,01

0,05

14.

KP

Gnojowica od trzody chlewnej

2,5

0,01

0,03

0,17

0,08

0,05

15.

MT

Gnojówka od krów

4,3

0,003

0,01

0,35

0,05

0,08

16.

KT

Gnojówka od krów

5,0

0,001

0,004

0,19

0,02

0,04

17.

PM

Gnojówka od krów

6,0

0,003

0,01

0,13

0,03

0,05

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3
Klasyfikacja nawozów naturalnych, na podstawie zawartości
w nich suchej masy
Gatunek zwierząt

Zawartość suchej masy w nawozie naturalnym, %
gnojówka

gnojowica

półstały obornik

obornik

Bydło mięsne

0-3

4-9

11 - 15

> 19

Bydło mleczne

0-2

3-8

10 - 14

> 16

Drób

0-4

5 - 12

14 - 20

> 24

Trzoda chlewna

0-5

6 - 14

15 - 23

> 25

Źródło: [ASAE 2002, 1 za: Laguë i in. 2005, 8].
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Standardy te w dużym stopniu porządkują podział nawozów naturalnych,
również w zależności od gatunku zwierząt gospodarskich. Wśród nawozów
naturalnych wyróżniają także półstały obornik (semi-solid manure). Określa się
go, jako nawóz pochodzący z budynków inwentarskich, którego nie można przepompować lub ułożyć w pryzmę [Pain, Menzi 2011, 12].
Przechodząc do oceny oznaczonych wskaźników składu nawozów naturalnych
na wstępie należy stwierdzić, iż z analizy korelacji wynika, że wszystkie były one
ze sobą bardzo silnie powiązane – tabela 4.
Tabela 4
Korelacje między analizowanymi wskaźnikami składu
nawozów naturalnych i ich suchą masą
Wskaźnik
N

Współczynnik korelacji Pearsona
N

P

K

Mg

Ca

s.m.

1,000

0,923**

0,955**

0,935**

0,878**

0,979**

P

0,883**

K
Mg

0,961**

0,956**

0,963**

0,896**

0,844**

0,944**

0,912**

0,931**

Ca

0,957**

s.m.

1,000

Objaśnienia: korelacja istotna ** dla poziomu istotności α=0,01

Źródło: Opracowanie własne.

Szczególnie bardzo wysoki poziom zależności występował między suchą masą
a oznaczonymi składnikami nawozowymi. Właściwość tę można wykorzystać do
konstruowania prostych równań regresji umożliwiających szacowanie udziału
składników odżywczych w nawozach naturalnych. Przykładowo w odniesieniu
do uzyskanych wyników, równanie do wyznaczenia zawartości azotu w nawozie
w % świeżej masy (N), na podstawie zawartości w nim suchej masy (s.m.) miałoby postać: N=0,031s.m.-0,117 (R2=0,957). Nadmienić należy, że na możliwość
zastosowania tego rodzaju podejścia do szacowania składu gnojowicy wskazują
wcześniejsze badania prowadzone m.in. przez Yagüe i in. [2012, 16]. Ponadto
wyniki badań tych autorów, a także Garcí i in. [2014, 3] sugerują, że ze względu
na silne powiązanie, do szacowania zawartości składników nawozowych w gnojowicy mogą być użyte wyniki pomiarów jej przewodności elektrycznej. Wydaje
się, że opracowane na podstawie reprezentatywnych badań fizykochemiczne modele liniowe do wyznaczania składu nawozów naturalnych, mogą być docelowo
użytecznym narzędziem wspomagającym, w niektórych warunkach, zarządzanie
tymi nawozami.
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Jeśli chodzi o same wartości oznaczonych makroelementów w nawozach to
były one zróżnicowane w zależności od ich pochodzenia i kategorii (rodzaju),
a także w obrębie poszczególnych kategorii. Wskazuje to, że w zastosowaniu do
konkretnego gospodarstwa, wykorzystywanie zgeneralizowanych wskaźników
składu obornika, gnojówki czy gnojowicy (na podstawie literatury) może być
obarczone dużym błędem. Stąd też poprawne zarządzanie nawozami naturalnymi
w danym gospodarstwie wymaga znajomości ich rzeczywistego składu.
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie w ramach poszczególnych kategorii, mogło
ono być w dużym stopniu wywołane sposobem żywienia zwierząt. W niektórych
gospodarstwach dieta zwierząt zawierała znaczne ilości pasz treściwych bogatych
w azot (białko) i fosfor, co niewątpliwie przekładało się na zwiększoną zawartość
tych składników w odchodach. Udowodniono bowiem w tym zakresie, na podstawie licznych badań, że istnieje ścisła dodatnia zależność ilościowa między pobraniem wymienionych składników przez zwierzęta w paszy i usuwaniem przez nie
w kale i moczu [Kebreab i in. 2010, 7; Latshaw, Zhao 2011, 9; Geisert i in. 2005,
4; Weremko 2006, 15].
Skład gnojowicy od trzody chlewnej, a zwłaszcza gnojówki od krów
charakteryzował się niespotykanie małą – na tle wyników innych badań jakości
nawozów naturalnych [Grabowski 2009, 6; Maćkowiak 1997, 10], zawartością
azotu, a częściowo także innych składników. Mogło to być spowodowane dopływem do zbiorników z płynnymi nawozami naturalnymi dużych ilości wody wykorzystywanej np. do czyszczenia pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta
czy mycia instalacji udojowej, a poza tym także wody opadowej, w tym spływającej z dachów obiektów inwentarskich. Należy niedopuszczać do takich sytuacji.
Rozwodnienie płynnych nawozów naturalnych sprawia, że istnieje potrzeba częstszego opróżniania zbiorników, w których się je magazynuje, co podraża koszty
działalności rolniczej. Ważnym, a często nie branym pod uwagę w tym zakresie
czynnikiem jest wyposażenie budynków inwentarskich w systemy odprowadzania wody deszczowej do zbiorników czy cieków wodnych lub na biologiczne powierzchnie chłonne.
W ujęciu ogólnym można stwierdzić, że uzyskane dane dotyczące składu nawozów naturalnych niewątpliwie odznaczały się dużą przydatnością, w zakresie
przygotowania zaleceń nawozowych, a także innych praktycznych zastosowań
(w tym, o charakterze edukacyjnym). Jednak w przypadku dotyczącym zawartości
azotu ich stosowanie obarczone było znacznym mankamentem. Wynika on z faktu, że oznaczony w nawozach naturalnych azot wyrażał sumę azotu amonowego
oraz organicznego, czyli stanowił tzw. azot Kjeldahla. Wskaźnik ten nie określa,
jaka jest ilość w nawozach naturalnych azotu w formie przyswajalnej dla roślin.
Przeliczanie zawartość azotu ogólnego w tych nawozach na tzw. azot działający
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(dostępny dla roślin) w oparciu o równoważniki nawozowe [Maćkowiak 1999,
11; Rozporządzenie… 2003, 14], należy uznać za rozwiązanie uproszczone i mało
precyzyjne. Poza tym należy zwrócić uwagę na fakt, że posiłkowanie się danymi
dotyczącymi zawartości azotu Kjeldahla w nawozach naturalnych niesie pewne
ograniczenia dotyczące przestrzegania limitu stosowania w tych nawozach 170 kg
azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych (azot całkowity jest sumą zawartości
azotu organicznego, amonowego – N-NH4, azotanowego – N-NO3 i azotynowego – N-NO2, a więc jest pojęciem szerszym, niż azot Kjeldahla). W kontekście
powyższego wydaje się, że standardowe metody analiz składu nawozu naturalnego powinny obejmować oznaczanie mineralnych form azotu, a przede wszystkim
azotu amonowego – jako, że azot w nawozach naturalnych poza formą organiczną, występuje głównie w postaci amonowej [Pettygrove i in. 2009, 13], oraz azotu
ogólnego.

4. Podsumowanie
Wiedza na temat składu nawozów naturalnych jest niezbędnym czynnikiem
do zaplanowania i realizacji zrównoważonego nawożenia, warunkującego z jednej
strony uzyskanie plonów roślin uprawnych o pożądanych cechach ilościowych
i jakościowych, a z drugiej – ograniczenie presji na środowisko. Najpełniejszej
i rzeczywistej informacji dotyczącej zawartości składników odżywczych w nawozach naturalnych dostarczają ich analizy laboratoryjne. W zakresie oznaczania
azotu celowe jest, aby obejmowały one jego postać ogólną oraz formy mineralne
(standardowo nie są one określane). Działalność związana z wykonywaniem analiz laboratoryjnych nawozów w praktyce ma jednak pewne ograniczenia, zwłaszcza natury organizacyjnej i finansowej. Stąd też warto poszukiwać alternatywnych, bądź też uproszonych metod określania składu wymienionych nawozów np.
na podstawie zawartości w nich suchej masy czy wyników badania przewodności
elektrycznej. Wyniki oznaczeń składu nawozów naturalnych oprócz ich przydatności w zakresie ustalania dawek nawożenia roślin, posiadają też znaczne walory edukacyjne. Na ich podstawie można pośrednio wnioskować o wpływie różnych czynników kształtujących zawartość składników odżywczych w nawozach
naturalnych w konkretnym gospodarstwie. Może to być pomocne do ulepszenia
w nim praktyk gospodarowania, np. do poprawy diety zwierząt, czy do wyeliminowania nadmiernego rozwodnienia gnojówki lub gnojowicy. W tym kontekście
należy dodać, iż w celu uniknięcia nieprecyzyjności związanej z nazewnictwem
nawozów naturalnych, zwłaszcza w odniesieniu do gnojówki i gnojowicy, należałoby wprowadzić zobiektyzowany system ich klasyfikacji.
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OCENA SKŁADU NAWOZÓW NATURALNYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH
ROLNYCH Z PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA
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rolne, województwo mazowieckie
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono ocenę wyników oznaczeń składu nawozów naturalnych stosowanych w gospodarstwach z północnego Mazowsza, traktując te wyniki jako ważne nośniki
informacji dla rozwoju działalności naukowo-badawczej i doradczej. Stwierdzono w szczególności, że wartości określonych laboratoryjnie makroelementów w nawozach naturalnych
były zróżnicowane w zależności od ich pochodzenia i rodzaju, a także w ramach wyodrębnionych grup nawozów. Zawartość badanych składników w nawozach naturalnych i ich
sucha masa były ze sobą silnie skorelowane. Na tle uzyskanych wyników, wskazano m.in. na
potrzebę: a) opracowania obiektywnej klasyfikacji nawozów naturalnych, opartej na zawartości w nich suchej masy, b) prowadzania prac nad alternatywnymi, bądź też uproszczonymi
metodami określania składu nawozów naturalnych, c) oznaczania w ramach standardowych
analiz składu nawozów naturalnych, zawartości w nich azotu całkowitego oraz mineralnych
form tego składnika, a przede wszystkim azotu amonowego.
STEFAN PIETRZAK, JUSTYNA FILA
THE ASSESSMENT OF THE NATURAL FERTILIZERS COMPOSITION FROM SELECTED
FARMS FROM THE NORTH MAZOVIA

Keywords: natural fertilizers, composition of manure, liquid manure and slurry, farm, Mazowieckie voivodship
SUM M A RY

The paper presents evaluation results of determination the composition of natural
fertilizers used in farms from the north Mazovia, treating these results as an important
carrier of information for the development of research and an advisory. It was found in
particular that values determined in the laboratory macronutrients in natural fertilizers
were varied according to their origin and type, as well as within their different groups. The
content of analyzed components in natural fertilizers and their dry weight was strongly
correlated with each other. On the basis of achieved results the following needs were identified a) develop an objective classification of natural fertilizers based on the contents of its
dry matter b) investigating alternative or simplified methods of assessing the composition
of natural fertilizers c) marking total nitrogen and its mineral forms mainly ammonium
nitrogen as a part of standard procedures within natural fertilizers tests.
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1. Wstęp
Polska należy do grona największych producentów rzepaku [Izdebski i wsp.
2014]. Dla wielu plantatorów rzepak jest zamiennikiem w uprawie pszenicy oraz
pszenżyta, dla innych, rośliną wiodącą w strukturze zasiewów [Kurowski i wsp.
2008]. Niestety, zbyt częsta uprawa rzepaku w systemie uproszczonym prowadzi
do nasilenia występowania jego chorób. Są one przyczyną strat plonu, które mogą
wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent [Jędryczka 2006; Korbas i wsp. 2008].
Do chorób rzepaku wywoływanych przez grzyby chorobotwórcze o największym
znaczeniu gospodarczym należą: czerń krzyżowych (wywoływana przez Alternaria brassicae, A. brassicicola i A. alternata) [Gwiazdowski i wsp. 2004; Jajor i wsp.
2008; Sadowski i wsp. 2002], sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria maculans,
L. biglobosa st. konidialne Phoma lingam) [Jędryczka 2006; Fitt i wsp. 2006], szara pleśń (Botryotinia fuckeliana, st. konidialne Botrytis cinerea) [Sadowski i wsp.
2002] oraz zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) [Koch i wsp. 2007].
Chorobą o stale rosnącym znaczeniu jest kiła kapusty, wywoływana przez pierwotniaka Plasmodiophora brassicae [Jędryczka i wsp. 2014; Korbas i wsp. 2009].
Prawidłowo prowadzona ochrona rzepaku przed grzybami patogenicznymi stanowi istotny element zapewniający uzyskanie wysokich plonów [Jajor i wsp. 2008;
Gwiazdowski i wsp. 2004; Kaczmarek i wsp. 2011; Weber i Karolewski 1997; 2001].
1 Wkład pracy: Katarzyna Pieczul – 60%, Agnieszka Perek – 30%, Ilona Świerczyńska – 10%.
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W Polsce do ochrony rzepaku przed wymienionymi gatunkami grzybów zarejestrowanych jest kilkadziesiąt fungicydów. W ich składzie znajduje się jednak bardzo ograniczona liczba substancji czynnych, należących głównie do grup: triazoli,
strobiluryn i benzimidazoli [Zalecenia Ochrony Roślin IOR-PIB 2014-2015].
W ostatnich latach producenci rolni coraz częściej spotykają się z niedostateczną skutecznością stosowanych fungicydów, spowodowane to może być spadkiem wrażliwości grzybów patogenicznych na stosowane substancje czynne.
Podstawową przyczyną tego zjawiska są mutacje w genach białek docelowych dla
fungicydów. Powodują one zmianę w konformacji białka, uniemożliwiając przyłączenie się do niego substancji czynnej [Deising i wsp. 2008; Ma i Michailides
2005]. Na rozwój odporności grzybów na stosowane fungicydy może wpływać
m.in. zaniżanie stosowanych dawek preparatów oraz długotrwałe stosowanie substancji czynnych należących do tej samej grupy chemicznej [Deising i wsp. 2008;
Ma i Michailides 2005]. Ze względu na ograniczony zakres substancji czynnych
zarejestrowanych do ochrony rzepaku oraz istniejące ryzyko nabywania przez
grzyby odporności konieczne wydaje się prowadzenie stałej oceny skuteczności
stosowanych fungicydów.
Celem niniejszej pracy była laboratoryjna ocena skuteczności ograniczania
przez substancje czynne fungicydów stosowanych w ochronie rzepaku, wzrostu
liniowego izolatów grzybów wywołujących najważniejsze jego choroby: czerń
krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych, szarą pleśń oraz zgniliznę twardzikową.

2. Materiały i metody
Izolaty
W badaniach wykorzystano izolaty: A. brassicae (2 izolaty), A. brassicicola (7),
A. alternata (12), L. maculans (4), B. cinerea (4) oraz S. sclerotiorum (14). Izolaty zbierane były w latach 2010-2015, głównie na terenie województwa wielkopolskiego. Wszystkie użyte w badaniach kultury zostały oznaczone na podstawie
cech morfologicznych grzybni oraz zarodników konidialnych.
Badania odporności na substancje czynne fungicydów
Badania wrażliwości patogenów wykonano w warunkach laboratoryjnych
na pożywce PDA (Potato-Dextrose Agar, Difco) zawierającej dodatek czystych
substancji czynnych fungicydów (Sigma) w stężeniu 1 i 6 ppm. W badaniach
wykorzystano następujące substancje czynne: azoksystrobinę (strobiluryny); cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol (triazole); prochloraz (imidazol) oraz karbendazym i tiofanat metylowy (benzimidazole). Substancje czynne zostały rozpuszczone w metanolu w stężeniu 5 mg/ml. Kontrolę stanowiły kolonie grzybów
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rosnące na czystej pożywce PDA. Pożywki zaszczepiano fragmentami grzybni
o powierzchni 0,2 cm2, pobranymi z dwutygodniowych kultur rosnących na pożywce PDA. W zależności od tempa wzrostu poszczególnych gatunków po 7-14
dniach inkubacji w temperaturze pokojowej wyznaczano procent hamowania
wzrostu grzybni przez badane substancje w stosunku do wzrostu kolonii kontrolnej. Doświadczenie wykonano w dwóch niezależnych powtórzeniach.
Analiza statystyczna
Do porównania średniej hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków
grzybów przez substancje czynne fungicydów zastosowano analizę wariancji trójczynnikowej przy użyciu testu Duncana, na poziomie istotności α=0,05.

3. Wyniki
Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę wrażliwości patogenów rzepaku
na wybrane substancje czynne fungicydów. Z przeprowadzonej analizy wariancji (test Duncana, na poziomie istotności α=0,05) wynikło istotne zróżnicowanie średnich wartości hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków grzybów
przez wymieniane substancje czynne (tabela 1).
Azoksystrobina hamowała wzrost izolatów Alternaria spp. oraz L. maculans
w zbliżonym zakresie. Przy stężeniu 1 ppm średnie wartości wynosiły dla A. alternata 36%, A. brasicicola 35%, A. brassicae 60%, a dla L. maculans 58%, przy
6 ppm odpowiednio: 45, 35, 61 i 62%. Poszczególne izolaty B. cinerea charakteryzowały się dużą zmiennością wrażliwości na azoksystrobinę (zakres 0-56%).
Średnia wartość hamowania wzrostu B. cinerea wynosiła przy stężeniu 1 ppm
31%, a 6 ppm 51%. Azoksystrobina słabo ograniczała wzrost większości badanych
izola ów S. sclerotiorum – średnie hamowania wzrostu wynosiły 13% (1 ppm)
i 19% (6 ppm). Wśród badanych izolatów S. sclerotiorum zidentyfikowane zostały
szczepy zarówno wrażliwe (100% hamowania) oraz odporne (0% hamowania) na
azoksystrobinę zastosowaną w stężeniach 1 i 6 ppm (tabela 1).
Substancje czynne z grupy triazoli: cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol
oraz prochloraz (imidazol) szczególnie w wyższych stężeniach charakteryzowały się wysoką efektywnością w ograniczaniu wzrostu kolonii większości badanych gatunków grzybów. Izolaty A. alternata cechowała podobna wrażliwość na
wszystkie w/w substancje czynne. Średnie wartości hamowania wzrostu izolatów
wynosiły przy stężeniu 1 ppm 45% (cyprokonazol), 35% (tebukonazol), 34% (tetrakonazol) oraz 66% (prochloraz), a przy 6 ppm odpowiednio: 76% (cyprokonazol), 68% (tebukonazol), 57% (tetrakonazol) i 72% (prochloraz).
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Tabela 1
Średni procent i zakresy hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków
grzybów oraz wyniki analizy Duncana (α=0,05)
Tetrakonazol

Prochloraz

Karbendazym

Tiofanat
metylowy

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

36 e

45 f

45 f

76 i

35 e

68 h

34 d

57 g

66 h

72 h

6b

11 b

8b

8b

S. sclerotiorum L. maculans

B. cinerea

A. brassicae A. brassicicola

ppm
Gatunek
A. alternata

Azoksystrobina Cyprokonazol Tebukonazol

26-55 31-71

6-61 59-100 6-55

60-76 17-47 32-71 41-79 41-85

0-47

0-21

0-29

0-29

35 e

76 i

61 g

100 k

6b

15 c

14 b

10 b

18-75

100

0-19

0-33

0-37

0-30

48 f

54 f

35 e

100 k

18-63 20-63 36-100 100
60 g

61 g

96 k

100 k

18-74 85-100 83-100 100
61 g

100 k

0a

3a

0a

3a

53-67 59-63 40-61 65-69 47-50 53-56 41-60
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Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się między sobą na poziomie istotności α=0,05

Podobne wyniki uzyskano badając wpływ triazoli i prochlorazu na ograniczanie wzrostu grzybni A. brassicae. Średnie hamowania wzrostu izolatów tego
gatunku przy stężeniu 1 ppm wynosiły 51% (cyprokonazol), 48% (tebukonazol),
51% (tetrakonazol) oraz 61% (prochloraz), a przy 6 ppm odpowiednio: 67% (cyprokonazol), 54% (tebukonazol), 100% (tetrakonazol i prochloraz). Wyższą skuteczność badanych substancji czynnych w ograniczaniu wzrostu odnotowano dla
A. brassicicola. Średnie wartości hamowania przy stężeniu 1 ppm wynosiły 76%
(cyprokonazol), 61% (tebukonazol), 57% (tetrakonazol) oraz 96% (prochloraz),
a przy 6 ppm 96% dla tetrakonazolu i 100% dla pozostałych badanych substancji czynnych. Prochloraz w obydwu badanych stężeniach całkowicie ograniczał
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wzrost izolatów L. maculans. Pozostałe substancje z grupy triazoli, szczególnie
w stężeniu 6 ppm, bardzo silnie hamowały wzrost izolatów tego gatunku. Średnie
hamowania wzrostu izolatów L. maculans wynosiły przy stężeniu 1 ppm 81% (cyprokonazol), 47% (tebukonazol), 53% (tetrakonazol), a przy 6 ppm odpowiednio:
100, 83 i 100%. Średnie hamowania wzrostu B. cinerea wynosiły: przy stężeniu
1 ppm 34%, a przy 6 ppm 58% dla cyprokonazolu, 39% (1 ppm) i 81% (6 ppm) dla
tebukonazolu, 34% (1 ppm) i 56% (6 ppm) dla tetrakonazolu oraz 82% (1 ppm)
i 88% (6 ppm) dla prochlorazu. Poszczególne izolaty S. sclerotiorum charakteryzowały się różną wrażliwością na triazole. Zidentyfikowane zostały szczepy charakteryzujące się obniżoną wrażliwością, szczególnie na tetrakonazol. Średnie
hamowania wzrostu izolatów wynosiły przy stężeniu 1 ppm dla cyprokonazolu
12%, tebuconazolu 24%, tetrakonazolu 16% i 95% dla prochlorazu. Podwyższenie
stężenia substancji czynnej do 6 ppm znacząco poprawiło efektywność ograniczania wzrostu badanych kolonii S. sclerotiorum. Średnie wartości wynosiły dla
cyprokonazolu 100%, tebukonazolu 98%, tetrakonazolu 66% i prochlorazu 100%.
Benzimidazole – karbendazym i tiofanat metylowy charakteryzowały się słabym ograniczaniem wzrostu badanych izolatów Alternaria spp, B. cinerea, L. maculans. Średnie wartości hamowania wzrostu izolatów A. alternata, A. brassicicola
i A. brassicae wynosiły dla karbendazymu w stężeniu 1 ppm 6%, 6% i 0%, a dla stężenia 6 ppm 11%, 15% i 3%. Podobne wyniki uzyskano dla tiofanatu metylowego. Wynosiły one kolejno dla w/w gatunków przy stężeniu 1 ppm 8%, 14% i 0%,
a przy stężeniu 6 ppm 8%, 10% i 3%. Podobne wyniki uzyskano w przypadku
L. maculans i B. cinerea. Średnie wartości hamowania wzrostu izolatów L. maculans przez karbendazym wynosiły 16% (1 ppm) i 12% (6 ppm), przez tiofanat
metylowy 9% (1 ppm) i 25% (6 ppm), a B. cinerea 9% (1 ppm) i 42% (6 ppm) przez
karbendazym oraz 12% (1 ppm) i 45% (6 ppm) przez tiofanat metylowy. Benzimidazole skutecznie ograniczały wzrost kolonii S. sclerotiorum jedynie w wyższych
stężeniach. Zastosowanie karbendazymu w stężeniu 1 ppm pozwalało na średnie
zahamowanie wzrostu izolatów o 14% (zakres 0-100%), a przy 6 ppm o 91%. Tiofanat metylowy w stężeniu 1 ppm oraz 6 ppm hamował wzrost badanych izolatów
S. sclerotiorum odpowiednio o 62 i 100%.

4. Dyskusja
Do ochrony rzepaku przed najgroźniejszymi chorobami stosowane są te same
fungicydy. Wśród nich stosunkowo niewiele jest preparatów złożonych z substancji czynnych należących do różnych grup chemicznych lub substancji, na które
powstawanie odporności u grzybów jest obserwowane sporadycznie (chlorotalonil, boskalid). Do większości zabiegów opryskiwania w fazie BBCH 14-18 (faza
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4-8 liści właściwych) i BBCH 31-39 (faza wydłużania pędu głównego) przeciwko suchej zgniliźnie, czerni krzyżowych i szarej pleśni zalecane są fungicydy zawierające substancje czynne z grupy triazoli (głównie tebukonazol), prochloraz,
benzimidazole i inne. Do zabezpieczania roślin w późniejszych fazach rozwojowych BBCH 61-69 (faza od początku do końca kwitnienia) przeciwko wcześniej
wymienionym chorobom oraz dodatkowo zgniliźnie twardzikowej oprócz wspomnianych substancji zalecane są także fungicydy zawierające w swoim składzie
m.in. strobiluryny np. azoksystrobinę czy też cyprokonazol (triazol) [Zalecenia
Ochrony Roślin IOR-PIB 2014-2015].
Opisane w niniejszej pracy badania wskazują na dużą zmienność w efektywności ograniczania wzrostu badanych gatunków grzybów, a nawet poszczególnych
izolatów przez badane substancje czynne. Zjawisko to związane może być zarówno
z naturalnymi różnicami wrażliwości na fungicydy pomiędzy gatunkami grzybów,
ale także ze wzrostem ich odporności, warunkowanym przez mutacje w genach białek targetowych dla fungicydów lub inne mechanizmy. Testy laboratoryjne są sposobem na poznanie zmian zachodzących w populacjach grzybów patogenicznych,
pozwalającym ocenić skalę i zmiany występowania odporności na fungicydy. Nie
odzwierciedlają one całkowicie sytuacji polowej, gdzie rozwój i rozprzestrzenianie
się patogenów podyktowane jest nie tylko ochroną chemiczną upraw.
Patogenem rzepaku o najwyższym ryzyku powstawania odporności jest wywołujący szarą pleśń B. cinerea. Wśród izolatów B. cinerea porażających inne gatunki roślin zidentyfikowane zostały szczepy odporne na substancje czynne fungicydów z grup: triazoli, strobiluryn, SDHI, anilinopirymidyn, fenylopiroli czy
benzimidazoli (część doniesień dotyczy odporności indukowanej w warunkach
laboratoryjnych) [FRAC 2013]. Przeprowadzone badania wskazują na wysoką
skuteczność triazoli oraz prochlorazu w ograniczaniu wzrostu izolatów B. cinerea
(tabela 1). Wyniki badań polowych potwierdzające wysoką skuteczność triazoli
w ograniczaniu szarej pleśni znajdziemy m.in. w pracy Mączyńskiej [Mączyńska
i wsp. 2002]. Wśród badanych izolatów B. cinerea zidentyfikowane zostały szczepy
charakteryzujące się obniżoną wrażliwością na strobilurynę (azoksystrobinę) oraz
benzimidazole (karbendazym i tiofanat metylowy) dodane do pożywki w stężeniu
1 i 6 ppm (tabela 1). Zjawisko to może wpływać na efektywność ochrony rzepaku
przed szarą pleśnią fungicydami z tych grup chemicznych. Karbendazym oraz
tiofanat metylowy nie ograniczały skutecznie rozwoju sprawców czerni krzyżowych (Alternaria spp.) oraz suchej zgnilizny kapustnych (L. maculans). Inne badane substancje: azoksystrobina, prochloraz i triazole dobrze lub bardzo dobrze
ograniczały wzrost Alternaria spp. i L. maculans (tabela 1). Wyniki te potwierdzają laboratoryjne badania wrażliwości na fungicydy Leptosphaeria spp. wykonane
przez Gwiazdowskiego [2008] oraz badania polowe Mączyńskiej, wskazujące na
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wysoką skuteczność triazoli w ograniczaniu występowania czerni krzyżowych
[Mączyńska i wsp. 2002]. W przeprowadzonych badaniach prochloraz należał do
substancji charakteryzujących się w testach laboratoryjnych bardzo wysoką skutecznością hamowania wzrostu patogenów rzepaku (tabela 1). Wyniki te znajdują
potwierdzenie w badaniach polowych [Brazuskiene i Petraitiene 2004]. Pomiędzy
poszczególnymi gatunkami Alternaria stwierdzono różnice we wrażliwości na
poszczególne z badanych substancji (tabela 1). Podobne zjawisko obserwowano
u Leptosphaeria spp. Dane literaturowe wskazują, że izolaty L. maculans były bardziej wrażliwe na działanie flusilazolu i tebukonazolu (wzrost grzybni oraz kiełkowanie zarodników workowych) [Eckert i wsp. 2010]. S. sclerotiorum (zgnilizna
twardzikowa) jest kolejnym gatunkiem zaliczanym do grona patogenów o wysokim ryzyku powstawania odporności. Znajduje to odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach. Wśród badanej grupy izolatów zidentyfikowane zostały
szczepy charakteryzujące się obniżoną wrażliwością na azoksystrobinę, triazole
i benzimidazole stosowane w stężeniu 1 ppm (tabela 1). Wyniki te mogą wskazywać na stopniowe wykształcanie przez S. sclerotiorum odporności na strobiluryny,
triazole i benzimidazole. W literaturze znajdują się już doniesienia świadczące
o niskiej skuteczności benzimidazoli w ograniczaniu porażenia rzepaku przez S.
sclerotiorum, obserwowanej w innych rejonach upraw rzepaku [Ma i wsp. 2009;
Pan 1998; Shi i wsp. 2000]. Wskazują one jednocześnie na dużą efektywność boskalidu w ograniczaniu tej choroby [Ma i wsp. 2009].

