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Szczepan Zalewski
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie

Szanowni Państwo,
Jest mi bardzo miło gościć Państwa na dwunastej już edycji konferencji
pn. „Dni Przedsiębiorcy Rolnego”. W okresie blisko 12 lat przynależności Polski do
Unii Europejskiej, w rolnictwie i jego otoczeniu nastąpiły duże zmiany.
Europejscy rolnicy odgrywają strategiczną rolę, jaką jest zaopatrzenie 500 milionów unijnych konsumentów w żywność oraz zabezpieczenie i stabilizacja światowych
dostaw żywności. Równocześnie muszą się zmierzyć z takimi wyzwaniami, jak zmiany klimatu, kurczące się nieustannie zasoby naturalne, konieczność utrzymania
zróżnicowanych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz ochrona środowiska.
Rolnicy muszą sprostać tym wymaganiom, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w swoich gospodarstwach oraz włączyć się w aktywne oddziaływanie na produkcję żywności, bez względu na to, czy dotyczą one nowej technologii, praktyk, usług,
produktów lub procedur, czy też zakresu ich stosowania.
Doświadczenia minionego roku wskazują, że polscy rolnicy potrafią radzić sobie
nawet w bardzo niekorzystnych warunkach. Jest to możliwe, dzięki wprowadzaniu
nowoczesnych rozwiązań i technologii. Stąd też hasłem przewodnim konferencji jest
innowacyjność i konkurencyjność.
Najprostszy sposób bycia konkurencyjnym poprzez obniżanie ceny produktu
przy zachowaniu akceptowalnego poziomu jakości jest niemożliwy do realizacji
w dłuższej perspektywie czasu. Obniżka cen produktów rolnych nie może się wiązać
z długotrwałym spadkiem dochodów niezbędnych dla rozwoju gospodarstw. Potrzebne są innowacyjne rozwiązania w produkcji i sprzedaży produktów, które obniżą
koszty produkcji, zwiększą wartość oferowanych produktów i w efekcie więcej,
a przynajmniej nie mniej środków trafi do gospodarstwa.
Kwestia tych kosztów jest bardzo istotna – ponieważ producent rolny ma bardzo
ograniczony wpływ na uzyskiwaną cenę. Może za to poprzez innowacyjne rozwiązania wpływać na obniżenie kosztów. Umożliwia to między innymi inwestowanie
w nowe rozwiązania w technologiach produkcji rolniczej.
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Doświadczenie płynące z poprzednich konferencji pozwala stwierdzić, iż ta forma
spotkania jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy rolnikami z różnych rejonów Polski i Niemiec.
W trakcie tegorocznej konferencji dyskutowane będą różne możliwości poprawy
efektywności gospodarowania, w tym także zaprezentowane zostaną innowacyjne,
zwiększające efektywność nakładów, rozwiązania w gospodarstwach rolnych oraz
omówione możliwości wspierania nowych rozwiązań w ramach PROW 2014-2020.
Wystąpienia wykładowców/ekspertów zostały przygotowane z myślą, o promo–
waniu innowacyjnych rozwiązań, które będą fundamentem do podejmowania dobrych decyzji.
Mamy nadzieję, że równie inspirujące będą wystąpienia rolników, którzy będą
prezentowali swoje gospodarstwa oraz podejmowane w nich decyzje i przed–
sięwzięcia, przyczyniające się do promowania innowacyjnych rozwiązań i wzrostu
konkurencyjności.
Wszystkim uczestnikom konferencji życzę owocnych i satysfakcjonujących dyskusji, inspirujących do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we własnych gospodarstwach, skutkujących polepszeniem konkurencyjności ich produktów.

Szczepan Zalewski

„XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego” – Innowacje w rolnictwie …

7

Phillip Schulze Esking
Wiceprezes DLG e.V.

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na Dniach Przedsiębiorcy Rolnego w 2016 roku odbywających się
ponownie w Poznaniu.
Już po raz dwunasty spotykamy się w gronie przedsiębiorczych rolników. Ta dobra tradycja jednoczy tych, którzy w globalnym handlu produktami rolnymi szukają sposobów na zapewnienie dalszego istnienia swoich gospodarstw rolnych. Stworzyliśmy wspólną platformę,
która gromadzi nas w celu wymiany doświadczeń. Platforma powstała w ścisłej współpracy
z naszymi polskimi partnerami, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz regionalnymi ośrodkami doradztwa w Poznaniu, Warszawie i Minikowie.!
„Najlepsze pomysły dla swojego gospodarstwa przedsiębiorca znajduje podczas dialogu
z innymi przedsiębiorcami“ - stwierdził już twórca Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego
[DLG] Max Eyth i jest to aktualne do naszych czasów. Właśnie na przykładzie tej imprezy
widać najlepiej, że taka forma wymiany myśli wydaje najlepsze owoce przez dłuższy czas.
W najbliższych latach będziemy musieli jako rolnicy funkcjonować na coraz większej liczbie rynków bez limitów produkcyjnych i przy minimalnej ochronie zewnętrznej. Czego będziemy wtedy potrzebować? Oprócz dobrego wyposażenia technicznego rzeczą bezwzględnie konieczną będzie stosowanie innowacji naukowo-technicznych, które są przedmiotem
naszego tegorocznego spotkania.
Niezależnie od tego zawsze w cenie są umiejętności menedżerskie kierownika gospodarstwa, aby potrafił podejmować decyzje co do kierunków i wielkości produkcji oraz technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt.
Aby odnosić sukcesy na rynkach globalnych trzeba nie tylko zwracać uwagę na koszty,
lecz ciągle zadawać sobie pytanie o to, na które produkty w krótko- średnioterminowej perspektywie czasowej będzie istniał popyt na rynku.
Zasoby naturalne - siła robocza, ziemia, maszyny - są fundamentem naszej produkcji.
Często jednak są one ograniczone i dlatego wymagają naukowo uzasadnionego stosowania
oraz oszczędnego korzystania z nich.
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Oznacza to, że w krótkiej perspektywie czasowej nie możemy postrzegać naszych technologii produkcyjnych tylko z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej. Ciągle musimy
stawiać sobie na nowo pytanie o ich długofalowe i zrównoważone skutki dla środowiska naturalnego i społeczeństwa.
Otaczające nas społeczeństwo nie zawsze wie, w jaki sposób wytwarzamy nasze produkty. Ludność pozarolnicza przypatruje się naszym działaniom pod innym kątem i ocenia je
częstokroć zupełnie inaczej, niż my rolnicy. Musimy sprostać tym wyzwaniom, gdyż bez
uwzględnienia wymagań, jakie społeczeństwo stawia przed rolnictwem, nie będzie możliwy
długotrwały i pomyślny rozwój naszych gospodarstw. Dlatego dokonując ekonomicznie uzasadnionych zmian w technice i technologiach musimy harmonijnie wpasować się w środowisko społeczne. Potwierdzają to także moje własne doświadczenia.
Chciałbym zachęcić państwa do włączenia się w otwarty dialog ze swoimi kolegami po
fachu, aby zdobytą w ten sposób wiedzę połączyć z własnymi umiejętnościami oraz predyspozycjami i tym samym stworzyć solidny fundament pod rozwój swojego gospodarstwa.
Zgodnie z mottem „Z praktyki – dla praktyki!“ zainteresowani i doświadczeni rolnicy spotykają się już po raz dwunasty w swoim gronie oraz z doradcami i innymi zainteresowanymi
grupami społecznymi. Tutaj wypracowywane są rozwiązania, dzięki którym dobrze pokierujecie Państwo rozwojem swoich gospodarstw i tym samym zapewnicie sobie przyszłość.
Życzę Państwu wielu owocnych rozmów i dyskusji podczas Dni Przedsiębiorcy Rolnego.
Zabierzcie Państwo ze sobą wiele impulsów i pomysłów na rozwój Waszych gospodarstw.

Phillip Schulze Esking
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Droga rolnictwa polskiego do tworzenia
konkurencyjnych przedsiębiorstw rolnych
Prof. dr inż. Alfons Janinhoff

1. Wstęp
Polska mająca prawie 40 milionów mieszkańców i zajmująca powierzchnię 31,3 mln hektarów jest drugim po Francji partnerem handlowym Niemiec. W 2014 roku Niemcy importowały z Polski towary o wartości 40 mld euro, a eksportowały do Polski za 48 mld euro. Około
1,5 miliona polskich pracowników pracuje - głównie sezonowo - w rolnictwie niemieckim,
przede wszystkim przy uprawie owoców i warzyw, a także w rzemiośle.
Równie silne powiązania istnieją w handlu rolnym. W 2014 r. Niemcy sprowadziły z Polski
produkty rolne i żywnościowe za 4,8 mld euro, natomiast dostarczyły do Polski produkty rolne i żywnościowe za 3,1 mld euro. W 2015 r. powiązania te stały się jeszcze silniejsze wskutek embarga rosyjskiego i umożliwiły Polsce zrekompensowanie strat spowodowanych ograniczeniem eksportu do Rosji. W 2014 r. polski eksport do Niemiec wzrósł o 9,5 %, a polski
import z Niemiec o + 6,9 % i ta tendencja utrzymywała się w 2015 r.

2. Opis gospodarki Polski
Na podstawie liczby mieszkańców wynoszącej 38,5 mln (za lata 2012-14) i wielkości powierzchni wynoszącej 312,68 tys. km2 można obliczyć gęstość zaludnienia wynoszącą 123
mieszkańców na 1 kilometr kwadratowy. Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca wynosi prawie 10 000 euro rocznie, co odpowiada 1/3 poziomu uzyskanego w Republice Federalnej Niemiec. Wzrost gospodarczy wynosił w latach 2004 do 2011 średnio 4-6 % rocznie,
w roku 2008 był niższy - 1,7 % (pomimo embarga rosyjskiego), a obecnie kształtuje się na
poziomie 3,4 % (rok 2014). W bilansie płatniczym gospodarka Polski odnotowała deficyt na
kwotę 39 mld euro, natomiast dług publiczny kształtuje się na poziomie 55,6 % Produktu Krajowego Brutto.
Udział rolnictwa w tworzeniu PKB wynosi 3,5 %, natomiast zatrudnienie kształtuje się na poziomie 12,5 % osób aktywnych zawodowo i w stosunku do roku 1988 zmniejszyło się o 50%.
Godny uwagi jest wysoki udział osób aktywnych zawodowo w sektorze usług, wytwarzającym 64,9 % PKB w którym zatrudnionych jest 57,4 % pracujących w gospodarce narodowej. Pokazuje to, że wysoka jakość zasobów pracy w powiązaniu z niskim poziomem płac
i niewielkimi pozapłacowymi kosztami pracy tworzą wartość dodaną.
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W bilansie handlowym widać, że atutem kraju jest eksport pojazdów mechanicznych
i części do nich (Volkswagen i FIAT) oraz artykułów spożywczych. Polska ma dodatni bilans
w handlu produktami rolnymi i artykułami spożywczymi: zboża. rzepak, wieprzowina, mięso
drobiowe, owoce itd. Duże uzależnienie od importu ropy naftowej (węgiel traci na znaczeniu)
wyrobów chemicznych, produktów zaawansowanych technologicznie i sprzętu komputerowego znacznie obciąża bilans handlowy Polski.