5. Wnioski
1. Badane substancje czynne wykazywały istotne różnice w ograniczaniu
wzrostu izolatów Alternaria spp, L. maculans, B. cinerea oraz S. sclerotiorum.
2. Do substancji najskuteczniej ograniczających wzrost izolatów wszystkich
badanych patogenów należały prochloraz oraz triazole (cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol).
3. Benzimidazole (karbendazym i tiofanat metylowy) nie ograniczały skutecznie wzrostu izolatów Alternaria spp, L. maculans, B. cinerea. Oznacza to,
że stosowanie benzimidazoli w zwalczaniu wymienionych patogenów może
być nieskuteczne.
4. Azoksystrobina bardzo słabo ograniczała wzrost większości izolatów S. sclerotiorum oraz części izolatów B. cinerea.
5. Ze względu na sygnały świadczące o możliwości zmniejszania się wrażliwości w/w patogenów rzepaku na stosowane fungicydy ich skuteczność powinna być poddawana bieżącej ocenie.
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KATARZYNA PIECZUL, AGNIESZKA PEREK, ILONA ŚWIERCZYŃSKA
LABORATORYJNA OCENA SKUTECZNOŚCI SUBSTANCJI CZYNNYCH FUNGICYDÓW
W OGRANICZANIU WZROSTU PATOGENÓW RZEPAKU

Słowa kluczowe: rzepak, grzyby patogeniczne, skuteczność fungicydów
STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena skuteczności ograniczania przez fungicydy stosowane
w ochronie rzepaku, wzrostu liniowego grzybów wywołujących najważniejsze jego choroby. W badaniach wykorzystano izolaty: A. brassicae, A. brassicicola i A. alternata (czerń
krzyżowych), L. maculans (sucha zgnilizna kapustnych), B. cinerea (szara pleśń) oraz
S. sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa). Badania wrażliwości izolatów w/w gatunków wy-
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konano w warunkach laboratoryjnych na pożywce PDA zawierającej substancje czynne
fungicydów w stężeniu 1 i 6 ppm. W badaniach wykorzystano: azoksystrobinę (strobiluryny); cyprokonazol, tebukonazol, tetrakonazol (triazole); prochloraz (imidazol) oraz
karbendazym i tiofanat metylowy (benzimidazole). Badane fungicydy charakteryzowały
się dużą zmiennością hamowania wzrostu izolatów badanych gatunków. Najskuteczniej
wzrost patogenów ograniczały prochloraz i triazole. Słabo wzrost kolonii L. maculans,
B. cinerea oraz Alternarias spp. ograniczały substancje z grupy benzimidazoli, natomiast
azoksystrobina była nieskuteczna w ograniczaniu wzrostu większości izolatów S. sclerotiorum oraz części izolatów B. cinerea.
KATARZYNA PIECZUL, AGNIESZKA PEREK, ILONA ŚWIERCZYŃSKA
THE LABORATORY ASSESSMENT EFFICACY OF FUNGICIDE ACTIVE INGREDIENTS
FOR GROWTH INHIBITION OF OILSEED RAPE PATHOGENS

Keywords: oil seed rape, pathogenic fungi, fungicide efficacy
SUM M A RY

The aim of the study was to evaluate the efficacy of growth inhibition of the most important oilseed rape disease agents, by fungicides used for the crop protection. Isolates:
A. brassicae, A. brassicicola and A. alternata (black spot disease), L. maculans (stem canker), B. cinerea (gray mold) and S. sclerotiorum (sclerotinia stem rot) were used. The study
was performed under laboratory conditions, on PDA medium containing: azoxystrobin
(strobilurin), cyproconazole, tebuconazole, tetraconazole (triazoles), prochloraz (imidazole), carbendazim and thiophanate-methyl (benzimidazoles) in concentrations 1 and 6
ppm. The tested fungicides were characterized by high variability of growth inhibition
level of the tested species. Prochloraz and triazoles limited the growth of tested species the
most effectively. The weakest inhibition level for L. maculans, B. cinerea and Alternaria
spp. was shown by benzymidazoles, while azoxystrobin was ineffective for grown reducing
most of S. sclerotiorum and some of B. cinerea isolates.
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1. Wstęp
Spółdzielczość gminna na wsi polskiej ma wieloletnią tradycję. Już obradujący
w Lublinie w dniach 30-31 grudnia 1944 r. Kongres Chłopski powołał Związek
Samopomocy Chłopskiej. W pierwszych latach działalności Związek Samopomocy Chłopskiej pomagał w przeprowadzaniu reformy rolnej i akcji przesiedleńczej, następnie organizował działalność kulturalną na wsi i upowszechniał wiedzę
rolniczą, zakładając spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej i ośrodki maszynowe.
W 1955 r. skupiał ok. 2 mln członków. Rozwiązany w 1957, zastąpiony w części
działalności przez kółka rolnicze. [http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html]
Gminne spółdzielnie w bardzo trudnym powojennym okresie były praktycznie jedynym podmiotem, gdzie rolnicy mogli zaopatrywać się w środki produkcji i towary codziennego użytku dla gospodarstw domowych. Skup produktów
rolnych był także domeną spółdzielni gminnych [Spółdzielczość Gminna 2004].
Mimo, że udział spółdzielni w rynku zaopatrzenia ludności wiejskiej w środki
do produkcji jak i artykuły konsumpcyjne dla gospodarstw domowych w ostatnich piętnastu latach znacząco się obniżył, to w dalszym ciągu sektor ten zajmuje
ważną pozycję w tym zakresie. Przedmiotowa praca porusza problematykę wybranych aspektów organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonowania gminnych
spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w południowej Polsce w latach 2012-2014.
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2. Uwagi metodyczne
Praca oparta jest na badaniach empirycznych przeprowadzonech w Gminnych
Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” funkcjonujących w południowej Polsce
w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i świętokrzyskim. Przyjęto założenie, że metodą doboru losowego z każdego województwa
zostaną zakwalifikowane po cztery spółdzielnie z ogólnej liczby 367 zlokalizowanych w nich gminnych spółdzielni. Informację tę uzyskano bezpośrednio drogą
elektroniczną z Redakcji Monitora Spółdzielczego [monitor@krs.com.pl]. Mimo,
że próba jest niewielka, to jednak dobór losowy obiektów daje pewien, zapewne
cząstkowy obraz sytuacji ekonomicznej tego typu spółdzielni.
Łącznie dane empiryczne zebrano z 20 spółdzielni, lecz ze względu na niekompletne dane ostatecznie do badań włączono 15 spółdzielni i syntetyczne wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu. Dane empiryczne uzyskano za
pomocą formularza ankiety skierowanej do Prezesów Zarządu poszczególnych
spółdzielni i pochodzą one z lat 2012-2014. Obejmują poziom zatrudnienia, podstawowe wielkości bilansu majątkowego oraz rachunku zysków i strat. Ankiety
były przeprowadzone w lutym 2016 r. Zasadniczym celem tego opracowania jest
ocena, czy zachowywane są w badanych spółdzielniach poprawne relacje w zakresie struktury majątku, źródeł jego finansowania oraz analiza i ocena osiąganych
wyników finansowych badanych spółdzielni w zakresie produktywności majątku,
wydajności pracy, zachowywania reguł „złotej zasady finansowej” i rentowności.
Na podstawie wielkości średnich dla badanych spółdzielni dokonano analizy
pionowej i poziomej bilansu majątkowego, poziomu generowanego zysku i wybranych wskaźników rentowności. Zastosowano więc podstawowe miary analizy
wskaźnikowej [Waśniewski, Skoczylas 1997]. Wyniki badań przedstawiono w formie tabelaryczno-opisowej.

3. Wyniki badań
3.1. Rodzaje działalności
Podobnie jak w całym kraju, tak i w południowej Polsce spółdzielczość gminna tradycyjnie zajmuje się głównie świadczeniem usług handlowych. Badane
spółdzielnie prowadzą sklepy spożywcze, spożywczo – przemysłowe i przemysłowe, a w zakresie gastronomii tylko dwie spółdzielnie prowadzą restauracje. Dane
o liczbie punktów, w których spółdzielnie świadczą usługi i realizują produkcję
przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Rodzaje działalności podejmowanych przez badane spółdzielnie
w latach 2012-2014
Badane spółdzielnie w latach:
Rodzaje działalności

2012

2013

2014

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Handel detaliczny

15

100

15

100

15

100

Handel hurtowy

2

13

2

13

2

13

Produkcja

9

60

9

60

9

60

Gastronomia

1

7

1

7

1

7

Usługi

2

13

2

13

2

13

Dzierżawy obiektów

6

40

6

40

7

13

Źródło: Badania własne.

Sprzedaż hurtowa dotyczyła materiałów opałowych, budowlanych, nawozów
itp. Zakłady wytwórcze, to wśród badanych spółdzielni jedynie piekarnie produkujące pieczywo do zaopatrzenia własnych sklepów oraz na potrzeby lokalnego
handlu pieczywem. Ze względu na dobrą jakość produkowanego pieczywa jest
ono również dowożone do części placówek handlowych w rejonie oddziaływania spółdzielni. Wykonywanie usług dotyczy przede wszystkim usług transportowych. Aż 7, a w ostatnim roku badań 8 badanych spółdzielni wydzierżawia własne obiekty innym użytkownikom. Co prawda można dyskutować, czy dzierżawy
obiektów należy zaliczać do działalności firmy, która jest właścicielem, jednakże
ten rodzaj postępowania umożliwia wykorzystanie obiektów, przynosząc korzyści
finansowe z jednoczesnym utrzymaniem tych obiektów w odpowiednim standardzie [Brzozowski 2005].
3.2. Struktura i poziom zatrudnienia
Ważną funkcją spółdzielni działających w środowisku wiejskim jest generowanie miejsc pracy. Poziom zatrudnienia oraz liczbę członków spółdzielni przedstawia tabela 2, z której wynika, że badane spółdzielnie w zasadzie nie ograniczyły
zatrudnienia, a niewielka zmiana wynikała z ograniczenia działalności w dwóch
badanych spółdzielniach. Wynika to z faktu, że wg B. Brzozowskiego [2005], spółdzielnie te już w latach 2001-2003 dokonały racjonalizacji zatrudnienia.
Z danych (tabela 2) wynika także, że proporcje pomiędzy kadrą administracyjno-biurową a pracownikami wykonawczymi, są w miarę ustabilizowane. Z kolei
analiza poszczególnych spółdzielni wskazuje, że w jednostkach z mniejszą liczbą
działalności występuje nieco gorsza struktura zatrudnienia. Nieco wyższy jest tu
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udział pracowników administracyjno-biurowych w ogólnej strukturze zatrudnionych, niż w spółdzielniach o szerszej skali działalności. Wynika to z konieczności
zarządzania firmą, prowadzenia biura, księgowości, kierowania działami mimo
relatywnie niewielkiej skali produkcji czy obrotów.
Tabela 2
Średnie zatrudnienie na 1 spółdzielnię
lata
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Pracownicy ogółem

31,3

100,0

31,4

100,0

30,4

100,0

– administracyjno-biurowi

5,3

17,0

5,3

17,0

5,0

16,4

– wykonawczy

26,0

83,0

26,1

83,0

25,5

83,6

Członkowie spółdzielni

43,6

100,0

42,0

100,0

39,0

100,0

w tym członkowie pracujący

29,3

67,2

31,0

73,8

29,8

76,4

Udział członków w załodze

29,3

93,6

31,0

98,7

29,8

98,0

Źródło: Badania własne.

Niestety, rokrocznie nieco zmniejszała się liczba członków spółdzielni. W ciągu trzech analizowanych lat liczba członków w przeliczeniu na 1 spółdzielnię
zmniejszyła się o blisko 10%. Nie ustaje więc zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych odpływ członków ze swoich spółdzielni. Co prawda nie jest on tak
duży jak w okresach wcześniejszych, lecz nie został całkowicie wyhamowany.
Zmniejszanie się liczby członków często obecnie wynika z przyczyn naturalnych,
lecz niestety nie ma napływu nowych członków, co pogarsza sytuację tych firm,
gdyż poza bieżącymi wydatkami spółdzielnie muszą zgodnie z Prawem Spółdzielczym [Prawo Spółdzielcze 1982], wypłacać udziały odchodzącym bądź zmarłym
członkom, co zwiększa obciążenia finansowe [Brzozowski, Kmieck-Kiszka 2010].
Spółdzielnie gminne nie mają obowiązku zatrudniania swoich członków, jednak
tradycją jest takie postępowanie, by w składzie załogi było jak najwięcej członków.
Ma to dwojakie znaczenie, członkowie dbając o kondycję własnych firm powinni
lepiej i wydajniej pracować, a firma dając miejsca pracy przyczynia się do poprawy warunków życia swoich członków. W badanych spółdzielniach także taka
sytuacja ma miejsce, gdyż udział członków w załodze wynosi od blisko 94 do 98%.
3.3. Poziom i struktura majątku i kapitału
Aktywa przedsiębiorstwa odzwierciedlają składniki majątkowe, które służą do
zarobkowania, czyli wygospodarowania zysku, będącego ważnym elementem celu
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Aktywa są także zabezpieczeniem
żądań wierzycieli [Bednarski i in. 1996]. Majątek trwały oraz majątek obrotowy

Wybrane aspekty funkcjonowania gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska" ... 111

ze względu na swą istotę spełniają podstawowe funkcje wytwórcze w danej jednostce gospodarczej. Wzajemne relacje między tymi grupami majątku stanowią
w gospodarce rynkowej podstawę do oceny elastyczności firmy oraz stopnia ryzyka, co ma istotne znaczenie dla jej wierzycieli. Ale rzeczywisty obraz sytuacji
ekonomiczno-finansowej badanych spółdzielni można uzyskać poprzez ocenę
związków zachodzących między składnikami majątku, a odpowiadającymi im kapitałami. Prawidłowe gospodarowanie majątkiem i kapitałami firmy polega m.in.
na tym, aby płynność środków w aktywach odpowiadała terminowości kapitałów
w pasywach. Im krótsze są terminy spłat kapitałów obcych, tym firma powinna
zachować większą płynność i odwrotnie [Waśniewski, Skoczylas 1997]. Wzajemna relacja między majątkiem trwałym, a majątkiem obrotowym stanowi wielkość
zróżnicowaną, która zależy od rodzaju przedsiębiorstwa i jego specyfiki. Im więcej
środków ulokowanych jest w majątku obrotowym (płynnym), tym jest on łatwiejszy do zaangażowania w działalności gospodarczej. Struktura pasywów bilansu
odzwierciedla natomiast pochodzenie aktywów, czyli źródła finansowania majątku. Struktura kapitału zależy od innych czynników aniżeli struktura majątkowa,
chociaż charakter przedsiębiorstwa ma również istotny wpływ na zachodzące
między kapitałami relacje. Ważnym czynnikiem jest tu koniunktura, ale najważniejszą rolę odgrywa polityka finansowa przedsiębiorstwa. Sytuację majątkowo-kapitałową badanych gminnych spółdzielni przedstawia tabela 3.
Tabela 3
Średnia sytuacja majątkowo-kapitałowa badanych spółdzielni
lata
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

tys. zł

%

tys. zł

%

tys. zł

%

Majątek trwały
Majątek obrotowy, w tym:
należności

1 192,8
765,8
80,9

60,9
39,1
4,1

1 269,0
676,2
71,2

65,2
34,8
3,7

1 299,8
685,9
72,2

65,5
34,5
3,6

Razem

1 958,6

100,0

1 945,2

100,0

1 985,7

100,0

Kapitały własne
Kapitały obce, w tym:
zobow. krótkoterminowe

1 500,4
458,2
388,6

76,6
23,4
19,8

1 470,4
474,8
387,9

75,6
24,4
19,9

1 548,0
437,7
367,2

78,0
22,0
18,5

Razem

1 958,6

100,0

1 945,2

100,0

1 985,7

100,0

Źródło: Badania własne.

Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej (tabela 3) wskazuje, że wartość majątku trwałego w kolejnych badanych latach nie ulega zasadniczym zmianom. Także
struktura majątku, mimo pewnych wahań, nie wykazuje zasadniczych i znaczących zmian. Wynika to z prowadzenia zbliżonych rodzajów działalności, a więc
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podobnych potrzeb w zakresie struktury majątku. Mimo, że ogólna wartość majątku łącznie w analizowanych spółdzielniach wykazuje pewną stabilizację, to pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że majątek nie dekapitalizuje się, a roczny przyrost
wynosi ok 2%. Zarazem oznacza to, że spółdzielnie nie prowadzą nowych większych inwestycji, a skupiają się jedynie na utrzymaniu stanu majątku. W okresie
analizowanych lat nie było znaczącej wyprzedaży obiektów, gdyż według badań
B. Brzozowskiego i Z. Kmiecik-Kiszki [2010] spółdzielnie w latach dziewięćdziesiątych i z początkiem lat dwutysięcznych dostosowały swój majątek trwały do
zmniejszonego, wymuszonego regułami rynku zakresu działalności.
W analizowanych latach, w badanych spółdzielniach gminnych majątek finansowany był głównie z kapitałów własnych, a ich udział w strukturze kapitału
wykazuje dużą stabilność zaś kapitały obce, to głównie zobowiązania krótkoterminowe w większości za towary do dalszej odsprzedaży, kupowane z hurtowni na
zasadzie przedłużonych terminów płatności (kredyt kupiecki). Bardzo niski jest
udział kredytów bankowych długoterminowych. Spółdzielnie znacząco nie inwestując nie zaciągają takich kredytów, które są wciąż drogie, a sytuacja na rynku
niepewna.
3.4. Wyniki i wskaźniki finansowe
U podstaw każdego racjonalnego gospodarowania leży zasada gospodarności.
Zgodnie z tą zasadą należy ponosząc określony koszt uzyskać jak największe przychody lub określone przychody uzyskiwać jak najmniejszym kosztem. Poziom
przychodów każdej firmy zależy od skali wytwarzanej produkcji i świadczonych
usług oraz uzyskiwanej ceny. Wynik finansowy jest natomiast różnicą pomiędzy
przychodami, a ponoszonymi kosztami. W tabeli 4 przedstawiono poziom przychodów i kosztów w analizowanych spółdzielniach.
Głównym źródłem przychodów w analizowanych spółdzielniach jest działalność handlowa. Ta działalność generuje w nich średnio straty we wszystkich analizowanych latach. Spośród 15 badanych spółdzielni w różnych latach od 6-9 tych
podmiotów na działalności handlowej wypracowywało zyski, lecz były także takie, które na tej działalności generowały straty sięgające kilkudziesięciu tysięcy do
kilkuset tysięcy złotych. Działalność produkcyjna przynosiła zyski, które w pewnym stopniu poprawiały ostateczny wynik finansowy. Jest to sytuacja niepokojąca, gdyż utrzymywanie się w kolejnych latach takich wyników finansowych musi
prowadzić do zmniejszania się kapitałów własnych i pogorszania pewności finansowej spółdzielni. W tych obiektach, w których generowane są ujemne wyniki
finansowe muszą nastąpić działania naprawcze, aby zapobiec przyszłej upadłości
spółdzielni.
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Średnie przychody i koszty badanych spółdzielni (w tys. zł)

Tabela 4

lata
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

wartość

%

wartość

%

wartość

%

Handel
Pozostałe działalności

4 615,7
984,9

82,4
17,6

4 990,1
480,7

91,2
8,8

5 056,1
470,6

91,5
8,5

Razem przychody

5 600,6

100,0

5 470,8

100,0

5 526,7

100,0

Handel
Pozostałe działalności

4 682,7
945,4

83,2
16,8

5 070,2
423,3

92,3
7,7

5 134,0
412,7

92,6
7,4

Razem koszty

5 628,1

100,0

5 493,5

100,0

5 546,7

100,0

Handel
Pozostałe działalności

-67,0
39,5

X
X

-80,1
56,7

X
X

-77,9
57,9

X
X

Razem zysk

-27,5

X

-23,4

X

-20,0

X

Źródło: Badania własne.

Jednym ze sposobów oceny sytuacji finansowej badanych spółdzielni jest analiza
wskaźnikowa. W tabeli 5 przedstawiono podstawowe wskaźniki analizy finansowej,
obliczone wg metodyki proponowanej przez Bednarskiego i innych [1996].
Tabela 5
Wybrane wskaźniki analizy finansowej
Wyszczególnienie
Produktywność majątku (przychody/wartość majątku)
Wydajność pracy (przychody/zatrudnienie)

lata
2012

2013

2014

2,86

2,81

2,78

178,93

174,23

181,80

Rentowność przychodów (zysk/przychody x 100)

-0,50

-0,43

-0,37

Rentowność majątku (zysk/ wartość majątku x 100)

-1,41

-1,21

-1,01

Wskaźnik samofinansowania (kapitał własny/kapitał obcy)

3,27

3,10

3,54

Złota zasada finansowa:
– relacja I (majątek trwały/kapitał długoterminowy

0,76

0,81

0,80

– relacja II (majątek obrotowy/kapitał krótkookresowy
Poziom kapitału pracującego w tys. zł

1,97

1,74

1,87

377,2

288,3

318,7

Źródło: Badania własne.

Przedstawione w tabeli 5 wskaźniki analizy finansowej kształtują się na dość
ustabilizowanym poziomie. Przy czym produktywność majątku wykazuje niewielką tendencję spadkową, a wydajność pracy wykazuje niewielką tendencję
wzrostową. Jest to wynikiem ustabilizowania się przychodów przy niewielkim
wzroście wartości netto majątku i także niewielkim ograniczeniu zatrudnienia.
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Ujemna jest rentowność sprzedaży i rentowność majątku, lecz te wskaźniki, przy
niewielkich wahaniach w poszczególnych latach wykazują pewną tendencję
wzrostową. Władze tych spółdzielni, które generują straty powinny w najbliższym
czasie podjąć działania naprawcze, gdyż utrzymywanie się straty w dłuższym czasie wpłynie na zmniejszanie się stabilizacji spółdzielni i utratę płynności finansowej. Zachowanie prawidłowych relacji między strukturą majątku, a źródłami
jego finansowania wymaga przestrzegania podstawowych zasad w tym względzie.
„Złota zasada finansowa” określa, że kapitał nie może być dłużej związany czasowo z danym składnikiem majątku, niż wynosi okres pozostawania tego kapitału
w przedsiębiorstwie. Tak więc relacja długookresowego majątku do długookresowego kapitału powinna być równa lub mniejsza od jedności (relacja I), oraz
relacja krótkookresowego majątku do krótkookresowego kapitału powinna być
większa lub równa 1 (relacja II). Jak dotychczas, zachowane są relacje wynikające z reguł „złotej zasady finansowej”, lecz generowane straty w kolejnych latach
będą prowadzić do pogorszania się tych relacji poprzez konieczność zwiększania kapitałów obcych w finansowaniu majątku. Na skutek takiej sytuacji obniżył się kapitał pracujący, liczony jako różnica pomiędzy majątkiem obrotowym
a zobowiązaniami bieżącymi. Kapitał pracujący ilustruje bowiem tę część majątku
obrotowego, która pozostałaby w przedsiębiorstwie po uregulowaniu wszystkich
zobowiązań bieżących. Im wyższy poziom osiąga kapitał pracujący, tym sytuacja
w zakresie wypłacalności staje się lepsza [Bednarski i in. 1996].
Spółdzielnie powinny podjąć energiczne działania zmierzające do poprawy
tej sytuacji poprzez szerszą ekspansję na rynku, racjonalizację zasobów i lepsze
zarządzanie tymi zasobami, gdyż części z nich grozić może w najbliższym czasie
upadłość, a w konsekwencji utrata miejsc pracy dla społeczności lokalnych, oraz
ograniczenie konkurencji w handlu i usługach w środowisku wiejskim.

4. Wnioski
1. Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w południowej Polsce to
głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Analiza bilansów tych firm wskazuje na duże związanie kapitału majątkiem trwałym, przy zachowaniu dość
stabilnej struktury majątku.
2. Ogólna wartość majątku w analizowanych spółdzielniach wykazuje pewną
stabilizację, pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że majątek nie dekapitalizuje
się, a jego roczny przyrost wynosi ok 2%. Oznacza to, że spółdzielnie nie
prowadzą większych nowych inwestycji, a skupiają się jedynie na utrzymaniu
stanu majątku.
3. W badanych spółdzielniach nie obserwuje się postępującego zadłużania,
mimo słabych wyników finansowych, co prawda wystąpiły pewne wahania
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w udziale funduszy własnych (gdyż okresowo spadł udział funduszy własnych
w finansowaniu majątku), jednak znacząco nie inwestując spółdzielnie nie zaciągają kredytów, a główne zadłużenie to zobowiązania krótkoterminowe.
4. Produktywność majątku wykazuje niewielką tendencję spadkową, a wydajność pracy wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Jest to wynikiem
ustabilizowania się przychodów przy niewielkim wzroście wartości netto
majątku i także niewielkim ograniczeniu zatrudnienia.
5. Wskaźniki rentowności sprzedaży (przychodu) i rentowności majątku mają
wartość ujemną, ale z tendencją do jej zmiany w kierunku wartości dodatnich.
6. Zachowane są relacje wynikające z reguł „złotej zasady finansowej”, lecz generowane straty w kolejnych latach będą prowadzić do pogorszania się tych
relacji poprzez konieczność zwiększania kapitałów obcych w finansowaniu
majątku. Na skutek takiej sytuacji obniżył się kapitał pracujący.
7. Bardzo trudna sytuacja finansowa spółdzielni gminnych z utrzymującą się
tendencją w kolejnych latach może doprowadzić do upadłości wielu z nich,
ze szkodą dla społeczności lokalnych, wskutek ograniczenia konkurencyjności w zaopatrzeniu i wzrostu bezrobocia w środowiskach lokalnych.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Sprzedaż i przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa. Jak
to robić zgodnie z prawem?” Opracowanie: Grażyna Norbert. Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Wrocław 2015, s. 27.
Publikacja powstała w związku ze zmianami, jakie zaszły na rynku produktów
rolnych i jest odpowiedzią na otwierającą się możliwość sprzedaży bezpośredniej.
Gospodarstwa, które chcą zająć się nie tylko wytwarzaniem ale również sprzedażą
swoich produktów na poziomie gospodarstwa, muszą zapoznać się z przepisami
prawnymi i wymogami związanymi z taką formą działalności. Broszura w sposób
przystępny przekazuje wszystkie niezbędne informacje z zakresu prawa krajowego i wspólnotowego oraz wymagania dotyczące zakresu, rejestracji i organizacji
sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, zarówno pochodzenia roślinnego
jak i zwierzęcego, w ramach własnego gospodarstwa.
Pozycja przeznaczona dla doradców rolniczych oraz rolników i przedsiębiorców zainteresowanych sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie.

„Podstawy chowu pszczół”. Opracowanie: Dominika Jankowska. Wydawca:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Wrocław 2015, s. 20.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się w ostatnich latach pszczelarstwo.
Stąd kolejna na rynku wydawniczym, tym razem przygotowana przez ośrodek doradztwa rolniczego, publikacja dotycząca chowu pszczół. Przedstawiono w niej postępowanie przy zakładaniu i prowadzeniu pasieki zarówno metodą tradycyjną jak
i ekologiczną. Autorka opracowania w sposób zwięzły opisuje zagadnienia związane
z odpowiednią lokalizacją pasieki w zależności od dostępu do pożytków, rodzajem
i budową uli, doborem materiału hodowlanego, higieną ula, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół.
Publikacja bardzo przydatna dla doradców rolniczych, rolników oraz innych
osób z otoczenia rolnictwa zainteresowanych chowem pszczół.

Wskazówki dla autorów
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach 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.

Wydawcy:
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EUGENIUSZ K. CHYŁEK*,
WENANCJUSZ KUJAWIŃSKI**, TOMASZ NIEPYTALSKI***1
* przedstawiciel RP w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie
i w Radzie Zarządzającej FACCE JPI przy Dyrektoriacie Generalnym
Badań i Innowacji Komisji Europejskiej – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
** Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
*** Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

INNOWACJE I ICH WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W POLSCE
Nadesłany: : 08.07.2016

Zaakceptowany do druku: 12.07.2016

1. Wstęp
Rozwój polskiej gospodarki bazującej na innowacjach i wiedzy może doprowadzić
do sukcesu oraz dołączenia Polski do grupy zamożnych krajów wysoko rozwiniętych. Cel ten powinien stać się priorytetem polityki polskiego rządu. Umiejętność
zapewnienia właściwych warunków dla rozwoju nauki, transferu wiedzy i innowacji do praktyki w realiach współczesnego, dynamicznego rozwoju światowej gospodarki zadecyduje o pozycji naszego kraju nie tylko w Unii Europejskiej ale również
na rynku globalnym. Pojawienie się w dokumentach rządowych jak i powszechnym
obiegu słów: innowacja, innowacyjność, czy proces innowacyjny wiąże się nierozłącznie z pojęciem zmiany, nowości, reformy czy też idei postrzeganej jako nowa.
Pod pojęciami tymi rozumie się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym. Tak bardzo
zróżnicowane i niedoprecyzowane pojmowanie istoty innowacji wynika zarówno
z niedługiej tradycji badań, jak i odmienności ujęć teoretycznych. Uwzględniając
1 Wkład pracy: Eugeniusz K. Chyłek – 40 %, Wenancjusz Kujawiński – 30%, Tomasz Niepytalski – 30 %.

8

Eugeniusz K. Chyłek, Wenancjusz Kujawiński, Tomasz Niepytalski

powyższe uwarunkowania i powszechne używanie tych pojęć w procesach modernizacji-unowocześniania gospodarki, w tym także sektora rolno-żywnościowego,
zasadnym jest sprecyzowanie znaczenia wymienionych pojęć i właściwego ich stosowania przy opisie zachodzących zmian. Równie ważnym z jednolitym pojmowaniem istoty innowacji dla osób funkcjonujących w jej obszarze wydaje się być znajomość czynników i uwarunkowań wpływających na proces wdrażania innowacji.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom istoty innowacji w proponowanym do jej stosowania rozumieniu oraz zdaniem autora najważniejszych
czynników i uwarunkowań wpływających na proces wdrażania innowacji, w tym
decyzji i działań podejmowanych przez właściwe organy Unii Europejskiej oraz
państwa polskiego w zakresie przyspieszonego, zrównoważonego rozwoju sektora
rolno-spożywczego.

2. Innowacje – ich powstawanie i proces rozprzestrzeniania
Pojęcie innowacji pochodzi od łacińskiego słowa innovati, co oznacza „odnowienie” lub też łacińskiego innovare, czyli „odnawiać”. Do tej pory brak jednoznacznej, powszechnie akceptowanej definicji tego pojęcia. Wynika to m.in. z faktu, że
innowacje pozostają przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, takich jak
np. heurystyka, inwentyka, socjologia, psychologia, ekonomia.
Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych w ubiegłym stuleciu
J. A. Schumpeter2. Rozumiał on innowacje szeroko, jako: wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas istniejących, wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, otwarcie nowego rynku,
zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, wprowadzenie nowej organizacji produkcji. Schumpeter rozumiał innowacje jako tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych, obejmujących transformację nowej idei lub technologicznego wynalazku
w rynkowy produkt lub proces. Wszelkie upowszechnianie innowacji stanowi
jego zdaniem, odrębny rodzaj zmian, które określane są mianem imitacji. Oznacza to, iż innowacja stanowi każdorazowo zmianę niepowtarzalną (jednorazową,
nieciągłą), natomiast zmiany o charakterze imitacyjnym lub inwencyjnym mają
ciągły, powtarzalny przebieg.
Definicja innowacji zaproponowana przez OECD3 to: wdrożenie w praktyce
gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej
2 J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
3 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd

Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.
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redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z otoczeniem. Polityka innowacyjna
zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku metodycznym badań statystycznych innowacji Oslo Manual, jest kolejnym stadium rozwoju z wykorzystaniem
polityki naukowej, do ostatecznego zastosowania innowacji w praktyce.
Ze względu na kryterium przedmiotowe autorzy podręcznika „Oslo Manual:
Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data” [OECD 2005, s. 49-53]
wyróżniają, cztery typy innowacji: innowacje w obrębie produktów, innowacje w obrębie procesów, innowacje marketingowe oraz innowacje organizacyjne. Przy czym:
– innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe
lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych,
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych,
– innowacja procesowa czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub
oprogramowania,
– innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie konstrukcji produktu lub
w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej,
– innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej
w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy
lub w stosunkach z otoczeniem.
Innowacja nie musi być opracowana przez wprowadzające/wdrażające je
przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa mogą również wdrażać innowacje opracowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, a także innowacje, których autorami są inne przedsiębiorstwa lub instytucje4.
Innowacja, jest jednak zawsze efektem skutecznego przebiegu pierwszego
z dwóch procesów innowacyjnych, zwanego procesem powstawania innowacji.
Zwykle wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje procesów innowacyjnych:
 pierwszy związany jest z procesem powstawania innowacji,
 drugi z ich rozprzestrzenianiem wśród potencjalnych użytkowników.
W przebiegu procesu powstawania innowacji5 występują dwie fazy:
 faza wytwarzania nowości, oraz
 faza wdrażania nowości.
4 Stawarz E. Niedbalska G; Portal innowacji – leksykon haseł – www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid.
5 Innowacje powstają zwykle w ramach przedsięwzięć badawczych i prac rozwojowych, podejmowanych w sektorze B+R (badawczo-rozwojowym).
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W fazie pierwszej – twórczej, dąży się do uzyskania nowości i zweryfikowania
jej korzystności w warunkach sztucznych6.. Faza ta, obejmuje trzy etapy:
 etap badań podstawowych, w którym dochodzi do powstawania idei mogących mieć praktyczną przydatność,
 etap badań stosowanych, w którym następuje przekształcanie idei naukowych w inwencje, czyli pomysły wykorzystania tych idei w praktyce i
 etap prac rozwojowych, w którym następuje przekształcenie inwencji w nowość i eksperymentalne zweryfikowanie jej korzystności w warunkach laboratoryjnych (sztucznych).
W fazie drugiej – wdrażania nowości, wypróbowuje się w warunkach produkcyjnych tę nowość, która wcześniej zweryfikowana w sztucznie wytworzonym
środowisku wykazała się wyższą korzystnością dla praktyki od istniejących dotąd rozwiązań, a także ewentualnie poprawia oraz określa zakres i warunki jej
zastosowania. Jeśli wdrażanie określonej nowości w pełni potwierdza wcześniej
wykazane zalety, lub ich nie potwierdza, ale w stopniu nie odbiegającym istotnie od
poziomu oczekiwanych korzyści związanych z ewentualną jej absorpcją, to taką nowość uznaje się za pozytywnie wdrożoną i pod postacią innowacji gotową do użycia.
Narzędziem usprawniającym przebieg fazy wdrażania nowości jest intencjonalnie
opracowana i właściwe stosowana instrukcja wdrożeniowa.
Rozprzestrzenianie się innowacji tworzonych dla własnego przedsiębiorstwa bądź
innych odbiorców przebiegać może drogą dyfuzji albo upowszechniania przy czym:
 dyfuzja innowacji, to proces rozprzestrzeniania się innowacji drogą interakcji
społecznej. Proces ten przebiega w sposób spontaniczny i niekontrolowany.
 upowszechnianie innowacji, to sterowany przez jakieś ogniwo pośredniczące
intencjonalny przekaz innowacji od źródła ich powstania do miejsca pełnego
ich zastosowania7. Narzędziem usprawniającym ten proces jest intencjonalnie opracowana i właściwe stosowana instrukcja upowszechnieniowa.
Procesy dyfuzji i upowszechniania innowacji są ściśle powiązane z przebiegającym do nich równolegle procesem absorpcji8 czyli ogólnie „wchłaniania”, przyjmowania innowacji9.
6 Rozwiązanie różne od dotychczasowych, mogące mieć postać materialną (np. prototyp nowej
maszyny) lub niematerialną (np. nowy projekt, metoda, system organizacji itp.
7 Porównaj: I. Sikorska-Wolak [1993, s. 15].
8 W innych opracowaniach m.in. E.M. Rogersa [2003] używa się pojęcia „proces adaptacji innowacji”. W ujęciu Rogersa pojęcie adaptacji dotyczy bardziej przyswajania przez człowieka i adaptacji do warunków istniejących w organizacji (gospodarstwie), a nie technicznego dostosowania
samej innowacji i jej przeróbkę. Czasami trzeba zmienić samą organizację/gospodarstwo lub jakiś
jej/jego element, żeby wprowadzić innowację, a na pewno trzeba dokonać zmian w świadomości
osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie innowacji i podejmującej decyzje proinnowacyjne.
9 Najważniejsze pojęcia dotyczące obu procesów innowacyjnych w rozumieniu, jakie przyjęto
stosować w publicznych rolniczych organizacjach doradczych są opisane w publikacji „Nowy słownik
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3. Uwarunkowania wpływające na proces powstawania oraz rozprzestrzeniania się innowacji
Na proces powstawania i rozprzestrzeniania się (transferu) innowacji wpływa
wiele zależności, obejmujących miedzy innymi następujące zagadnienia:
Zorientowanie rynkowe:
 realizowanie skutecznej strategii marketingowej zarówno przez dawcę, jak
i biorcę innowacji;
 systematyczne badanie potrzeb w zakresie przyspieszonego rozwoju zgłaszanych przez klientów, potencjalnych biorców innowacji;
 włączanie klientów w proces potencjalnych biorców innowacji;
 stały monitoring potrzeb rynkowych (aktualnych i prognozowanych);
 przeprowadzanie systematycznych analiz dotyczących zakresu i skali możliwych absorpcji innowacji proponowanych przez sferę B+R;
 systematyczna analiza działalności konkurentów w przedmiocie tworzenia
innowacji;
 tworzenie działów naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach.
Budowanie kultury innowacji w sferze B+R:
 ponoszenie przez instytucje zaangażowane w proces tworzenia innowacji
odpowiedzialności za właściwy przebieg procesu innowacji;
 ujmowanie transferu innowacji jako działalności misyjnej;
 traktowanie uczestników procesu transferu innowacji jako partnerów;
 wypracowanie systemu identyfikacji rodzących się pomysłów w przedmiocie innowacji;
 gotowość do uczenia się przez wszystkie podmioty zaangażowane w transfer
innowacji;
 praca zespołowa oraz interdyscyplinarność w procesie przygotowywania
wspólnych projektów;
 stymulowanie procesów transferu innowacji;
 wspieranie mobilności pracowników w zakresie stałego podnoszenia posiadanych kompetencji innowacyjnych.
Profesjonalne zarządzanie innowacjami:
 jasne strategie innowacyjne;
 opracowanie biznesplanu jako punktu wyjścia do wprowadzenia zmian
rozwojowych z użyciem innowacji – później jego stałe dostosowywanie do
zmieniających się warunków rynkowych;
metodyczny doradcy rolniczego” wydany w wersji papierowej [W. Kujawiński 2011] i corocznie aktualizowanej wersji elektronicznej [http://80.48.251.51/slownik/].
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rozwój optymalnego portfolio innowacji;
zarządzanie wiedzą/rozwój kompetencji;
zarządzanie projektowe wewnątrz instytucji badawczej oraz przedsiębiorstwa;
controlling oraz zapewnienie jakości rozwiązań innowacyjnych;
struktura organizacji sprzyjająca innowacyjności10;
tworzenie systemu zachęt promującego innowacyjność;
skuteczne uregulowania procesu transferu wiedzy i innowacji.