3. Porównanie wybranych danych dotyczących rolnictwa Polski
i państw sąsiednich
3. 1. Porównanie wskaźników makroekonomicznych
Tabela 2 przedstawia porównanie istotnych wskaźników makroekonomicznych Niemiec,
Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wielkość powierzchni Polski wynosi 312,7 tys. km 2 i jest
tylko o 13 % mniejsza od powierzchni Republiki Federalnej Niemiec. Obszar trzech pozostałych krajów razem wziętych stanowi tylko 70,6 % powierzchni Polski. Także 38,5-milionowa
ludność Polski jest o ponad 30 % większa, niż ludność tych trzech państw położonych na
południowy-wschód od Polski. Gęstość zaludnienia w tych czterech państwach jest zbliżona,
natomiast Republika Federalna Niemiec ma dwukrotnie większą gęstość zaludnienia.
W odróżnieniu od Republiki Federalnej Niemiec i Czech (74 %) „tylko“ około 60 % ludności mieszka w miastach. Jedynie na Słowacji ten udział jest jeszcze mniejszy.
Wskaźniki od 5 do 19 wykazują tylko niewielkie różnice.
Spośród krajów wybranych do porównania Polska ma najniższy PKB per capita i wynosi
on 9890 euro na 1 mieszkańca (w roku 2014: 10 720 euro).
Mieszkańcy Republiki Federalnej Niemiec odnotowują najwyższy PKB per capita: 30 900
euro (w roku 2013). Czesi i Słowacy uzyskują około 18 600 euro, a zaraz za nimi plasują się
Węgrzy z kwotą 15 600 euro. Podobnie jak Republika Federalna Niemiec (-0,9 %) wszystkie
kraje zadłużają się jeszcze bardziej i ich zadłużenie stanowi rocznie od -2,5 do -4,3 % PKB.
Tym samym dług publiczny w przeliczeniu na 1 mieszkańca Republiki Federalnej Niemiec
wynosi prawie 80,2 %, Polski 55,6 %, Czech 73,9 %, Słowacji 52,1 % i Węgier 78,5 %.
Stopa bezrobocia wynosi 5,6 procent w Republice Federalnej Niemiec, w Czechach
6,7 %, Polsce 10,1 %, na Węgrzech 10,9 %, 14,1 procent na Słowacji.
Interesująco wygląda wkład krajów członkowskich do budżetu Unii Europejskiej. Poza
Republiką Federalną Niemiec te pozostałe porównywane państwa są beneficjentami netto.
Rocznie wpłacają one od 109 do 156 euro na jednego mieszkańca, natomiast otrzymują
kwotę dwa do trzech razy większą. Polska otrzymuje 345 euro na 1 mieszkańca, i jest beneficjentem netto z budżetu UE w kwocie 236 euro/osobę; przy 38,5 mln mieszkańców transfer
wynosi 9,1 mld euro rocznie. Ta kwota jest zagwarantowana do 2020 roku.
Na końcu podano jeszcze zużycie energii i emisję CO2. Pomimo mniejszego zużycia na
1 mieszkańca obciążenia na 1 euro PKB są w państwach Europy Wschodniej wyższe niż
w Republice Federalnej Niemiec.
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3. 2. Wybrane dane na temat rolnictwa w krajach UE
W tabelach 3, 4, 5a, 5b i 6 przedstawiono wybrane dane dotyczące rolnictwa w 2013 roku
w pięciu krajach UE.
Dotyczą one m.in. powierzchni obszarów użytkowanych rolniczo (UR) wraz z powierzchnią gruntów ornych (GO) i trwałych użytków zielonych (TUZ), liczby gospodarstw i osób aktywnych zawodowo (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych).
W Republice Federalnej Niemiec obszary użytkowane rolniczo zajmują powierzchnię
16,7 mln hektarów, natomiast w Polsce - 14,45 mln ha. Węgry posiadają tylko 1/3 tego co
Polska. Czechy i Słowacja dysponują odpowiednio 3,48 i 1,9 milionów ha użytków rolnych.
Udział użytków zielonych w użytkach rolnych wynosi - z małymi różnicami - od 21 % do 28 %
(Republika Federalna Niemiec).
W Polsce zauważalne jest duże zatrudnienie siły roboczej, zarówno całkowite, które wynosi 17,5, jak i 7,6 osób zdolnych do pracy (niektóre statystyki podają 10,8). Na Węgrzech
jest to 9,0 wzgl. 6,0 na 100 ha. Czechy, Słowacja i Republika Federalna Niemiec mają prawie takie same wskaźniki. Na Słowacji i w Czechach wynika to z dużej liczby gospodarstw
wielkoobszarowych i stosunkowo niewielkiej obsady zwierząt.
3.2.1. Struktura i wielkość gospodarstw (2010 r.)
W Polsce, na Słowacji i na Węgrzech jest bardzo dużo gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 5 hektarów UR (w Polsce gospodarują na powierzchni 13,9 % użytków
rolnych) i służą przede wszystkim samozaopatrzeniu rodziny w żywność.
Inaczej wygląda to w gospodarstwach o powierzchni ponad 100 ha użytków rolnych
i kształtuje się następująco:
 w Polsce 0,6 % wszystkich gospodarstw, 21,6 % powierzchni użytkowanej rolniczo;
 w Czechach 19,2 % wszystkich gospodarstw, 88,6 % powierzchni użytkowanej rolniczo;
 na Słowacji 9,0 % wszystkich gospodarstw, 91,1 % powierzchni użytkowanej rolniczo;
 na Węgrzech 1,3 % wszystkich gospodarstw, 64,7 % powierzchni użytkowanej rolniczo;
 w Republice Federalnej Niemiec 11,2 % wszystkich gospodarstw, 55,1 % powierzchni
użytkowanej rolniczo.
W Czechach, na Słowacji i na Węgrzech władze komunistyczne stworzyły po II wojnie
światowej strukturę wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, która nie zmieniła się także po
„przestawieniu” na gospodarkę rynkową. W Republice Federalnej Niemiec wygląda to podobnie w odniesieniu do wschodniej części kraju, natomiast ciągłe zmiany strukturalne na
zachodzie Niemiec doprowadziły do rozwoju gospodarstw, zapewniającego opłacalność produkcji. Było to możliwe także dzięki dużemu odsetkowi powierzchni dzierżawionych, który
w Polsce jest stosunkowo niewielki.
Porównując dane w Tabeli 4 dotyczące struktury wiekowej rolników można zaobserwować, że w Polsce dużą grupę tworzą rolnicy młodzi (poniżej 35 roku życia). W Republice Federalnej Niemiec najliczniejszą grupę stanowią rolnicy w wieku średnim (wiek 35-55 lat)
i stanowi to 62,2 %.
Rolnicy powyżej 55. roku życia stanowią najmniejszą grupę w Niemczech (5,36 %) z powodu wydzierżawienia gospodarstw i uzyskania świadczenia emerytalneo, natomiast grupę
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najliczniejszą na Słowacji (22,7 %) i na Węgrzech (29,3 %). Tę grupę stanowią przede
wszystkim rolnicy z gospodarstw bardzo małych i małych, które w przyszłości przestaną istnieć.
W latach 2007-2010 odnotowano spadek liczby gospodarstw wynoszący 64,5 % na Słowacji, w Polsce i Republice Czeskiej odpowiednio 37% i 41,9 % oraz w Republice Federalnej
Niemiec o 19,3 % czyli o nieco ponad 6 % rocznie.
W badanym okresie niezrozumiały jest niewielki spadek liczby gospodarstw na Węgrzech
wynoszący tylko 7,9 %.
3.2.2. Struktura i wielkość produkcji rolniczej
W Tabelach 5a i 5b zaprezentowano dane dotyczące upraw rolnych w 2013 roku i porównano udział poszczególnych upraw na gruntach ornych.
Niewielki udział pszenicy w strukturze upraw w Polsce wynoszący 19,9 % należy tłumaczyć niekorzystną jakością gleb. Z drugiej strony zaskakiwać może stosunkowo duży udział
upraw żyta i pszenżyta w Polsce.
Na Słowacji i na Węgrzech bardzo duży jest udział uprawy kukurydzy na ziarno, któremu
sprzyja ciepły klimat; odwrotnie jest w przypadku uprawy rzepaku.
Stosunkowo duży jest udział upraw wieloletnich w Polsce (jabłka) i na Węgrzech (winorośl).
Porównując poziom plonów (Tabela 5b) zauważamy bardzo wyraźną różnicę pomiędzy
Republiką Federalną Niemiec, a pozostałymi krajami. Poziom plonów w Republice Federalnej Niemiec jest o 30 do 50 % wyższy, niż w czterech pozostałych krajach (wyjątek: buraki
cukrowe w Czechach).

4. Produkcja zwierzęca w Polsce i krajach sąsiadujących
4.1 Pogłowie zwierząt gospodarskich w wybranych krajach
W tabeli 6 przedstawiono dane dotyczące pogłowia zwierząt.
W 2013 roku pogłowie bydła w Republice Federalnej Niemiec wyniosło 12 686 tys. sztuk
tj. 1,76 DJP na 1 hektar powierzchni paszowej(= pasza z uprawy polowej + użytki zielone).
W Polsce ten wskaźnik wyniósł 1,37, w Czechach - 0,99, a na Słowacji i Węgrzech odpowiednio 0,59 i 0,61 DJP.
Wysoką wartość odnotowano także w przypadku pogłowia bydła mlecznego, trzody
chlewnej, tuczników i macior w Republice Federalnej Niemiec i w Polsce. Gdy liczbę zwierząt
przeliczy się na DJP (= 500 kg wagi żywej), to pogłowie trzody chlewnej na 1 hektar jest
w Polsce wyższe niż w Republice Federalnej Niemiec.
Polska, z powodu znacznie niższej produktywności (liczba prosiąt od 1 maciory / przyrost
dzienny / wykorzystanie paszy) musi w dużym stopniu importować prosięta, aby zapewnić
sobie samowystarczalność i eksport.
Spożycie wieprzowiny na 1 mieszkańca wynosi w Polsce 38,5 kg, a wołowiny niecałe
8 kg, chociaż w roku 1988 było to jeszcze 16 kg.
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Także pogłowie kur niosek w Polsce, liczące 49 mln sztuk jest na tym samym poziomie
jak w Republice Federalnej Niemiec. Także w tym przypadku należy przypuszczać, że produktywność jest niższa, co jednak nie zagraża znacznemu eksportowi jaj. Ponadto w Polsce
na dużą skalę prowadzony jest tucz kaczek i gęsi, co wyraźnie widać we wskaźniku „drób
w DJP” (wyższy niż w Republice Federalnej Niemiec).
Chów owiec jest w tych krajach - z wyjątkiem Węgier - na bardzo niskim poziomie. Podobnie sytuacja kształtuje się w chowie kóz.
Pogłowie zwierząt ogółem w przeliczeniu na DJP jest bardzo wysokie w Republice Federalnej Niemiec oraz w Polsce i znacznie odbiega od innych krajów .
4.2 Produkcja zwierzęca w wybranych krajach
W tabelach 7a, 8a i 9a zaprezentowano dane dotyczące produkcji zwierzęcej - chów bydła mlecznego, macior i tuczników w Republice Federalnej Niemiec i krajach sąsiadującymi
z nią od wschodu i południowego-wschodu. Niestety opiera się ono na wynikach analizy za
rok 2010 i dlatego nie odzwierciedla stanu obecnego.
W roku 2010 ponad 80 % wszystkich hodowców bydła w Polsce miało w swoim gospodarstwie mniej niż 9 krów. W Polsce do grupy małych producentów można zaliczyć 12,9 %
rolników, w Republice Federalnej Niemiec 1,5 %, na Węgrzech 10 %, w Czechach i na Słowacji poniżej 1 % z powodu dominacji stad dużych.
Jeżeli uwzględnić kryteria ekonomiczne opłacalnego chowu krów mlecznych tzn. minimalną wielkość stada wynoszącą 50 krów, to w Polsce do tej grupy należy tylko 0,8 % stad,
które skupiają 13,4 % pogłowia krów, w Republice Federalnej Niemiec 29,6 % stad skupiających 65,8 % wszystkich krów, na Węgrzech 5,3 % stad 77,4 % pogłowia krów.