Partnerstwo podmiotów promujących innowacyjność/tworzenie sieci innowacji:
 realizacja inter lub multidyscyplinarnych projektów naukowo-badawczych,
 zawiązywanie aliansów strategicznych, zakładanie joint venture, budowanie
organizacji wirtualnych;
 rozwój długoterminowych, strategicznych relacji partnerskich;
 aktywność w branżowych organizacjach sieciowych o zasięgu regionalnym,
narodowym lub międzynarodowym;
 tworzenie sieci kompetencji.
Polityka ochrony praw własności intelektualnej:
 zgłaszanie praw własności intelektualnej;
 unikanie naruszania praw własności intelektualnej;
 zakup/udzielanie licencji;
 zabezpieczenia formalno-prawne przy nabywaniu wiedzy zewnętrznej.
Promowanie przedsiębiorczości i zakładanie nowych przedsiębiorstw:
 rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród pracowników;
 kształcenie podyplomowe w ramach specjalności związanych z marketingiem oraz zarządzaniem;
 zakładanie przedsiębiorstw spin-off przy ośrodkach badawczych, uniwersytetach, dużych przedsiębiorstwach;
 wspieranie nowo powstałych firm (inkubacja);
 tworzenie powiązań sieciowych;
 korzystanie z programów promujących przedsiębiorczość.
10 Innowacyjność – ogólnie, to zdolność jednostki do akceptacji określonej innowacji. Rogers
określa innowacyjność także jako stopień w jakim jednostka wyprzedza innych członków systemu
społecznego w przyswajaniu innowacji. To trochę inne podejście, ponieważ dotyczy konkretnych
zachowań proinnowacyjnych, a nie tylko zdolności do wykazywania takich zachowań. Innowacyjność rolnika to zdolność do generowania własnych innowacji bądź absorpcji występujących już
w jego otoczeniu; mierzona jest ilością tworzonych lub wprowadzanych i użytkowanych innowacji
oraz nakładami przeznaczanymi na działania w tym zakresie. Innowacyjność gospodarstwa rolnego
wiąże się nie tylko z posiadanymi zasobami (możliwości finansowe lub rzeczowe, poziom szeroko
rozumianej kultury organizacyjnej, mentalne przygotowanie do absorpcji innowacji), ale również
z umiejętnością ich wykorzystania, które są wyznacznikiem dojrzałości innowacyjnej.
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Finansowanie procesu transferu wiedzy i innowacji:
 diagnoza potrzeb finansowych związanych z upowszechnianiem innowacji;
 pozyskiwanie różnych źródeł finansowania.
Kształtowanie osobowego potencjału innowacyjnego poprzez działalność
naukowo-dydaktyczną
 opracowywanie programów studiów łączących wiedzę teoretyczną z elementami praktycznymi;
 przygotowywanie prac licencjackich, magisterskich, doktorskich odpowiadających na konkretne problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w konkurencyjnym środowisku rynkowym;
 wymiana pracowników między uczelniami a przedsiębiorstwami w celu
zdobycia przez nich nowej wiedzy;
 budowanie długoterminowych relacji partnerskich między ośrodkiem
akademickim a przedsiębiorstwem;
 instytucjonalne połączenie uczelni z ośrodkami badawczymi i/lub przedsiębiorstwami.

4. Decyzje i działania warunkujące przyspieszony, zrównoważony rozwój Unii Europejskiej
Ujęte w strategii „Europa 2020”11 oraz w dokumencie „Unia Innowacji”12 wskazania dotyczące realizacji kompleksowej europejskiej strategii innowacyjnej na
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu
społecznemu określają znaczenie jakie Unia Europejska przypisuje innowacjom.
Ogólne cele sformułowane w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 202013 to przyczynienie się do budowania społeczeństwa oraz gospodarki
bazującej na wiedzy i innowacji. Ma ona na celu wzmocnienie naukowych i technologicznych podstaw UE w szczególności poprzez przesunięcia działań w kierunku społeczeństwa wiedzy i stania się bardziej konkurencyjną i zrównoważoną
gospodarką. Horyzont 2020 ma wyznaczoną centralną rolę, aby wspierać strategię
Europa 2020 dla inteligentnego i zrównoważonego wzrostu ze szczególnym wskazaniem roli badań i innowacji jako kluczowych czynników dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz zrównoważonego środowiska.
W ramach wyzwań społecznych „bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania morskie i śródlądowe oraz biogospodarka”
11 Strategia Europa 2020 ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
12 Unia Innowacji eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex
13 Horyzont 2020” -/nauka.gov.pl/horyzont-2020/
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strategii Horyzont 2020 (tzw. wyzwanie społeczne 2), badania rolnicze i innowacje zapewniają wsparcie realizacji polityk UE, w tym wspólnej polityki rolnej
(CAP)14, strategii leśnej UE15 międzynarodowego rozwoju, zdrowia, polityki środowiskowej, działań na rzecz klimatu i zmniejszenia odpadów16 poprzez wprowadzenie reguł gospodarki w obiegu zamkniętym17.
Sześć priorytetów unijnych stanowi odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych wspólnych ram strategicznych18, a są nimi:
1) wspieranie transferu wiedzy i innowacji, obejmujące następujące cele szczegółowe:
 wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach
wiejskich;
 wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a sektorem badawczo-rozwojowym (B+R), które podnoszą skuteczność zarządzania środowiskiem i pozwalają uzyskiwać lepsze wyniki;
 wspieranie uczenia się przez całe życie (edukacja ustawiczna) oraz kształcenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa;
2) zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami, obejmujące
następujące cele szczegółowe:
 poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw, w tym poprzez
ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej;
 ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do
sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń;
14 Wspólna Polityka Rolna ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/.../history_book_lr_

pl.pdf

15 COM(2013) 0659 końcowe
16 Patrz opis wyzwania społecznego 2 w Załączniku I Rozporządzenie (UE) Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiającego strategię Horyzont 2020
- Program Ramowy Badań i Innowacji (2014-2020) oraz uchylającego Decyzję nr 1982/2006/WE
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347, 20 grudnia 2013): "badania rolnicze i innowacje zapewniają wsparcie dla wielu polityk UE: wspólna polityka rolna (CAP), polityka środowiskowa,
innowacje unijne i przemysłowe, zewnętrzne i polityki rozwoju pomocy, strategie zdrowia roślin,
strategie zdrowia i dobrostanu zwierząt, europejski program zmiany klimatu, ramy regulacyjne
w celu ochrony środowiska (np. tematyczna strategia gleby, strategia bioroznorodności Unii 2020),
BHP, celem promowania wydajności zasobów i działań klimatycznych i ograniczenia odpadów".
17 Circular Economy Strategy ec.europa.eu/.../circular-economy/index_en.htm
18 Wspólne Ramy Strategiczne https://webapi.cor.europa.eu/.../CDR1163-2012_PA_PL.doc
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3) wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, obejmujące następujące cele szczegółowe:
 poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych
i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje
międzybranżowe;
 wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach;
4) odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem
i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe:
 odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na
obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów;
 poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów;
 zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą;
5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, obejmujące następujące cele szczegółowe:
 poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie;
 zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym;
 ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców niespożywczych, dla celów biogospodarki;
 redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa;
 promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania
dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie;
6) wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, obejmujące następujące cele szczegółowe:
 ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy;
 wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;
 zwiększanie
dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich
i poprawianie ich jakości.
Z przywołanych priorytetów i celów szczegółowych wynika, że rozwiązywanie
najistotniejszych praktycznych problemów oraz podnoszenie konkurencyjności
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gospodarstw i całego polskiego sektora rolnego będzie powiązane z podnoszeniem konkurencyjności unijnego sektora rolnego. Nie bez znaczenia będzie też
współpraca z Europejskim Partnerstwem Innowacyjnym, które Komisja Europejska utworzyła w lutym 2012 r. celem ustanowienia roboczego połączenia między
rolnictwem, nauką i innymi ważnymi sektorami na szczeblach krajowym i regionalnym. Europejskie partnerstwo innowacyjne jest bezpośrednią odpowiedzią na
wyzwanie związane z zaspokojeniem rosnącego globalnego zapotrzebowania na
żywność, paszę, włókno, biomasę i biomateriały w kontekście spowolnienia wzrostu wydajności w rolnictwie.
Polska powinna wykorzystać również możliwości tkwiące w procesach związanych z cyfryzacją gospodarki, jako elementu stymulującego jej rozwój poprzez
unowocześnienia metod produkcji (smart manufacturing), dzięki wykorzystaniu
możliwości jakie dają zaawansowane technologie (np. rolnictwo precyzyjne).

5. Decyzje i działania warunkujące innowacyjny rozwój sektora
rolno-spożywczego
Diagnoza sytuacji polskiej gospodarki przedstawiona przez Pana Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, w „Planie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju wykazała między innymi, że:
19
 wydatki na B+R to mniej niż 1% PKB
 tylko 13% MŚP wprowadza innowacje (31% w UE)
 tylko 5% eksportu ma charakter innowacyjny.
Wyżej wymienione, a także przedstawione w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” najważniejsze bariery hamujące rozwój kraju, wskazują na konieczność szybkiego podjęcia działań na rzecz poprawy stanu gospodarki państwa,
w tym również poprzez wprowadzanie i konsekwentne stosowanie rozwiązań innowacyjnych.
Sektor rolno-żywnościowy w Polsce należy do kluczowych w zakresie oddziaływania społecznego i gospodarczego. Jego ekonomiczne oddziaływanie na rynku
wewnętrznym jak i międzynarodowym plasuje go zdecydowanie jako jeden z najważniejszych, a jednocześnie wymagających stałej troski i wsparcia. Struktura
organizacyjna przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego zdominowana jest
przez mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze. Gospodarstwa rolne w Polsce,
niezależnie od ich wielkości, działając na rynku powinny być traktowane jako
19 Publiczne wydatki na B+R w relacji do PKB są w Polsce na poziomie trudnym do akceptacji
(0,38% PKB) nawet przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego.(poziomie PKB per capita).
Podobna sytuacja występuje w zaangażowaniu środków z poza budżetu państwa na B+R (0,397%
PKB).
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podmioty gospodarcze zaliczane do mikro lub małych przedsiębiorstw. Skutkuje
to koniecznością dostosowania warunków realizacji polityki gospodarczej i naukowej, w tym zwłaszcza finasowania badań naukowych oraz warunków transferu wiedzy i technologii, a także polityki innowacyjnej, systemu aplikacji i budowy
zdolności wdrażania nowoczesnych rozwiązań do praktyki. Szczególne znaczenie
dla rozwoju innowacji ma:
– polityka naukowa, która obejmuje organizację i finansowanie badań, w tym
zwłaszcza multi i interdyscyplinarnych, współpracę w zakresie rozwoju badań i technologii, edukację naukową oraz infrastrukturę naukową
oraz
– polityka innowacyjna, która obejmuje system aplikacji, zamówień, transfer
technologii oraz standaryzację, budowanie zdolności absorpcji innowacji,
prawa własności intelektualnej, wartości społeczne, zmniejszanie różnic.
Sposób realizacji polityki naukowej wpływa na rynek badań naukowych, w tym
na: stronę podażową, popytową, mechanizm transmisji i politykę regulacji rynku.
We wszystkich tych obszarach istnieją w Polsce bariery utrudniające aktywność
w zakresie rozwoju badań stosowanych. Przepływy środków na badania z przedsiębiorstw do wyższych uczelni i instytutów badawczych wyniosły w Polsce łącznie
w roku 2011 równowartość 0,03% PKB. Nie lepszą sytuację w tym zakresie mamy
obecnie. Oznacza to, że rynek badań naukowych funkcjonuje nie najlepiej, zwłaszcza w odniesieniu do wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
Ważnym uwarunkowaniem rozwoju innowacyjności w społeczeństwie są występujące czynniki zarówno wzmacniające jak i osłabiające proces wdrażania innowacji. Należą one do grupy czynników zewnętrznych oraz czynników wewnętrznych,
związanych z osobowością osób podejmujących decyzje w kwestiach stosowania
rozwiązań innowacyjnych w praktyce. Zależności te obrazuje rysunek 1.
We współczesnej polityce gospodarczej jednym z kryteriów wyboru dróg rozwoju są rozwiązania innowacyjne wprowadzane do Inteligentnych Specjalizacji (IS) (Smart Specialization). Inteligentne Specjalizacje wsparte rozwiązaniami
innowacyjnymi w sposób precyzyjny pozwalają na uszczegółowienie inicjatyw
społeczno-gospodarczych w powiązaniu z administracją rządową i samorządową. Przeprowadzone analizy i konsultacje wykazały, że działania przewidziane
w Inteligentnych Specjalizacjach powinny być realizowane w ramach konsorcjów
jednostek naukowych, biznesowych i administracji samorządowej m.in. jako tzw.
„Mapy Drogowe (MD)”, które realizowanym projektom powinny ułatwić rozwiązywanie aktualnych problemów i wdrażać innowacje z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym [Chyłek 2016].
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Czynniki wzmacniające i osłabiające innowacyjność

Rysunek 1

Czynniki zewnętrzne
stymulujące innowacje
(materialne i niematerialne)

Preferencje dla
podmiotów aktywnych
innowacyjnie
Istnienie sił
proinnowacyjnych
w społeczności lokalnej

Innowacyjna
osobowość

Wzmocnienie
innowacyjności

Predyspozycje

Brak sił
proinnowacyjnych
w społeczności lokalnej

Proinnowacyjne
wychowanie
i wykształcenie

Zanik
innowacyjności

Negatywna ocena
podejmowanych
zmian innowacyjnych
Czynniki zewnętrzne
ograniczające innowacyjność

Źródło: Opracowanie własne.

W Polsce określono 20 obszarów dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
(KIS). Pięć z nich powiązanych jest z sektorem rolno-żywnościowym, w tym miedzy innymi:
 Zdrowe społeczeństwo;
 Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa;
 Zrównoważona energetyka;
 Surowce naturalne i gospodarka odpadami;
 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.
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Wśród wymienionych obszarów inteligentnych specjalizacji, przy uwzględnieniu znaczenia sektora rolno-żywnościowego dla społeczeństwa i gospodarki
kraju, zasadnym jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz badań naukowych
i wdrożenia wypracowanych rozwiązań innowacyjnych w następujących zagadnieniach:
 innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-żywnościowego,
 optymalizacja łańcucha produkcji żywności zapewniająca jej bezpieczeństwo dla konsumentów,
 systemy racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego,
 żywność wysokiej jakości, w tym żywność prozdrowotna,
 pasze i karmy dla zwierząt,
 biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii
biośrodowiskowej.
Potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa i leśnictwa oraz jakość środowiska przyrodniczego zależą od zdolności do wprowadzania i absorpcji właściwych
innowacji oraz racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. O kierunkach badań naukowych w wymiarze krajowym przesądzają strategiczne obszary
badawcze nakreślone w Krajowym Programie Badań oraz w realizowanym strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, którymi są:
 bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,
 racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,
 przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,
 ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni
produkcyjnej,
 leśnictwo i przemysł drzewny.
Program BIOSTRATEG, oprócz podniesienia międzynarodowej pozycji Polski
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ma na celu transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowywanych przez
naukowców. Realizacja programu BIOSTRATEG daje też szansę na zwiększenie
udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach unijnego programu ramowego Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji na lata
2014-2020 [Chyłek 2012].
Zgodnie z założeniem sformułowanym w „Planie na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju” Polska musi w pełni wykorzystać własny potencjał rozwojowy i włączyć
między innymi obszary wiejskie w ten proces. Pozwoli to zbudować silną gospodarkę we wszystkich regionach. Strategicznym celem jest pomnażanie polskiego
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kapitału, finansowego, społecznego, technologicznego, a w zakresie edukacji Polskie firmy muszą dostać pozytywny impuls od Państwa, co pobudzi je do rozwoju i stworzy warunki do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki
zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. Te działania powinny być zrealizowane
przy wsparciu zarówno środków europejskich, w tym zwłaszcza II filara WPR
(PROW 2014-2020), Programu Ramowego UE „Horyzont 2020”, Planu Juncker’a,
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a także Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych – Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.
Zgodnie z diagnozą, która stanowiła podstawę dla opracowania PROW 20142020, sektor rolny znacznie odstaje od innych sektorów gospodarki w obszarze
innowacyjności. Niska jest także innowacyjność polskiego przemysłu spożywczego, o czym świadczy m.in. niewielki udział nakładów na działalność innowacyjną
w wartości dodanej sprzedaży, dominacja wydatków na zakup środków trwałych
w strukturze nakładów na działalność innowacyjną, małe zainteresowanie nabywaniem nowej wiedzy oraz wprowadzaniem na rynek nowych wyrobów. Innowacyjność została silnie wkomponowana w instrumenty wsparcia PROW 2014-2020
skierowane na wsparcie sektora rolno – spożywczego [ Chyłek 2015].
W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 wynoszą ponad 13,6 mld euro (w tym środki UE ponad 8,6 mld
euro, krajowe środki publiczne 4,9 mld euro). Środki te są wykorzystane do realizacji inwestycji w ramach 15 działań i 35 poddziałań PROW 2014-2020, realizujących 6 priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz trzy
cele przekrojowe klimat, środowisko i innowacje Głównym instrumentem przyczyniającym się do wdrożenia innowacji w rolnictwie, również w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, jest działanie Współpraca. Jednak należy mieć
na względzie, że kwestia innowacyjności będzie przedmiotem realizacji również
w ramach pozostałych działań PROW 2014-2020.
W działaniu Współpraca przyjęto model innowacji interaktywnej wyrażającej się poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia tworzenia i funkcjonowania
grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy operacji, które prowadzić będą do opracowania nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów, procesów, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym,
spożywczym i leśnym. Działanie Współpraca umożliwi uzyskanie materialnego
wsparcia dla realizacji modelu innowacji interaktywnej w sektorze rolno-spożywczym i leśnym. W sektorze rolno-spożywczym tworzenie innowacji w modelu
interaktywnym wymaga aktywnej współpracy trzech podstawowych podmiotów
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procesu powstawania i rozprzestrzeniania się innowacji, tj. rolników (czy innych
docelowych odbiorców innowacji z tego sektora), naukowców i doradców. Postępując zgodnie z tym modelem docelowi odbiorcy innowacji muszą być aktywnymi partnerami w ich tworzeniu. Naukowcy, współkreujący innowacje rolnicze,
muszą ich w tym aktywnie wspierać, a doradcy - być brokerami innowacji. Ponadto zakres tworzenia innowacji powinien obejmować cele zarówno gospodarcze,
jak i związane z ochroną środowiska.
Strukturą pozwalającą funkcjonować tym trzem podmiotom w modelu interaktywnym innowacji są specjalnie tworzone grupy operacyjne na rzecz innowacji EIP. Zgodnie z wytycznymi działania „Współpraca”, będącego jednym z działań
PROW 2014 – 2020, podstawowymi składowymi (członkami) tych grup są naukowcy z sektora B+R oraz podmioty sektora rolno-spożywczego i działające na
jego rzecz. W zależności od założonego celu struktury te mogą być rozszerzone
o inne zainteresowane współpracą i jej owocami podmioty. Np. zgodnie z wytycznymi wspomnianego programu, dodatkowo w skład grup operacyjnych na rzecz
innowacji EIP mogą wchodzić zainteresowane podmioty struktur doradztwa rolniczego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji branżowych i międzybranżowych, działających w obszarze łańcucha żywnościowego, a także zainteresowani konsumenci i przedstawiciele organizacji konsumenckich (Uchwała Nr
32 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Beneficjentami tego działania będą grupy operacyjne na rzecz innowacji
(EPI), utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty, w tym przez rolników,
przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno - spożywczym i podmioty naukowo badawcze.
Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie
związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Zakres pomocy obejmuje:
 tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),
 realizację operacji przez grupę operacyjną, polegających na rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
Rezultatem operacji, wspieranych w ramach działania powinno być opracowanie i wdrożenie innowacji do sektora rolno-spożywczego. Ponieważ nie zdefiniowano pojęcia innowacyjności o nowatorskim charakterze danego przedsięwzięcia, rezultat wsparcia można faktycznie ocenić dopiero po wprowadzeniu
danego rozwiązania do praktyki. Dlatego też przyjęto, że przy podejmowaniu decyzji o wsparciu określonej operacji, bardziej prawidłowa będzie ocena potencjału
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w zakresie innowacyjności danego przedsięwzięcia, niż jego innowacyjność na
etapie wdrożenia. W ramach PROW 2014-2020 zaplanowano na przedmiotowe
działanie budżet w wysokości 57 999 730 euro. Zakłada się, że w ramach działania
Współpraca powstanie 90 grup EPI.

6. Podsumowanie i wnioski
Zwiększenie zaangażowania Rady UE w realizację Strategii Europa 2020, w szczególności w zakresie wpływu na innowacyjność i konkurencyjność wszystkich sektorów gospodarki UE, z uwzględnieniem zróżnicowania oraz specyfiki poszczególnych państw członkowskich, wskazuje na podwyższenie znaczenia integracji
realizowanych polityk. Transformacja gospodarki na tzw. bardziej zieloną ścieżkę
(ang. green growth), realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego oraz zatrudnienia w „zielonych” sektorach (ang. green jobs) z uwagi na specyfikę poszczególnych państw członkowskich UE, szereg podejmowanych działań – w szczególności w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych – spowoduje zwiększone
zainteresowanie innowacjami zarówno w sferze B+R jak i wśród potencjalnych
odbiorców rozwiązań innowacyjnych. Unia Europejska wraz z Państwami Członkowskimi – chcąc uzyskać znaczącą poprawę efektywności we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych musi skoordynować działania na rzecz:
 ustanowienia najbardziej korzystnych warunków dla B+R w biznesie i przemyśle;
 mobilizacji środków i partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji i zrównoważonego wzrostu;
 budowania zaufania do nauki i technologii.
Postęp technologiczny, w tym innowacje już dziś warunkują i różnicują rozwój
rolnictwa UE, przy czym w wielu państwach UE wciąż głównym i ekonomicznie uzasadnionym motorem zmian jest wdrożenie już dziś dostępnych rozwiązań (niekoniecznie najnowszych innowacji), co często jest realizowane poprzez
wsparcie w ramach 2-go filara WPR. Z kolei najnowsze innowacje technologiczne są zwykle dopasowane do potrzeb największych i intensywnych gospodarstw.
Także transfer wiedzy i innowacji w warunkach bardziej rozdrobnionej struktury
gospodarstw jest utrudniony. Tak jak obecnie, WPR powinna więc nadal wspierać
wszystkie sposoby przyspieszające modernizację, zmiany struktury i dostosowania technik produkcji, w tym innowacje.
Przybliżenie czytelnikom istoty innowacji, w proponowanym do jej stosowania rozumieniu oraz jak się wydaje najważniejszych czynników i uwarunkowań
wpływających na proces wdrażania innowacji, w tym decyzji i działań podejmowanych przez właściwe organy Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej
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w zakresie przyspieszonego, zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego pozwala na sformułowanie następujących wniosków.
 Przeprowadzona analiza innowacji, innowacyjności i procesów innowacyjnych wskazuje, że ich właściwe usytuowanie zarówno w dokumentach jak
i w proponowanych rozwiązaniach, a także w edukacji i komunikacji bezpośredniej jest ważne dla rozwoju gospodarczego i społecznego.
 Dobrym rozwiązaniem w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2014-2010 jest to, że transfer wiedzy i innowacje zostały
zaliczone do szczególnie ważnych i współdecydujących o rozwoju, co w konsekwencji powinno umożliwić udrożnienie procesu wdrażania innowacji.
 Uwzględniając możliwości finansowego wsparcia przy opracowywaniu
i wdrażaniu innowacji w gospodarce zarówno środkami UE jak i z budżetu
krajowego, zasadnym jest zwrócenie uwagi, by w propozycjach planowanych rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich wprowadzić rozwiązania poprawy jego konkurencyjności
oraz zwiększenia wartości dodanej, zwłaszcza w pierwszych ogniwach cyklu
produkcyjnego.
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STRESZCZENIE

Ujęte w strategii Europa 2020” oraz w dokumencie „Unia Innowacji” wskazania dotyczące realizacji kompleksowej europejskiej strategii innowacyjnej na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określają
znaczenie jakie Unia Europejska przypisuje innowacjom.
Sektor rolno-żywnościowy w Polsce należy do kluczowych w zakresie oddziaływania
społecznego i gospodarczego. Jego ekonomiczne oddziaływanie na rynku wewnętrznym
jak i międzynarodowym plasuje go zdecydowanie jako jeden z najważniejszych, a jednocześnie wymagających stałej troski i wsparcia. Ważnym uwarunkowaniem rozwoju innowacyjności w tym sektorze są występujące czynniki zarówno wzmacniające jak
i osłabiające proces wdrażania innowacji. Należą one do grupy czynników zewnętrznych
oraz czynników wewnętrznych związanych z osobowością osób podejmujących decyzje
w kwestiach stosowania rozwiązań innowacyjnych w praktyce.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom istoty innowacji w proponowanym do jej stosowania rozumieniu oraz zdaniem autora najważniejszych czynników
i uwarunkowań wpływających na jakość innowacji, w tym decyzji i działań podejmowanych przez właściwe organy Unii Europejskiej oraz państwa polskiego w zakresie przyspieszonego, zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego.
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SUM M A RY

Included in the Europe 2020 strategy and the document “Innovation Union” indications concerning the implementation of a comprehensive European innovation strategy
for smart, sustainable and inclusive growth determine the importance that the European
Union assigns innovation.
Agri-food sector in Poland belongs to the key in the social and economic impact. Its
economic impact on the internal market and international it decide as one of the most
important, and at the same time, requiring constant care and support. An important determinant for the development of innovation in this sector are factors both strengthen
and weaken the process of innovation. They belong to the group of external factors and
internal factors associated with the personality of decision-makers on issues of application
of innovative solutions in practice.
The purpose of this work is to bring readers the essence of innovation in the proposed
to its application within the meaning of and according to the author the most important
factors and conditions affecting the quality of innovation, including decisions and actions
taken by the competent bodies of the European Union and the Member States in the field
of Polish accelerated, sustainable development agro-food sector.
e-mail: Eugeniusz.chylek@minrol.gov.pl
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1. Wstęp
Amerykański psycholog Abraham Maslow, tworząc teorię hierarchii potrzeb człowieka, umieścił u jej podstaw elementy związane z zaspokojeniem potrzeb żywnościowych. Dlatego niezmiernie ważnym problemem, z punktu widzenia zarówno
pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Jego istota nie wynika tylko z realizacji potrzeb jednostki,
ale jest w znaczący sposób powiązana z innymi kategoriami bezpieczeństwa, które
dotykają szerszej grupy ludzi, a które związane są ze sferą ekonomiczną, energetyczną, socjalną i ekologiczną [Michalczyk 2012,9]. W związku z tym poszczególne kraje, jak i organizacje międzynarodowe dążą do zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego na poziomie, który umożliwi pełne zaspokojenie potrzeb, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. By było to możliwe, żywność
musi być dostępna fizycznie oraz ekonomicznie, czyli w sposób, dzięki któremu
zostanie zachowana stabilność jej zaopatrzenia oraz musi być bezpieczna, czyli
wolna od substancji mogących zaszkodzić życiu i zdrowiu ludzkiemu [Hajdu1 Wkład pracy: Dorota Czerwińska-Kayzer – 35%; Michał A. Jerzak – 35%; Paweł Krysztofiak
– 30%.
2 Publikacja została przygotowana ramach obszaru 5 Programu Wieloletniego Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2016-2020 pn.,,Zwiększanie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego
rozwoju”.
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kiewicz 2015,94-95]. Problem ten dotyczy w sposób szczególny zapewnienia stabilności w dostępie do białka roślinnego, które jest wykorzystywane zarówno na
cele konsumpcyjne, jak i do produkcji pasz, będących podstawą żywienia zwierząt. Obecnie Polska, jak i pozostałe kraje Unii Europejskiej (UE) mają znaczący
deficyt rodzimego białka roślinnego, który rekompensowany jest importowaną
śrutą sojową. Taka sytuacja rodzi problemy, które związane są główne z uzależnieniem się od importu tego surowca z państw Ameryki Południowej oraz Stanów
Zjednoczonych, a także z wystąpieniem ryzyka jego niewystarczającej dostępności, przy załamaniu się produkcji w krajach, z których jest on sprowadzany.
Zagrożenie wynikające z nadmiernego uzależnienia się od białka roślinnego,
pochodzącego z importowanej śruty sojowej zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), które to zainicjowało Program Wieloletni, którego głównym celem w obszarze badań ekonomicznych, było stworzenie możliwości do odbudowy oraz rozwoju rynku rodzimych roślin białkowych.
W latach 2011-2015 w ramach realizowanego projektu prowadzone były badania
mające na celu identyfikację stanu krajowego rynku roślin strączkowych, określenia jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków
rozwoju. Uzyskane wyniki pozwoliły na zbudowanie modeli organizacji rynku
rodzimych roślin strączkowych, których zadanie polegałoby na zwiększeniu produkcji i obrotu tymi roślinami oraz zwiększeniu wykorzystania ich nasion na cele
paszowe. Badania dotychczasowe nie obejmowały jednak szczegółowej analizy
w zakresie rozwiązań biznesowych i marketingowych na rynku surowców paszowych, które - jak stwierdzono- w znaczącym stopniu determinują popyt na rodzime rośliny białkowe, a tym samym są konieczne do efektywnego wdrożenia zaproponowanych modeli do praktyki. W związku z powyższym MRiRW zdecydowało
się na kontynuację Programu Wieloletniego, który w latach 2016-2020 będzie realizowany pod nazwą,,Zwiększanie wykorzystania krajowego białka paszowego dla
produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego
rozwoju”, a którego celem w części ekonomicznej będzie wykreowanie modelowej
strategii biznesowej podmiotu kreującego rynek, stworzenie marki produktów
wytwarzanych na bazie rodzimych roślin strączkowych, a także opracowanie
strategii ich komercjalizacji. Wszystkie działania w tym zakresie mają przyczynić się do zwiększenia popytu na rodzime rośliny białkowe, wzrostu produkcji
oraz wykorzystania na cele paszowe i żywnościowe. Dzięki temu możliwe będzie
zwiększenie bezpieczeństwa kraju w zakresie zaopatrzenia w białko roślinne. Stąd
też celem niniejszego artykułu jest określenie obecnego stanu krajowego rynku
rodzimych roślin strączkowych w świetle prowadzonych w ramach Programu
Wieloletniego prac naukowych, jak i decyzji politycznych dotyczących interwencjonizmu na tym rynku.
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W badaniach posłużono się danymi pochodzącymi z baz danych Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej- Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB). Wykorzystano także dostępną literaturę z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji rolniczej.
W obliczeniach posłużono się miarami statystyki opisowej. Wyniki przedstawiono za pomocą graficznych metod prezentacji danych.

2. Wyniki
W wyniku wzrostu produkcji drobiu w kraju, zwiększa się także popyt na białko roślinne potrzebne do produkcji pasz. Polska obecnie potrzebuje 1,3 miliona ton białka, aby zaspokoić zgłaszany popyt. To pochodzące z rodzimych roślin
białkowych oraz z suszonych wywarów i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej wynosi 340 tys. ton i tylko w 26% zapewnia pokrycie zgłaszanego popytu. Brakujące
74% jest uzupełniane poprzez import śruty sojowej, który jak wynika z danych
zawartych w tabeli 1 wahał się pomiędzy 1,9 mln ton w roku 2011, a 2,2 mln ton
w roku 2015.
Tabela 1
Import śruty sojowej w latach 2011-2015 (w tys. ton)
Śruta sojowa

2011

2012

2013

2014

2015

1 927,1

1 829,3

1 762,5

1 777,7

2 200,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ.

Importowana śruta sojowa, mimo posiadania istotnych walorów żywieniowych związanych z wysoką zawartością białka, oscylującego w granicach od 45%
do 47%, zrównoważonego składu aminokwasów, które umożliwiają łatwe ich
zbilansowanie z innymi składnikami paszowymi, zwłaszcza ze zbożami, posiada jedną zasadniczą wadę - jest modyfikowana genetycznie [Księżak, Podleśny
2008, 138]. Prawo unijne, a także polskie dąży do wyeliminowania organizmów
modyfikowanych genetycznie z żywienia człowieka i zwierząt. Zgodnie z Ustawą o paszach [Ustawa o paszach, 2006] od 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie
przepis zakazujący wywarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych. Tym samym powstaje szansa dla
rozwoju produkcji rodzimych roślin strączkowych, które są alternatywnym źródłem białka w żywieniu zwierząt, ale także wywierają korzystny wpływ na żyzność
gleby. Dzięki symbiozie z bakteriami asymilującymi wolny azot atmosferyczny,
rosną i rozwijają się i równocześnie wzbogacają glebę w ten składnik. Szacuje się,
że ilość azotu, który dostarczany jest dzięki roślinom strączkowym do gleby, w za-
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leżności od gatunku i warunków, waha się pomiędzy 20 a 200 kg/ha. Pozostające resztki pożniwne mają znaczenie nawozowe, a ich rozkład korzystnie wpływa
na rośliny następcze przez wiele kolejnych lat. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie nawożenia mineralnego, co w konsekwencji obniża koszty działalności
rolniczej [Kapusta 2012, 18-19]. Jednak mimo posiadanych właściwości, rośliny
strączkowe stanowią niewielki udział w strukturze zasiewów w Polsce. Stan taki
jest konsekwencją przemian gospodarczych, jakie miały miejsce w Polsce na początku lat 90 ubiegłego stulecia. Otwarcie gospodarki na możliwość dostaw z zagranicy, wywołało napływ tańszej i bogatszej w białko soi z państw, gdzie jest ona
w dużych ilościach uprawiana. Spowodowało to załamanie się rynku rodzimych
roślin strączkowych, które związane było głównie z drastycznym zmniejszeniem
się powierzchni, na której były one uprawiane. Proces ten został zobrazowany na
rysunku 1.
Rysunek 1
Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w latach
1982-2015 (w ha)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Pomiędzy rokiem 1982 a 1989 obserwujemy wzrost powierzchni uprawy roślin strączkowych pastewnych, które w roku 1989 zajmowały obszar 309 tys. ha,
przy 62 tys. ha obsianych gatunkami z grupy strączkowych konsumpcyjnych.
Od 1991 roku obserwujemy spadek powierzchni zasiewów roślin strączkowych
pastewnych. Powierzchnia, na której uprawiane były te rośliny zmniejszyła się
szesnastokrototnie – do 18 tys. ha w 2002 roku. Był to rok przełomowy, gdyż
w kolejnych latach następował powolny wzrost powierzchni uprawy tych roślin.
W roku 2015 powierzchnia upraw strączkowych pastewnych wynosiła 350 tys. ha,
a strączkowych konsumpcyjnych 91 tys. ha. Oznacza to, iż areał uprawy strączkowych w tym roku był większy od tego z lat 80 XX-go wieku o 13%.
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O korzystnych zmianach w zakresie uprawy roślin strączkowych świadczy także struktura zasiewów roślin rolniczych, która została przedstawiona w tabeli 2.
Z przedstawionych danych wynika, że w latach 2011-2015 nastąpiło zwiększenie
udziału powierzchni zasiewów roślin strączkowych z 1,7% w roku 2011 do 4,1%
w roku 2015. Zmiana ta nastąpiła kosztem zmniejszenia udziału zbóż w strukturze zasiewów z 73,8% w roku 2011 do 69,9% w ostatnim roku obserwacji.
Tabela 2
Struktura zasiewów w latach 2011-2015 (w %)
Lata/
Wyszczególnienie

Zboża

Strączkowe

Ziemniaki

Przemysłowe

Pastewne

Pozostałe

2011

73,8

1,7

3,7

10,0

8,3

2,6

2012

73,8

2,1

3,4

9,1

9,0

2,6

2013

72,6

1,4

3,3

11,0

9,3

2,5

2014

71,8

2,2

2,6

11,1

9,4

2,9

2015

69,9

4,1

2,7

10,6

10,0

2,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wzrost powierzchni upraw roślin strączkowych nastąpił przede wszystkim na
skutek wsparcia finansowego, jakie otrzymują rolnicy, którzy podejmują się uprawy
tych roślin. Z badań przeprowadzonych przez Czerwińską-Kayzer [Czerwińska-Kayzer 2015, 77] wynika, że dopłaty, do których możemy zaliczyć jednolitą płatność obszarową, specjalną dopłatę do produkcji roślin strączkowych oraz dopłatę
do materiału siewnego, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się dochodu z produkcji rolniczej, gdyż w ponad 60% pokrywają ponoszone koszty. Dlatego też mogą
one stanowić swoisty rodzaj impulsu do zwiększania produkcji rodzimych roślin
strączkowych przez krajowych producentów rolnych. Ich wysokość w latach 20112015 została zaprezentowana w tabeli 3. Analizując te informacje można zauważyć,
że największe dofinansowanie rolnicy otrzymali w roku 2013, kiedy wartość dopłaty
do 1 ha produkcji roślin strączkowych wynosiła łącznie 1 849,10 zł.
Wraz ze wzrostem powierzchni uprawy roślin strączkowych oraz zmniejszeniem się puli środków, jaka przeznaczona była na pomoc dla producentów rolnych,
od roku 2014 obserwuje się spadek specjalnej dopłaty do powierzchni upraw strączkowych, która wynosiła w 2014 roku 566,40 zł, a 415,20 zł w roku 2015. Zmianie
uległa także dopłata do materiału siewnego. Zmniejszyła się z kwoty 160 zł w latach
2011-2014 do 130 zł w roku 2015, to jest o prawie 19%. Zmniejszenie dopłat, które
stanowią swoistą pomoc finansową, może przyczynić się do zahamowania wzrostu
powierzchni uprawy rodzimych roślin strączkowych w kolejnych latach.
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Tabela 3
Dopłaty do uprawy roślin strączkowych w latach 2011-2015 (w zł)
Lata/ Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

Jednolita płatność obszarowa

710,6

732,1

830,3

910,9

453,7

Uzupełniająca płatność

274,2

211,8

139,4

–

–

Specjalna dopłata do
powierzchni upraw strączkowych

219,5

672,6

719,4

566,4

415,2

Dopłata do materiału siewnego

160,0

160,0

160,0

160,0

130,0

1 364,3

1 776,4

1 849,1

1 637,2

998,9

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ARiMR.

Powierzchnia uprawy i zbiory roślin strączkowych w latach
2011-2015
Lata/
Wyszczególnienie

2011

2012

Tabela 4

2013

2014

2015

Powierzchnia [ha]
Strączkowe ogółem
Strączkowe konsumpcyjne
Strączkowe pastewne

174 771

221 049

146 189

231 685

440 995

37 431

34 517

39 274

53 194

91 032

137 340

186 532

106 915

178 491

349 963

Udział [%]
Strączkowe konsumpcyjne

21

16

27

23

21

Strączkowe pastewne

79

84

73

77

79

Zbiór [w tys. ton]
Strączkowe ogółem
Strączkowe konsumpcyjne
Strączkowe pastewne

335,1

480,5

375,4

467,2

714,8

83,8

85,2

84,4

115,4

171,5

251,3

395,2

291,0

351,8

543,3

22

25

24

75

76

Udział [%]
Strączkowe konsumpcyjne

25

18

Strączkowe pastewne

75

82

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Powierzchnia oraz zbiory rodzimych roślin strączkowych z podziałem na
strączkowe konsumpcyjne oraz pastewne została przedstawiona w tabeli 4. Z prezentowanych danych wynika, że pomiędzy pierwszym a ostatnim rokiem analizy powierzchnia uprawy roślin strączkowych zwiększyła się z 175 tys. ha w roku
2011 do 441 tys. ha w roku 2015, co stanowi ponad 2,5-krotny wzrost. Największe
znaczenie w strukturze zasiewów miały uprawy strączkowych pastewnych, których udział w badanych latach wynosił od 73% do 84% w całkowitej powierzchni. Analogiczna sytuacja miała miejsce przy wielkości zbiorów rodzimych roślin
strączkowych. W latach 2011 - 2015 zbiór roślin strączkowych ogółem zwiększył
się z 335,1 tys. ton do 714,8 tys. ton. W przypadku roślin strączkowych konsumpcyjnych, wielkość zbioru zwiększyła się w badanym okresie ponad dwukrotnie, tj.
z 83,8 tys. ton w roku 2011 do 171,5 tys. ton w roku 2015. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku strączkowych pastewnych. Ich udział w zbiorach roślin
strączkowych ogółem stanowił 75% w latach 2011 i 2014, a 82% w roku 2012. Natomiast wielkość zbiorów wahała się pomiędzy 251,3 tys. ton w 2011 roku, a 543,2
tys. ton w 2015 roku.
Wśród uprawianych rodzimych roślin strączkowych największe znaczenie
mają groch siewny, łubin i bobik. Powierzchnia ich zasiewów, wielkość zbiorów
i plony zostały zaprezentowane w tabeli 5. Z danych wynika, że największy udział
w strukturze zasiewów roślin białkowych miał łubin żółty, który w roku 2015 zajmował powierzchnię 207 tys. ha, przy 31 tys. ha bobiku oraz 37 tys. ha grochu
siewnego. Analizując dynamikę zmian wyżej wymienionych gatunków roślin,
można stwierdzić, że pomiędzy rokiem 2010, a 2015 powierzchnia grochu siewnego zwiększyła się ponad dwukrotnie, bobiku ponad czterokrotnie, a łubinu żółtego prawie trzykrotnie. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku zbiorów. Największe zbiory wg GUS zostały odnotowane dla łubinu żółtego. Wynosiły
one 78,6 tys. ton w 2011 oraz 291,2 tys. ton w 2015 roku. Najmniejsze znaczenie
z punktu widzenia zebranych nasion miał bobik, którego zbiór w roku 2011 wynosił 17,9 tys. ton i 77,7 tys. ton w roku 2015. Mimo, iż największą powierzchnię
oraz zbiory zanotowano w przypadku łubinu żółtego, to niestety nie było to powiązane z plennością tych roślin. Plon tego gatunku w badanym okresie wahał się
pomiędzy 17,5 dt/ha w roku 2014, a 14,0 dt/ha w roku 2015. Średnioroczne plony
dla analizowanych lat w przypadku grochu siewnego wynosiły 26,7 dt/ha, a bobiku 26,0 dt/ha.

Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju ...

33

Tabela 5
Wielkość i dynamika zbioru, powierzchni zasiewów i plonów wybranych
gatunków roślin strączkowych w latach 2011-2015
Wyszczególnienie

Groch siewny

Bobik

Łubin żółty

Powierzchnia (ha)
2011

14 287

7 280

52 508

2012

15 441

9 744

49 221

2013

12 142

6 588

64 265

2014

16 352

10 876

80 022

37 983

31 593

207 837

2015

Dynamika powierzchni zasiewów (100=2010)
2011

85,3

104,0

69,4

2012

92,2

139,2

65,0

2013

72,5

94,1

84,9

2014

97,6

155,4

105,7

2015

226,8

451,5

274,6

2011

25,8

24,5

15,0

2012

29,1

25,5

15,8

2013

27,4

26,7

15,9

2014

27,2

28,4

17,5

2015

24,0

24,6

14,0

2011

36,9

17,9

78,6

2012

44,9

24,8

77,8

2013

33,2

17,6

102, 0

2014

44,4

30,9

139,8

2015

91,2

77,7

291,2

2011

96,9

96,4

62,3

2012

118,1

134,2

61,6

2013

87,3

95,1

80,9

Plony [dt/ha]

Zbiory [tys. ton]

Dynamika zbiorów (100=2010)

2014

116,6

167,0

110,8

2015

239,6

419,8

230,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Dane zawarte w tabeli 5 dotyczące wielkości zbiorów poszczególnych gatunków roślin strączkowych skonfrontowane z wartością skupu, pokazują, że tylko
niewielka ilość nasion rzeczywiście trafia na rynek. Z informacji zawartych na
rysunku 2 wynika, że w roku 2011 do skupu trafiło tylko 4%, natomiast w roku
2015 niespełna 2% całkowitej produkcji grochu siewnego. Wynika to z faktu, że
rolnicy będąc świadomymi trudności, jakie występują na rynku, traktują rodzime
rośliny strączkowe jako przedplon pod kolejne uprawy i w konsekwencji zaorują
swoje zasiewy przed ich ostatecznym zbiorem.
Rysunek 2
Udział w rynku grochu siewnego w latach 2011-2015 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzanych badań wynika, że powierzchnia uprawy roślin strączkowych
z roku na rok ulega powiększeniu. Ich udział w ogólnej strukturze zasiewów wzrósł
do 4,1% w roku 2015 w porównaniu do 2,2% w roku wcześniejszym, co jest przede
wszystkim wynikiem działań interwencyjnych rządu. Ilość nasion, jakie potencjalnie uzyskano w wyniku zbiorów z zadeklarowanej powierzchni nie przekłada się
jednak na wielkość produkcji towarowej, która trafia na rynek. Rolnicy traktują
bowiem rośliny strączkowe jako przedplon, a nie jako produkt, który mógłby stanowić podstawę do produkcji pasz dla zwierząt. By przedstawiona sytuacja mogła
ulec zmianie, a wytwarzana podaż zapewnić w odpowiednim stopniu zaspokojenie
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popytu, musi dojść do koncentracji obrotu tym surowcem. Wytwórnie pasz chcą
mieć pewność, że w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości otrzymają żądaną
ilość towaru, który będzie mógł być wykorzystany do produkcji pasz dla drobiu
i trzody. Konieczne jest zatem funkcjonowanie podmiotu, którego zadaniem byłoby
animowanie działań zarówno po stronie rolników, jak i zakładów paszowych. Z jednej strony będzie to związane z tworzeniem dużych i jednorodnych kontraktów
towarowych, dzięki którym zapewniona zostanie dostawa towaru na odpowiednim
poziomie, z drugiej natomiast jego rolą będzie wywoływanie popytu ze strony zakładów zajmujących się produkcją pasz. Istotnym byłoby również zaangażowanie
rządu, który mając na uwadze bezpieczeństwo żywnościowe kraju, oparte na białku
pochodzącym z rodzimych roślin strączkowych, winien wprowadzić białkowy narodowy wskaźnik celowy, który zmotywuje wytwórnie pasz do wykorzystywania
w większym stopniu nasion rodzimych roślin białkowych.
Reasumując można stwierdzić, że zarówno działania w ramach Programu
Wieloletniego realizowanego w latach 2011-2015, jak i decyzje polityczne w sferze dopłat do produkcji rodzimych roślin strączkowych, przyniosły wymierne rezultaty w zakresie wzrostu powierzchni zasiewów roślin strączkowych w Polsce.
Marginalizacja rynkowa nasion tego surowca wywołana wzmożoną konkurencją
ze strony rynku soi, spowodowała dalsze ograniczenie obrotu tym surowcem
i wykorzystania na cele paszowe.
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RYNEK RODZIMYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO
KRAJU W ZAKRESIE BIAŁKA ROŚLINNEGO

Słowa kluczowe: rodzime rośliny białkowe, rynek białka roślinnego, bezpieczeństwo
białkowe
STRESZCZENIE

Celem artykułu było przedstawienie obecnego stanu rynku rodzimych roślin białkowych w świetle prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Programu
Wieloletniego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa kraju w zakresie dostępności do białka roślinnego. Wyniki badań wskazują, iż w Polsce dochodzi do powolnej odbudowy powierzchni zasiewów rodzimych roślin białkowych, co związane jest głównie
z możliwością otrzymania wsparcia finansowego ze strony państwa. Nie istnieje natomiast
rynek, na którym możliwa byłaby koncentracja popytu i podaży tego surowca. Dlatego
też wskazano, iż sukces restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych zależeć będzie od
aktywnego animowania obrotów nasionami tych roślin przez specjalnie do tego powołany podmiot oraz od większej interwencji państwa, które poprzez stworzenie narodowego
wskaźnika celowego zobliguje wytwórnie pasz do korzystania z nasion roślin białkowych
pochodzących z rodzimej produkcji.
DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER, MICHAŁ A. JERZAK, PAWEŁ KRYSZTOFIAK
MARKET OF NATIVE PROTEIN CROPS IN POLAND AND NATIONAL SAFETY
IN RANGE OF PLANT PROTEIN

Keywords: native protein crops, plant protein market, safety protein
SUM M A RY

The objective of the article was to present the current state of the market of native
protein crops in the light of the Multiannual Programme kept by Ministry of Agriculture
and Rural Development aimed at improving the country’s security in terms of availability
of the plant protein. The results indicate that in Poland there is a slow rebuilding of the
sown area of native protein crops, which is mainly related to the possibility of receiving
financial support from the state. However, there is no market on which the concentration
of demand and supply of this raw material would be possible. Therefore, it was indicated
that the success of restitution of native legumes market will depend on the active animating the seeds turnover of these plants by specially appointed entity and the greater state
intervention which, through the creation of a national intention indicator, will oblige feed
factories to use seeds of the protein plants derived from native production.
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1. Wstęp
Człowiek jako użytkownik ziemi oraz konsument produktów pochodzenia rolniczego, powinien mieć świadomość, w jaki sposób wytwarzana jest żywność oraz
z jakimi ograniczeniami dla rolników wiąże się eksploatowanie gruntów i produkcja płodów rolnych. Mając taką świadomość, powinien w sposób rozsądny gospodarować zasobami, ponieważ brak dbałości o ochronę środowiska może mieć poważny wpływ na zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.
Z badań wynika, że w Europie zaledwie kilkanaście lat temu, tylko około 16%
stanowiły ekosystemy nieprzekształcone, a zdominowanych przez człowieka było
65% powierzchni Europy [Kozłowski 2002, ss.29-31]. By utrzymać równowagę
przyrodniczą i zapewnić możliwość dalszej eksploatacji zasobów niezbędne jest
zachowanie różnorodności biologicznej oraz racjonalne wykorzystywanie przestrzeni produkcyjnej [Górski, Miłkowska-Rębowska 2013].
Środowisko chronić można w ramach zaplanowanych programów, jak i mniejszych działań o charakterze lokalnym, mających jednak ogromne znaczenie, jeśli
owe działania byłyby podejmowane przez większą liczbę osób. Nawet przetwarzanie
zwykłych odpadów spożywczych, może się przyczynić do ochrony zasobów środowiska oraz ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych [Malecki 2014, s.22].
1 Wkład pracy: Sławomir Zawisza – 50 %, Jolanta Grebin – 50 %.
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Ochrona środowiska przyrodniczego, w ramach zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, wymaga wielu narzędzi oraz programów, mających
służyć realizacji założonych celów. Polityka Unii Europejskiej wobec wsi i rolnictwa, a także użytkowanych zasobów przyrodniczych, zmieniała się na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. W ostatnich latach priorytety te w sposób wyraźny nakierowano na zachowanie środowiska przyrodniczego w jak najlepszym stanie, przy
jednoczesnym realizowaniu głównych horyzontalnych priorytetów w zakresie
innowacji, środowiska i klimatu [Czubak 2013].
Najbardziej popularne i rozpowszechnione są programy, do których przystąpić
może większość rolników. Są to programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne czy też zastosowanie odnawialnych źródeł energii i budowy
biogazowni. Wprowadzono również instrumenty obowiązkowe, takie jak wymogi
wzajemnej zgodności czy utrzymywanie obszarów proekologicznych (EFA) [Zasada
2014]. Znaczącym wyzwaniem są zmiany klimatu, na które pojedynczy człowiek
bezpośrednio nie zawsze ma wpływ. W opinii wielu badaczy, jest to jedno z największych wyzwań i zagrożeń jednocześnie, przed jakim stoi ludzkość [Szabat 2015, s.31].
Wiele krajów uczestnicząc w programach rolno-środowiskowo-klimatycznych stara
się odtwarzać potencjał przyrodniczy obszarów wiejskich, natomiast w Polsce obecne programy służą do konserwacji tychże obszarów [Knieć 2012, s.208].
Celem badań było sprawdzenie, jak pakiety służące ochronie środowiska funkcjonują w rzeczywistości na obszarze wybranej gminy. Skonfrontowano opinię na
ich temat wyrażaną przez osoby, które z nich korzystają, czyli rolników oraz pracownika ośrodka doradztwa rolniczego, który pomaga beneficjentom w ubieganiu się o uczestnictwo w programach.

2. Metodyka i organizacja badań
W badaniach, przeprowadzonych w lutym 2016 roku, wzięła udział grupa 50 rolników z gminy Dziemiany w województwie pomorskim2. Przeprowadzono
również wywiad z doradcą rolnośrodowiskowym Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. W badaniu wzięli udział przypadkowo dobrani
rolnicy, uczestniczący w różnych szkoleniach, zorganizowanych przez ODR na
terenie gminy Dziemiany, w związku z czym wyniki i wnioski odnoszą się do
badanej populacji rolników. W badaniach wykonanych metodą sondażową, zastosowano techniki ankiety i wywiadu. W kwestionariuszu ankiety, skierowanej
do rolników, umieszczono 28 pytań, które miały charakter pytań zamkniętych
lub półotwartych. Arkusz wywiadu zawierał zestaw 14 pytań, na które badany
2 Badania zostały przeprowadzone przez Jolantę Grebin w ramach przygotowywania pracy dy-

plomowej.
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doradca mógł odpowiadać swobodnie. Dokonano także porównania wariantów
płatności w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych, dokonując
zestawienia płatności w latach 2013 oraz 2016.
Respondentami w zdecydowanej większości byli mężczyźni (94,0%), zaledwie
6,0% stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 50-59 lat
(30,0%) oraz grupy wiekowe 40-49 lat (24,0%), 60-69 lat (20,0%) i 30-39 lat (14,0%).
Nie stwierdzono osób w wieku 70 lat i więcej, natomiast w kategorii do 30 lat było
12,0% respondentów. Badani rolnicy w większości posiadali wykształcenie zawodowe (40,0%) oraz średnie (32,0%) i podstawowe (26,0%). Osób z wyższym wykształceniem było zaledwie 2,0%. Dominująca wielkość obszarowa gospodarstw w badanej
populacji to 16-20 ha (28,0%), 21-30 ha (18,0%) oraz gospodarstwa o powierzchni
11-15 ha (16,0%) i 6-10 ha (14,0%). Najmniej było rolników użytkujących gospodarstwa o powierzchni 31-50 ha (6,0%), 51-100 ha (4,0%) oraz poniżej 2 ha (4,0%).
Nie zanotowano gospodarstw bardzo dużych, o powierzchni przekraczającej 100 ha.

3. Wyniki badań
Rolnictwo, a co za tym idzie trwałe i ciągłe wykorzystywanie użytków rolnych, prowadzić może do zubożenia gleby, spadku urodzajności i plonów, co w efekcie wpływa nie tylko na utratę przydatności owych użytków, ale prowadzi też do spadku
efektywności i opłacalności prowadzenia działalności rolniczej. Aby uniknąć takich
konsekwencji, przygotowano programy pomocowe dla rolników, mające dwutorowe działanie: korzystny wpływ na środowisko oraz wzrost płatności uzyskiwanych
przez beneficjentów. Programy służące ochronie środowiska cieszą się zainteresowaniem rolników, a popularność zyskuje także rolnictwo ekologiczne, które lepiej
spełnia oczekiwania bardziej zamożnych odbiorców produktów rolnych.
Obecny zakres Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 różni się od
wcześniejszego PROW 2007-2013. Warto zwrócić uwagę zarówno na różnice, jak
i części wspólne w obszarze dwóch działań: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” i „Rolnictwo ekologiczne”. W przypadku niektórych pakietów i wariantów
„Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” stawki płatności się zwiększyły, jednak fakt ten nie powoduje adekwatnego zwiększenia zainteresowania tymi
płatnościami. Główną przyczyną jest wzrost wymagań i obowiązków, które trzeba zrealizować w poszczególnych wariantach. Różnice stawek płatności pakietów
i wariantów „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” prezentuje tabela 1.
Odnośnie każdego z zebranych w pakiety wariantów działania „Rolnictwo ekologiczne”, wzrosły stawki płatności. Jest to spowodowane małą liczbą gospodarstw
ekologicznych, jak również wzrostem popytu na produkty ekologiczne. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2.
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Tabela 1
Porównanie stawek płatności dla pakietów i wariantów wchodzących
w skład „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”
Pakiet

Wariant

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Pakiet 2. Ochrona gleb
i wód

2.1. Międzyplony
2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Różnica stawki
płatności w roku
2016 w porównaniu
z rokiem 2013
+ 40 zł/ha
–100 zł/ha
+ 8 zł/ha
– 136 zł/ha

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

Pakiet 4.
Cenne siedliska
i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach
NATURA 2000

4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

– 114 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

– 147 zł/ha

4.3. Murawy

– 80 zł/ha

4.4. Półnaturalne łąki wilgotne

+ 71 zł/ha

4.4. Półnaturalne łąki świeże

+ 243 zł/ha

4.6. Torfowiska
4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe
4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

+ 50 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony
ptaków (OSO)

+ 100 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka,
krwawodzioba lub czajki
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

– 310 zł/ha
– 1 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika
wielkiego

- 130 zł/ha

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

- 558 zł/ha

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
Pakiet 5.
Cenne siedliska
poza obszarami
NATURA 2000

Pakiet 6.
Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

+ 76 zł/ha
– 147 /ha

5.3. Murawy

+ 100 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

+ 111 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże

+ 283 zł/ha

5.6. Torfowiska
5.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe
5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

+ 50 zł/ha

6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie – w przypadku uprawy

+ 180 zł/ha

6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału
siewnego

+ 200 zł/ha
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7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła
Pakiet 7.
Zachowanie
zagrożonych
zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie
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+ 460 zł/szt.

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

BEZ ZMIAN

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

+ 40 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

+ 570 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

BRAK WARIANTU
W 2013 ROKU

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załączników 5 i 6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, Warszawa 2014 i Warszawa 2016 [Internet 1, Internet 2].

Tabela 2
Porównanie stawek płatności dla pakietów i wariantów wchodzących
w skład działania „Rolnictwo ekologiczne”
Pakiet

Wariant

Różnica stawki płatności
w roku 2016 w porównaniu
z rokiem 2013

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

+ 151 zł/ha

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

+ 132 zł/ha

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

+ 225 zł/ha

Pakiet 4. Uprawy sadownicze
w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze
w okresie konwersji
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie
konwersji

BRAK WARIANTU
W 2013 ROKU

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze
w okresie konwersji
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

+ 133 zł/ha
+ 2zł/ha

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

+ 10zł/ha

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

+ 275 zł/ha

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po
okresie konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze
po okresie konwersji
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie
konwersji

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po
okresie konwersji

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

+ 168 zł/ha

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załączników 5 i 6 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, Warszawa 2014
i Warszawa 2016 [Internet 1, Internet 2].
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Większość respondentów, biorących udział w badaniach, nie korzystała z pakietów rolnośrodowiskowych, bądź nie posiadała gospodarstwa ekologicznego (62,0%). Jedna osoba prowadziła gospodarstwo ekologiczne (2,0%). Pakiety „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, z których dofinansowania
korzystali rolnicy to: Pakiet 1 (Rolnictwo zrównoważone), Pakiet 2 (Ochrona gleb
i wód), Pakiet 4 (Cenne siedliska zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
2000) oraz Pakiet 7 (Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie). Z pomocy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu skorzystało 66,0% badanych rolników.
Dla większości badanych główną zaletą skorzystania z wymienionych pakietów
były: środki finansowe na rozwój gospodarstwa, a także poprawa stanu środowiska (rysunek 1). Największą zaś wadą była zbyt duża biurokracja (74,0%), następnie
inne mankamenty, w tym zmiany w przepisach w trakcie realizacji programu oraz
trudności w zakwalifikowaniu się do wybranego programu (rysunek 2). Badani
rolnicy uznali w większości, że programy działają na korzyść środowiska, jednak
najwięcej dostrzegało zbyt mały wpływ (56,0%), natomiast część pytanych rolników
(26,0%) nie dostrzegała takiego wpływu (rysunek 3). Większość pytanych rolników (56,0%) uważała, iż programy przyczyniły się do poprawy stanu środowiska,
a korzystanie z pakietów przynosiło realne dochody. Niektórzy uznali (36,0%), że
płatności rekompensowały zaledwie wydatki na dostosowania się do wybranego
wariantu bez uzyskania dochodów z uczestniczenia w programie. Nieliczni ocenili
(8,0%), że udział w programach generował nawet straty (rysunek 4).
Rysunek 1
Korzyści wynikające, zdaniem respondentów, z udziału w realizacji
pakietów i wariantów wchodzących w skład: „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” i „Rolnictwa ekologicznego”

*Suma przekracza 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 2
Wady wynikające, zdaniem respondentów, z udziału w realizacji pakietów
i wariantów wchodzących w skład: „Działania rolno-środowiskowoklimatycznego” i „Rolnictwa ekologicznego”

*Suma przekracza 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

Źródło: Badania własne.

Rysunek 3
Opinia badanych na temat wpływu pakietów i wariantów wchodzących
w skład: „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” i „Rolnictwa
ekologicznego” na stan środowiska przyrodniczego

Źródło: Badania własne
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Rysunek 4
Opłacalność korzystania z pakietów i wariantów wchodzących
w skład: „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” i „Rolnictwa
ekologicznego”, w opinii badanych

Źródło: Badania własne.

W ramach badań został przeprowadzony również wywiad z doradcą rolnośrodowiskowym Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ochrona środowiska to zagadnienie, które
w ostatnich latach znacznie zmieniło swoje znaczenie. W opinii badanego doradcy, w przeszłości środowisko i jego ochrona, kojarzyły się przede wszystkim z tym,
co najbliżej nas otaczało, począwszy od akcji „Sprzątania Ziemi” realizowanej
przez uczniów, na paleniu łęcin na polach kończąc. Dzisiaj to przede wszystkim
zysk, oparty na przystosowywaniu się do aktualnych wymagań. Samo zagadnienie z pewnością jednak jest dużo szerzej rozpowszechniane, niż jeszcze parę lat
temu. Rolnicy obecnie w ochronie środowiska dostrzegają dodatkową możliwość
zarobku, ponieważ klasy bonitacyjne w gminie Dziemiany nie są korzystne pod
względem typowo rolniczego wykorzystania. Z racji niskich plonów, jest to dodatkowy dochód w gospodarstwie, z czego spora część rolników chętnie korzysta.
Porównując rok 2015 z latami ubiegłymi można stwierdzić, że warunki proponowane rolnikom z roku na rok są coraz mniej korzystne, a jednocześnie wzrastają
wymagania. Powoduje to, że większość beneficjentów realizujących 5-letni program, nie decydowała się na jego wznowienie. Największą wadą jest biurokracja,
której nie lubią zarówno doradcy, jak i rolnicy. Problemy niejednokrotnie pojawiały się też po stronie rolników, którzy w trakcie realizacji planu rolnośrodowiskowego, czasami dochodzili do przekonania, że nie jest on dla nich odpowiedni.
Zachętą do kontynuowania były jednak dodatkowe płatności.
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oferuje rolnikom kompleksową
pomoc w zakresie programu rolno-środowiskowo-klimatycznego, co wiąże się
nie tylko z wykonaniem niezbędnego planu 5-letniego, wniosków obszarowych
czy planu nawozowego, lecz również potrzebą stałego kontaktu z doradcą, możliwością korzystania z porad w wielu kwestiach. Obecnie PODR w Lubaniu rozwija zakres działalności i w niedalekiej przyszłości rolnicy będą mogli zapoznać
się z funkcjonowaniem paneli fotowoltaicznych czy sprawności wiatraków, co jest
z pewnością dodatkową zachętą do podejmowania kontaktów z doradcami.
W opinii pytanego doradcy planuje się szkolenia na cały rok, jednak jeśli są
zgłaszane potrzeby ze strony rolników, to zawsze istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zgodnego z oczekiwaniami. W związku z tym, doradcy starają się
wychodzić naprzeciw zainteresowaniom rolników i stają się swoistym łącznikiem
z innymi instytucjami, między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, której pracownicy często są prelegentami na szkoleniach. Beneficjenci
najczęściej zgłaszają się do doradcy w momencie wykonania planu, bądź dokonania
w nim zmian, ale jeśli już przychodzą to zawsze w konkretnym celu. Zdaniem badanego pracownika PODR w Lubaniu, doradztwo obecnie funkcjonuje nieco odmiennie niż w przeszłości, kiedy doradca miał z rolnikami swego rodzaju więź, a rolnicy
przychodzili często by porozmawiać, a jednocześnie poradzić się. Obecnie nie ma
już na to czasu, a sam doradca jest obarczony wieloma zadaniami, przez które kontakty z rolnikami powoli zanikają i stają się czysto służbowe, co w ocenie pytanego
doradcy rolnośrodowiskowego w dłuższej perspektywie nie jest korzystne.
Badany doradca stwierdził, że rozszerzenie usług poprzez Internet już w pewnym zakresie zostało wprowadzone. Można składać wnioski obszarowe online,
do czego zarówno pracownicy ośrodka doradztwa jak i ARiMR nakłaniają. Istnieje również możliwość subskrypcji newslettera, informującego o optymalnych
terminach siewu, zagrożeniach występowania w danym momencie szkodników
czy chorób. Udzielanie jednak typowych porad online może być bardzo skomplikowane z paru względów. Doradca, zwłaszcza z wieloletnim doświadczeniem
na zadane pytanie z reguły jest w stanie udzielić bardzo wielu informacji i często
trudno jest ograniczyć się do krótkiej odpowiedzi, jakiej oczekuje rolnik. Skuteczna pomoc wymagałaby w większym stopniu dialogu, bo w doradztwie w wielu
kwestiach potrzebne jest szersze spojrzenie na rozstrzygane zagadnienia. Doradcy przy nadmiarze wielu obowiązków nie mieliby czasu na dodatkowe godziny
spędzane przed monitorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dany problem
najszybciej i najefektywniej dla rolnika mógłby zostać rozwiązany podczas bezpośredniej rozmowy, chociażby telefonicznej.
Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, doradcy systematycznie biorą
udział w szkoleniach w zakresie niezbędnym do pracy z rolnikami. Można rów-

46

Sławomir Zawisza, Jolanta Grebin

nież w szybkim czasie zorganizować dodatkowe szkolenie chociażby z Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR. Doradcy współpracują nie tylko z instytucjami
rządowymi, takimi jak ARiMR i Agencją Rynku Rolnego, lecz również z ekspertami
z danych dziedzin, botanikami czy ornitologami, w zależności od potrzeb również
z urzędem skarbowym, weterynarzami, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, firmami prywatnymi oferującymi usługi lub środki do produkcji, na które jest
popyt w sferze rolnictwa oraz bankami, oferującymi usługi skierowane do rolników.
Zdaniem pytanego doradcy, zmiana płatności jest w pewnym stopniu niekorzystna z punktu widzenia rolników. Zaostrzenie zasad i nowe wymagania jeśli
się pojawiają, to często na niekorzyść rolnika. Stawki niektórych płatności ulegają
pomniejszeniu, przez co same pakiety tracą w oczach beneficjenta na atrakcyjności. W sytuacji, gdy wielu rolników poza pracą na roli, zmuszona jest sytuacją
finansową do szukania dodatkowego zatrudnienia, każde dodatkowe utrudnienia
czy ograniczenia powodują coraz mniejszą chęć do uczestniczenia w programie.
Zdaniem badanego doradcy, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stara się pomagać rolnikom w miarę posiadanych możliwości. W jego opinii
zmianą, która mogłaby zwiększyć zainteresowanie programami byłoby zmodyfikowanie przepisów i dostosowanie ich bardziej do warunków, w jakich funkcjonują rolnicy. W takim jednak przypadku programy te przestałyby spełniać podstawowe zadanie ochrony środowiska przyrodniczego.