5.

Liczba gospodarstw oraz dochodowość działalności rolniczej
w Niemczech i Polsce

Liczba gospodarstw w Niemczech Zachodnich w latach 1970 do 2010 zmniejszyła się
z 1147 tys. (1970 r.) do 275 tys. (2010 r.) Jest to spadek o 872 tys. gospodarstw czyli 76 %.
Corocznie wartość ta kształtowała się na poziomie około 3,5 % tj. 21,8 tys. rocznie lub 60
gospodarstw dziennie i wynika częściowo z faktu, że od kilku lat nie ujmuje się w statystykach gospodarstw mniejszych niż 5 hektarów.
Ze spadkiem liczby gospodarstw nastąpiło także zmniejszenie areału użytków rolnych
o 1510 tys. ha, co oznacza spadek o około 12 % czyli odpowiednio o 38 tys. ha rocznie 104 hektary dziennie.
Analizując dane dotyczące wielkości gospodarstw w Niemczech w latach 2007 - 2010
okazuje się, że spadek dotyczył gospodarstw poniżej 100 ha, zarówno co do liczby, jak
i zajmowanego areału.
Zwiększyła się natomiast liczba gospodarstw powyżej 100 ha i oczywiście zajmowany
przez nie areał.
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Generalnie liczba gospodarstw w Republice Federalnej Niemiec zmniejszyła się w tych
trzech latach o 6,5 %, a zajmowany areał tylko o 0,1 %.
Na podstawie wyników rachunkowości rolniczej z lat 2010 – 2011 można zaobserwować:
 W przypadku „gospodarstw małych“ prowadzących uprawy specjalne, prawie dwukrotnie wyższy zysk przy zwiększeniu powierzchni z 12,0 do 26,3 ha;
 Dla gospodarstw produkcji roślinnej o powierzchni od 30 do 50 ha zysk w kwocie
35 tys. euro, od 50 do 100 ha - 55 tys. euro, a dla gospodarstw powyżej 100 ha –
97 tys. euro zysku (nieznacznie wzrosły także plony z hektara);
 Dla gospodarstw mlecznych liniowy wzrost zysku dla stad od 20 do 115 krów mlecznych w przedziale od 31 tys. euro do 97 tys. euro na 1 gospodarstwo;
 W przypadku gospodarstw prowadzących tucz trzody chlewnej, jak i również przy
chowie macior wzrost zysku wraz z liczbą utrzymywanych zwierząt;
 W produkcji roślinnej, powierzchnia UR wynosi na jednego pracownika (wykorzystującego nowoczesne techniki produkcji) 200 do 300 hektarów, (w czasie żniw wspomagany przez pracowników sezonowych);.
 W produkcji mleka potrzeba 60 do 80 krów na 1 pracownika, aby osiągnąć ten poziom dochodu. Równocześnie jest to zależna od pełnego wykorzystania siły roboczej.
Liczba producentów rolnych w Polsce w latach 2005-2010 zmniejszyła się znacząco
tj. z poziomu 2325,4 tysięcy do 1463,6 tysięcy.
W Polsce najwięcej jest gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną i stanowią one
40 % gospodarstw rolnych ogółem. W 2010 roku przeciętne gospodarstwo rolne w Polsce
miało powierzchnię 9,8 ha. z tego największą powierzchnię miały gospodarstwa produkujące
pasze, i wynosiła one przeciętnie 14,2 ha, a następnie gospodarstwa o produkcji mieszanej
(chów zwierząt i uprawa roślin) o przeciętnej powierzchni 10,1 ha.
Autor niniejszego artykułu stwierdził, że dojdzie do dużych zmian strukturalnych, jeżeli
spadek liczby gospodarstw będzie odbywał się w takim tempie jak w pięciu poprzednich latach.
Na podstawie analizy danych „Rocznika statystycznego gospodarki żywnościowej, wynika, że Polska z powodu niewielkiej powierzchni gospodarstw ma najmniejszy zysk i nakład
pracy na 1 pracownika. (Wyjątek: gospodarstwa hodowlane w Holandii z powodu niskich
przychodów w analizowanym roku).
Jeżeli jednak porównamy ten wskaźnik z PKB kraju, to okaże się, że w Polsce rolnicy
osiągają relatywnie wyższy dochód, niż w innych porównywanych krajach przy czym dochód
polskiego rolnika jest przeważnie wyższy, niż dochód osoby pracującej poza rolnictwem.“
Od 2006 roku Polska odnotowuje dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. O ile w roku 2012 około 1,8 % wszystkich gospodarstw w Polsce zostało zaklasyfikowanych jako ekologiczne, to do roku 2016 będą one stanowić około 2,7 % wszystkich gospodarstw.
Areał użytkowany przez te gospodarstwa zwiększy się prawdopodobnie z 4,6 % (rok
2012) do 7,4 % w roku 2016. Wynika to m.in. z niskiego poziomu płac w Polsce sprzyjającego pracochłonnej produkcji, wzrastającego eksportu do Niemiec oraz relatywnie wysokiego
wsparcia finansowego dla małych gospodarstw.
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6. Prognozy rozwoju rolnictwa polskiego w przyszłości
6.1 Rozwój gospodarstw
Na podstawie analizy danych dotyczących gospodarstw w Polsce i krajach sąsiadujących
opracowano model rozwoju dla polskiego rolnictwa. Wyróżniono w nim dwa typy gospodarstw: gospodarstwo rodzinne, w którym pracuje przeciętnie 1,3 do 1,8 pracownika oraz
„gospodarstwo-przedsiębiorstwo rolne” zatrudniające 3 do 5 pracowników.
Tym dwóm typom gospodarstw przypisano 80 % produkcji, ponieważ w przyszłości
prawdopodobnie 20 % produkcji będzie pochodziło z gospodarstw ekologicznych i gospodarstw stanowiących dodatkowe źródło dochodu.
Do tych typów gospodarstw przyporządkowano odpowiednio grunty orne i użytki zielone.
I tak na powierzchni 2 mln ha użytków zielonych mogłoby istnieć 40 tys. gospodarstw rodzinnych mających 40 do 60 krów lub 12 tys. „przedsiębiorstw rolnych” z 3 do 5 pracownikami, które wytwarzałyby podobną wielkość produkcji.
W przypadku produkcji zwierzęcej, w oparciu o informacje nt. pogłowia zwierząt inwentarskich określono zapotrzebowanie na powierzchnię użytków rolnych (powierzchnia paszowa, oraz uwzględniająca produkcję nawozów naturalnych).
Pozostałe użytki rolne mogłyby zostać zagospodarowane przez 30 tys. gospodarstw rodzinnych lub przez 10 do 12 tys. „przedsiębiorstw rolnych” specjalizujących się w produkcji
roślinnej.
Wnioski:
W okresie 10 - 20 lat gospodarstwa rodzinne - 150 tys. gospodarstw (1/10 stanu dotychczasowego) lub 46 tys. „przedsiębiorstw rolnych” byłyby w stanie zapewnić samowystarczalność żywnościową Polski przy eksporcie na poziomie 30 do 50% produkcji.
Liczba osób pracujących w rolnictwie w Polsce – bez uwzględniania gospodarstw ekologicznych wyniosłaby 230 tys. osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Gdyby w rachunku uwzględnić tylko „przedsiębiorstwa rolne“, to 46 tys. tych gospodarstw
z około 180 tys. pracowników pełnozatrudnionych zapewniłoby taką samą wielkość produkcji.
Zmiany strukturalne dokonujące się od lat 70. XX w. w Niemczach Zachodnich będą
przebiegały w podobny sposób w Polsce, w okresie 20 do 30 lat
6.2 Zmiana wielkości gospodarstw i wielkości pogłowia zwierząt
Na podstawie statystyki dotyczącej wielkości gospodarstw w Polsce z lat 2003, 2005
i 2010 (częściowo; jeżeli istnieją, to także z roku 2013) dokonano obliczeń, jak w bliskiej
przyszłości będą dokonywać zmiany się wielkości gospodarstw.
Obliczone zostały zmiany w latach od 2003 do 2005 oraz w latach od 2005 do 2010 dla poszczególnych grup gospodarstw oraz ich zmiana całkowita od roku 2003 do roku 2010 i tym samym roczna stopa zmian. W oparciu o te stopy zmian dokonano prognozy dla roku 2020.
Oczywiście spadek całkowity we wszystkich klasach wielkości gospodarstw oraz bardzo
niewielkie zmniejszenie powierzchni całkowitej użytków rolnych muszą się bilansować.
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6.2.1 Prognozy dla grup wielkości gospodarstw rolnych w Polsce
Wskutek likwidacji gospodarstw bardzo małych i małych liczba gospodarstw rolnych będzie zmniejszać się w tempie 4 do 5 % rocznie. Za 5 lat do roku 2015 o około 22 % w porównaniu z rokiem 2010, a za 10 lat (2020 r.) o ok. 40 % w porównaniu z rokiem 2010. (obliczono procentem składanym).
Tym samym z 1,5 mln gospodarstw istniejących jeszcze w roku 2010 pozostałoby tylko
1,2 mln w 2015 r. i maksymalnie 900 tys. w roku 2020.
Bardzo wyraźnie spadnie udział gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha (produkcja na
potrzeby własne / rolnictwo jako dodatkowe źródło dochodu), których udział wynosił w latach
2010-2013 około 50 %. Prognoza przewiduje dla tej grupy już tylko maksymalnie udział 24 %
w mocno zmniejszonej liczbie wszystkich gospodarstw. W liczbach bezwzględnych oznacza
to spadek w latach od 2010 do 2020 z ponad 800 tys. do około 200 tys. gospodarstw. Tak
samo duży spadek będzie dotyczył również gospodarstw małych o powierzchni od 5 ha do
10 ha i średnich o powierzchni od 10 do 20 ha. Wraz ze spadkiem liczby gospodarstw
zmniejszy się także powierzchnia użytków rolnych w danej grupie.
W przypadku:
 gospodarstw o powierzchni od 20 do 30 ha nastąpi krótkoterminowy wzrost ich
liczby, ale w średnim horyzoncie czasowym ulegnie zmniejszeniu.
 gospodarstw o wielkości od 30 do 50 ha nastąpi wzrost ich liczby w średnim horyzoncie czasowym, ale w długim okresie czasu ponownie się zmniejszy.
 gospodarstw o wielkości od 50 do 100 ha i powyżej 100 ha notowany będzie
wzrost liczby podmiotów i użytkowanego przez nie areału.
Prowadzona polityka rolna w tym m.in.: zwolnienia w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne, emerytalne czy podatku dochodowego oraz stosunkowo wysokie bezrobocie
mogą ten proces wydłużyć.
Tym niemniej, za 10 lat podwojeniu ulegnie liczba gospodarstw o powierzchni od 50 do
100 ha, a także zagospodarowany przez nie areał. Doprowadzi to do sytuacji, w której rentowne gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha będą stanowić wprawdzie tylko około 5 %
wszystkich gospodarstw (z powodu dużej jeszcze liczby gospodarstw bardzo małych i małych), ale użytkowany przez nie areał obejmie 50 % użytków rolnych.
Wskutek utrzymującego się w dalszym ciągu stosunkowo dużego udziału liczby gospodarstw małych, w całkowitej liczbie gospodarstw powierzchnia przeciętna gospodarstwa rolnego zwiększy się z obecnych około 10 ha do ok. 24 ha za 10 lat.
6.2.2 Prognozy rozwoju wielkości pogłowia w gospodarstwach mlecznych
Według tych samych zasad obliczeń - punkt 6.2 - sporządzono prognozę wielkości pogłowia w gospodarstwach mlecznych w Polsce.
Widocznym rezultatem zmian w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą będzie dynamiczny spadek liczby gospodarstw małych i tak w przypadku gospodarstw:

o wielkości stada 20 krów spadek wyniesie 5-10 % rocznie, czyli z 320 tys. gospodarstw zewidencjonowanych w roku 2013 pozostanie już tylko niecałe 200 tys.
w roku 2020;
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o pogłowiu 50 krów i więcej, które w 2013 r. stanowią 12,1 % wszystkich gospodarstw mlecznych i posiadają 24,2 % wszystkich krów, w roku 2020 zwiększą one
swój udział do ponad 20 % wszystkich gospodarstw mlecznych i 40 % pogłowia
krów, a w długim horyzoncie czasowym ponad 70 % pogłowia krów.
Ponadto trzeba zaznaczyć, że te gospodarstwa z powodu wyższej wydajności mlecznej
krów będą także wytwarzać proporcjonalnie więcej mleka.


6.2.3 Prognozy wzrostu pogłowia macior w gospodarstwie
Według tych samych zasad obliczeń - punkt 6.2 - sporządzono prognozę wielkości pogłowia macior w gospodarstwach polskich.
Z analizy danych dotyczących produkcji trzody chlewnej wynika, że zaprzestanie pracochłonnego chowu macior nastąpi w małych stadach o wiele szybciej, niż w przypadku gospodarstw o małej powierzchni. Liczba stad liczących poniżej 20 macior będzie spadać
w tempie 5-10 % rocznie, czyli z 200 tys. gospodarstw zewidencjonowanych w roku 2013
pozostanie już tylko niecałe 100 tys. w roku 2020. Gospodarstwa o pogłowiu 100 macior
i więcej, których w 2013 r. było 1100 (0,5 % wszystkich gospodarstw) utrzymują 445 tys. macior tj. 32,4 % wszystkich macior. Liczba gospodarstw w tej klasie wzrośnie jeszcze do 1800
i w roku 2020 będą one utrzymywać około 700 tys. macior (= 50,7 %).
W długim horyzoncie czasowym będą one utrzymywać na powierzchni 200 do 300 hektarów ponad 70 % wszystkich macior.
Ponadto trzeba zaznaczyć, że te gospodarstwa z powodu większej liczby prosiąt od
1 maciory będą także produkować proporcjonalnie więcej prosiąt.
6.2.4 Prognozy wzrostu pogłowia tuczników w gospodarstwie
Według tych samych zasad obliczeń - punkt 6.2 - sporządzono prognozę wielkości pogłowia tuczników w gospodarstwach rolnych.
Na podstawie analizy danych dotyczących odchowu tuczników założono, że zaprzestanie
tuczu trzody chlewnej w małych stadach nastąpi z opóźnieniem w stosunku do gospodarstw
chowu bydła mlecznego i macior, gdyż nakład pracy jest niewielki, a tucz trzody chlewnej jest
łatwo podjąć w gospodarstwach będących dodatkowym źródłem dochodu. Liczba stad liczących poniżej 100 tuczników będzie spadać w tempie 3-7 % rocznie czyli z 264 tys. gospodarstw zewidencjonowanych w roku 2013 pozostanie już tylko niecałe 180 tys. w roku 2020.
Liczba gospodarstw posiadających 200 do 400 stanowisk tuczu będzie jeszcze wzrastać
w średnim horyzoncie czasowym. Jednak w długim okresie czasu zdolność konkurencyjną
będą mieć gospodarstwa posiadające ponad 400 stanowisk. Producenci mający 200 stanowisk i więcej, których w roku 2013 było 11 900 (4,5 % wszystkich gospodarstw),utrzymują
dzisiaj już 5,05 mln tuczników =53,6 % wszystkich tuczników. Liczba gospodarstw w tej klasie wzrośnie jeszcze do 17 000 i w roku 2020 będą one utrzymywać około 7,0 mln tuczników
(= 70,7 %).
W długim horyzoncie czasowym gospodarstwa tej grupy będą utrzymywać ponad 90 %
wszystkich tuczników, z tego ponad 70 % będzie w gospodarstwach mających ponad 400
stanowisk tuczu.
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Trzeba zaznaczyć, że gospodarstwa te z powodu większych przyrostów dziennych będą
także produkować proporcjonalnie więcej tuczników w ciągu roku.