4. Podsumowanie
Coraz bardziej intensywne prowadzenie działalności rolniczej, prowadzić może do
zubożenia gleby, spadku urodzajności i plonów, a w ślad za tym utraty przydatności rolniczej użytków rolnych oraz spadku opłacalności działalności rolniczej. Aby
uniknąć w jak największym stopniu negatywnych konsekwencji, wprowadzone zostały programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, mające korzystnie wpływać na
środowisko oraz podwyższać dochody uzyskiwane przez beneficjentów.
Z przeprowadzonych badań ankietowych wśród rolników oraz wywiadu z doradcą rolnośrodowiskowym w gminie Dziemiany wynika, iż płatności służące
ochronie środowiska z roku na rok okazują się korzystniejsze, jednak nie powoduje to wzrostu zainteresowania pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi
wśród badanych. W ich opinii wynika to z rosnących wymagań i sankcji za niedostosowanie się lub niespełnienie wymogów. Wdrażanie nowego systemu programowania na lata 2014-2020, w porównaniu z poprzednim okresem PROW
2007-2013, z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się im korzystne, jednak
z uwagi na wzrost wymagań oraz przepisy, które zmieniają się zbyt często, rolnicy
ci niechętnie decydują się na kolejne zobowiązania. W porównaniu z poprzed-
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nim okresem programowania zainteresowanie pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w badanej populacji zmalało. Jednak rolnicy ci byliby skłonni
przystępować chętniej do programów w przypadku ustabilizowania przepisów.
Respondenci oczekiwaliby jasnych zasad, niezmieniających się w trakcie realizacji programu.
Zagadnienia związane z ochroną środowiska stają się z roku na rok coraz bardziej popularne w województwie pomorskim, czego wyrazem są powstające inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, rozszerzył swoją działalność. Na korzystanie z pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych decyduje
się jednak nieco mniej rolników. Wynika to z okresu przejściowego pomiędzy
starym, a nowym systemem programowania, przez co wiele kwestii pozostaje niejasnych i dopiero po ich unormowaniu można będzie ponownie zweryfikować
zainteresowanie programami służącymi ochronie środowiska.
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REALIZACJA PROGRAMÓW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA W RAMACH
PROW 2014-2020 W OPINII WYBRANYCH ROLNIKÓW GMINY DZIEMIANY
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doradztwo
STRESZCZENIE

W badaniach sondażowych, wykonanych w lutym 2016 roku, wzięło udział 50 rolników, mieszkańców gminy Dziemiany, biorących udział w szkoleniach organizowanych
przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Przeprowadzono także wywiad z doradcą rolnośrodowiskowym PODR w Lubaniu. W opinii większości badanych
rolników główne korzyści z realizacji programów służących ochronie środowiska to: pozyskanie środków finansowych na rozwój gospodarstwa oraz poprawa stanu środowiska.
Do największych wad zaliczono zbyt dużą biurokrację oraz zmiany w przepisach w trakcie
realizacji programów i problemy z zakwalifikowaniem się do programu. Najwięcej badanych rolników uważało, iż programy oddziałują korzystnie na środowisko, jednak w zbyt
małym stopniu. Korzystanie z pakietów przynosiło realne dochody w opinii większości
rolników lub zaledwie rekompensowało koszty własne w gospodarstwach, związane z dostosowaniem się do wybranego programu. Zdaniem badanego doradcy rolnośrodowiskowego, rolnicy w ochronie środowiska dostrzegali możliwość uzyskania dodatkowego
dochodu. Porównując aktualne finansowanie z latami ubiegłymi stwierdzono, że warunki
zaproponowane rolnikom stały się mniej korzystne, a jednocześnie wzrosły wymagania.
Spowodowało to, że wielu rolników realizujących badane programy w PROW 2007-2013,
nie decydowała się na ich kontynuowanie w ramach PROW 2014-2020.
SŁAWOMIR ZAWISZA, JOLANTA GREBIN
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT PROTECTION PROGRAMS
IN PROW 2014-2020 IN THE OPINION OF DZIEMIANY COMMUNE SELECTED
FARMERS

Keywords: agriculture, environment protection, programs of European Union, agricultural
extension
SUM M A RY

As many as 50 farmers, inhabitants of Dziemiany commune who were involved in trainings organized by Pomorski Centre of Agricultural Extension in Lubań (PODR), took
part in surveys conducted in February 2016. Also, an interview was carried out with an
agricultural-community counselor of PODR in Lubań. In the opinion of most respondents
the main profits from implementation of environment protection program included: obtainment of financial means for the farm development and protection of the environment.
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Too big bureaucracy and changes in regulations while implementing programs as well as
difficulties with qualification for the program were indicated as the biggest setbacks. The
majority of respondents were of the opinion that the programs had a positive influence on
the environment, however, not as much as they should. Use of the packages brought real
profits, according to most farmers, or they merely compensated their own costs connected
with adjustment to a given program. According to the surveyed agricultural-community
counselor, farmers treated the programs as an additional source of income. Comparing
current financing with the previous one it was found that the terms proposed to farmers
become less profitable though were characterized by higher requirements. It resulted in
reduction in the number of farmers interested in implementation of these programs. Therefore, many of those who participated in PROW 2007-2013, did not decide to take part
in PROW 2014-2020.
e-mail: zawisza@utp.edu.pl
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1. Wstęp
Dzierżawa gruntów w wielu krajach UE stanowi podstawową formę prawną użytkowania gruntów. Największy udział gruntów dzierżawionych wśród
państw członkowskich obserwuje się we Francji, gdzie w 2005 r. przekraczał
82% [Tańska-Hus 2010a, 35]. Również w Polsce zjawisko dzierżawy było i jest
obecnie istotnym czynnikiem mobilności gruntów, przyczyniającym się do powiększania i powstawania nowych większych obszarowo gospodarstw [Tańska-Hus 2010b, 279].
Grunty dzierżawione niewątpliwie są formą powiększania gospodarstwa
bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów związanych z nabyciem ziemi
[Majchrzak 2013]. W gospodarstwach o dużych zasobach czynników produkcji,
tj. maszyn, budynków, siły roboczej wpływają również na poprawę efektywności
ich wykorzystania [Tańska-Hus 2010a, 26]. Jak podała autorka, chociaż system
dzierżawy jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, to jednak w Polsce nie
jest rozwinięty w tak dużym stopniu jak w innych krajach UE, w których stanowi główny instrument przemiany w strukturze obszarowej rolnictwa. Według
Ziętary [2006, 87] różnice w udziale dzierżawy w użytkowaniu gruntów między
krajami UE są wynikiem odmiennych warunków ekonomicznych, politycznych
i instytucjonalnych. Głównym jednak czynnikiem wpływającym na wzrost ich
znaczenia są wysokie ceny gruntów w krajach Wspólnoty.
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Celem artykułu było określenie wpływu typu rolnego, tj. nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego na udział gruntów dzierżawionych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Udział gruntów niebędących własnością
posiadacza gospodarstwa rolnego określono w wybranych typach gospodarstw
rolnych w Polsce na tle gospodarstw niemieckich, francuskich, włoskich oraz brytyjskich.

2. Metodyka badań
Podstawę badań stanowiły dane zebrane w gospodarstwach rolnych w wybranych
krajach UE w ramach europejskiego systemu FADN (ang. Farm Accountancy Data
Network), tj. Sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Porównywano
dane dotyczące udziału użytków rolnych dzierżawionych przez gospodarstwo
rolne w ramach prowadzenia działalności rolniczej w Polsce, na tle gospodarstw
zlokalizowanych w Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Analizą
objęto dane z lat 2005-2009. Udział gruntów dzierżawionych w gospodarstwie
rolnym oceniano w zależności od jego typu produkcyjnego, czyli ukierunkowania
na prowadzenie określonej działalności rolniczej. Wybrano gospodarstwa rolne
nastawione na prowadzenie trzech działalności rolniczych, które w tworzeniu tzw.
Standardowej Produkcji1 (ang. Standard Output) stanowiły największy udział, tj.
ukierunkowanych na uprawę zbóż i rzepaku, chów krów mlecznych oraz wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej i drobiu, nazwanych odpowiednio jako:
„Uprawy polowe”, „Krowy mleczne” oraz „Zwierzęta ziarnożerne”2. Analizę danych poprzedzono charakterystyką zmiennych rolno-ekonomicznych z zakresu
czynnika ziemi (ceny gruntów rolnych oraz poziom czynszu dzierżawnego).

3. Wyniki badań
Liczby podane w tabeli 1. wskazują na zróżnicowanie poziomu cen gruntów
rolnych między poszczególnymi krajami. Obserwuje się również systematyczny
wzrost cen ziemi w analizowanych latach. Najwyższe ceny ziemi występowały we
1 SO – Standardowa produkcja – średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od jednego zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach.
2 W metodologii stosowanej przez obowiązujący w krajach UE system FADN, w Polsce znany pod nazwą system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,
w świetle Wspólnotowej Klasyfikacji Gospodarstw Rolnych (WTGR) wyróżnia się 8 podstawowych
typów rolniczych gospodarstw rolnych. W zależności od ukierunkowania produkcyjnego są to następujące typy: 1 - „Uprawy polowe”, 2 - „Uprawy ogrodnicze”, 3 - „Uprawy trwałe”, 4 - „Winnice”,
5 - „Krowy mleczne”, 6 - „Zwierzęta trawożerne”, 7 - „Zwierzęta ziarnożerne” oraz gospodarstwa
określane jako „Mieszane” (8).
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Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie średnio w analizowanym okresie czasu
wynosiły powyżej 13 tys. EUR/ha. Nieco niższe ceny na poziomie 9-10 tys. EUR/
ha odnotowano w Niemczech. Zdecydowanie niższe ceny występowały we Francji
(4910 EUR/ha). Najniższe ceny ziemi były w Polsce i wynosiły zaledwie 2496 lub
3083 EUR/ha w zależności, czy rozpatrywano rynek prywatny, czy ziemię stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Tabela 1
Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce oraz wybranych krajach UE
w latach 2005-2009 (EUR/ha)
Kraj

Rok
2005

2007

2009

Polska – rynek prywatny

2 108

3 197

3 945

Polska - ANR

1 454

2 583

3 451

Niemcy

8 692

9 205

10 908

Francja

4 700

4 900

5130

Włochy

b.d.

17 000

18 000

12 995

11 965

15 394

Wielka Brytania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Laskowska E., 2014 Rynek gruntów rolnych
w Polsce na tle rynku europejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14, z. 3.

Z poziomem cen ziemi wiąże się poziom czynszu dzierżawnego. Odpowiednie liczby podano na wykresie 1. Czynsz dzierżawny stanowi średnio ok. 2%
ceny ziemi. Spośród analizowanych krajów najwyższy poziom czynszu występuje w Niemczech, gdzie w 2008 r. wynosił 220 EUR/ha. Zdecydowanie niższy był
we Włoszech i Francji, gdzie wyniósł odpowiednio 177 i 155 EUR/ha. W Polsce
poziom czynszu dzierżawnego był najniższy i wynosił w analizowanym roku zaledwie 57 EUR/ha.
Omawiając strukturę własnościową użytków rolnych należy mieć na uwadze,
że gospodarstwa rolne w poszczególnych krajach UE charakteryzują się posiadaniem różnej powierzchni użytków rolnych, w tym gruntów dzierżawionych (tabela 2).
Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo ulegają zmianom w zależności od nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego. Największą powierzchnię użytków rolnych, za wyjątkiem Włoch, posiadają gospodarstwa ukierunkowane na „Uprawy
polowe”, a najmniejszy areał ziemi jest w dyspozycji gospodarstw, w których spośród
prowadzonych działalności rolniczych dominującą rolę w uzyskanej wartości produkcji stanowi wartość pozyskana z chowu zwierząt ziarnożernych. We Włoszech
najmniejszą powierzchnią dysponują natomiast gospodarstwa wyspecjalizowane
w uprawie zbóż i rzepaku, które w innych krajach zajmują największą powierzchnię.

53

Udział dzierżawionych użytków rolnych w gospodarstwach w Polsce ...

Wykres 1
Poziom czynszu dzierżawnego w Polsce oraz wybranych krajach UE
w 2008 roku (EUR/ha)

Źródło: Ciaian P., Kancs d’A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L., 2012: Key Issues
and Developments in Farmland Rental Markets in UE Member States and Candidate
Countries. Factor Markets Working Papers, CEPS No. 13, Brussels.

Tabela 2
Powierzchnia użytków rolnych ogółem oraz udział użytków dzierżawionych
w Polsce oraz wybranych krajach UE
Typ

Polska

Niemcy

URO

URD

URO

URD

1

23,6

8,3

138,9

5

17,6

4,3

55,9

7

14,0

3,1

1

23,6

5
7

Francja

Włochy

URD

URO

102,6

URO
2005
100,5

86,5

34,4

70,0

59,3

49,5

31,2

8,5

147,2

108,4

26,9
2007
100,8

20,1

5,1

60,4

38,4

14,6

3,0

53,7

34,5

W. Brytania

URD

URO

URD

19,5

7,0

185,9

71,0

29,7

16,5

93,5

36,6

22,3

28,6

12,7

21,1

7,0

87,3

21,2

7,9

174,4

67,5

73,8

64,1

30,3

17,0

103,7

41,5

27,1

21,9

26,0

11,8

23,2

8,7

2009
1

24,4

8,3

146,3

106,8

101,5

88,6

20,6

8,1

176,1

69,4

5

20,8

5,3

61,3

38,6

73,9

64,0

26,6

14,8

105,4

44,8

7

15,6

3,2

53,1

32,8

24,0

20,4

25,3

12,3

28,5

9,3

Objaśnienia: 1 – „Uprawy polowe”, 5 – „Krowy mleczne”, 7 – „Zwierzęta ziarnożerne”
URO – użytki rolne ogółem, URD – użytki rolne dzierżawione.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN http://ec.europa.eu/agriculture/ricaprod/database/consult_std_reports_en.cfm
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Z danych zamieszczonych w tabeli 3. wynika z kolei, że najwięcej gruntów
w ramach prowadzenia produkcji rolniczej, niezależnie od ukierunkowania na
prowadzenie określonej działalności (uprawy polowe, krowy mleczne, zwierzęta
ziarnożerne), dzierżawią producenci rolni będący w posiadaniu gospodarstw zlokalizowanych na terenie Francji, co potwierdzają dane literaturowe. W gospodarstwach tych grunty użytkowane w drodze dzierżawy od innych posiadaczy tego
czynnika produkcji stanowią średnio w analizowanym okresie aż 85,2%. Najmniej
gruntów „obcych”, tj. niebędących własnością posiadacza lub zarządcy gospodarstwa rolnego dzierżawią producenci prowadzący działalność rolniczą w Polsce.
Udział użytków dzierżawionych wynosi w nich średnio niewiele ponad ¼ użytków
rolnych (27,1%) wykorzystywanych rolniczo. Należy jednak zaznaczyć, że system
płatności obszarowych, którym zostali objęci polscy rolnicy po akcesji do Unii
Europejskiej przyczynił się do zahamowania podaży ziemi, a także spowolnienia
przemian strukturalnych. Sytuacja taka spowodowała, że rozwiał się system dzierżaw nieformalnych, w wyniku których płatności pobiera właściciel gruntów, natomiast ziemia uprawiana jest przez innych użytkowników. Warto również dodać,
że jest to powszechne zwłaszcza w województwach, w których rolnictwo odgrywa
kluczową rolę. Nie jest znana natomiast skala tego zjawiska.
Tabela 3
Udział (%) gruntów dzierżawionych w gospodarstwach Polski
na tle gospodarstw w wybranych krajach UE
Typ

Polska

Niemcy

Francja

Włochy

W. Brytania

2005
1

35,2

73,8

86,1

36,0

38,2

5

24,3

61,4

84,7

55,3

39,1

7

21,8

63,1

82,8

44,4

33,1

1

35,9

73,7

86,6

37,5

38,7

5

25,2

63,6

86,8

56,2

40,0

7

20,6

64,2

80,8

45,2

37,4

2007

2009
1

34,2

73,0

87,3

39,4

39,4

5

25,6

63,0

86,6

55,5

42,2

7

20,8

61,7

85,1

48,7

32,5

1 – „Uprawy polowe”, 5 – „Krowy mleczne”, 7 – „Zwierzęta ziarnożerne”

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.
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Na udział gruntów dzierżawionych w gospodarstwie rolnym (wykres 2) niewątpliwie bardzo istotny wpływ wywiera jego nastawienie produkcyjne, czyli
ukierunkowanie na prowadzenie określonych działalności rolniczych. W Polsce
niezależnie od typu rolniczego udział gruntów „obcych” jest najmniejszy w porównaniu z analizowanymi krajami unijnymi. We Francji, gdzie dzierżawa jest
zjawiskiem najbardziej powszechnym wśród krajów unijnych, udział gruntów
użytkowanych w drodze dzierżawy w strukturze użytkowanej ziemi, we wszystkich typach rolniczych, kształtuje się na podobnym poziomie. Na ogół jednak
największy (średnio 54,3%) problem użytkowania ziemi od innych posiadaczy
ziemi dotyka gospodarstwa, w których największy udział w wartości wytworzonej
produkcji stanowi produkcja uzyskana z upraw polowych (zbóż i rzepaku), a najmniejszy (49,5%) w gospodarstwach, w których dominującą formą działalności
jest chów zwierząt ziarnożernych (trzody chlewnej i drobiu). Wyjątek stanowią
tu gospodarstwa znajdujące się w tych samych typach rolniczych we Włoszech
i Wielkiej Brytanii. W krajach tych bowiem największy udział gruntów dzierżawionych ma miejsce w rolniczych przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w chowie krów mlecznych. Należy zauważyć, że udział gruntów „obcych” niezależnie
od kraju oraz typu rolniczego zwiększa się w analizowanych latach.
Wykres 2
Udział (%) gruntów dzierżawionych w poszczególnych typach rolniczych
(średnio w analizowanych krajach UE w latach 2005-2009)

Źródło: Jak w tabeli 2.

W gospodarstwach o wiodącym udziale produkcji zwierzęcej („Krowy mleczne”, „Zwierzęta ziarnożerne”) wzrost udziału gruntów dzierżawionych w pewnym stopniu jest efektem powiększania liczby utrzymywanych w nim zwierząt
(tabela 4) i koniecznością zwiększania tzw. powierzchni paszowej zapewniającej
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możliwość pozyskania paszy. Pasza wyprodukowana we własnym gospodarstwie
z wykorzystaniem własnych środków produkcji (głównie nawozów naturalnych
oraz materiału siewnego) jest znacznie tańszym sposobem karmienia zwierząt,
niż pasza tego samego gatunku, zakupiona od innych producentów, którzy chcąc
uzyskać nadwyżkę za wyprodukowany surowiec żywieniowy zmuszeni są sprzedać go po cenie wyższej, niż koszty produkcji.
Tabela 4
Pogłowie wybranych grup zwierząt gospodarskich (szt. fizyczne*)
w wybranych krajach UE w poszczególnych typach gospodarstw rolnych
Typ

Polska

Niemcy

Francja

Włochy

W. Brytania

2005
5
7

Krowy mleczne

13,4

44,6

42,4

48,9

97,3

Trzoda chlewna

27,4

204,6

239,9

371,5

250,5

Drób

16,9

53,9

162,2

185,4

281,3

2007
5
7

Krowy mleczne

14,7

47,5

45,3

46,6

116,9

Trzoda chlewna

31,4

237,5

224,6

340

237,6

Drób

15,4

24,3

232,8

155,2

349

2009
5
7

Krowy mleczne

15,1

48,5

46,1

49,4

114,2

Trzoda chlewna

31,6

247,3

192,2

331,1

239,2

Drób

14,5

32,6

178,9

327,6

326,9

*Do określenia sztuk fizycznych zastosowano następujące przeliczniki:
cielęta na tucz = 0,4; cielęta < 1 rok = 0,4; byczki 1 – 2 lata = 0,7; jałówki 1 – 2 lata = 0,7; byki 2 lata = 1,0; jałówki
hodow. = 0,8; jałówki na tucz = 0,8; krowy mleczne = 1,0; krowy wybrakowane = 1,0; krowy pozostałe = 0,8; prosięta =
0,027; maciory = 0,5; tuczniki = 0,3; trzoda pozostała = 0,3; brojlery = 0,007; kury nioski = 0,014; drób pozostały = 0,03

Źródło: Jak w tabeli 2.

W Polsce, w Niemczech i we Francji również w strukturze użytków
dzierżawionych w gospodarstwach znajdujących się w typie „Uprawy polowe”
grunty rolne użytkowane na podstawie umowy o dzierżawę lub bezumownie, lecz
za tzw. kwotę czynszu dzierżawnego stanowią największy udział, a najmniejszy
odsetek gruntów „obcych” stanowią grunty w gospodarstwach z chowem zwierząt
ziarnożernych. Tylko w dwóch spośród pięciu analizowanych krajów (Włochy,
Wielka Brytania) największy odsetek gruntów dzierżawionych przypada na gospodarstwa w typie „Krowy mleczne”. W Wielkiej Brytanii sytuacja taka niewątpliwie związana jest z powiększaniem pogłowia bydła w gospodarstwie, co z kolei
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wiąże się z zapewnieniem w nim tzw. powierzchni paszowej, którą o wiele niższym kosztem można uzyskać poprzez użytkowanie ziemi w drodze dzierżawy, na
co zwracano uwagę już wcześniej.
Wykres 3
Struktura (%) gruntów dzierżawionych w wybranych krajach UE

Źródło: Jak w tabeli 2.

4. Podsumowanie
Dzierżawa gruntów, zwłaszcza w dobie silnej konkurencyjności ze strony innych
gospodarstw wewnątrz kraju, jak również poza jego granicami, która jest wynikiem przynależności do struktur Unii Europejskiej, stanowi podstawę wzmacniania pozycji gospodarstwa rolnego. Niewątpliwie jest także jedną z form powiększania skali produkcji, poprzez wzrost powierzchni obszarowej gospodarstwa, bez
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem ziemi.
Ogranicza się jedynie do zapłaty tzw. czynszu dzierżawnego, który stanowi średnio zaledwie ok. 2% ceny ziemi.
Przeprowadzona analiza wykazała, że dzierżawa gruntów w krajach UE jest
zjawiskiem bardzo powszechnym, chociaż zaznacza się pod tym kątem duże
zróżnicowanie. O udziale gruntów dzierżawionych na ogół decyduje ukierunkowanie gospodarstwa rolnego na prowadzenie określonej działalności rolniczej.
Najmniejszy udział tych gruntów (średnio w analizowanych krajach) ma miejsce
w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych. W zależności od typu produkcyjnego, roku oraz kraju objętego badaniem, udział gruntów
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dzierżawionych w analizowanym okresie czasu stanowił od 21,1 do 86,8%. Najmniej ziemi użytkowanej w drodze umowy o dzierżawę lub też bezumownie jest
w posiadaniu gospodarstw polskich, w których grunty te stanowią średnio 27,1%
(od 21,1% w typie „Zwierzęta ziarnożerne” do 35,1% w gospodarstwach nastawionych na „Uprawy polowe”). W gospodarstwach francuskich udział dzierżawionych użytków rolnych średnio w analizowanym okresie (niezależnie od nastawienia produkcyjnego) jest ponad trzykrotnie większy w porównaniu z gospodarstwami polskimi. Można zatem stwierdzić, że funkcjonowanie gospodarstw polskich, szczególnie na tle analizowanych gospodarstw francuskich, w mniejszym
stopniu gospodarstw niemieckich, włoskich oraz brytyjskich są najmniej zależne
od skali produkcji przejawiającej się powiększaniem obszarowym gospodarstwa
poprzez wzrost gruntów użytkowanych w drodze dzierżawy. W gospodarstwach
naszego kraju pomimo systematycznego wzrostu powierzchni gruntów „obcych”
w analizowanych latach obserwuje się wręcz podobny udział użytków dzierżawionych podczas, gdy w krajach takich jak Francja, Włochy i Wielka Brytania udział
gruntów tych z roku na rok nieznacznie wzrasta. Oznacza to, że powiększanie gospodarstwa, które staje się niezbędne, w liczących się w Europie krajach odbywa
się nie poprzez zakup ziemi na własność, lecz użytkowania jej w drodze dzierżawy
jedynie za czynsz dzierżawny płacony właścicielom gruntów. Niewątpliwie powodem tego zjawiska jest chęć ograniczenia kosztów, które producenci w ramach
prowadzenia produkcji rolniczej by musieli ponieść w związku z zakupem ziemi.
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STRESZCZENIE

W pracy podjęto problem dzierżawy gruntów w zależności od nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego w Polsce na tle gospodarstw w wybranych krajach UE.
Porównywano gospodarstwa znajdujące się w trzech typach rolniczych, tj. „Uprawy polowe”, „Krowy mleczne” i „Zwierzęta ziarnożerne”. Analizą objęto dane z lat 2005-2009.
Wykazano między innymi, że gospodarstwa polskie niezależnie od typu produkcyjnego są
najmniej zależne od dzierżawy gruntów, chociaż powierzchnia gruntów dzierżawionych
z roku na rok w nich nieznacznie wzrasta. Najwięcej gruntów niebędących własnością
gospodarstwa lecz przez nie użytkowana jest w posiadaniu gospodarstw francuskich,
w których udział gruntów dzierżawionych jest ponad trzykrotnie większy w porównaniu
z gospodarstwami polskimi.
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SUM M A RY

The paper discusses the problem of land lease depending on the setting of production
in Poland and in EU countries. Compared to farms in three types, ie., “Field crops”, “Dairy
cows” and “Granivores”. The analysis covered the period 2005-2009. It has been proved
that Polish farms regardless of the type of production are the least dependent on the lease
of land although the area of land leased from year to year increases slightly in them. Most
land not owned farm is owned by the French farms, where the share of leased land in
comparison with the Polish farms is three times larger.
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1. Wstęp
W związku z intensyfikacją i zmianami w produkcji roślinnej oraz zmianami środowiskowymi, niektóre agrofagi wyrządzają znaczne szkody w uprawach roślin.
Dotyczy to różnych grup szkodników, między innymi niektórych rodzimych i obcych gatunków ślimaków nagich. W ostatnich latach obserwuje się wzrost ich
rozprzestrzenienia i zagrożenia dla roślin uprawnych [Kozłowski 2012]. Na szczególną uwagę zasługuje ślinik pospolity (A. vulgaris). Jest to obcy gatunek ślimaka
nagiego, który w ostatnich dwóch dekadach rozprzestrzenił się na terenie kraju
w różnych zbiorowiskach roślinnych, w tym również w uprawach roślin. Inne gatunki, takie jak ślinik wielki (A. rufus) i ślinik zmienny (A. distinctus) występujące
pierwotnie na zachodzie Polski, są w ekspansji na wschód i pojawiają się w nowych miejscach, zwłaszcza na południu kraju. Wzrost zagrożenia upraw przez
ślimaki nagie jest przyczyną różnych problemów związanych z podejmowaniem
decyzji użycia chemicznych środków ochrony roślin.
Jedną z zasad integrowanej ochrony roślin jest zminimalizowanie zagrożeń,
wynikających ze stosowania pestycydów [Dyrektywa 2009/128/WE, Rozporządzenie WE/1107/2009 i Ustawa z dnia 8.03.2013 o środkach ochrony roślin].
Obliguje to producentów roślin do właściwego ich stosowania w oparciu o monitoring występowania ślimaków oraz do przestrzegania progów ekonomicznej
szkodliwości. Niezbędna jest szeroka wiedza na temat behawioru ślimaków i uwarunkowań związanych z powstawaniem uszkodzeń roślin, które są podstawą po-
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dejmowania decyzji dotyczącej celowości i warunków wykonania chemicznych
zabiegów zwalczania.
Ślimaki nagie wyrządzają szkody w uprawach wielu gatunków roślin. Największe straty ekonomiczne powodują w uprawach ozimych form rzepaku i zbóż
[Glen i Moens 2002, Moens i Glen 2002, Kozłowski 2010]. Powodują także szkody
w uprawach ziemniaka, buraka, kapusty, sałaty, niektórych roślin strączkowych
oraz sadowniczych i ozdobnych [South 1992, Byers 2002, Port i Ester 2002, Kozłowski i Jaskulska 2014]. Żerowanie ślimaków na nasionach i roślinach we wczesnych fazach ich rozwoju, prowadzi często do całkowitego ich zniszczenia i znacznego ograniczenia plonu. Wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia upraw
przed ślimakami za pomocą zabiegów chemicznych. Duże znaczenie w ograniczeniu liczebności populacji ślimaków mają zabiegi profilaktyczne, agrotechniczne
i biologiczne, jednak w przypadku przekroczenia progów szkodliwości jedynym
rozwiązaniem jest stosowanie granulowanych moluskocydów. Uprawy roślin atakowane są przez różne gatunki ślimaków, z których największe znaczenie gospodarcze mają: pomrowik plamisty, ślinik pospolity i ślinik wielki. Lokalnie znaczne
szkody wyrządzają ślinik zmienny i ślinik rdzawy oraz niektóre inne śliniki, pomrowiki lub pomrowy. Przyczyną wzrostu zagrożenia roślin przez ślimaki, obok
zmian klimatycznych i ograniczenia zabiegów agrotechnicznych, było wprowadzenie do produkcji nowych odmian roślin uprawnych, o innych właściwościach
biochemicznych. Przykładem są odmiany rzepaku, charakteryzujące się zmniejszoną zawartością glukozynolanów, które w znacznym stopniu chroniły rośliny
przed żerowaniem ślimaków [Moens i Glen 2002]. Obecnie uprawiane odmiany
są ulubionym pokarmem ślimaków, co przyczynia się do nadmiernego rozwoju
ich populacji i wzrostu szkód w uprawach.
W pracy przedstawiono informacje na temat szkodliwych gatunków ślimaków
oraz czynników determinujących ich aktywność żerowania i uszkodzenia roślin.
Omówiono progi szkodliwości oraz warunki niezbędne do ustalania optymalnego terminu i sposobu wykonania zabiegów zwalczania. Podano wykaz moluskocydów przeznaczonych do ochrony różnych gatunków roślin uprawnych.

2. Metody badań
W pracy wykorzystano wyniki wieloletnich badań własnych (1996–2014), wykonanych w uprawach najważniejszych gatunków roślin rolniczych na terenie różnych województw, głównie w zachodnich i południowych rejonach kraju. W badaniach tych określono występowanie, skład gatunkowy, liczebność i szkodliwość
ślimaków na plantacjach rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka, ziemniaka,
kapusty oraz niektórych roślin bobowatych. W każdej monitorowanej uprawie,
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w 10 punktach obserwacyjnych o powierzchni 1 m2, identyfikowano gatunki ślimaków odławiane w pułapki i określano średnie nasilenie ich występowania oraz
objawy i stopień uszkodzenia roślin, we wczesnych fazach ich rozwoju. W odrębnych badaniach opracowano najważniejsze elementy bionomii dominujących
gatunków ślimaków (D. reticulatum, A. vulgaris, A. rufus, A. distinctus), w powiązaniu z fenologią roślin, które decydują o terminie i stopniu ich uszkodzenia [Kozłowski 2007, 2010]. Na podstawie przeprowadzonych badań określono czynniki
warunkujące powstawanie szkód w uprawach i wyznaczono progi szkodliwości
ślimaków dla ozimych form rzepaku i pszenicy [Kozłowski i Kozłowska 2002;
Kozłowski 2008]. W oparciu o liczne badania rejestracyjne skuteczności biologicznej moluskocydów, wykonane w latach 1995–2006 dla firm fitofarmaceutycznych, przedstawiono szczegółowe wytyczne wykonania zabiegów zwalczania,
które gwarantują najwyższą efektywność aplikowanych środków. Zaprezentowane w pracy moluskocydy pochodzą z aktualnego wykazu środków ochrony roślin
zalecanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Charakterystyka gatunków
Pomrowik plamisty (Deroceras reticulatum (O.F. Müller))
Występuje powszechnie na terenie całego kraju. Ma krępą budowę i osiąga
długość do 4,5 cm. Płaszcz na grzbiecie jest duży, okrywa 2/5 długości ciała. Za
płaszczem występuje krótka listwa grzbietowa. Ubarwienie ciała jest kremowe,
słomkowe, jasnobrązowe lub białawe, z nieregularnymi, ciemnymi, plamkami.
Grzbiet i płaszcz są ciemniejsze. Ślimak żyje od 9 do 12 miesięcy i składa do 600
jaj, głównie latem i jesienią. Jaja są przezroczyste, wielkości 2,8 x 2,5 mm. Zimują
głównie jaja i młode osobniki oraz niewielka część osobników dorosłych [Riedel i Wiktor 1974, Wiktor 2004]. Ślimaki wylęgają się wiosną i jesienią. Tworzą
do dwóch pokoleń w roku, które zachodzą na siebie. Szczyt liczebności przypada
pod koniec lata i wczesną jesienią. Ślimak występuje często masowo i dotkliwie
uszkadza uprawy rolnicze na całych powierzchniach pól, zwłaszcza rzepak ozimy
i pszenicę ozimą. Przy liczebności kilkunastu osobników na 1m2, siewki rzepaku
i pszenicy mogą być zniszczone w 100% w wielu miejscach pól, podczas 14 dni
żerowania [Kozłowski 2010].
Ślinik pospolity (Arion vulgaris Moquin Tandon)
Jest obcym gatunkiem inwazyjnym zawleczonym do Polski pod koniec lat 80.
ubiegłego wieku [Kozłowski i Kornobis 1995]. Wcześniej znany był pod nazwą
ślinik luzytanski (Arion lusitanicus Mabille) [Kozłowski i in. 2014]. Ma długość do
12 cm. Osadzony na grzbiecie płaszcz zajmuje ⅓ długości ciała.
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Fot. 1. Pomrowik plamisty (Deroceras reticulatum (O.F. Müller))

Fot. 2. Ślinik pospolity (Arion vulgaris Moquin Tandon)
Ubarwienie ciała żółtawe, czerwone, brązowe, brunatne, najczęściej pomarańczowe. Ma roczny cykl życia i jedno pokolenie w roku. Od połowy sierpnia
do późnej jesieni składa średnio 400 jaj. Jaja składane są w złogach, od 12 do
124 sztuk w jednym złogu [Kozłowski 2007]. Jaja są kuliste lub owalne, mlecz-
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nobiałe lub żółtawe, wielkości 4,2 x 3,5 mm. Ślimaki wylęgają się od września do
pierwszych mrozów, a niewielka część (30–40%) wiosną następnego roku. Ślinik
pospolity ma dwa szczyty liczebności, jeden w połowie maja z przewagą młodych
osobników i drugi w połowie sierpnia z przewagą dorosłych. Podczas ciepłej jesieni wysoka liczebność utrzymuje się do drugiej połowy października. Do 1996
roku ślinik pospolity występował tylko w województwie podkarpackim, a obecnie
zasiedla uprawy roślin prawie na całym obszarze kraju [Kozłowski 2012]. Tworzy
duże populacje i wyrządza szkody w uprawach warzyw (sałata, kapusta, marchew
i inne), roślin rolniczych (burak, ziemniak, rzepak ozimy, pszenica ozima), strączkowych (łubin, soja, fasola, koniczyna i inne), sadowniczych (truskawka, malina)
i ozdobnych (byliny, kwiaty). W brzegowych partiach pól może zniszczyć 60–70%
wschodów rzepaku ozimego i pszenicy ozimej.
Ślinik wielki (Arion rufus (Linnaeus))
Jest gatunkiem rodzimym na zachodzie kraju. Osiąga długość do 15 cm.
Płaszcz okrywa ⅓ długości ciała. Ma jednorodne ubarwienie, pomarańczowe,
czerwone, brązowe, brunatne lub czarne. Jest bardzo podobny do ślinika pospolitego, nie do odróżnienia na podstawie wyglądu zewnętrznego. Ma roczny cykl
życiowy i składa średnio 415 jaj, od 20 do 230 sztuk w jednym złogu [Fröming
1954, Riedel i Wiktor 1974]. Jaja są białawe, okrągłe lub owalne, wielkości 8 x 6,5
mm. Składane są od lipca do października i wiosną następnego roku. Wyląg następuje pod koniec lata i jesienią. Część osobników wylęga się wiosną. Najwyższa
liczebność ślimaków występuje na przełomie czerwca -lipca i utrzymuje się do
pierwszych dni września. Od połowy XIX wieku znany jest z występowania w województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, i pomorskim oraz
w części województwa wielkopolskiego [Riedel i Wiktor 1974]. Jest w ekspansji
na wschód i tworzy nowe stanowiska występowania, na przykład w województwach: łódzkim, małopolskim i podkarpackim [Wiktor 2004, Kozłowski 2010].
Można go spotkać w ogrodach i na brzegach pól. Atakuje uprawy warzyw, roślin
rolniczych, sadowniczych i ozdobnych, jednak uszkodzenia roślin są mniejsze,
niż w przypadku ślinika pospolitego [Kozłowski 2010, 2012].
Ślinik zmienny (Arion distinctus Mabille)
Jest gatunkiem rodzimym na zachodzie kraju. Ma smukłą, wysklepioną budowę ciała, długości do 3,5 cm. Płaszcz okrywa 2/5 długości ciała. Ubarwienie
jest ciemnopopielate, brązowo-czarne lub prawie czarne, u niektórych osobników z żółtym odcieniem. Na płaszczu i bokach ciała występują niewyraźne ciemniejsze pasy, a nad pasami bocznymi brunatne smugi. Żyje od 7 do 16 miesięcy
[Frömming 1954]. Składa do 200 jaj, wielkości 2,0 x 3,5 mm. Jaja składne są w złogach, od 10 do 80 sztuk w jednym złogu. Wylęga się w czerwcu i lipcu, a nie-
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wielka część osobników jesienią lub wiosną następnego roku. Wysoka liczebność
populacji utrzymuje się od września do końca października, a szczyt liczebności
przypada pod koniec września. Występuje głównie w zachodnich regionach kraju
[Wiktor 2004]. W ostatnim dwudziestoleciu wykryto nowe stanowiska występowania, w województwach: podkarpackim, małopolskim i opolskim [Kozłowski
2010]. Można go spotkać, w lasach, zaroślach i ogrodach, a ostatnio także na polach uprawnych. Niekiedy tworzy liczebne populacje i wyrządza znaczne szkody
w uprawach niektórych warzyw, roślin strączkowych i rzepaku ozimego.
Ślinik rdzawy (Arion subfuscus (Draparnaud))
Występuje powszechnie na obszarze całego kraju. Ma długość do 7,0 cm.
Płaszcz owalny, zajmuje ⅓ długości ciała. Jako jedyny z ślimaków nagich ma ubarwienie rdzawe, rdzawobrunatne lub pomarańczowordzawe. Na płaszczu i bokach
ciała występują ciemniejsze pasy. Ślimak żyje od 11 do 14 miesięcy. Składa do
340 jaj, od 7 do 53 sztuk w jednym złogu. Jaja są żółte lub kremowe o wymiarach 3,0 x 2,5 mm [Frömming 1954]. Są składane w czerwcu i lipcu a niewielka
część latem i jesienią. Większość ślimaków wylęga się na przełomie lipca i sierpnia, a niektóre jesienią. Ślimak występuje głównie w lasach, zaroślach i ogrodach,
znacznie rzadziej w uprawach rzepaku, w których uszkadza brzegowe partie pól.

4. Szkody w uprawach i czynniki związane z ich powstawaniem
Występowanie i aktywność ślimaków oraz wielkość wyrządzanych szkód, determinuje szereg czynników, głównie takich, jak: wilgotność, temperatura powietrza
i gleby, typ i struktura gleby, obecność pokarmu roślinnego i kryjówek, stosowane
zabiegi agrotechniczne i uprawowe oraz występowanie wrogów naturalnych. Niezbędnym składnikiem ich ciała jest woda (ok. 90%), która decyduje o wszystkich
czynnościach życiowych i aktywności poruszania. Przy wilgotności powietrza
poniżej 80% ślimaki nagie chowają się w glebie, pod resztkami roślinnymi, w rowach, miedzach i zaroślach. Żerują głównie w nocy, a w ciągu dnia tylko podczas
pochmurnej, wilgotnej pogody lub w miejscach silnie zacienionych. Najwyższą
aktywność wykazują w temperaturach 16–20°C, jednak mogą żerować nawet przy
+1°C. Dotyczy to zwłaszcza pomrowika plamistego, który często uszkadza rośliny
w niskich temperaturach jesienią [Meredith 2003, Kozłowski i in. 2011]. Ślimaki
są wrażliwe zarówno na wysokie (> 28 °C), jak i na niskie (< 0°C) temperatury
powietrza i chronią się przed nimi w kryjówkach. Czynnikami warunkującymi
aktywność ślimaków są również rodzaj i uziarnienie gleby. Ślimaki unikają gleb
piaszczystych w związku z ich dużą przepuszczalnością i szybkim wysychaniem.
Takie gleby zawierają często duże ziarna, o ostrych krawędziach, które kaleczą
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i ścierają śluz ślimaków służący im do poruszania się. Najbardziej liczebne populacje utrzymują się w uprawach prowadzonych na ciężkich, wilgotnych glebach
gliniastych, z dużą ilością materii organicznej i grud gleby, w których ślimaki
znajdują liczne kryjówki i pokarm. Takie warunki występują w uprawach prowadzonych systemem uproszczonym, w których resztki roślinne z poprzedniej
uprawy pozostają w glebie.
W warunkach sprzyjających wysokiemu zagęszczeniu i aktywności żerowania,
ślimaki nagie wyrządzają dotkliwe szkody. Zjadają zarodki nasion i fragmenty
organów roślin, zdrapują tkanki roślinne i drążą kanały w bulwach, korzeniach
i owocach. Uszkadzają nasiona zbóż, zwłaszcza pszenicy ozimej i niektórych roślin bobowatych oraz siewki i młode rośliny rzepaku ozimego, buraka, ziemniaka,
kapusty, grochu, fasoli, łubinu, soi, koniczyny, słonecznika, seradeli i wielu innych
roślin [South 1992, Byers 2002, Glen i Moens 2002, Moens i Glen 2002, Kozłowski 2010, Kozłowski i Jaskulska 2014]. Warzywa kapustne i rośliny strączkowe
uszkadzane są podczas całego okresu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych
do dojrzałości zbiorczej. W przypadku roślin bulwiastych i korzeniowych, obok
uszkodzeń wschodów, często zjadane są tkanki podziemnych organów roślin.
Konieczna jest kontrola poziomu liczebności ślimaków w uprawach i ograniczanie wyrządzanych przez nie szkód za pomocą różnych metod, wśród których
zastosowanie moluskocydów może okazać się niezbędne.

5. Ocena ryzyka uszkodzenia roślin i progi szkodliwości
Ryzyko wystąpienia szkód określa się na podstawie liczby ślimaków odławianych
w pułapki chwytne i wielkości uszkodzeń roślin [Glen i in. 1993, Kozłowski 2008,
2010]. W okresie bezpośrednio przed i po wysiewie nasion oraz we wczesnych
fazach rozwoju roślin, na monitorowanych polach rozkłada się losowo pułapki do
odłowu ślimaków (maty 50 x 50 cm). Dostarczają one danych na temat liczebności i rozmieszczenia ślimaków. Od momentu wysiewu, należy sprawdzać liczbę
i stopień uszkodzenia nasion i siewek, w wyznaczonych punktach obserwacyjnych [Kozłowski 2008]. Uzyskane wartości średniej liczby ślimaków na pułapkę
oraz średniego uszkodzenia roślin porównuje się z wartościami przyjętymi, jako
próg ekonomicznej szkodliwości. Jest to podstawą podejmowania decyzji wykonania zabiegów chemicznego zwalczania.
Opracowane dotychczas progi szkodliwości ślimaków dotyczą ozimych form
roślin zbóż i rzepaku [Kozłowski 2008, 2010]. Wyznaczono je dla dwóch terminów rozwoju roślin:
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Zboża ozime




I termin: bezpośrednio po siewie i po wschodach oraz faza 1 liścia (BBCH
01–10)
– 2–3 ślimaki średnio na pułapkę,
– uszkodzenie 5% ziarniaków i/lub siewek.
II termin: faza 2–5 liści i fazy późniejsze (BBCH 11–15)
– 4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę,
– uszkodzenie 10% roślin.

Rzepak ozimy




I termin: bezpośrednio po wschodach oraz faza 1 liścia (BBCH 08–11)
– 2–3 ślimaki średnio na pułapkę,
– uszkodzenie 5% siewek.
II termin: faza 2–5 liści i fazy późniejsze (BBCH 12–15)
– 4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę,
– uszkodzenie 10% roślin.

6. Moluskocydy stosowane w zwalczaniu ślimaków
Zwalczanie ślimaków za pomocą chemicznych środków ochrony roślin polega na
stosowaniu granulowanych moluskocydów zawierających obecnie, jako substancje czynne metaldehyd lub fosforan żelaza [Speiser i Kistler 2002, Meredith 2003]
(tabela 1 i 2). Oprócz substancji czynnych, moluskocydy zawierają związki przynęcające ślimaki i stymulatory żerowania, które są efektywne przez 3–4 dni po
aplikacji. Posiadają także różne dodatki zwiększające ich odporność na warunki
atmosferyczne i chroniące przed wodą, oraz środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe.
Metaldehyd działa na ślimaki kontaktowo i żołądkowo. Zakłóca działanie
układu nerwowego, powoduje nadmierne wydzielanie śluzu, zahamowanie aktywności ruchowej, paraliż mięśni, utratę płynów ustrojowych i obniżenie masy
wskutek odwodnienia. W ciągu 1–3 dni po aplikacji następuje wysuszenie i śmierć
ślimaków. Najwyższą efektywność wykazuje w temperaturze 20°C. Związek ten
jest toksyczny dla ludzi oraz dla zwierząt domowych i hodowlanych [Fletcher i in
1994]. Należy go stosować bardzo ostrożnie zgodnie instrukcją podaną w etykiecie. Obecnie dopuszczone do obrotu środki z metaldehydem zawierają związki
nieprzyswajalne dla ludzi i zwierząt, których smak zapobiega przypadkowemu
spożyciu, co w znacznym stopniu ogranicza niebezpieczeństwo zatruć. W zależności od zwartości metaldehydu w 1 kg środka, stosuje się go w dawce 3–7 kg na
1 ha uprawy.
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Fosforan żelaza wykazuje działanie żołądkowe. Po zjedzeniu przez ślimaki powoduje patologiczne zmiany w wątrobotrzustce, zahamowanie żerowania
i śmierć ślimaków [Speiser i Kistler 2002]. Jest związkiem występującym naturalnie w przyrodzie, bezpiecznym dla ludzi, zwierząt i środowiska. Obecnie jest zalecany tylko do ochrony niektórych warzyw kapustnych oraz roślin sadowniczych
(truskawka) i ozdobnych (aksamitka, funkia, prymulka). Badania wskazują, że
fosforan żelaza jest również skuteczny w ochronie roślin rolniczych, na przykład
rzepaku [Rae i in 2009, Kozłowski i in. 2014]. Aplikuje się go w znacznie wyższej
dawce, niż metaldehyd (ok. 50 kg/ha). Jednak z uwagi na brak niekorzystnego
wpływu na otoczenie powinien być szerzej stosowany, zwłaszcza do niszczenia
ognisk występowania ślimaków w uprawach roślin i w nieużytkach.
Aktualny wykaz środków zarejestrowanych do ochrony roślin przed ślimakami
obejmuje dziewięć moluskocydów zawierających metaldehyd, przeznaczonych dla
użytkowników profesjonalnych (tabela 1) oraz dziesięć moluskocydów (7 z metaldehydem i 3 z fosforanem żelaza) dla użytkowników nieprofesjonalnych (tabela 2).
Podczas ich stosowania konieczne jest zachowanie odpowiednich warunków, gwarantujących wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla obiektów niezwalczanych.

7. Aplikacja moluskocydów
Podstawą podejmowania decyzji wykonania zabiegu zwalczania jest stwierdzenie
przekroczenia progowej liczby ślimaków w pułapkach i/lub progowych uszkodzeń
roślin. Skuteczność zabiegu zależy od właściwego terminu wykonania aplikacji
i równomiernego rozmieszczenia granulatów na powierzchni. Zabieg powinien
być wykonany podczas najwyższej aktywności ślimaków, która występuje tylko
w okresie wysokiej wilgotności powietrza i gleby. Najwyższą skuteczność uzyskuje
się stosując moluskocyd wieczorem, przed wilgotną nocą i bezdeszczowym słonecznym dniem. Takie warunki zapewniają wysoką aktywność żerowania ślimaków na granulkach w nocy. Po kontakcie z moluskocydami ślimaki ulegają sparaliżowaniu i giną w ciągu dnia, najczęściej z powodu odwodnienia i wysuszenia.
Jednak w przypadku, gdy podłoże jest bardzo wilgotne, część sparaliżowanych
ślimaków powraca do aktywności. Nie należy stosować moluskocydu przed spodziewanym silnym deszczem, gdyż część granulek może zostać przykryta przez
glebą. Niewskazane jest również wysiewanie granulatów podczas okresów suszy,
kiedy ślimaki wykazują niską aktywność i chronią się w kryjówkach.
Urządzenia do aplikacji należy dokładnie skalibrować tak, aby uzyskać równomierne rozmieszczenie granulatu na powierzchni zabiegowej. Liczba granulek nie
powinna przekraczać 60–100 sztuk na 1 m2 uprawy, przy dawce środka 3–7 kg/ha
odpowiednio. Odległość między granulkami powinna wynosić 8–10 cm.
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Moluskocydy stosuje się w miejscach liczniejszego występowania ślimaków,
wyznaczonych na podstawie monitoringu [Kozłowski 2008]. Dotyczy to zarówno upraw, jak i miejsc położonych w ich sąsiedztwie, z których ślimaki migrują.
Przy równomiernym rozmieszczeniu ślimaków, jak ma to miejsce na niektórych
polach rzepaku i pszenicy zasiedlonych przez pomrowika plamistego, można je
stosować na całej powierzchni pól. W ogrodach, moluskocydy rozsiewa się wokół
zagonków roślin, kompostów i budynków oraz wzdłuż miedz i ścieżek. W przypadku możliwości ich kontaktu ze zwierzętami (psy, koty, kury i inne zwierzęta
hodowlane) należy je stosować punktowo pod pułapkami do odłowu ślimaków
(np. maty, podstawki pod doniczki, deski, płyty, itp.), umieszczając pod nimi po
kilkanaście granulek na pułapkę. Nie dotyczy to moluskocydu z fosforanem żelaza. W porze deszczowej lub przy szczególnie dużym zagęszczeniu ślimaków może
być konieczne uzupełnienie granulatu. Jednak liczba wykonanych zabiegów na
tym samym polu nie powinna przekroczyć trzech w roku.
W zbożach zabieg zwalczania ślimaków należy wykonać bezpośrednio przed
lub po wysiewie nasion, natomiast w rzepaku i innych roślinach rolniczych po
wschodach oraz w okresie rozwoju pierwszych liści. W przypadku późniejszego
stwierdzenia progowej liczby ślimaków lub progowych uszkodzeń roślin, zabiegi
można wykonać w fazach rozwojowych roślin 3–5 liści właściwych.

8. Podsumowanie
Skuteczna ochrona roślin przed szkodami wyrządzanymi przez ślimaki nagie
wymaga często użycia chemicznych środków ochrony roślin. Zabiegi niechemiczne (profilaktyczne, agrotechniczne, uprawowe i biologiczne) w znacznym
stopniu ograniczają ryzyko uszkodzeń roślin, jednak przy wysokiej liczebności
ślimaków mogą być niewystarczające. W takim przypadku, konieczne jest wykonanie zwalczania za pomocą granulowanych moluskocydów. Wszystkie środki
zarejestrowane do zwalczania ślimaków w uprawach rolniczych zawierają metaldehyd. Druga substancja, fosforan żelaza, jest przeznaczona tylko dla użytkowników nieprofesjonalnych, do stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych
i ozdobnych. Pomimo tak ubogiego asortymentu środków, zabezpieczenie upraw
przed ślimakami jest możliwe pod warunkiem właściwego wykonania zabiegów.
Decyzję o aplikacji moluskocydów podejmuje się na podstawie oceny zagrożenia
roślin, uzyskanej w drodze monitoringu i przy przekroczeniu ustalonych progów
szkodliwości. Szczególne znaczenie w ustalaniu terminu wykonania zabiegu mają
informacje dotyczące warunków atmosferycznych i edaficznych, które determinują aktywność żerowania ślimaków i decydują o efektywności zastosowanych
granulatów. Należy jednak pamiętać, ze najwyższą skuteczność w ograniczaniu
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szkód przez ślimaki można uzyskać stosując kompleksowo wszelkie dostępne zabiegi, a użycie środków chemicznych jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
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JAN KOZŁOWSKI
ZAGROŻENIE ROŚLIN PRZEZ ŚLIMAKI I OGRANICZANIE SZKÓD W UPRAWACH
ROLNICZYCH ZA POMOCĄ GRANULOWANYCH MOLUSKOCYDÓW

Słowa kluczowe: ślimaki, szkody w uprawach, progi szkodliwości, moluskocydy
STRESZCZENIE

Ślimaki nagie (Gastropoda: Agriolimacidae, Arionidae) stanowią poważne zagrożenie
dla wielu gatunków roślin uprawnych. Największe straty z powodu ich żerowania w uprawach zbóż, rzepaku, buraka ziemniaka oraz niektórych roślin oleistych i pastewnych
powodują pomrowik plamisty, ślinik pospolity, ślinik wielki i ślinik zmienny. Niekiedy
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w uprawach roślin można spotkać inne gatunki ślimaków, jednak wyrządzane przez nie
szkody mają charakter przypadkowy. W związku z wysokimi wymaganiami wilgotnościowymi ślimaki preferują uprawy na ciężkich glebach gliniastych, z dużą ilością grud gleby
i resztek roślinnych. Ochrona roślin przed tymi szkodnikami polega na wykorzystaniu
różnych zabiegów, wśród których stosowanie granulowanych moluskocydów jest nadal
najskuteczniejszą metodą zwalczania. Warunkiem ich aplikacji jest ocena ryzyka uszkodzeń roślin prowadzona na podstawie liczby ślimaków odławianych w pułapki i wielkości
uszkodzeń roślin oraz przestrzeganie ustalonych progów szkodliwości. Zarejestrowane
obecnie moluskocydy zawierają metaldehyd lub bezpieczny dla ludzi zwierząt i środowiska fosforan żelaza. Środki te wykazują wysoką skuteczność przy zachowaniu odpowiednich warunków ich stosowania, które decydują o aktywności żerowania ślimaków na
moluskocydach umieszczonych na powierzchni zabiegowej.

JAN KOZŁOWSKI
THE THREAT TO PLANTS FROM SLUGS AND REDUCTION OF DAMAGE
TO AGRICULTURAL CROPS WITH THE USE OF GRANULATED
MOLLUSCICIDES

Keywords: slugs, crops damage, impact thresholds, molluscicides
SUM M A RY

Slugs (Gastropoda: Agriolimacidae, Arionidae) are a serious threat to a great number
of cultivated plant species. The most common pests are the slug species Deroceras reticulatum, Arion vulgaris, A. rufus and A. distinctus which feed on and cause considerable
damage to agricultural crops such as cereals, oilseed rape, sugar beet, potato, and some
pasture and oil plants. Other species of slugs may occasionally infest agricultural crops,
but cause only incidental damage. Because they require a high level of soil moisture the
slugs prefer heavy loamy soils with large amounts of clods and plant debris. The protection
of crops against pest slugs relies on the use of various agricultural measures, including
granulated molluscicides as the most effective control method. Their use is subject to risk
assessment of plant damage based on the number of slugs trapped and the extent of plant
damage, including economic impact thresholds. Recently registered molluscicides contain metaldehyde or iron phosphate, which is safe to humans, animals and the environment.
They demonstrate high efficacy against pest slugs, especially when appropriate conditions
exist for their application, including slug feeding activity on molluscicides spread on the
treated area.
e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) to roślina, którą w Polsce powszechnie uprawiano w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku. Był to len w typie użytkowym włóknistym, uprawiany na włókno. Areał uprawy lnu włóknistego wynosił nawet ponad 100 tys. ha. Polska słynęła z produkcji wyrobów włókienniczych takich jak obrusy lniane, materiały dekoracyjne
i wiele innych produktów. Obecnie, po upadku przemysłu włókienniczego w Polsce, rośnie znaczenie lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) w typie użytkowym oleistym, głównie na nasiona. Bardzo korzystny wpływ na wzrost zainteresowania rolników tym niezwykle cennym gatunkiem ma wprowadzenie dopłaty
w wysokości 400 zł do hektara uprawy lnu. Len uprawny może być wykorzystywany przez bardzo wiele gałęzi przemysłu, właściwie w 100%. Cechuje go, bardzo rzadko spotykany w nasionach, skład kwasów tłuszczowych nienasyconych,
gdzie przeważa kwas tłuszczowy trójnienasycony α-linolenowy. Ten szczególnie
korzystny wpływ nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) na zdrowie
człowieka podkreśla fakt, że mają one specjalną nazwę: siemię lniane. Siemię jest
spolszczonym łacińskim terminem semen, używanym tylko w odniesieniu do nasion lnu [Ożarowski, Jaroniewski 1987, 225]
Nasiona lnu – Semen Lini, syn. siemię lniane są cennym surowcem leczniczym. Siemię lniane to składnik pokarmowy o aktywności przeciwnowotworowej
i o działaniu przeciwzakrzepowym. Zawierają one wiele składników bioaktywnych: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym szczególnie cenny kwas
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tłuszczowy trójnienasycony α-linolenowy, przeciwutleniacze, mikroelementy
głównie selen czy lignany.
Odwar z nasion lnu to także tradycyjny środek powlekający stosowany w chorobach przewodu pokarmowego.

2. Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiło 16 polskich rodów hodowlanych lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.), w tym 5 w typie użytkowym oleistym, 6 w typie użytkowym przejściowym i 2 w typie użytkowym włóknistym oraz 3 odmiany lnu
oleistego: Opal, wyrejestrowany z Listy Odmian Roślin Rolniczych COBORU
(Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) oraz obecnie uprawiane
Szafir i Bukoz. Rody zaawansowane lnu oleistego to: J.J, Jenny, CVT-LC-36, LS-153
i LG-0,1-96, lnu przejściowego: Kujawa 1-362, K-291, Puławski 2-43, Puławski odporny, Puławski różowy i Puławski 2-I-II a lnu włóknistego: R-15 i R-16. Obiekty
te zostały zgromadzone przez Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu (obecnie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich), jeszcze przed połączeniem
w 2009 r. z Instytutem Roślin i Przetworów Zielarskich z Poznania. Zgromadzona
kolekcja lnu pochodziła z Puław (Puławski 2-43, Puławski odporny, Puławski różowy, Puławski 2-I-II), z IHAR -oddział w Poznaniu (ród CVT-LC-36, LS-153,
LG-0,1-96), z Hodowli Roślin Strzelce (Opal, Szafir) oraz z Instytutu Włókien Naturalnych (rody: Kujawa 1-362, K-291, J.J., RJ 15, RJ 16, Jenny oraz odmiana Bukoz. Szczegółowe dane paszportowe są opracowane oraz opublikowane w pracy
[Silska, Praczyk 2012, 129]. Materiał badawczy jest przechowywany w przechowalni średnioterminowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, w Radzikowie
koło Warszawy. Mieści się tam Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych,
gdzie przechowuje się zasoby genetyczne roślin uprawnych w celu zabezpieczenia
potrzeb żywnościowych kraju oraz w celu ochrony bioróżnorodności.
Badane obiekty lnu (Linum usitatissimum L.) oceniono pod względem zawartości tłuszczu w nasionach i zawartości następujących kwasów tłuszczowych: palmitynowego, stearynowego, oleinowego, linolowego i alfa-linolenowego. Oznaczenia zawartości tłuszczu i składu kwasów tłuszczowych w oleju nasion wykonano w Laboratorium Biochemicznym IHAR-PIB Poznań. Zawartość tłuszczu
oznaczono analizą bliskiej podczerwieni (kalibracja wykonana na bazie prób nasion w IHAR-PIB Poznań) spektofotometrem NIRS 6500 z detektorem odbicia
w zakresie 400-2500 nm. Skład kwasów tłuszczowych oznaczono metodą opracowaną przez Byczyńską i Krzymańskiego [Byczyńska, Krzymański 1969, 108-114]
z wykorzystaniem chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych zawartych w oleju z nasion lnu.
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3. Wyniki i dyskusja
Zasoby genetyczne lnu są oceniane przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zwrócił się do poznańskiego oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin, o analizę zawartości tłuszczu i składu kwasów tłuszczowych w ramach
prac związanych z realizacją Programu Wieloletniego w latach 2007-2013. Zadania tego programu polegają na ocenie obiektów z Polskiej Kolekcji Lnu, należących do rodzaju Linum. Obecnie kolekcja ta obejmuje 827 genotypów rodzaju
Linum L., w tym 815 obiektów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) i 12
gatunków lnu rosnących w stanie naturalnym [Silska, Praczyk 2013, 161]. Len
zwyczajny (Linum usitatissimum L.) w typie użytkowym oleistym jest dostarczycielem cennych pod względem dietetycznym nasion.
Opracowanie wyników testów laboratoryjnych, przeprowadzonych przez
IHAR, Oddział w Poznaniu przedstawiono w tabeli 1. Według WHO (Word Health Organization) choroby cywilizacyjne o największym znaczeniu to choroby
układu krążenia, cukrzyca typu 2 i niektóre rodzaje nowotworów i choroby spowodowane otyłością [Cichocka 2015, 263]. Dokument „Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej zdrowia” (Global strategy on diet, physical activity and health) stwierdza, że choroby cywilizacyjne są spowodowane niewłaściwą
dietą oraz niską aktywnością fizyczną [Cichocka 2015, 263]. Dokument ten Światowe Zgromadzenie WHO przyjęło w 2004 roku [WHO 2004]. W diecie bardzo
istotne jest aby była równowaga dwunienasyconego kwasu tłuszczowego – linolowego oraz trójnienasyconego α-linolenowego, ponieważ kwasy te w organizmie
człowieka konkurują ze sobą. Oba te kwasy to tzw. niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe, które muszą być dostarczane z pożywieniem, ponieważ człowiek nie
potrafi syntetyzować podwójnych wiązań w położeniu n-3 (omega-3) i n-6 (omega-6) łańcucha węglowego [Gawęcki 1997, 12]. WHO zaleca, aby nie przekroczyć
czterokrotnej przewagi kwasu linolowego nad α-linolenowym. Niestety obecnie
w krajach zachodnich w diecie przewaga ta znacznie przekracza, zalecane przez
WHO normy. Stąd nasilenie chorób cywilizacyjnych. Więcej informacji na temat
zdrowotnych aspektów znaczenia w diecie niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych, w szczególności z rodziny Omega 3, zawarto w publikacji pt. „Nasiona lnu i olej lniany to cenne źródło kwasów tłuszczowych Omega 3” [Silska,
Praczyk 2011, 50-56].
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n-3/n-6 (stosunek kwasów
tł. z rodziny n-3 do kwasów
tł. z rodziny n-6)

trójnienasycony kwas
tł. linolenowy n-3
[%]

dwunienasycony
kwas tł. linolowy n-6
[%]

WNKT
wielonienasycone kwasy tłuszczowe
Suma kwasów tł.
linolowego (n-6) i
α-linolenowego (n-3)
[%]

JNKT
jednonienasycony kwas
tłusz. kwas tł. oleinowy
[%]

NKT
nasycone kwasy tłuszczowe
kwas tł. palmitynowy +kwas
tł. stearynowy
[%]

Zawartość tłuszczu
w nasionach
[%]

COOL-NUMB
(numer próbki przechowywanej
w IHAR w adzikowie)

ACCE-NAME
(nazwa obiektu)

Tabela 1
Skład kwasów tłuszczowych 16 obiektów (lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.), przechowywanych w IHAR: zawartość tłuszczu
w nasionach, zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT), jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (JNKT) oraz wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (WNKT): suma WNKT, dwunienasycony kwas tłuszczowy –
linolowy oraz trójnienasycony kwas tłuszczowy α-linolenowy
oraz stosunek kwasów n-3 do n-6

Kujawa 1-362

165 665

39,8

7,8

23,3

68,9

13,7

55,2

4,02:1

K-291

165 907

39,4

7,6

23,1

69,3

13,5

55,8

4,13:1

J.J.