7. Podsumowanie











Od 1990 roku gospodarka narodowa Polski dynamicznie się rozwija.
Te zmiany strukturalne zostały wzmocnione przystąpieniem do UE.
W Polsce dojdzie do zmian strukturalnych w rolnictwie.
W porównaniu z państwami sąsiednimi rolnictwo polskie - pomimo przewagi gleb
słabszych - ma duży potencjał konkurencyjny.
Ekonomicznie uzasadniony rozwój gospodarstw wymusza znaczne zmiany strukturalne, co jest równoznaczne z procesem nadrabiania zaległości.
Na niezbędne do tego środki inwestycyjne będą mogły sobie pozwolić tylko gospodarstwa o powierzchni od 50 ha względnie od 30 krów, 50 macior itd.
Trzeba stworzyć warunki do kooperacji i odpowiednie formy gospodarowania grupowego, w celu zmniejszenia kosztów kapitału i pracochłonności.
Gospodarstwa małe i średnie muszą być wspierane przez „mechanizacyjne kółka
rolnicze“ i firmy usługowe.
Jeżeli ze względów politycznych chce się utrzymać i popierać „gospodarstwo rodzinne“,
to trzeba dążyć do gospodarstw o wielkości zapewniającej opłacalność produkcji.
Akceptacja społeczna i wsparcie rolnictwa przez państwo będą maleć także w Polsce.
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Tabela 3a
Podstawowe dane statystyczne o wybranych krajach - wartości z 2010 roku
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Tabela 5a
Podstawowe dane statystyczne o wybranych krajach dane z 2010 roku
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Tabela 5 b
Produkcja roślinna w wybranych krajach w latach 2012-2013
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Tabela 6
Pogłowie zwierząt gospodarskich w wybranych krajach w 2013 roku
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Tabela 7a
Produkcja mleka w wybranych krajach w latach 2010 do 2013
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Tabela 8a
Produkcja trzody chlewnej w wybranych krajach w latach 2010 do 2013
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Tabela 9a
Produkcja trzody chlewnej - tuczników w wybranych krajach w latach 2010 - 2013
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Podstawowe dane statystyczne o wybranych krajach dane w latach 2011-2013
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Możliwości zwiększenia produkcji krajowych
źródeł białka roślinnego
Jerzy Szukała
Agnieszka Faligowska
Katedra Agronomii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce zmniejszyła się gwałtownie po okresie transformacji ustrojowej z prawie 400 tys. ha do około 140 tys. ha w latach 90. ubiegłego
wieku. Mały udział roślin strączkowych w strukturze zasiewów wynoszący około 1,0% utrzymywał się do końca pierwszej dekady XXI wieku. Głównym powodem był import na cele paszowe, najpierw bardzo taniej, a potem systematycznie drożejącej poekstrakcyjnej śruty sojowej. Sytuacja ta wpływała na bardzo małe zainteresowanie uprawą roślin strączkowych,
wynikające głównie z nieopłacalności uprawy. W tym okresie wskutek ograniczenia powierzchni uprawy roślin strączkowych (i nie tylko) udział zbóż w strukturze zasiewów zwiększył się z około 55% do ponad 75%. Rośliny strączkowe ze swoimi wszystkimi dodatnimi
cechami zostały prawie zapomniane. Powszechnie wiadomo, że najtańsze pasze to pasze
własne. Narastająca świadomość, że zapotrzebowanie na białko paszowe pokryte jest
w kraju zaledwie w około 25%, a reszta to import, spowodowało wzrost zainteresowania roślinami strączkowymi, które obok poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i suszonych wywarów
powinny w większym stopniu stanowić „zabezpieczenie białkowe” kraju. Czynnikiem mającym zachęcić rolników do uprawy stały się dopłaty najpierw do uprawy strączkowych, a od
2015 roku do tzw. zazielenienia. Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło
Wieloletni Program (WP) badawczy na lata 2011-2015 pn. ”Ulepszanie krajowych źródeł
białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” mający na celu
dostarczyć i upowszechnić bezpośrednio praktyce rolniczej najnowsze wyniki badań naukowych nad roślinami strączkowymi z zakresu genetyki i hodowli, agrotechniki, żywienia zwierząt oraz organizacji rynku nasion.
Powierzchnia uprawy roślin strączkowych na nasiona i zielonkę od 2011 do 2014 powoli,
ale systematycznie, rosła z 140 do około 250 tys. ha. Kolejny wyraźny wzrost powierzchni
uprawy nastąpił w 2015 - 472 tys. ha, brak jednak do tej pory danych ile z tego przeznaczono
na zbiór nasion. Zwiększa się również systematycznie powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych roślin strączkowych. W latach 2011-2013 wynosiła ona nieco ponad 7 tys.
ha, w 2014 prawie 10 935 ha, a w 2015 roku wzrosła do 19 239 ha. Liczby te wskazują na
wyraźny wzrost powierzchni uprawy, niestety jak dotąd nie ma to odbicia w skupie i rynku
nasion, zwłaszcza dużych partii dla mieszalni pasz.
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Spośród gatunków roślin strączkowych na cele paszowe najbardziej nadają się: bobik,
groch oraz trzy gatunki łubinu – wąskolistny, żółty i biały. Największy potencjał plonowania
ma bobik, ale ma też największe wymagania glebowe i wodne. Drugą rośliną strączkowa pod
względem produkcyjnym w naszych warunkach jest groch. Z trzech gatunków łubinu najwyżej plonuje ciągle niedoceniany łubin biały, a najniżej łubin żółty. Warunki glebowoklimatyczne kraju są zróżnicowane, możliwości produkcyjne też. Na dobrych glebach klasy II
i III w regionie warmińsko-mazurskim i dolnośląskim bobik plonował odpowiednio 5,5 i 3,9
t/ha, groch 5,7 i 3,9 t/ha, a łubin wąskolistny 3,1 i 1,6 t/ha. Natomiast na słabszych glebach
klasy IVa i IVb w regionie kujawsko – pomorskim i wielkopolskim plony były podobne - grochu 3,5 t/ha, łubinu żółtego 2,2 t/ha, łubinu wąskolistnego 2,5 t/ha, a łubinu białego odpowiednio 3,4 i 2,8 t/ha. Na szerszą skalę, niż dotychczas, zasługuje na upowszechnienie łubin
biały.
Rośliny strączkowe to „najtańsza fabryka azotu”. Jaka jest skala jej produkcji należy
przyjrzeć się na przykładzie łubinu żółtego. Łubin żółty pobiera łącznie 245 kg azotu. Z tego
144,5 kg (41%) pochodzi z powietrza. Odpowiada to azotowi w 420 kg saletry amonowej lub
wartości 591 zł. Z 144,5 kg 105 kg azotu (73%) wyniesione jest z pola z nasionami (białko),
reszta 39,4 kg (27%) pozostaje w resztkach pożniwnych (korzenie, łodygi, liście, strączyny)
dla rośliny następczej. Z tej ilości w następnym roku pszenica ozima pobrała 26,5 kg azotu
czyli 67% (26,5 kg azotu znajduje się w 0,78 dt saletry amonowej) o wartości 108 zł.
Czy rośliny strączkowe należy nawozić azotem? Odpowiedź dają wyniki badań z łubinem
żółtym. Z wysianej dawki 30 kg azotu (wartości 123 zł) – 7,7 kg (26%) tego azotu zostało
w nasionach, a 4,9 kg w resztkach pożniwnych. Razem łubin żółty wykorzystał 12,6 kg
(42%). Pozostałe 17,4 kg (58%) wartości 71 zł nie zostało wykorzystane przez łubin żółty, nie
licząc dodatkowych kosztów wysiewu nawozu.
Jednym z zadań badawczych PW dotyczących agrotechniki była ocena trwałego wieloletniego oddziaływania uproszczeń w uprawie roli na plonowanie, jakość nasion i efekty ekonomiczne uprawy grochu i łubinu. Pierwsze w kraju wieloletnie badania z tego zakresu przeprowadzono w Katedrze Agronomii UP w Poznaniu z grochem oraz z łubinem żółtym, na
poletkach gdzie od 1999 roku stosowana jest uprawa uproszczona (bezorkowa) oraz siew
bezpośredni w ściernisko. Uzyskane wyniki upoważniają do przekazania praktyce rolniczej
następujących informacji. Największe plony nasion grochu uzyskano po uproszczonej uprawie roli, natomiast w tradycyjnej uprawie orkowej plony były niższe o 7,5%, a w siewie bezpośrednim o 11%. Nie stwierdzono korzystnego oddziaływania siewu bezpośredniego przerywanego uprawą bezorkową na plonowanie grochu. Plony nasion łubinu żółtego w tradycyjnej uprawie orkowej i uprawie uproszczonej były podobne, natomiast skutkiem siewu bezpośredniego w ściernisko plon był niższy o 7,0%. Eliminując najbardziej energochłonny zabieg
agrotechniczny jakim jest orka, w uprawie uproszczonej grochu oraz łubinu można uzyskać
najlepsze wyniki ekonomiczne, to znaczy największą nadwyżkę bezpośrednią i najniższy
koszt produkcji 1 kg białka. Jest to skutek mniejszego o około 30% (17 l/ha) zużycia paliwa
oraz niższych około 20% nakładów pracy.
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Technologia uprawy nisko, średnio czy wysokonakładowa w uprawie strączkowych?
A więc, czy w uprawie strączkowych ma uzasadnienie wzrost nakładów na przemysłowe
środki produkcji. Badania przeprowadzone równolegle przez UP w Poznaniu i UTP w Bydgoszczy z łubinem i grochem jednoznacznie wykazały, że wzrost nakładów z technologii nisko do wysokonakładowej, gdzie stosowana była pełna ochrona roślin (zwalczająca chwasty,
szkodniki i choroby), wyższe nawożenie NPK oraz nawożenie dolistne prowadzi do wyższych plonów nasion, ale nakładów tych nie pokrywa wartość zebranego plonu nasion wraz
z dopłatami. Dlatego też uzasadnienie w praktyce mają technologie nisko do średnionakładowej. Powinno się w nich uwzględnić trzy podstawowe dla plonowania sprawy – szczepienie nasion nitraginą, zabezpieczenie przed zachwaszczeniem oraz przed groźną chorobą
łubinu - antraknozą.
Uprawiając rzepak ozimy na glebach dobrych bezpośrednio po roślinach strączkowych
(bobik, groch, łubin wąskolistny) możemy oczekiwać beznakładowo wyższych plonów nasion, niż w stanowisku po pszenicy jarej: w regionie warmińsko mazurskim o 6-18% (0,29 0,95 t/ha), w regionie dolnośląskim o 7 - 24% (0,31 – 0,97 t/ha).
Natomiast na glebach lekkich w regionie wielkopolski w stanowisku po roślinach strączkowych (łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, łubinie białym i grochu): rzepak ozimy plonował
wyżej o 7 do 13% (0,47 t/ha), niż po jęczmieniu jarym.
Pszenica ozima uprawiana po pszenicy ozimej w 4. letnim zmianowaniu z 50% udziałem
zbóż (strączkowe, rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenica ozima) dała niższy plon ziarna
o 6 do 15%, niż bezpośrednio po rzepaku.
Plony ziarna pszenżyta ozimego nie nawożone azotem w stanowiskach po strączkowych
były większe o 32 do 46% niż po pszenicy jarej. Optymalna dla plonowania pszenżyta dawka
azotu po roślinach strączkowych wynosiła 60 kg/ha, a po jęczmieniu jarym 180 kg/ha.
Na ocenę wprowadzenia roślin strączkowych do uprawy należy spojrzeć nie tylko z perspektywy jednego roku, w którym uprawiamy roślinę strączkową, ale na wyniki całego zmianowania, jakie stosuje się w gospodarstwie. Przykładem niech będzie trzyletnie zmianowanie
strączkowe – rzepak ozimy – pszenica ozima oraz drugie pszenica jara-rzepak ozimy –
pszenica ozima. W zależności od ogniwa zmianowania w ciągu trzech lat w resztkach pozbiorowych wprowadzono do gleby w przeliczeniu na suchą masę od 13,8 do 18,4 t/ha substancji organicznej, co znacznie przewyższa masę składników organicznych zawartych
w 25 t obornika bydlęcego, która wynosi 6,9 t.
Jak już wspomniano wykorzystanie potencjału biologicznego odmian roślin uprawnych,
w tym również strączkowych, waha się w granicach 45-60%. Założono, że jedną z dróg
większego wykorzystania tego potencjału może być jesienny siew ozimych odmian grochu
i łubinu białego z katalogu wspólnotowego. Badania przeprowadzone w UTP w Bydgoszczy
wykazały, że zastosowane metody agrotechniczne - późnojesienne terminy siewu oraz sposoby siewu zabezpieczające rośliny obu gatunków przed stresowymi warunkami w okresie
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zimowania (siew międzyplon, ściernisko, płytkie redliny, obredlanie) nie dały pozytywnych
rezultatów.
Dotychczas nie dały też pozytywnych wyników metody uszlachetniania (otoczkowania)
nasion jarych odmian grochu i łubinu białego polimerami chroniącymi przed pęcznieniem
nasiona wysiane w okresie przedzimowym lub późnozimowym. Z obu gatunków tylko groch
siewny może być w przyszłości po przetestowaniu innych odmian zagranicznych, rekomendowany do uprawy w naszym kraju.
UWM w Olsztynie prowadził monitoring występowania ważniejszych patogenów grzybowych w różnych warunkach siedliskowych Polski zarówno zasiedlających materiał siewny jak
i zasiedlających nasiona po zbiorze. Wynikiem tego monitorowania jest pozyskanie izolatów
głównych patogenów roślin strączkowych Fusarium spp. (sprawcy zgorzeli siewek, fuzaryjnego
więdnięcia, syntezy mykotoksyn w nasionach), Colletotrichum lupini (sprawca antraknozy łubinów), Botrytis fabae (sprawca czekoladowej plamistości bobiku) przetrzymywanych w banku
patogenów. Efektem tych badań jest utworzony bank patogenów nasion roślin strączkowych
liczący 72 izolaty grzybów patogenicznych. Planuje się je przekazać hodowcom zajmującym się
hodowlą/tworzeniem nowych odmian roślin strączkowych. Mogą być one wykorzystane do zakażania roślin w celu poszukiwania źródeł/genów odporności na patogeny.
Ponadto mogą być wykorzystane w celu hodowli odpornościowej, uwzględniającej specyficzne warunki klimatyczno-glebowe występujące w różnych rejonach Polski.
Koszty materiału siewnego w kosztach bezpośrednich uprawy roślin strączkowych stanowią około 22% i zajmują drugie miejsce po kosztach środków ochrony roślin (30%). Jedną
z dróg ograniczenie kosztów materiału siewnego jest siew punktowy. Badania z tego zakresu
wykazały, że bobik wysiany punktowo może plonować wyżej niż w siewie rzędowym około
10%, natomiast łubin żółty od 5 do 15%. Na podstawie dotychczasowych wyników badań
można stwierdzić, że siew punktowy roślin strączkowych jest szansą na obniżenie normy
wysiewu, a za tym i obniżenia kosztów bezpośrednich. Jednak warunkiem zastosowania
w praktyce jest posiadanie dobrego siewnika do siewu punktowego oraz bardzo dobra jakość
materiału siewnego, zwłaszcza wysoka zdolność kiełkowania nasion.
Najnowsze wyniki badań naukowych, dostarczające nowej wiedzy o agrotechnice roślin
strączkowych, dają podstawę do większego zainteresowania się tą grupą roślin. Wyżej wymienione przykłady świadczą najlepiej jak beznakładowo można zwiększać możliwości produkcyjne roślin uprawnych, jak lepiej wykorzystać potencjał biologiczny odmian, jak zwiększyć opłacalność uprawy roślin strączkowych. Uzyskane wyniki świadczą o możliwościach
produkcyjnych roślin strączkowych, o ich oddziaływaniu nie tylko na rośliny następcze ale
i na bardzo zaniedbane środowisko glebowe, na które w ostatnich ponad 20. latach nie
zwracano większej uwagi.
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Innowacje w produkcji wołowiny
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1. Wstęp
Europejski krajobraz obszarów wiejskich charakteryzuje się ogromną zmiennością systemów produkcji, które zależą nie tylko od panujących tam naturalnych warunków klimatyczno-środowiskowych, ale również od uwarunkowań socjalnych oraz kulturowych. Ta unikalna
różnorodność obszarów wiejskich podkreśla fakt ogromnego znaczenia rolnictwa, w tym produkcji zwierzęcej, nie tylko w produkcji żywności oraz ochronie i kształtowaniu środowiska,
ale również w rozwoju ekonomiczno-socjologicznym zamieszkałej tam ludności. Europa
zawsze odgrywała istotną rolę w rozwoju produkcji zwierzęcej. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że hodowcy europejscy oraz ich organizacje hodowlane pełnią kluczową rolę na
rynku produktów pochodzenia zwierzęcego. Dość konserwatywne szacunki ekonomiczne
wskazują, że coroczne przychody związane z hodowlą zwierząt przynoszą europejskim hodowcom około 1,83 mld €. Szczególnie istotną rolę dla całego sektora rolniczego oraz sektora produkcji zwierzęcej odgrywa bydło mięsne. O znaczeniu tego kierunku produkcji świadczyć może choćby fakt, że wartość bydła stanowi 8,1% wartości ogólnej produkcji rolniczej
i aż 18,8% w produkcji zwierzęcej, bez uwzględniania produktów pochodzenia zwierzęcego
tj. mleka. Większa część pogłowia bydła mięsnego zlokalizowana jest we Francji (34,4%),
Hiszpanii 15,2%, Wielkiej Brytanii (12,8%) oraz Irlandii (8,7%), co łącznie stanowi ponad 7%
całej populacji bydła mięsnego. W latach 2009-2014 produkcja mięsa wołowego pozyskiwanego od jałówek i buhajków spadła o 7% dla EU-28 i o 8% dla EU-15. Natomiast wzrosła dla
młodego bydła do wieku 12 miesięcy oraz dla cieląt, odpowiednio o 4% i 6% dla EU-28 i EU15. W efekcie powoduje to deficyt w podaży mięsa wołowego na rynkach UE w wysokości
ok. 0,5 mln t. Stanowi to dobrą podstawę do rozwoju produkcji wołowiny w Polsce, której
potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Jednak, aby wykorzystać ten potencjał producenci
wołowiny powinni poprawiać efektywność prowadzonej produkcji poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań na każdym etapie funkcjonowania gospodarstwa.
W porównaniu do produkcji wieprzowiny, bydło mięsne charakteryzuje się istotnie dłuższym cyklem produkcyjnym. Konsekwencją tego jest zmniejszony udział kosztów żywienia
w opasie bydła w stosunku do jego wartości osobniczej, związanej z odpowiednim genotypem. Dodatkowo istnieje wiele kategorii rzeźnych bydła w zależności od wieku, reżimu żywieniowego oraz płci zwierząt, co jeszcze bardziej komplikuje system. W rezultacie producenci żywca wołowego muszą funkcjonować w warunkach bardzo niskiej ekonomicznej efek„XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego” – Innowacje w rolnictwie …
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tywności oraz dochodowości. Ważnym determinantem kształtującym sytuację na rynku produkcji wołowiny jest wielkość jej konsumpcji, uzależniona od preferencji konsumentów, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz ceny wołowiny. Cena jest kluczowym czynnikiem decydującym o popycie na wołowinę, ze względu na fakt, że w przypadku wołowiny
jest ona wyższa, niż w przypadku mięsa innych gatunków zwierząt.
Producenci wołowiny, aby sprostać współczesnym wymaganiom rynku i konsumentów,
posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi metodami zarówno w doskonaleniu genetycznym populacji bydła mięsnego, ich żywieniu, monitorowaniu stanu zdrowia, aż po informatyczne systemy wspomagające codzienne nimi zarządzanie.

2. Globalne perspektywy rozwoju sektora produkcji zwierzęcej
Gwałtowny wzrost popytu światowego rolnictwa na tanie produkty pochodzenia zwierzęcego w krajach rozwijających się, z jednej strony, oraz wzrastające zapotrzebowanie na
żywność o wysokiej wartości w krajach rozwiniętych, z drugiej, jest głównym motorem zmian
zachodzących w sektorze zwierzęcym. Czynnikami kształtującymi światowy wzrost popytu
na produkty żywnościowe są: wzrost światowej populacji ludzi, wzrost dochodów, wzrost
jednostkowego spożycia (głównie w krajach rozwijających się) oraz urbanizacja obszarów
rolniczych. Świat obecnie zamieszkuje ponad 6 mld ludzi. Pomimo obniżonych wskaźników
demograficznych populacja ta zwiększa się w tempie 80 mln/rok, co stanowi ekwiwalent liczebności ludzi zamieszkujących Niemcy. Zgodnie z szacunkami przeprowadzonymi przez
FAO (ang. Food and Agriculture Organization) w 2050 r. populacja ludzi osiągnie 9 mld istnień.
Ze względu na dynamikę zmian oraz fakt, że sektor produkcji zwierzęcej rozwija się
znacznie szybciej niż inne gałęzie rolnictwa, zespół tych zmian nosi nazwę „livestock revolution”, a jej charakterystycznymi atrybutami są: duża skala produkcji, integracja pionowa sektora oraz industrializacja procesu produkcji. Efektem gwałtownego rozwoju produkcji zwierzęcej tzw. „livestock revolution”, jest więc wzrost popytu na produkty żywnościowe, który
zwiększa się również dzięki rosnącej konsumpcji tych dóbr per capita. Zwiększony popyt na
produkty spożywcze zgłaszany jest głównie przez kraje rozwijające się. Szacunki prowadzone przez FAO jednoznacznie wskazują, że o ile w niedalekiej przyszłości nastąpi zaspokojenie światowych potrzeb konsumpcyjnych w odniesieniu do zbóż, o tyle podaż na światowym
rynku produktów pochodzenia zwierzęcego nadal pozostanie deficytowa.
W 2006 r. 23% ludności zamieszkującej kraje rozwinięte przeciętnie spożywało rocznie
3-4 razy mniej mięsa i ryb oraz 5-6 krotnie mniej per capita mleka, niż ludność zamieszkująca kraje rozwinięte. Pozytywnym akcentem jest jednak fakt zanotowania poprawy warunków
ekonomicznych ludności zamieszkującej kraje rozwijające się i towarzyszący temu zjawisku
wzrost popytu na produkty zwierzęce.
Zmiany związane z „livestock revolution” niosą ze sobą również negatywne skutki; m.in.
mogą hamować rozwój małych producentów oraz przez fakt przeznaczania coraz większego
„XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego” – Innowacje w rolnictwie …
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obszaru użytków rolnych na paszę dla zwierząt, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Stąd głównym problemem sektora produkcji zwierzęcej w najbliższej
przyszłości nie będzie zbyt mała produkcja, a raczej dostępność produktów żywnościowych
(alokacja) oraz wpływ „livestock revolution” na małe rodzinne gospodarstwa, środowisko oraz
zdrowie konsumentów.
Rosnącym zainteresowaniem w krajach Unii Europejskiej zaczynają się cieszyć produkty
zwierzęce wytwarzane w zrównoważonych systemach produkcji uwzględniających potrzeby
fizjologiczne zwierząt (dobrostan), z poszanowaniem środowiska naturalnego, zapewniających bezpieczeństwo (w wypadku wystąpienia chorób), a jednocześnie konkurujące cenowo
z produktami wytwarzanymi w intensywnych systemach produkcji.
Wspomniane wyżej zmiany oraz wymagania konsumentów stawiają przed europejskim,
w tym również polskim sektorem produkcji zwierzęcej nowe wyzwania, od sprostania których
będzie zależeć nasza pozycja na światowych rynkach produktów zwierzęcych. Zróżnicowanie zapotrzebowania rynku światowego oraz europejskiego na produkty pochodzenia
zwierzęcego będą stanowić dla wielu gospodarstw szansę rozwoju, którą będzie można wykorzystać właśnie dzięki wdrażaniu do produkcji nowoczesnych, innowacyjnych technologii.
Jakkolwiek nowe technologie budzą wiele, często skrajnych, emocji, to właśnie od nich
zależy sprostanie wzrastającym wymaganiom rynku oraz konkurencji krajowego sektora produkcji zwierzęcej na rynkach zagranicznych. Nie oznacza to oczywiście, że przed ostateczną
decyzją o wdrożeniu innowacyjnych technologii do praktyki nie powinny one zostać wszechstronnie zbadane oraz społecznie przedyskutowane. Tylko wszechstronna i gruntowna analiza mocnych i słabych stron wprowadzanych technologii oraz szans i zagrożeń z nimi związanych może przyczynić się do jej społecznej akceptacji, a tym samym pozytywnie wpłynąć
na rozwój całego sektora.