165 666

40,3

8,7

21,9

69,4

13,1

56,3

4,29:1

Puławski 2-43

165 678

39,0

8,3

26,0

65,8

13,6

52,2

3,84:1

Puławski odporny

165 679

37,8

8,0

21,6

70,3

14,5

55,8

3,85:1

Puławski różowy

165 884

38,4

9,0

23,2

67,7

14,3

53,4

3,73:1

Puławski 2-I-II

165 885

37,7

8,3

22,9

69,3

13,7

55,2

4,03:1

RJ 15

165 889

37,4

8,7

20,3

71,0

13,2

57,8

4,38:1

RJ 16

165 890

37,5

8,6

21,1

70,3

13,1

57,2

4,37:1

CVT-LC-36

166 209

42,0

11,8

26,4

61,9

9,6

52,3

5,45:1

LS-153

166 121

40,4

9,2

26,4

64,4

12,0

52,4

4,37:1

LG-0,1-96

166 123

41,3

10,4

24,4

65,3

14,4

50,9

3,53:1

Jenny

166 089

40,9

9,8

21,6

68,6

14,1

54,5

3,96:1

Opal

166 125

41,8

9,5

25,8

64,7

13,0

51,7

3,98:1

Szafir

166 126

40,5

9,9

20,8

69,2

10,1

59,1

5,85:1

Bukoz
42,7
8,5
19,2
72,3
13,1
59,2
4,52:1
Zakres zmienności:
37,4
7,6
19,2
61,9
9,6
50,9
5,85:1
Minimum
Zakres zmienności:
42,7
11,8
26,4
72,3
14,5
59,2
3,73:1
Maksimum
ACCENAME – nazwa obiektu
COLLNUMB – numer kolekcyjny, pod którym dany obiekt jest przechowywany w IHAR w Radzikowie
NKT (nienasycone kwasy tłuszczowe) – kwas tłuszczowy palmitynowy + kwas tłuszczowy stearynowy
JNKT (jednonienasycony kwas tłuszczowy) – kwas tłuszczowy oleinowy
WNKT (wielonienasycone kwasy tłuszczowe) – suma WNKT (dwunienasycony kwas tłuszczowy linolowy + trójnienasycony kwas tłuszczowy α-linolenowy; n-6 + n-3); n-6; n-3

Źródło: Opracowano na podstawie wyników testów laboratoryjnych IHAR, Oddział
w Poznaniu.
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W nasionach materiału badawczego lnu zwyczajnego przewaga kwasu tłuszczowego α-linolenowego w stosunku do linolowego wynosiła od 3,73 (Puławski
różowy) do 5,8 (Szafir). Pozwala to zatem zredukować znaczną przewagę w diecie, powszechnie występującego w wielu olejach roślinnych, kwasu linolowego na
korzyść α-linolenowego, którego dostarczamy zbyt mało z pożywieniem. W badaniach składu kwasów tłuszczowych 16 genotypów lnu zawartość nasyconych
kwasów tłuszczowych, czyli sumy kwasów tłuszczowych palmitynowego i stearynowego wynosiła od 7,6 do 11,8%. Zawartość jednonienasyconego kwasu tłuszczowego oleinowego (charakterystycznego dla oliwy z oliwek) wynosiła od 19,2
do 26,4%. Natomiast suma wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wynosiła
od 61,9 do 72,3%. Zawartość tak cennego dla zdrowia kwasu α-linolenowego wynosiła, w badaniach 16 obiektów lnu, ponad połowę wszystkich kwasów tłuszczowych, występujących w nasionach: od 50,9% do 59,2%. Właśnie, ze względu
na tak dużą ilość kwasu α-linolenowego, który jest kwasem o trzech wiązaniach
nienasyconych, nasiona lnu mogą stanowić bardzo wartościowy składnik diety.
Kwas α-linolenowego w nasionach nie ulega szybkiemu utlenieniu. Natomiast olej
lniany wytłoczony na zimno, z nasion tradycyjnych, czyli o wysokiej zawartości
kwasu α-linolenowego, zaliczany do żywności funkcjonalnej, należy spożywać
zawsze świeży. Żywność funkcjonalna to żywność o właściwościach prozdrowotnych. Doktor Budwig olejem lnianym, z sukcesem, leczyła nowotwory [www.
primanatura.pl]. Pamiętajmy także, że oleju lnianego, ze względu na bardzo wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych nie wolno podgrzewać. Ze
względu na to, że kwas α-linolenowy posiada 3 nienasycone wiązania w położeniu
cis, jest on zdolny do wytworzenia półprzepuszczalności błony komórkowej człowieka co pozwala na transport glukozy, witamin i pierwiastków mineralnych do
wnętrza komórki oraz wydalanie substancji już niepotrzebnych.
W pracy na temat naturalnych, niezbędnych kwasów tłuszczowych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych Matławska i Bylka podają, że w diecie krajów
zachodnich obserwuje się 10 do 30 – krotną przewagę omega-6, w stosunku do
omega-3 [Matławska, Bylka 2007, 39]. Pozytywny wpływ na zdrowie miałoby spożywanie mięsa o zwiększonej zawartości kwasu α-linolenowego omega-3. Wielu
autorów udowodniło, że dodatek siemienia lnianego lub oleju lnianego (tłoczonego z nasion o tradycyjnym składzie kwasów tłuszczowych) do pasz wpływa na
poprawę wartości dietetycznej mięsa kurcząt brojlerów [Osek, Milczarek, Janocha
2008, 255] i tuczników [Barowicz, Brzóska, Pietras, Gąsior 1999, 559; Barowicz,
Brzóska, Pieszka 2002, 201]. Praca Brejta [Brejta, Barowicz, Gąsior 1999, 207] potwierdza poprawę wartości dietetycznej wołowiny oraz wzrost proporcji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 w kierunku wzrostu
kwasów omega-3.
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Bardzo dobrze plonującą odmianą, o tradycyjnym składzie kwasów tłuszczowych, jest wyhodowana przed Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, odmiana lnu oleistego Bukoz, którą zarejestrowano w COBORU (Centralny Ośrodek Roślin Rolniczych) w 2009 roku. Plon nasion tej odmiany wynosi
24,3 dt/ha a plon słomy odziarnionej 43,9 dt/ha [Burczyk, Praczyk, Kozak, Silska
2010]. Odmiana ta jest bardzo odporna na najgroźniejszą chorobę lnu czyli fuzariozę, co wynika z zarówno z publikacji Burczyka, jak i publikacji pt. Zdrowotność odmian lnu oleistego, które mogą być surowcem dla przemysłu spożywczego
[Andruszewska, Byczyńska, Silska 2009].
Rezerwuarem nasion o przewadze kwasu α-linolenowego jest Polska Kolekcja Lnu, obejmująca tradycyjne rody i odmiany. W przypadku lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.) zabezpieczenie tego gatunku w Polskim Banku Nasion
w Radzikowie ma ogromne znaczenie, gdyż powinien być wykorzystywany także
jako roślina lecznicza oraz w profilaktyce zdrowotnej. Ma to szczególnie duże znaczenie, ponieważ niektóre odmiany z Katalogu Wspólnotowego Unii Europejskiej
charakteryzują się bardzo niską zawartością kwasu tłuszczowego α-linolenowego
(tzw. odwrócony skład kwasów tłuszczowych). Polskie rody i odmiany, które
można zacząć uprawiać są dostępne w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów
Genowych (KCRZG) IHAR w Radzikowie. Obecnie przechowuje się w nim 832
obiektów prawie z całego świata a także odmian miejscowych, zebranych w czasie ekspedycji terenowych na terenie Polski, Litwy czy Ukrainy. Informacje o cechach morfologicznych 49 polskich obiektów zawarto w publikacji [Silska, Kozak,
Rajewicz, Mańkowska 2014, 38-47]. Są to dane przede wszystkim o lnie w typie
użytkowym włóknistym, ponieważ lniarstwo w Polsce było znaczącą gałęzią
przemysłu. Obecnie len oleisty mógłby odgrywać znaczną rolę, ze względu na
bardzo dużą zawartość w nasionach kwasów tłuszczowych omega-3, których
większe spożycie wpłynęłoby na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.

4. Wnioski
1. Rezerwuarem nasion o przewadze kwasu α-linolenowego jest Polska Kolekcja Lnu, obejmująca tradycyjne rody oraz polskie odmiany lnu oleistego
takie jak Bukoz czy Szafir.
2. Zawartość najcenniejszego dla zdrowia kwasu α-linolenowego (omega-3)
wynosiła, w badaniach 16 obiektów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), ponad połowę wszystkich kwasów tłuszczowych, występujących
w nasionach: od 50,9% do 59,2%.
3. W nasionach materiału badawczego przewaga kwasu tłuszczowego
α-linolenowego w stosunku do linolowego wynosiła od 3,73 (Puławski różowy) do 5,8 (Szafir).
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4. Zawartość tłuszczu wynosiła od 37,4% do 42,7% a kwasów tłuszczowych
była następująca: nasyconych – od 7,6% do 11,8%, jednonienasyconych –
od 19,2% do 26,4%, sumy wielonienasyconych – od 61,9% do 72,3%, w tym
linolowego (omega-6) – od 9,6% do 14,5%.
Wielu autorów udowodniło, że dodatek siemienia lnianego lub oleju lnianego (tłoczonego z nasion o tradycyjnym składzie kwasów tłuszczowych) do pasz
wpływa na poprawę wartości dietetycznej mięsa oraz wzrost proporcji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 w kierunku wzrostu
kwasów omega-3 u kurcząt brojlerów [Osek, Milczarek, Janocha 2008, 255], bydła
rzeźnego [Brejta, Barowicz, Gąsior 1999, 207] i tuczników [Barowicz, Brzóska,
Pietras, Gąsior 1999, 559; Barowicz, Brzóska, Pieszka 2002, 201].
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GRAŻYNA SILSKA
POLSKA KOLEKCJA LNU –ŹRÓDŁEM NASION O TERAPEUTYCZNYM DZIAŁANIU

Słowa kluczowe: len, nasiona, kolekcja, kwas α-linolenowy
STRESZCZENIE

Nasiona lnu – Semen Lini, syn. siemię lniane, są cennym surowcem leczniczym. Siemię
lniane to składnik pokarmowy o aktywności przeciwnowotworowej i o działaniu przeciwzakrzepowym. Odwar z nasion lnu to tradycyjny środek powlekający stosowany w chorobach przewodu pokarmowego.
Zawierają one wiele składników bioaktywnych: kwas α-linolenowy, antyutleniacze,
mikroelementy głównie selen czy lignany. Nasiona tradycyjnych odmian lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.) charakteryzują się szczególnie korzystnym i bardzo rzadko spotykanym składem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W badaniach 16 obiektów
lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) stwierdzono, że zawartość trójnienasyconego
kwasu α-linolenowego, w oleju z nasion, jest od 3,7 do 5,8 razy większa, niż dwunienasyconego kwasu linolowego.
Rezerwuarem nasion o przewadze kwasu α-linolenowego jest Polska Kolekcja Lnu,
obejmująca tradycyjne rody i odmiany.
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THE POLISH FLAX COLLECTION – A SOURCE OF SEEDS WITH THERAPEUTIC
ACTIVITY

Keywords: flax, seeds, collection, α-linolenic acid
SUM M A RY

Flaxseed – Semen Lini, ‘siemię lniane’ in Polish, is a valuable medicinal raw material.
Flaxseed is a food ingredient with anticancer activity and antithrombotic properties. Flaxseed decoction is a traditional soothing treatment used in alimentary track diseases.
Flaxseed contains numerous bioactive substances: α-linolenic acid, antioxidants, microelements, mainly selenium and lignans. The seeds of traditional flax (Linum usitatissimum L.) are characterized with very beneficial and rare composition of polyunsaturated
fatty acids. In the study of 16 accessions of flax (Linum usitatissimum L.) it was found that
the content of triunsaturated α-linolenic acid in seed oil was from 3,7 to 5,8 times higher
than diunsaturated linolenic acid.
The reservoir of seeds with higher content of α-linolenic acid is the Polish Flax Collection, which collection comprises traditional races and varieties of flax.
e-mail: grazyna.silska@iwnirz.pl
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1. Wstęp
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej mają nie tylko największą gospodarkę
świata, lecz także największe pod względem produkcji globalnej i towarowej rolnictwo. Jest ono wieloaspektowo silnie zdywersyfikowane, gdyż jest zlokalizowane we wszystkich stanach, a więc i w różnych strefach klimatycznych, przy czym
różnica w tym zakresie pomiędzy nimi jest bardzo duża. Na Alasce rolnictwo ma
charakter marginalny gospodarczo i zanikowy, a w południowo-wschodnich i południowych stanach nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Sposób organizacji produkcji, jej skala, a zwłaszcza koncentracja czy regionalna i podmiotowa
specjalizacja rolnictwa USA jest nadal ważnym i pouczającym odniesieniem do
rolnictwa innych krajów i kontynentów, w tym także rolnictwa europejskiego.
Rolnicy europejscy nawet z krajów, w których wielkość gospodarstw jest relatywnie duża jak to ma miejsce w Anglii, Czechach czy we wschodniej części Niemiec często poszukują inspiracji w zakresie zarządzania produkcją i organizacją
gospodarstw w Stanach Zjednoczonych. Dość powszechny jest pogląd, że nadal
od farmerów amerykańskich można się wiele nauczyć, zwłaszcza gdy mamy na
względzie od lat bardzo wyraźne, a nawet nasilające się tendencje w rolnictwie
światowym do koncentracji produkcji, jej zaawansowanej technizacji i informa1 Wkład pracy: Wiesław Musiał – 50%, Józef Kania – 50%.
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tyzacji, a także ekonomizacji. W rolnictwie amerykańskim (USA), inaczej aniżeli
w europejskim, rozłożone są strumienie transferów budżetowych, co jest zapewne interesującym rozwiązaniem dla krajów realizujących wspólną politykę rolną
(UE) i przykładem alternatywnych rozwiązań w tym zakresie. Wspieranie rolnictwa w USA ma charakter bardziej pośredni i polega głównie na wspieraniu rynku,
gdyż dominująca część funduszy kierowana jest na pomoc uboższym konsumentom żywności. Wzmocnienie efektywnego popytu jest tą formą wsparcia producentów rolnych, które z reguły budzi mniej zastrzeżeń czy kontrowersji po stronie podatników [Tomczak 2014, Drygas 2014]. Rolnicy – farmerzy maja tu także
dużo większą swobodę w zakresie organizacji produkcji, w tym w odniesieniu do
szeroko rozumianej ochrony środowiska, która nie jest tu tak rygorystyczna jak
na obszarze UE.

2. Cel, materiały źródłowe i metoda badań
Głównym celem opracowania jest przedstawienie wybranych przykładów – rozwiązań technologicznych i organizacyjnych stosowanych przez farmerów w Teksasie, możliwych do wykorzystania przez doradców rolnych i zastosowania przez
rolników, a także ogrodników, w naszym kraju. Celem dodatkowym i niejako
tłem rozważań jest przybliżenie czytelnikom wybranych aspektów rozwoju rolnictwa Stanu Teksas.
Opracowanie pod względem ujęcia metodycznego ma charakter dualny.
W pierwszej, przeglądowej części podjęto (w sposób syntetyczny) analizę porównawczą rolnictwa Stanu Teksasu. Stanowiło to tło do prezentacji studium przypadków rozwiązań, które mogą być uznane za innowacyjne (z naszego punktu
widzenia), zaobserwowanych w stanie Teksas. Przedstawiono w zarysie te rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które mogą być interesującym przykładem
dla rolników czy też doradców w Polsce i które mogą mieć zastosowanie w wybranych regionach naszego kraju. Inspiracją do podjęcia problemów innowacyjnych
rozwiązań w rolnictwie krajów wysoko rozwiniętych był wyjazd studyjny autorów
opracowania do Stanu Teksas, w trakcie którego wizytowano wiele bardzo różnych farm i rancz, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz brano udział
w specjalnie zorganizowanych dla polskich rolników i pracowników naukowych
wykładach na Uniwersytecie Technologicznym (Texas Tech.) w Lubbock oraz
w Uniwersytecie Rolniczo-Mechanicznym (Texas A&M) w College Station, nieopodal Houston.
W pracy zastosowano ujęcie metodyczne adekwatne dla analizy monograficznej, a także odniesienia stosowane w metodzie analogii oraz analizie indukcyjno-dedukcyjnej.
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3. Gospodarka i rolnictwo w Stanie Teksas
Zasadniczo w literaturze ekonomiczno-rolniczej unika się prostego porównania rolnictwa czy też gospodarki żywnościowej Polski i Stanów Zjednoczonych.
Obawa ta najczęściej wynika ze zbyt zachowawczego, czy też mało odważnego
zachowania ekonomistów rolnych i unikania konfrontacji tych „różnych światów gospodarki”. Z metodycznie zasadnego rozumowania wynika, że zasadniczo
porównujemy rzeczy, stany, czy też zachowanie ze swej natury porównywalne.
Co prawda kraje te różnią się w sposób zasadniczy w odniesieniu do terytorium
czy też ludności, kultury, tradycji, ale liczne są także między nimi podobieństwa
w rolnictwie i produkcji rolnej.
Stan Texas jest ponad dwukrotnie większy, niż Polska (695,7 wobec 312,7 tys.
km2), a powierzchnia użytków rolnych prawie trzykrotnie wyższa (52 771 wobec
18 727 tys. ha). Stan Texas zamieszkuje 26,9 mln ludności (w Polsce 38,5 mln), zaś
dochód na 1 mieszkańca kształtuje się na poziomie 40 147 $ (w Polsce 12 708 $).
Liczba farm i rancz wynosi 242 tys., a ich przeciętna powierzchnia to 217 ha
(tabela 1).
Tabela 1
Wybrane wskaźniki ekonomiczne dla Teksasu i Polski (2012 r.)
Wskaźniki

Teksas

Polska

Obszar (tys. km2)

695,7

312,7

Ludność (mln)

26,9

38,5

Powierzchnia UR (tys. ha)

52 771,0

18 727,0

Liczba gospodarstw produkcyjnych

242 000

1 359 084*

Średnia powierzchnia UR/gosp. (ha)

217,3

10,38

Dochód na 1 mieszkańca (USD)

40 147

12 708

Produkt krajowy brutto GDP (mld USD)

47 400

545

17

17

3 405 000

28 230

120 000

164,8

Poziom ubóstwa (% ogółu populacji)
Produkcja ropy naftowej dziennie (baryłki)
Zasoby gazu ziemnego (mld stóp sześciennych)

* Liczba gospodarstw, które złożyły wnioski o dopłaty bezpośrednie wg ARiMR.

Źródło: 2015 State Agriculture Overview Texas, GUS 2015, ARiMR.

Texas jest wiodącym stanem w USA w zakresie przemysłu przetwórczego, tworzącego wartość dodaną do produkowanych surowców rolniczych. W produkcji
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komputerów i sprzętu elektronicznego oraz wojskowych systemów komunikacji
zajmuje w USA pierwsze miejsce. Także w przemyśle chemicznym zajmuje pierwsze miejsce produkując benzynę, oleje napędowe, nawozy, gaz opałowy i kwas
siarkowy. Trzecim ważnym sektorem jest przetwórstwo żywności wraz z produkcją napojów, tj. piwa, napojów bezalkoholowych, przetworzonych warzyw i owoców oraz wyrobów mięsnych. Texas dominuje w USA w zakresie produktów kopalnych, tj. ropy naftowej (20%) i gazu naturalnego (33%), a także w produkcji
cementu, kamienia kruszonego, wapna, soli, piasku i żwiru.
W strukturze farm wg wartości produkcji towarowej dominują gospodarstwa
bardzo małe, o produkcji końcowej poniżej 1 tys. $ - 33,1% i od 1 do 5 tys. $ 25,7% oraz małe od 5 do 10 tys. $ - 13,1% i 10-15 tys. $ - 19,5%. Gospodarstwa
duże 50-100 tys. $ i 100-200 tys. $ (7%) oraz bardzo duże 250-500 tys. $ i pow. 500
tys. $ (4,1%) stanowią w sumie tylko 11,1% ogólnej liczby farm. Niemniej jednak
zapewniają one aż 81,8% wartości produkcji towarowej, co świadczy o olbrzymiej
koncentracji produkcji w tym stanie, realizowanej w bardzo dużych farmach, powyżej 1000 ha. Wśród 50 stanów USA Texas zajmuje pierwsze miejsce pod względem wartości przychodów z produkcji zwierzęcej i drugie miejsce (po Kalifornii)
w wartości przychodów z produkcji rolniczej ogółem. W strukturze przychodów
produkcji rolniczej największy udział mają kolejno: bydło opasowe i cielęta, bawełna, brojlery kurze, warzywa szklarniowe i materiał szkółkarski oraz produkty
mleczarskie. W obrębie produkcji zwierzęcej w Teksasie największym źródłem
przychodów jest sprzedaż bydła opasowego i cieląt. Wartość jego sprzedaży, która
wynosi ok. 13 mld $, stanowi aż 20% wartości tej produkcji w USA, co plasuje
ten stan na pierwszym miejscu. Drugą ważną gałęzią produkcji zwierzęcej jest
produkcja brojlerów i jaj kurzych (2,6 mld $), co daje 6 miejsce w rankingu USA),
mleka (1,7 mld $ - 6. miejsce). Ważnymi gałęziami produkcji jest też produkcja
owczarska i koziarska w tym wełny moherowej (1. miejsce).
W produkcji roślinnej najbardziej wartościową uprawą jest bawełna, która
generuje 9% stanowych przychodów z produkcji rolniczej i 29% przychodów
z produkcji bawełny w USA, co plasuje Texas na pierwszym miejscu. Inne ważne produkty roślinne to uprawa warzyw szklarniowych, materiału szkółkarskiego
i krzewów ozdobnych (3. miejsce), siana (3. miejsce), pszenicy (8. miejsce), sorga (2. miejsce), orzeszków ziemnych (5. miejsce) i ryżu (5. miejsce). Wiodącymi
owocami i warzywami produkowanymi w Teksasie są arbuzy, grejpfruty, melony,
cebula, ziemniaki, a także kapusta, której produkcja zajmuje 1. miejsce w USA.
Dynamicznym rozwojem w Teksasie charakteryzuje się również przemysł rybny,
w tym zwłaszcza połów krewetek, który jest jednym z największych w USA.
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4. Rozwiązania alternatywne stosowane w rolnictwie teksańskim –
studium przypadków
Podejmując próbę poszukiwania dobrych przykładów w zakresie organizacji rolnictwa, gospodarstw czy też społeczno-gospodarczych zachowań ludności wiejskiej związanej z rolnictwem w Stanach Zjednoczonych główną część rozważań
skierowano na aspekt poszukiwania szeroko rozumianych różnic w stosunku do
znanych rozwiązań w Polsce tj. innowacji w rolnictwie Teksasu. Definiując pojęcie
innowacji najczęściej w Polsce odwołujemy się do definicji J. Schumpetera [1960],
który za innowacje uznaje sześć rodzajów zmian polegających na: wprowadzeniu nowych produktów, udoskonaleniu produktów istniejących, zastosowaniu
nowych lub udoskonalonych metod produkcji, wprowadzeniu nowych sposobów
sprzedaży lub zakupów, a także dotyczące ekspansji na nowe rynki, użycia nowych surowców lub półfabrykatów i zmian sposobu organizacji produkcji. Rogers
[1962] za innowację uważa każdy pomysł, metodę lub przedmiot, który uważany
jest przez kogoś za nowy. Janasz [2005] podaje definicje za H. G. Benetta, który
za innowacje uznaje każdą myśl, zachowanie lub rzecz różną pod względem jakościowym, odbiegającą od tego, co było znane dotychczas. Z kolei Stawasz [1999]
oraz Kania i in. [2011] za E. M. Rogersem uznają za innowacje „to wszystko co
jest postrzegane przez dany podmiot jako nowe, niezależne od faktu obiektywnej
nowości”.
Odnosząc te definicje do rolnictwa, działalności rolniczej oraz gospodarstw
rolnych jako podmiotów produkcyjnych i ekonomicznych, można stwierdzić, że
wszystkie obszary obserwacji ujmowane przez Schumpetera mają tu zastosowanie. W rolnictwie analizowanym w skali makro jak również, w ujęciu mikroekonomicznym, tj. w gospodarstwach rolnych są ciągle duże możliwości wprowadzenia nowych produktów i udoskonalania już istniejących. Można to czynić na wiele
sposobów, w tym obecnie istotne staje się zwrócenie uwagi, na jakość nowych
produktów, chociażby tych określonych jako ekologiczne lub integrowane. Zapewne także nadal są w rolnictwie bardzo duże możliwości wprowadzania innowacji polegających na wdrażaniu nowych lub udoskonalonych metod produkcji.
W niniejszej pracy zaprezentowano trzy rozwiązania, które mogą być w Polsce
uznane za innowacyjne, w tym dwa dotyczące technologii produkcji i jedno sfery
organizacji rynku.
Alternatywa wykorzystania pól obsianych zbożem – na ziarno lub pod
wypas młodego bydła mięsnego
W Stanie Teksas hodowane jest około 5,2 mln sztuk bydła opasowego i ok.
430 tys. krów mlecznych. Ponad 20% bydła mięsnego w USA pochodzi z tego
stanu, a sprzedaż bydła stanowi największe źródło dochodu rolników teksańskich.
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Pierwsze miejsce Stanu Teksas w tym zakresie w odniesieniu do całych Stanów
Zjednoczonych osiągane jest pomimo wielu problemów, zwłaszcza przyrodniczych, z którymi muszą się konfrontować ranczerzy i farmerzy. Pomimo bardzo
dużej powierzchni użytków rolnych jaką dysponują rolnicy teksańscy, warunki
do produkcji rolniczej są relatywnie trudne. Niemal powszechnym zjawiskiem
jest niedobór wody wynikający z naturalnych uwarunkowań geologicznych i klimatycznych. Na północy stanu opady roczne wynoszą 300-500 mm co sprawia,
że dużą część terytorium stanowią ziemie rolniczo marginalne, użytkowane jako
ekstensywne pastwiska dla bydła (i owiec) lub gdy są nawadniane także pod produkcję zbóż. W środkowej części stanu opady są relatywnie wyższe i wynoszą
500-800 mm, jednak ich rozkład roczny sprawia, że w okresie wegetacji roślin są
także niewystarczające, a niedobór wody stanowi często bezpośrednie zagrożenie
dla kontynuacji wegetacji lub w przypadku braku nawodnienia powoduje istotną
obniżkę plonów na użytkach zielonych, a zwłaszcza plonów zbóż. W południowej
części Teksasu, zwłaszcza nad Zatoką Meksykańską, poziom opadów jest zdecydowanie wyższy i wynosi ponad 1000 mm, jednak występujące tu późną wiosną,
a zwłaszcza latem wysokie lub nawet ekstremalnie wysokie temperatury sprawiają,
że nawadnianie roślin jest warunkiem podtrzymania ich wegetacji i zasadności
ekonomicznej produkcji. Hodowla bydła jest więc w naturalny sposób utrudniona poprzez niedobór wody opadowej, nasłonecznienie i wysokie temperatury,
które mają niekorzystny wpływ na zwierzęta.
Przewaga dwóch działalności dominujących w krajobrazie rolnictwa,
a zwłaszcza płaskowyżyn teksańskich tj. uprawy zbóż i użytków zielonych, a stąd
gospodarki pastwiskowej sprawiła, że farmerzy wypracowali w tych warunkach
model komplementarny. Polega on na stosowaniu, tam gdzie to jest możliwe ze
względów klimatyczno-glebowych, alternatywnego użytkowania pól obsianych
zbożem, zwłaszcza pszenicą. O alternatywie sposobu produktywizacji biomasy
zbóż w formie zielonki lub ziarna decyduje cena jednostkowa zboża i cena jednostkowa młodego bydła opasowego, a zwłaszcza cieląt opasowych. W latach,
w których cena jednostkowa pszenicy jest wysoka następuje intensyfikacja produkcji poprzez zwiększenie nakładów służących maksymalizacji plonów (i zbiorów z gospodarstwa). Gdy prognozy cenowe na pszenicę są niekorzystne, co
z reguły występuje przemiennie z dobrymi prognozami cen młodego bydła opasowego, pola obsiane pszenicą stają się cennym, a może nawet luksusowym pastwiskiem dla cieląt. Wypas rozpoczyna się wczesną wiosną, nawet przed rozpoczęciem wegetacji, a więc w sytuacji braku świeżej trawy na użytkach zielonych.
Jego czas trwania jest z reguły zróżnicowany, co wynika m.in. z produktywności pól i z potrzeb paszowych konkretnego farmera, tj. ze stanu liczebnego cieląt
(młodego bydła opasowego). Wypas maksymalnie wydłużony może trwać nawet
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do trzech miesięcy, stwarzając możliwości pozyskiwania dużej masy cennej zielonki z ciągle odrastającej pszenicy, prowadzi jednak do całkowitego ogołocenia
pól, a więc likwidacji uprawy. Pole po pszenicy, gdy jest nawodnione obsiewane
jest wówczas roślinami o krótszym okresie wegetacji, w tym pastewnymi. Gdy wypas trwa jeden do dwóch miesięcy wówczas po zastosowaniu nawożenia, a często
także nawadniania uzyskuje się plony pszenicy w przedziale 1 do 2 t/ha. W regionie tym przeciętne plony pszenicy uprawianej wyłącznie na ziarno mieszczą
się w przedziałach 5-7 t/ha. Tak więc w rachunku alternatywnego wykorzystania
pól obsianych pszenicą należy wziąć po uwagę wartość utraconych plonów ziarna
w wysokości 3-5 t/ha. Przyrost masy młodego bydła wypasanego na polach pszenicy wynosi 500-700 gram dziennie. Brak jest jednak ścisłych danych o wysokości
obsady zwierząt, czy też plonie zielonki pszenicy systematycznie odrastającej po
kolejnych wypasach. Stąd też nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiedniego
rachunku korzyści i kosztów. Jednak sam pomysł zapewne innowacyjnej alternatywy jest godny uwagi. Sprawdza się on w Stanie Teksas, być może wkrótce możliwe będzie zastosowanie go w rolnictwie polskim.
Warzywa osłaniane przed erozją ekranami zbożowymi
Godne uwagi rolników, a zwłaszcza ogrodników i producentów warzyw, są
stosowane w środkowym i południowym Teksasie naturalne ekrany do osłony
roślin przed intensywnymi wiatrami niosącymi szkodliwy dla siewek warzyw
i młodych roślin piasek i pył. W późniejszym okresie osłony te chronią rośliny
przed nadmiernym słońcem i jednocześnie tworzą kanały wentylacyjne do szybszego przepływu powietrza. Osłony te (ekrany) tworzone są poprzez pasowy obsiew pól pszenicą lub jęczmieniem. Wysiewane są wąskie 40-60 cm pasy pszenicy, a pozostawione pomiędzy nimi dostosowane do technologii maszynowej
pasy ziemi uprawnej przeznaczone są do siewu lub sadzenia warzyw. Pszenica
po osiągnięciu 40-70 cm (przed lub po wykłoszeniu w zależności od wysiewanego warzywa) poddawana jest desykacji. Pełni więc tylko funkcję ochronną przed
nadmiernym nasłonecznieniem i stanowi ochronę przed intensywnymi wiatrami
nie zużywając w okresie wegetacji warzyw deficytowej wody, a system korzeniowy
roślin wegetujących w pasach uprawnych może rozrastać się także pod warstwą
korzeniową pszenicy. W przygotowane wcześniej pasy uprawnej ziemi przeznaczonej pod warzywa z reguły zakłada się przewody nawadniające, którymi dostarcza się do tego celu wodę wstępnie przefiltrowaną z piasku i części spławialnych. Najczęściej osłony takie stosuje się w Teksasie w uprawie arbuzów, których
siewki we wczesnych stadiach wegetacji są bardzo wrażliwe na uszkodzenie przez
wiatr niosący piasek. Osłony te stosowane są również w uprawach warzyw pod
niską osłoną foliową. Pełnią one wówczas głównie funkcje ekranów przeciwsło-
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necznych, przy czym są one ekologiczne, tanie i po przyoraniu wzbogacają glebę
o materiał organiczny, który w gospodarstwach bezinwentarzowych jest deficytowy i stąd bardzo pożądany. Mając na uwadze powtarzający się w tym stanie wzrost
średniej temperatury, zwłaszcza w miesiącach letnich i pojawiające się tu często
porażenia słoneczne i termiczne roślin, głównie warzyw we wczesnych stadiach
wegetacji, taką formę osłaniania roślin można uznać za atrakcyjną, a być może
nawet innowacyjną. W szczególności może być ona przydatna do zastosowania
na plantacjach warzyw w Polsce południowej i południowo wschodniej z uwagi
na subregionalnie duży udział upraw warzywniczych i większe, niż w innych częściach kraju, zagrożenia związane z okresowymi suszami i upałami oraz porażeniami słonecznymi roślin uprawnych, zwłaszcza warzyw.
Pośrednictwo w obrocie bydłem może dobrze służyć rozwojowi produkcji
zwierzęcej
Trzecim z kolei przykładem, który warto wskazać jako interesujący dla warunków polskich i godny do naśladowania i zastosowania, choć może na mniejszą
skalę, jest brokerska sprzedaż młodego bydła opasowego. Pomimo spotykanych
w Teksasie ferm o bardzo dużej skali produkcji np. liczących 10 - 35 tys. sztuk opasów, to jednak w rolnictwie nadal dominują mniejsze farmy, często prowadzone
jako dodatkowe źródło dochodów i jako forma zagospodarowania posiadanych
kilkudziesięciu akrów ziemi i kultywowania ranczerstwa. Z reguły utrzymują one
po 15-25 sztuk młodego bydła opasowego i to tylko sezonowo. Taki, na warunki amerykańskie, drobnostadny chów bydła opasowego ma wielorakie uwarunkowania. Wynika on z wielopokoleniowej tradycji utrzymywaniu bydła przez
ranczerów, którzy nie prowadzą innej produkcji, zwłaszcza zbóż, kukurydzy, czy
bawełny, gdyż uprawy te wymagają (z reguły) nawodnienia, a więc także zakupu drogich instalacji (i dostępu do wody). Produkcja młodego bydła opasowego
może być prowadzona sezonowo, a więc w okresie wydłużonej (choć zróżnicowanej w różnych subregionach Teksasu) wegetacji, stwarzając szanse na pozyskiwanie taniej zielonki. Z racji niskich, bezpośrednich kosztów paszy, a także niewielkich nakładów pracy (niewiele angażującego domowników nadzoru nad wypasem) może być ona także tania. Jednakże ważnym, a być może najważniejszym
warunkiem wyjściowym prowadzenia produkcji opasów jest łatwość nabycia
cieląt lub młodych opasów do sezonowego wypasu (tuczu), a także ich prostoty
zbytu po korzystnych cenach. Odbywa się to w dużej mierze (choć nie wyłącznie)
poprzez wypracowany w Teksasie przez wiele lat brokerski system handlu bydłem
opasowym. Realizuje to duża farma brokerska zajmująca się głównie pośrednictwem w zakresie kupna i sprzedaży bydła opasowego. Firma ta, będąca własnością osoby fizycznej ma wieloletnią tradycję, gdyż została założona w 1946 roku.
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Wcześniej rodzina właściciela firmy także prowadziła chów bydła realizując jednocześnie skup i sprzedaż mułów. Następnie prowadzili aukcje bydła w różnych
regionach stanu poprzez osiem placów aukcyjnych i jedno centrum dystrybucji.
W 1951 r. właściciel założył brokerskie centrum handlu wyłącznie bydłem opasowym. W ciągu roku skupuje ono i sprzedaje ok. 500 000 sztuk młodego bydła.
Bydło to jest nabywane od ranczerów skąd jest odbierane do rzeźni lub zawożone
do centrum handlowego i z reguły w ciągu tego samego dnia sprzedawane do
odbiorców finalnych tj. ubojni lub do dalszego wychowu. Transakcje, z których
bydło kierowane jest do uboju mają dla brokera, w zdecydowanej przewadze, charakter sprzedaży elektronicznej, a część bydła zwłaszcza przeznaczonego do dalszego chowu sprowadzana jest do zagrody centrali brokera. W zagrodzie tej bydło
w ciągu doby dzielone jest na trzy kategorie, tj. sprzedawane do różnych rzeźni,
pozostające w wychowalni na ok. 45 dni lub kierowane na dłuższy wypas trwający
cały sezon. Celem wychowalni (nazywanej tu także hotelem) jest przeprowadzenie kolekcjonowania rasowego i wagowego zwierząt, aby utworzyć jednolite stada
liczące po kilkadziesiąt sztuk. Zwierzęta skupowane są w wadze od ok. 150 kg
do 370 kg i takie sztuki mogą być przeznaczone na rzeź lub do dalszego chowu,
a więc do ranczerów, którzy mając stosowną bazę paszową zagospodarowują je
poprzez wypas. Zwierzęta te mogą ponownie powrócić do brokera np.: w ofercie elektronicznej i być skierowane do ubojni. Trzecią kategorią przeznaczenia
skupowanych zwierząt jest ich skierowanie do wypasu na całorocznym pastwisku. Broker jest właścicielem (i użytkownikiem) około 15 000 ha pastwisk, które
w grudniu przesiewane są z samolotu rajgrasem i na których jest założone ponad
150 mil ogrodzenia. Na wypasie przebywa średnio 25 tys. sztuk bydła, z którego
niemal codzienne wybierane są sztuki do sprzedaży (głównie do rzeźni), a na pastwiska wchodzą nowe sztuki. Stąd też wypas zwierząt nie wymaga dużej ilości
osób nadzorujących. W firmie, która ma, co podkreśla jej właściciel, wyłącznie
charakter spekulacyjny, dzienne obroty z transakcji kupna –sprzedaży wynoszą
ok. 3 mln $. Nie wszystkie transakcje przynoszą zyski, gdyż zmiany popytu i cen
na rynku żywca są znaczące i bardzo częste, stąd też efektywnych finansowo jest
ok. 70% transakcji. W firmie pracuje około 150 osób, w tym ok. 50 kupców, kowboje dozorujący wypas, pracownicy paszarni, kierowcy, pracownicy administracji
i lekarze weterynarii. Pracownicy ciągle podnoszą kwalifikacje, a handlowcy pilnie śledzą rynki nie tylko w Stanie Teksas, ale także w całych Stanach Zjednoczonych i Meksyku, który penetrowany jest także przez innych handlowców i brokerów. Wiele osób zatrudnionych w firmie to absolwenci uniwersytetów stanowych,
a ważną cechą doboru pracowników jest odpowiedzialność, rozwaga i łagodny
stosunek do zwierząt. Tak więc firma brokerska codziennie kreuje popyt na bydło
mięsne różnych ras o zróżnicowanej masie, przy czym mogą to być oferowane
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przez farmerów nawet pojedyncze sztuki, którymi nie są zainteresowane ubojnie
(z reguły duże). Sztuki te są skupowane i odbierane transportem brokerów. Ranczer, który chce kupić do chowu stado bydła opasowego określonej wagi i rasy ma
łatwość dokonywania takiego wyboru i transakcji (po cenie dnia). Może także po
zakończeniu opasu w dowolnej wadze zaoferować stado zwierząt brokerowi poprzez aukcje (po cenie dnia). Zwierzęta te trafiają do dalszego wychowu na farmę
brokera lub do rzeźni. Hodowca bydła nie poświęca więc wiele czasu na działania
marketingowe. Na dużym rynku jest on bowiem bardzo małym graczem, stąd
więc może być na nim bierny. Może on natomiast szybko nabyć stado zwierząt,
zająć się ich wychowem i sprawnie je sprzedać poprzez aukcje zwierząt.
Ten syntetycznie przedstawiony przykład działań brokerskich wspierający obrót młodym bydłem opasowym, w tym ciągłą ich sprzedaż i skup, mógłby wnieść
wiele pozytywnych zmian w słaby, a nawet uśpiony rynek młodego bydła w Polsce. Przykładowo na setkach, a nawet tysiącach nieracjonalnie zagospodarowanych, a często porzuconych użytkach zielonych Beskidu Niskiego, Bieszczadów
czy także Sudetów powinno być wypasane o wiele więcej zwierząt trawożernych,
zwłaszcza bydła i owiec. Wypas ten mógłby być ograniczony nawet do sezonu
wegetacyjnego, a więc trwać ok. 6 miesięcy. Jednakże wyjściowym warunkiem
podjęcia wypasu zbiorowego zwierząt zorganizowanego na większą skalę jest nowatorskie podejście do gospodarowania ziemią porzuconą lub zekstensyfikowaną
i zorganizowanie pastwisk na dużych areałach ziemi. Drugim warunkiem prowadzenia takiego przedsięwzięcia jest łatwość zakupu zwierząt (np. młodego bydła
opasowego) do wypasu stadnego. Chodzi tu o wyrównane wagowo i wiekowo
stada bydła liczącego po kilkadziesiąt (kilkaset) sztuk, które po wypasie byłyby
kierowane na rzeź. Organizacyjna i ekonomiczna strona tego przedsięwzięcia wymaga jednak odrębnych rozważań i analiz szczególnych.