3. Opas bydła
Opłacalność opasu uzależniona jest od wielu czynników, które najogólniej można podzielić na zewnętrzne (makroekonomiczne) oraz wewnętrzne (mikroekonomiczne). Uwarunkowania makroekonomiczne tj. koniunktura gospodarcza, regulacje prawne dotyczące sektora
wołowiny, inflacja, popyt i podaż na rynku wołowiny, czynniki społeczno-kulturowe, system
opodatkowania oraz możliwości finansowe czy dopłaty do produkcji, to grupa czynników, na
które producenci mają bardzo ograniczony wpływ.
Natomiast drugą grupę, stanowią czynniki wewnętrzne, które zależą w dużej mierze od
decyzji podejmowanych przez samych producentów. Wyznacznikiem efektywności produkcji
żywca wołowego jest opłacalności produkcji. W podejmowaniu decyzji dotyczących procesu
produkcyjnego, producenci wołowiny, którzy chcą profesjonalnie zarządzać procesem produkcyjnym w swoich stadach, powinni więc kierować się rachunkiem ekonomicznym. Ocena
efektywności ekonomicznej gospodarstwa pełni dwie istotne funkcje: umożliwia ocenę wyni-
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ków finansowych gospodarstwa w okresie przeszłym oraz umożliwia kalkulację wyników finansowych gospodarstwa w przyszłości.
Jak wygląda więc rachunek ekonomiczny produkcji żywca wołowego? Jak w przypadku
każdego rachunku ekonomicznego składa się on z dwóch stron tj. przychodów oraz kosztów.
Miarą osiąganego rezultatu jest natomiast różnica między opisywanymi wcześniej kategoriami ekonomicznymi. Im bardziej przychody z produkcji przekraczają koszty, tym efektywniejsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz majątkiem i jednocześnie wyższy
wskaźnik opłacalności produkcji wołowiny. Natomiast, odwrotna zależność wskazuje na nieopłacalność produkcji. Z punktu widzenia producenta żywca wołowego kluczowa jest maksymalizacja dochodu z prowadzonej działalności. Należy jednak pamiętać, że na efekt ekonomiczny gospodarstwa składa się opłacalność wszystkich działań prowadzonych
w gospodarstwie rolnym.
Opasowi bydła musi towarzyszyć produkcja roślinna na potrzeby paszowe. Bardzo często
opas stanowi również uzupełnienie innej działalności produkcyjnej tj. produkcja mleka. Trudnością z punktu widzenia rachunku ekonomicznego może być więc wydzielenie kosztów
prowadzenia produkcji żywca wołowego z wszystkich nakładów ponoszonych na działalność
rolniczą. Przychody z produkcji żywca stanowią sumę należności otrzymywanych przez producenta ze sprzedaży żywca. Oczywiście wartość przychodu będzie uzależniona od masy
sprzedanego żywca oraz ceny jednostkowej uzyskiwanej w skupie.
Natomiast na nakłady prowadzenia opasu składają się koszty bezpośrednie oraz pośrednie. Koszty bezpośrednie są to koszty uzależnione od efektywności procesu technologicznego. Należą do nich koszty zakupu zwierząt do opasu, koszty żywienia, koszty weterynaryjne i leków, koszty związane ze stratami produkcyjnymi (np. upadki) oraz koszty obsługi
zwierząt. Wielkość kosztów bezpośrednich wskazuje na efektywność technologiczną prowadzenia opasu. Koszty pośrednie natomiast stanowią nakłady, które trudno przypisać bezpośrednio do kosztów prowadzenia opasu tj. koszty podatków, ubezpieczeń, prowadzenia rachunkowości itd. Ich wartość maleje wraz ze wzrostem skali produkcji. Oczywiście producenci żywca wołowego mają największy wpływ na koszty bezpośrednie. Zarówno przychody
ze sprzedaży żywca, jak i koszty jego produkcji ściśle zależą od prowadzonej technologii
opasu. Efektywność prowadzonego opasu na poziomie gospodarstwa uzależniona jest od
wielu czynników. Najogólniej przyjmując dzielą się one na dwie grupy: czynniki genetyczne
i środowiskowe.
Potencjał genetyczny w zakresie wartości opasowej i rzeźnej uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi. Do czynników dziedzicznych zaliczamy rasę oraz genotyp zwierzęcia.
Powszechnie wiadomo jest, że zwierzęta wyspecjalizowanych ras mięsnych charakteryzują
się najlepszymi cechami opasowymi i rzeźnymi, mieszańce z udziałem ras mięsnych dobrymi i zwierzęta w typie jednostronnie mlecznym najsłabszymi. Różnice te mogą częściowo
ulegać zatarciu w przypadku cech takich jak, przyrosty dobowe. Dobrym przykładem są buhajki rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, które charakteryzują się bardzo dobrym tempem wzrostu.
Gdy jednak dokonamy oceny cech rzeźnych związanych z ich umięśnieniem czy oceną po„XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego” – Innowacje w rolnictwie …
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ubojową w SEUROP zdecydowaną przewagę będą wykazywały osobniki reprezentujące
rasy mięsne, względnie mieszańce towarowe.
Pomiędzy poszczególnymi rasami występują istotne różnice w odniesieniu do ważnych
gospodarczo cech opasowych i rzeźnych, które pozwalają wydzielić wśród hodowanych
w Europie ras bydła trzy grupy rasowe. Pierwszą stanowią zwierzęta charakteryzujące się
wczesnym tempem osiągania dojrzałości rozrodczej i jednocześnie stosunkowo mniejszym
kalibrem. Do nich należą rasy brytyjskie tj. Hereford, Angus, Galloway, Welsh Black czy Highlander, które dość dobrze funkcjonują w bardziej ekstensywnych systemach produkcji.
Cechą charakterystyczną tego bydła jest to, iż opas do wyższych mas ciała powoduje u nich
znaczące zwiększenie otłuszczenia. Niewątpliwą ich zaletą jest jednak fakt doskonałej jakości kulinarnej pochodzącej od nich wołowiny uzyskiwanej dzięki występowaniu marmurkowatości (zwiększony udział tłuszczu śródmięśniowego).
Inną grupą rasową stanowi bydło charakteryzujące się przeciwnymi cechami tj. dużym
kalibrem oraz późnym wiekiem osiągania dojrzałości rozrodczej. Reprezentantami tej grupy
są osobniki należące do następujących ras: Simentaler, Charolaise, Blonde d’Aquitaine.
Zwierzęta należące do wcześniej wymienionych ras charakteryzują się bardzo dobrymi przyrostami do wysokiej masy ciała bez znaczącego zagrożenia nadmiernym otłuszczeniem tuszy. Ze względu na wysoki potencjał wzrostowy osobniki z tej grupy lepiej wykazują swoje
założenia genetyczne w bardziej intensywnych systemach produkcji.
Ostatnią grupę rasową stanowią zwierzęta reprezentujące cechy pośrednie obu opisywanych wcześniej grup. Należą tu do niej rasy tj. Limousine, Belgijska biało-błękitna czy Piemontese. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niezależnie od przynależności do
konkretnej rasy o jakości genetycznej poszczególnych osobników decydują założenia osobnicze, indywidualne. Jej obecność potwierdza choćby fakt istnienia różnic dotyczących tempa wzrostu, umięśnienia i otłuszczenia również pomiędzy osobnikami należącymi do tej samej rasy.

4. Nowe technologie w sektorze produkcji wołowiny
Stały postęp genetyczny i produkcyjny w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich tradycyjnymi metodami jest ograniczony nie tylko możliwościami fizjologicznymi organizmu oraz
warunkami środowiskowymi, ale również słabym przepływem informacji, przez co jest mniej
efektywny. Dlatego możliwości osiągania dalszego postępu upatruje się w zastosowaniu do
chowu i hodowli zwierząt osiągnięć z szeregu nauk podstawowych tj.: biologii, genetyki molekularnej, genomiki, embriologii, fizjologii i biochemii, bioinformatyki i statystyki, automatyki
i robotyki oraz techniki. Wspólne wykorzystanie technik właściwych tym dziedzinom nauki
zwykł się nazywać biotechnologią. Zgodnie z obecnie obowiązującą definicją, biotechnologia,
jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową.
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Wykorzystywane w produkcji zwierzęcej technologie obejmujące innowacje mechaniczne,
biologiczne, chemiczne oraz informatyczne występują praktycznie na każdym etapie chowu
i hodowli zwierząt.

4.1. Biotechnologie rozrodu – technologie związane z manipulacją
procesami rozrodu zwierząt
Opłacalność produkcji mleka zależy od wielu czynników. Z jednej strony jest to wielkość
przychodów generowana przez ilość i jakość sprzedanego mleka, z drugiej zaś bezpośrednie
i pośrednie koszty produkcji. Relacje między wymienionymi wyżej parametrami ekonomicznymi decydują o zysku bądź stracie. Biorąc pod uwagę niską przeciętną cenę za mleko
w skupie, konieczność spłaty kar wiązanych z nadprodukcją w ostatnim roku funkcjonowania
kwot mlecznych, sytuacja nie napawa optymizmem. Prowadzenie rachunku ekonomicznego
oraz kontrola kosztów produkcji wydaje się być niezbędna do efektywnego funkcjonowania
każdego gospodarstwa wyspecjalizowanego w produkcji mleka. Hodowcy bydła mlecznego
oraz producenci mleka zastanawiają się, w jaki sposób można poprawić efektywność prowadzonej przez nich działalności. Poza sprzedażą mleka innym źródłem przychodu z tytułu
produkcji mleka jest sprzedaż cieląt, głównie buhajków. Buhajki czystorasowych ras mlecznych tj. najbardziej popularne w Polsce i na świecie bydło Holsztyńsko-Fryzyjskie, ze względu na słabe parametry rzeźne nie przedstawiają większej wartości dla producentów wołowiny. W rezultacie uzyskiwana za nie cena jest niska, a hodowcy bydła mlecznego często traktują je jako produkt uboczny produkcji mleka.
Rozwiązaniem, które mogłoby przyczynić się do zwiększenia wartości sprzedawanych
cieląt w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka, a w rezultacie poprawę ich
sytuacji finansowej jest krzyżowanie towarowe. Krzyżowanie towarowe polega na unasienianiu części krów mlecznych w stadzie buhajami ras mięsnych. W wyniku krzyżowania towarowego hodowcy bydła mlecznego mogą uzyskać cenniejszy produkt do sprzedaży, a producenci wołowiny wartościowszy materiał do opasu. Producenci bydła mlecznego sprzedający
cielęta, szczególnie buhajki, będące potomstwem buhajów ras mięsnych uzyskują za takie
zwierzę dwukrotnie więcej, niż za buhajki hf. Takie tendencje obserwuje się zresztą w całej
Europie. Symulacja ekonomiczna wykazuje ewidentne korzyści ekonomiczne z tytułu wprowadzenie krzyżowania towarowego w stadach mlecznych, to dlaczego jego zastosowanie
ma ograniczony charakter i szacowane jest w Polsce jedynie na ok. 12%? Jedną z głównych
przyczyn jest problem związany reprodukcją w stadach mlecznych.
Wraz ze wzrostem wydajności krów mlecznych wzrosło nasilenie występowania negatywnych zjawisk związanych z pogorszeniem zdrowotności oraz płodności zwierząt. Szczególną uwagę zwraca fakt pogorszenia płodności krów mlecznych. Według danych przedstawionych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka to właśnie problemy
z rozrodem są głównym powodem brakowania krów w stadach objętych oceną użytkowości
mlecznej. Ponad jedna trzecia krów (35%) jest brakowana właśnie z tego powodu. Krzyżo-
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wanie towarowe jest szczególnie wskazane w oborach charakteryzujących się dobrymi parametrami rozrodu.
Aby krzyżowanie towarowe przyniosło producentom mlecznym zakładane korzyści ekonomiczne, nie może być oparte na nieprzemyślanych, chaotycznych decyzjach. Największe
znaczenie odgrywa tutaj właściwy wybór rasy komponentu ojcowskiego, który będzie wykorzystany w krzyżowaniu oraz samego buhaja w rasie. Niewłaściwe decyzje podejmowane na
tym etapie mogą przyczynić się m.in. do wystąpienia trudnych porodów czy uzyskania cieląt,
na które nie będzie popytu na rynku. Bardzo często popełnianym przez hodowców błędem
jest pozostawienie decyzji dotyczącej wyboru buhaja, a nawet często jego rasy osobie, która
wykonuje zabieg inseminacji. Świadomy hodowca krów mlecznych, decydując się na wykorzystanie buhaja mięsnego, powinien przede wszystkim unikać zagrożeń związanych z trudnymi porodami. Ich wystąpienie, bowiem, bardzo negatywnie wpływa na zdrowie i produkcyjność krowy w laktacji. Trudne porody zwiększają częstość zatrzymań łożyska, stanów zapalnych macicy oraz uszkodzeń mechanicznych dróg rodnych, co istotnie pogarsza wskaźniki
rozrodcze krów w przyszłej laktacji, powoduje podwyższenie kosztów leczenia takich krów
oraz powoduje spadek ich produkcyjności. Może to istotnie obniżyć długość użytkowania
krów w stadzie. Wymaga to racjonalnego wykorzystania zabiegu inseminacji.