5. Podsumowanie
Polska jest relatywnie niewielkim krajem wnoszącym w gospodarkę światową ok.
1-2% wartości produktu krajowego brutto i nieco mniej oryginalnego dorobku
naukowego mieszczącego się w obszarze badań i rozwoju. Dotyczy to także rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Stąd też poza prowadzeniem
własnych prac badawczych powinno się w warunkach polskich starać pozyskiwać
nowe, nowatorskie czy innowacyjne rozwiązania stosowane w krajach, w których dana dziedzina nauk, czy poziom rozwoju gospodarki jest wyższy. Służyć
temu powinno zarówno studiowanie literatury naukowej, zwłaszcza w naukach
stosowanych, profesjonalne studia zagraniczne, praktyki studenckie, wyjazdy studyjne, czy też trwałe lub incydentalne kontakty środowisk zawodowych. Te „im-
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portowane”, różnie rozumiane nowości lub innowacje dotyczące nowych, czy
udoskonalonych produktów, technologii, metod marketingowych itd. powinny
być szybko udostępniane dla zainteresowanych, w tym zwłaszcza bezpośrednio
producentom rolnym, ale także grupie doradców rolnych i działaczy społecznogospodarczych rolnictwa oraz jego otoczenia instytucjonalnego.
Przedstawiona w opracowaniu analiza studiów przypadku, w tym produkcji
zielonki ze zbóż z przeznaczeniem na pasze znana jest także w Polsce. Występuje
ona jednak w innej opcji technologicznej tj. zbiór zbóż będących np. we wstępnej
fazie kłoszenia na zielonkę lub kiszonkę. Nie stosuje się jednak w Polsce bezpośredniego wypasu bydła na polach obsianych zbożami, która to technologia jest
znacznie prostsza (i być może tańsza). Znany jest też w Polsce, w uprawie warzyw,
ich siew współrzędny i różne formy uprawy warzyw wielogatunkowych stosowane zwłaszcza w produkcji ekologicznej i hobbystycznej. Jednakże lokowanie
upraw warzyw oddzielanych poprzez pasy dysykowanego zboża wydaje się być
godną uwagi technologią osłaniania upraw przed promieniami słonecznymi. Jest
ona tania, w małym stopniu obciążająca środowisko, oszczędzająca wodę i pozwala na prowadzenie produkcji na większą skalę. Stąd może być stosowana także
w Polsce dla osłony warzyw produkowanych w warunkach upalnego lata.
Problemem zagospodarowania ziemi rolniczej porzucanej lub na zaawansowanym etapie ekstensyfikacji poprzez wypas zwierząt jest dużym wyzwaniem,
zwłaszcza dla terenów górzystych. Jednym z warunków powodzenia zbiorczego,
wielkostadnego i sezonowego wypasu zwierząt trawożernych jest wzbogacanie
i usprawnienie rynku młodego bydła i zwiększenie jego płynności. Służyć temu
może przedstawiony w opracowaniu brokerski obrót młodym bydłem opasowym
stosowany w Teksasie. Zorganizowanie takiego obrotu w formie przedsiębiorstwa
(firmy brokerskiej) w Polsce zapewne przyczyniłoby się do odbudowy wypasu
i wzrostu produkcji zwierzęcej na terenach do tego predysponowanych, dysponujących dużymi zasobami trwałych użytków zielonych i ziemi odłogowanej.
Doprowadziłoby także do zwiększenia aktywności gospodarczej często peryferyjnie położonych subregionów, w tym dochodów ludności rolniczej. Wprowadzenie stad bydła na porzucone rolniczo trwałe użytki zielone przyczyniłoby się
do regionalnej specjalizacji produkcji i wzmocnienia potencjału gospodarczego
subregionów. Mogłoby także służyć wzbogaceniu różnorodności hodowanych ras
bydła poprzez większe otwarcie się na rynki krajów sąsiadujących, członków UE.
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1. Wstęp
Biologiczne starzenie się każdego organizmu jest nieuchronnym procesem obejmującym stopniowo narastające zmiany zarówno w strukturze jak i funkcji komórek, tkanek oraz organów. Zmiany te mogą wynikać z gromadzania się uszkodzeń
w DNA (mutacje, nieodwracalne zmiany, np. typu DSBs), ale też z ograniczenia wydajności procesów autofagii, oksydatywnej fosforylacji (mitochondria) czy funkcji
proteosomu [Seo i in. 2010; Freitas i de Magalhães 2011]. Wyniki badań ostatniej
dekady nad mechanizmami starzenia zwracają uwagę na znaczenie metylacji histonów, procesu wzmagającego albo ograniczajacego transkrypcję genów [McCauley i Dang 2014; Sikora 2014]. Ostatecznie, starzenie się organizmu przejawia się
spadkiem aktywności wielu procesów metabolicznych/ fizjologicznych, co najlepiej
widoczne jest u dużych ssaków i człowieka jako utrata odporności na stresy środowiskowe i choroby, wzrost podatności na stany zapalne, obniżenie masy ciała,
wzrost zachorowalności na nowotwory czy choroby neurodegradacyjne (np. Alzheimera, Parkinsona) [López-Otín i in. 2013; Sudhakaran i in. 2014]. Dogłębne
poznanie przyczyn i molekularnych uwarunkowań starzenia się u organizmów modelowych (w tym owadów) może w przyszłości pozwolić na wypracowanie strategii
opóźniających te procesy i tym samym wydłużających czas życia człowieka [Keller
i Genoud 1997; McCauley i Dang 2014; Sikora 2014; Sudhakaran i in. 2014].
1 Wkład pracy: Jan Boczek – 50%, Małgorzata Kiełkiewicz – 50%.

Starzenie się i długość życia wybranych bezkręgowców i kręgowców

95

Procesy starzenia się zmiennotermicznych bezkręgowców, ze szczególnym
uwzględnieniem owadów, pozostają pod kontrolą wielu egzo- i endogennych
czynników środowiskowych, takich jak np. indywidualne tempo metabolizmu,
reaktywność na stresy, przegęszczenie populacji, ekstremalne temperatury otoczenia [Speakman 2005; Boczek i Błaszak 2006; Lagouge i Larsson 2013]. Celem
tego mini-przeglądu jest zwrócenie uwagi na najciekawsze i najnowsze doniesienia dotyczące przyczyn starzenia się i skracania życia u różnych gatunków zwierząt i człowieka.

2. Dobór bezkręgowców do badań nad starzeniem
Mechanizmy leżace u podstaw starzenia się organizmów - od drożdży do człowieka
wydają się być bardzo podobne. Jednak ostatecznie przebieg procesów starzenia się
i długość życia różnych gatunków różnią się, co wynika z różnic genetycznych, środowiskowych oraz epigenetycznych [Carey 2001]. Do badań nad starzeniem się wybierane są najczęściej organizmy takie jak drożdże piekarskie (Saccharomyces cervisie), nicienie (Caenorhabditis elegans), muszka owocowa (Drosophila melanogaster),
mucha domowa (Mus musculus) i blisko 50 innych gatunków owadów [Münch i in.
2008; Sudhakaran i in. 2014]. Owady stanowią dobry materiał badawczy, bo liczne
gatunki dają się łatwo utrzymywać w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych,
a rozwój kolejnych pokoleń jest zwykle krótki - może trwać od kilku do kilkunastu
dni, co pozwala na badanie milionów osobników w krótkim czasie [Boczek 1992;
Keller i Jemielity 2006]. W przypadku niektórych z organizmów znajomość budowy genomu (np. C. elegans, D. melanogaster) umożliwia badania nad włączaniem
i wyłączaniem pojedynczych genów. Ostatnio dowiedziono, że długość życia dorosłych osobników muszki owocowej pozostaje pod kontrolą hormonu juwenilnego
oraz szlaku sygnałowego insulina/IGF1 [Yamamoto i in. 2013].
Na kuli ziemskiej, owady stanowią ponad 80% fauny. Opisano ponad milion
gatunków owadów, których długość życia ogromnie się różni [Carey 2001]. Np.
jętka żyje od kilku do 24 godzin, a królowa niektórych gatunków termitów nawet
do 35 lat. Królowa mrówek Myrmecia vindex żyje 500 razy dłużej niż samce i co
najmniej 10 razy dłużej niż robotnice, a przecież te kasty są genetycznie identyczne [Keller 1998; Keller i Jemielity 2006]. Z kolei pszczoła miodna, w zależności od
czynników środowiskowych może żyć od kilku tygodni do ponad 2 lat [Münch
i in. 2008]. Po wylęgu, każda pszczoła trudni się porządkami w ulu i wtedy jej
śmiertelność jest mała. Natomiast w dalszym życiu wylatuje dla pożytku i wtedy
jej śmiertelność wielokrotnie wzrasta, do czego przyczyniają się różne zdarzenia
poza gniazdem. Generalnie, owady społeczne żyją zwykle dłużej, gdyż wzajemnie
się chronią i często wspólnie bronią się przed drapieżcami.
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U wielu gatunków owadów, długość życia stadiów rozwojowych, pokoleń,
form uskrzydlonych i bezskrzydłych, form letnich, zimujących, czy diapauzujących różni się bardzo istotnie. Akkawi i Scott [1984] porównywali diapauzujące
i niediapauzujące formy słonecznic i stwierdzili bardzo wyraźne różnice w ich
płodności całkowitej, czasie rozwoju poszczególnych stadiów i masie poczwarek.
Z kolei, uskrzydlone formy mrówek i termitów charakteryzują się silnie wykształconymi mięśniami skrzydeł. Natomiast mięśnie te u form bezskrzydłych są bardzo
słabe, ale za to formy bezskrzydłe składają więcej jaj niż uskrzydlone, chociaż żyją
krócej [Keller 1998]. Podobnie, potomstwo uskrzydlonych form mszyc, w porównaniu do potomstwa form bezskrzydłych, cechuje obniżona płodność a rodzące
się larwy są mniejsze. Natomiast gatunki bezskrzydłych mszyc charakteryzują się
krótkim czasem rozwoju i wysoką płodnością. W obrębie klonów mszyc partenogenetyczych, na wykształcanie form uskrzydlonych może mieć wpływ zarówno
jakość pobieranego pokarmu, zagęszczenie kolonii, temperatura otoczenia jak
i obecność w kolonii entomofagów [Müller i in. 2001].
Informacje dotyczące długości życia każdego gatunku owada i jego żywotności
są szczególnie ważne, jeśli owad jest np. wektorem patogenów. Jeśli owad żyje dłużej, należy oczekiwać, że będzie też dłużej rozprzestrzeniał patogeny. Podobnie,
z praktycznego punktu widzenia, dane dotyczące kondycji szkodliwych owadów
i ich wrogów naturalnych są bardzo istotne [Boczek 1992]. W innych sytuacjach,
np. w przypadku stosowania genetycznych metod zwalczania owadzich szkodników, gdzie stosuje się wypuszczanie sterylnych owadów (Sterile Insect Technique,
SIT) podstawą są masowe hodowle milionów osobników o przewidywalnej kondycji i aktywności, które po sterylizacji wypuszczane są do środowiska rolniczego.
Wiedza o żywotności i długości życia pozwala przewidzieć ich konkurencyjność
w stosunku do samców występujących natywnie na danym terenie i tym samym
wnioskować o skuteczności metody SIT.

3. Wpływ wieku rodziców na biologię i kondycję potomstwa
Analiza wpływu wieku rodziców na biologię rozwoju potomstwa u różnych gatunków owadów pokazuje istnienie zależności zarówno pozytywnej, negatywnej jak i obojętnej. Najwięcej danych dotyczy gatunków Drosophila spp. Według
Krishna i in. [2012] potomstwo starszych ojców, dwóch gatunków muchówek
z rodziny wywilżnowate - Drosophila bipectinata i D. pseudoobscura charakteryzowało się korzystniejszymi cechami (np. dłuższym życiem, wysoką płodnością
i żywotnością jaj), niż potomstwo młodych ojców. Zauważono też, że potomstwo
starszych ojców, zmuszane do rozwoju w skrajnych zagęszczeniach lepiej sobie
radziło, niż potomstwo młodych ojców. Ross i in. [2010] badali wpływ zagęszcze-
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nia populacji wełnowca cytrusowca (Planococcus citri) i wieku samic tego czerwca na stosunek liczebności płci u potomstwa. W przypadku dużego zagęszczenia
w populacji przeważały samce. Według autorów, mniej bakteryjnych endosymbiontów w ciałach starszych samic najprawdopodobniej decydująco wpływało
na determinację płci. McIntyre i Gooding [2000] obserwowali muchę domową
i stwierdzili, że starsze samice zapłodnione przez starsze samce składały mniejsze jaja, o ograniczonej żywotności. Natomiast potomstwo rodziców w różnym
wieku było podobne do potomstwa rodziców młodych. Z jaj składanych przez
starsze samice wylęgały się większe larwy, które wolniej się rozwijały, ale charakteryzowały się większą żywotnością, niż larwy z jaj składnych przez młodsze
samice. Zaobserwowano też, że na kondycję potomstwa biedronki Hippodamia
convergens wpływa wielkość ciała matecznych samic, jej wiek oraz dostępności
pokarmu we wcześniejszych stadiach rozwojowych [Vargas i in. 2013]. Małe samice biedronki z ograniczonym dostępem do pokarmu składały mniej małych jaj,
niż samice duże z pełnym dostępem do pożywienia. Z dużych jaj, larwy biedronki wylęgały się szybciej i rozwijały krócej, niż larwy wylęgające się z jaj małych.
Podobnie, mniej liczne i mniej zdrowe potomstwo wylęgało się z jaj złożonych
przez młode samice muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis), ptaka z rodziny
muchołówkowatych (Muscicapidae), niż z jaj złożonych przez starsze samice tego
gatunku [Hegyi i in. 2006].
Wiek samicy i samca okazał się też ważnym czynnikiem kształtującym dynamikę rozwoju populacji potomstwa bielinka kapustnika (Pieris brassicae), motyla
z rodziny bielinkowate [Ducatez i in. 2012]. Stwierdzono, że długość życia potomstwa bielinka ulegała obniżeniu wraz z wiekiem matek, a żywotność jaj i rozwój larw
ograniczał wiek ojca. W przypadku obojga starych rodziców złotooka Chrysopa lufrilabris procent niepłodnych jaj był najwyższy, a procent osobników potomstwa
osiągających stan dojrzałości najniższy [Hydorn i Whitcomb 1972]. Ponadto, czas
rozwoju dorosłego potomstwa wydłużał się wraz z wiekiem samic składających jaja.
Podobnie, u azjatyckiego strąkowca czteroplamego (Callosobruchus maculatus)
wielkość jaj i ich wylęgalność zależała od wieku samicy [Fox 1993]. Wraz ze wzrostem wieku matki składane przez nią jaja były mniejsze, czas rozwoju pokolenia
wydłużał się, przeżywalność potomstwa w czasie rozwoju od jaja do dorosłego była
mniejsza. Interesujące, że potomstwo starych matek dożywiane drożdżami i cukrem
rozwijało się szybciej, jednak tak wzbogacona dieta nie miała wpływu na wielkość
ciała potomstwa [Mousseau i Fox 1998]. Ostatnie badania Mahyuib i in. [2014] wykazały, że poza wiekiem rodziców, na długość życia strąkowca – C. maculatus negatywnie wpływała temperatura otoczenia, ale samice żyły dłużej, niż samce.
Starsze samice mszyc - Aphis nerii, zasiedlające pączki oleandrów, rodziły potomstwo przez krótszy czas, niż samice młodsze [Zehnder i in. 2007], ale potom-
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ne samice starszych matek szybciej osiągały dojrzałość, niż samice młodych matek. Natomiast mszyce-matki w średnim wieku rodziły najliczniejsze potomstwo.
Badania ryb i innych zwierząt morskich [Marshall i in. 2010] nie wskazują, aby
potomstwo starszych matek było zdrowsze i żyło dłużej, niż potomstwo młodych
matek.
U człowieka, badania nad wpływem wieku rodziców na kondycję i żywotność
potomstwa budzą coraz większe zainteresowanie, ze względu na wyraźne przesunięcie wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko. Na podstawie badań prowadzonych pod koniec ubiegłego wieku [Gawrilov i Gawrilova 1997] stwierdzono silną
odwrotną korelację między wiekiem ojca, a długością życia córek. Cannon [2009]
podaje, że opóźnione ojcostwo, prowadzi do zwiększonej częstotliwości schorzeń
rozwojowych i neuropsychiatrycznych i ma to związek z częstszymi mutacjami
w komórkach spermy, niż w komórkach jajowych. Autorzy potwierdzili też, że
córki starszych ojców żyją średnio o 2 lata krócej, niż córki ojców młodych. Natomiast, Hubbard i in. [2009] przebadał 5112 osób i nie stwierdził zależności między wiekiem rodziców i długością życia oraz dobrostanem potomstwa.

4. Wpływ diety rodziców na biologię i kondycję potomstwa
Wymagania pokarmowe różnych organizmów są różne. Zazwyczaj w przypadku
dostępu do zróżnicowanego pożywienia, bezkręgowce, w tym owady potrafią wybierać taką dietę, która jest dla nich najbardziej zbilansowana pod względem zawartości składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju. W wielu pracach pokazano, że zmiany w diecie rodziców wpływają na aktywność, kondycję i długość
życia potomstwa [Sudhakaran i in. 2014]. Zauważono też, że z populacji muszki
owocowej żyjącej w warunkach głodowych i braku wody można wyselekcjonować osobniki żyjące bardzo długo, co sugeruje, że pewne niedobory pokarmowe
mogą przedłużać czas życia tych muchówek [Rose i in. 1992]. Co więcej, potomne
osobniki muszki owocowej karmione zubożoną dietą (znacznie mniej drożdży)
były większe od potomnych osobników karmionych dietą zbliżoną do optymalnej
[Valtonen i in. 2012]. Ponadto, jeśli jedno z rodziców muszki owocowej karmione
było gorszym pokarmem, to rozwój pokolenia potomnego skracał się. Natomiast
rozwój pokolenia potomnego znacząco wydłużał się, gdy obydwoje rodzice karmieni byli gorszym pokarmem. Podobnych obserwacji dokonali też Maung i Read
[2007], którzy stwierdzili, że potomstwo komarów, których matki karmiono ubogą
dietą składały większe złoża jaj, niż matki żywione dietą optymalną.
Dalsze przykłady wyraźnie wskazują, że manipulowanie składem diety zmienia kondycję i aktywność owada. Dokarmianie larw jedwabnika (Bombyx mori)
anty-oksydantami (kwasem askorbinowym i tyrozyną) skutkowało obniżeniem
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poziomu wolnych rodników i wpływało na procesy starzenia larw [Sudhakaran
i in. 2014]. Jeśli karaczanom podawano pokarm wzbogacony w składniki takie
jak oktopamina i synefryna (tzw. aktywatory spalania tłuszczu), to obserwowano zwiększoną konsumpcję [Cohen i in. 2002]. Natomiast, dodanie do pokarmu
fentolaminy dramatycznie ograniczało żerowanie karaczanów. Muchówki owocanki południówki (Ceratitis capitata) utrzymywane na diecie bezbiałkowej żyły
znacząco dłużej, niż muchówki karmione dietą bogatą w białko [Carey i in. 1998].
Wzbogacenie diety w białko doprowadzało do wzmożenia aktywności owadów
i inicjowało składanie jaj przez samice, ale równocześnie istotnie wzrastała ich
śmiertelność.
U owadów społecznych, samica mrówki czy termita opiekująca się larwami
potrafi odbierać informację o stanie odżywienia larw poprzez umiejętne rozróżnianie składu lotnych węglowodorów emitowanych z ich kutykuli [Mas i in.
2009]. Simpson i Raubenheimer [2006] badając owady i szczury stwierdzili, że
nie ilość kalorii dostarczonych wraz z pokarmem, ale równowaga między energią
pozyskiwaną z białka i energią pozyskiwaną z innych związków reguluje tempo
metabolizmu tych organizmów, wpływając na przyrost masy ciała i długość życia. Najnowsze badania brytyjskie nad wpływem otyłości rodziców na zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe dzieci wykazały, że nadwaga rodziców
pozytywnie koreluje z masą ciała dzieci i częstotliwością schorzeń sercowo-naczyniowych [Cooper i in. 2013; McCarthy i in. 2015].
Od niedawna wiadomo, że pewne związki zawarte w produktach spożywczych
np. resweratrol (polifenol o charakterze antyutleniacza) występujący w skórce
winogron, morwie, czarnej porzeczce oraz związki występujące np. w kurkumie,
kakao, zielonej herbacie, a także niskokaloryczna dieta oraz warunki umiarkowanego stresu skutecznie aktywują białka enzymatyczne o nazwie sirtuiny (SIRT)
[Siedlecka i Bogusławski 2005; Gertz i in. 2012; Villalba i Alcain 2012; Dudkowska
i Kucharewicz 2014]. Wzrost aktywności niektórych z tych białek (np. SIRT6)
prowadzi do uruchomienia procesów naprawczych w obrębie DNA, wpływa na
stabilność telomerów, zmiany metaboliczne i hormonalne skutkujące hamowaniem procesów starzenia się komórek, tkanek i organów oraz wydłużaniem życia.
Inne sirtuiny, np. SIRT1 hamują apoptozę komórek. Do tej pory opisano wiele
białek enzymatycznych typu SIRT, ale dopiero dogłębne poznanie mechanizmów
ich działania może w przyszłości pozwolić na wykorzystanie sitruin w leczeniu
chorób takich jak Parkinson, Alzheimer, cukrzyca, nadciśnienie, choroby skóry,
otyłość oraz w opóźnianiu procesów starzenia się [Siedlecka i Bogusławski 2005;
Sikora 2014].
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5. Podsumowanie i wnioski
U wielu gatunków zwierząt oraz człowieka, procesy starzenia się polegają na podobnych mechanizmach, chociaż ich przebieg pozostaje pod kontrolą różnych
czynników. Niedołęstwo, szczególnie dobrze widoczne pod koniec życia, upodabnia różne grupy organizmów. Np. ruchy starych zwierząt i starych ludzi stają się
powolne i niechętne, a poszukiwanie czy przygotowywanie pokarmu wzbudza
ograniczone zainteresowanie. Większe zainteresowanie budzi poszukiwanie tzw.
bezpiecznych miejsc czy kryjówek. Poznanie uwarunkowań i mechanizmów procesu starzenia się u różnych grup organizmów poszerza naszą wiedzę o procesie
i stwarza możliwości opracowania metod opóźniających starzenie, eliminujących
najważniejsze jego przyczyny i wydłużających czas życia. Procesy rozrodcze, które wiążą się z wydatkowaniem energii, mają wpływ na komfort i długość życia
większości organizmów, w tym człowieka. Dieta, która sprzyja długowieczności
różni się od tej, która sprzyja rozmnażaniu. Pierwsza z nich bazuje na ograniczaniu kalorii, druga na ich dostarczaniu. Dzisiaj wiemy, że manipulując warunkami
środowiskowymi możemy modyfikować długość życia wielu gatunków zwierząt,
ale jak dotąd dla żadnego z nich, ani dla człowieka nie udało się określić górnej
granicy wieku [Carey 2001].
Wydaje się, że kluczem do poprawy komfortu życia oraz przedłużania jego
czasu trwania jest zachowanie równowagi energetycznej i metabolicznej oraz
podnoszenie odporności na stresy [Salminen i Kaarniranta 2012]. Badania, na
które powołują się w ostatnich przeglądowych pracach liczni autorzy wskazują,
że wzrost aktywności kinazy AMPK (aktywowanej zmianami w poziomie AMP/
ADP) umożliwia przedłużenie życia organizmów zarówno bezkręgowych jak
i ssaków. Pod kontrolą AMPK pozostają procesy autofagii oraz regulacyjne szlaki
sygnałowe zwiększające odporność na stresy [McCauley i Dang 2014]. Niestety,
responsywność AMPK obniża się wraz z wiekiem, co rozprzęga regulację metabolizmu energetycznego, zwiększa poziom stresu oksydacyjnego i ogranicza wydajność autofagii. Powstaje pytanie jak temu zaradzić? Ostatnie wyniki prac zespołu Walker [2014] pokazują, że zwiększenie poziomu AMPK poprzez aktywację genu AMPK w obębie przewodu pokarmowego lub układu nerwowego muszki
owocowej może doprowadzać do spowalniania procesu starzenia i przedłużać jej
czas życia nawet o 30%. Co więcej, zauważono, że lokalna aktywacja genu AMPK
w obrębie układu nerwowego skutkuje spowolnieniem procesu starzenia komórek w innych organach. Ostatnio, wykazano udział innego genu – parkin w spowalnianiu procesu starzenia muszki owocowej [Rana et al. 2013].
Wyniki badań nad procesami starzenia u bezkręgowców dają więc nadzieję
na spowolnienie w przyszłości tych procesów u człowieka. Wiedza dotychczaso-
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wa o przyczynach śmiertelności i czynnikach wpływających na komfort i długość
życia owadów pozwala na stwierdzenie, że: (1) zwykle samice żyją dłużej i dominują w potomstwie, choć nie u wszystkich gatunków; (2) owady społeczne (np.
pszczoły mrówki, termity), podobnie jak ludzie, żyją dłużej, niż organizmy żyjące
pojedynczo; (3) wydłużaniu życia sprzyja poczucie bezpieczeństwa, życie w monogamii, opieka nad potomstwem, wspólna obrona przed wrogami i optymalna
dieta. Aktywatory sirtuin występujące w większych ilościach w niektórych produktach roślinnych mogą wpływać na ograniczanie procesów starzenia, a w przyszłości mogą być pomocne w leczeniu groźnych chorób człowieka.
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„Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 20142015 (wyniki rachunku symulacyjnego)”. Praca zbiorowa pod redakcją mgr inż.
Marcina Żekało. Wydawca: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Warszawa 2016, s. 89.
Na dochody pochodzące z poszczególnych działalności produkcji rolnej wpływa wiele czynników. Mogą być one bezpośrednio powiązane z działaniami producentów rolnych (np. w przypadku produkcji roślinnej: poziom i rodzaj nawożenia,
sposób ochrony roślin czy jakość materiału siewnego, a w przypadku produkcji
zwierzęcej: sposób żywienia, dobór ras i typów zwierząt, a także w obu przypadkach skala prowadzonej działalności), czy niezależne od działań rolnika (np. warunki pogodowe lub warunkujący poziom dochodów rynek.
Publikacja, która powstała w oparciu o System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY, pod nadzorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, przedstawia symulacje dotyczące wartości produkcji, ponoszonych kosztów i możliwych dochodów z wybranego
rodzaju produkcji roślinnej i zwierzęcej w latach 2014-2015, na bazie zgromadzonych w latach poprzednich danych rzeczywistych.
Pozycja przydatna dla specjalistów z zakresu ekonomiki rolnictwa, może być
także wykorzystana przez doradców rolniczych i rolników w planowaniu kierunków rozwoju gospodarstwa.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach 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,
dokumenty 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.