4.2. Inseminacja bydła
Jedną z pierwszych metod biotechnologii zastosowanych w hodowli zwierząt było sztuczne unasienienie. Jednak ze względu na fakt, że wykorzystywana jest już od lat 60 XX w.,
trudno ją zaliczyć do nowoczesnych, szczególnie w odniesieniu do bydła. Burzliwy rozkwit
inseminacji przypadł na moment opracowania metody konserwacji nasienia buhajów
w ciekłym azocie. Obecnie opracowano metody pozyskiwania i przechowywania nasienia
samców większości gatunków zwierząt gospodarskich. Praktycznie we wszystkich krajach
rozwiniętych sztuczne unasienianie bydła jest powszechnie wykorzystywaną metodą w rozrodzie bydła, szczególnie ras mlecznych, a także zdobywa coraz większe zastosowanie
w rozrodzie innych gatunków zwierząt, głównie trzody chlewnej, małych przeżuwaczy oraz
koni. Dużą popularność inseminacja zawdzięcza szeregu korzyściom, które wynikają z jej
wykorzystania w rozrodzie zwierząt. Należą do nich:



zwiększenie postępu hodowlanego w stadzie:
− uzyskanie dużej liczb potomstwa po najwartościowszych samcach,
− ułatwienie doboru par do kojarzeń,
− konserwowane nasienie zachowuje zdolność zapłodnienia nawet po latach przechowywania,



zdrowotne:
− możliwość kontroli jakości nasienia,
− zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych droga płciową,
− skuteczność jest większa, niż w kryciu naturalnym (w przypadku niektórych gatunków),
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ekonomiczne:
− większa efektywność – dużo potomstwa po jednym buhaju,
− możliwość transportu na dalekie odległości,
− koszt zakupu nasienia niższy, niż kupno reproduktora,
− mniej reproduktorów – stanowiska produkcyjne,
− obsługa samców zatrudniona przy innych pracach.

Ponadto inseminacja daje wiele korzyści w doświadczalnictwie oraz odtwarzaniu populacji dzikich gatunków zwierząt zagrożonych oraz bliskich wyginięcia.
Najwyższą skuteczność inseminacji obserwuje się w rozrodzie bydła. Spowodowane jest
to przede wszystkim łatwością kriokonserwacji nasienia buhajów. W całej populacji bydła
istnieją jedynie sporadyczne przypadki osobników, których nasienie źle znosi proces konserwacji. Ponadto, z jednego ejakulatu buhaja można wyprodukować ponad 400 porcji nasienia, co zdecydowanie poprawia efekt ekonomiczny użytkowania rozpłodników w centrach
hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Ostatnim, aczkolwiek nie mniej ważnym czynnikiem jest sama skuteczność inseminacji krów. Badania wskazują, że terminowy i prawidłowo
wykonany zabieg, u zdrowej krowy, dobrej jakości nasieniem daje wyższe prawdopodobieństwo zapłodnienia, niż krycie naturalne krów.
Schemat sztucznego unasieniania krowy

A, B – wprowadzenie pipety do dróg rodnych samicy; C – przesunięcie pipety w głąb pochwy; D –
wprowadzenie lewej dłoni do odbytu i dalej do prostnicy; E – ustalenie szyjki macicznej lewą ręką
przez ścianę jelita i wprowadzenie końca pipety do kanału szyjki macicznej, a następnie wdmuchnięcie balonikiem nasienia
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Wśród hodowców panuje również przekonanie, że wybór już samej rasy buhaja daje pełną gwarancję uzyskania zakładanych rezultatów np. w odniesieniu do trudności porodów.
Niestety sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Wynika to z faktu, że zmienność genetyczna obserwowana u poszczególnych ras mięsnych bydła jest bardzo duża. Racjonalna
strategia wyboru buhaja obejmuje cztery ściśle związane ze sobą etapy:
 sprecyzowanie celu/ów krzyżowania;
 wybór rasy buhaja do krzyżowania;
 wybór konkretnego rozpłodnika do krzyżowania;
 ocena efektów.

4.3. Synchronizacja rui
Hodowcy i producenci mleka powinni pamiętać, że rozród jest jednym z głównych czynników, które decydują o opłacalności hodowli bydła mlecznego. Jednak cecha ta w przeciwieństwie do wydajności mlecznej nie oddziałuje na efekt ekonomiczny produkcji bezpośrednio. Jego wpływ uwidacznia się głównie poprzez oddziaływanie na wysokość ponoszonych kosztów, co pośrednio przekłada się na dochodowość produkcji mleka.
Aby utrzymać płodność krów na akceptowalnym poziomie, hodowcy zmuszeni są do właściwego zarządzania stadem. Ocena stanu rozrodu w stadzie dokonuje się na podstawie
wskaźników rozrodu. Na tej podstawie hodowcy oraz producenci mleka podejmują decyzje
oraz konkretne działania związane z jego poprawą. Jednym z nich jest wykorzystanie hormonalnej synchronizacji rui. Jest to metoda pozwalająca na zaplanowanie rui oraz owulacji
w zaplanowanym z góry określonym terminie. Synchronizacja rui jest więc narzędziem służącym do zminimalizowania nakładów pracy podczas sezonu rozrodczego oraz pozwalającym
na efektywne wykorzystanie inseminacji do maksymalizacji postępu hodowlanego w stadzie.
Sterowanie cyklem rujowym poprzez synchronizację rui umożliwia uzyskanie sezonowości
porodów oraz kryć. Oprócz tego hodowcy, którzy stosują synchronizację w stadzie mogą
również liczyć na poprawę wskaźników ekonomicznych. Koncentracja porodów pozwala na
ograniczenie kosztów obsługi oraz zmniejszenie strat poprzez lepszą opiekę nad stadem.
W chowie bydła mięsnego koszty odchowu cieląt, które w naszych warunkach klimatycznych
rodzą się zimą, są znacznie niższe, w porównaniu do tych rodzących się latem i jesienią, gdyż
młode osobniki mogą korzystać z najtańszej dostępnej paszy, jaką jest pastwisko.
Drugim ważnym powodem wykorzystywania synchronizacji rui w rozrodzie zwierząt gospodarskich jest możliwość uniknięcia błędów związanych z właściwym ustaleniem momentu
krycia samic. W przypadku wysokowydajnych stad bydła mlecznego, gdzie często obserwowana jest tzw. cicha ruja, nawet ponad 50% wystąpień rui może zostać niewykryte, powodując ogromne straty ekonomiczne. Dokładne ustalenie odpowiedniego terminu inseminacji
samic wymaga wielu obserwacji lub instalowania zaawansowanych systemów wykrywania
rui, co zwiększa koszty obsługi zwierząt.
Synchronizacja rui może być stosowana zarówno w stadach bydła mięsnego jak i mlecznego, jednak w każdym z tych wariantów spełnia nieco inne zadania. Głównym problemem
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producentów mleka jest zapłodnienie krowy w odpowiednim czasie po porodzie, natomiast
hodowcy bydła mięsnego dążą do zacielenia wszystkich krów w krótkim czasie. Niezależnie
od kierunku produkcji wszyscy hodowcy bydła zmierzają do skrócenia okresu międzyciążowego oraz międzyocieleniowego, co jest niezbędnym warunkiem uzyskania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych.
Ponieważ cykl rujowy u krów wynosi około 21 dni w stadzie, w którym nie stosowana jest
synchronizacja, można się spodziewać wystąpienia rui w pierwszym tygodniu sezonu rozrodczego jedynie u 33% krów. Przyjmując, że skuteczność krycia czy inseminacji wynosi 6070%, możemy przyjąć, że w pierwszym tygodniu sezonu w stadzie krów, gdzie nie stosowano synchronizacji jedynie 21% krów będzie cielnych. Należy dodać, że odsetek krów cielnych realnie może być nawet nieco niższy, co spowodowane jest brakiem regularności cyklu
rujowego we wczesnej fazie okresu rozrodczego.
Większość stosowanych systemów synchronizacji rui zakłada pojawienie się rui u 7590% krów, które wykazują cykliczność rujową, w ciągu pięciu dni. Niektóre systemy synchronizacji gwarantują również wystąpienie płodnej rui u 50% krów w fazie anestrus poporodowym. W przypadku stosowania synchronizacji można liczyć na 45-55% krów cielnych pod
koniec pierwszego tygodnia okresu rozrodczego (wykres poniżej).
Systemy synchronizacji rui z zaplanowanym czasem inseminacji pozwalają osiągnąć
wskaźnik zapładnialności 40-50% już po pierwszym dniu sezonu rozrodczego bez konieczności wykrywania rui.
Synchronizacja krów, u których wystąpiła ruja w pierwszym tygodniu sezonu rozrodczego, powoduje że będą miały szansę 3-krotnego krycia. Natomiast te, u których ruja nie
wystąpiła będą miały jedynie dwie szanse na zapłodnienie w ciągu 45 dni. Problemem mogą
być krowy, które nie reagują na synchronizację. Zwierzęta takie powinny zostać poddane
obserwacji weterynaryjnej oraz odpowiedniej terapii.
Wpływ synchronizacji rui na użytkowość rozrodczą bydła w ciągu
pierwszego tygodnia okresu rozrodczego.
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4.3.1. MOET (Multi Ovulation and Embryo Transfer) – superowulacja
i embriotransfer
Przydatność techniki MOET w rozrodzie zwierząt gospodarskich wynika z możliwości
zwiększenia wydajności rozrodczej samic, a w konsekwencji może prowadzić do przyspieszenia
postępu hodowlanego w stadzie. Oprócz wykorzystania tej metody w doskonaleniu genetycznym
zwierząt może być również stosowana do produkcji bliźniąt lub rozwiązywania problemów natury
weterynaryjnej, związanych z rozprzestrzenianiem się schorzeń zakaźnych.
Należy zaznaczyć, że technika MOET jest dość kosztowna niezależnie od gatunku,
w odniesieniu do którego jest wykorzystywana, wymaga sporych nakładów na finansowanie
poszczególnych jej etapów: superowulacji, uzyskiwania zarodków, manipulacji, konserwacji
i oceny zarodków oraz synchronizacji biorczyń. Metoda ta znalazła najszersze zastosowanie
u bydła i chociaż skala jej stosowania jest znacznie węższa niż inseminacji, stanowi ważne
narzędzie praktycznie wykorzystywane w doskonaleniu genetycznym bydła. W przypadku
bydła, na krowy dawczynie zarodków wybiera się krowy o dużej wartości hodowlanej, bo to
właśnie od nich zależą założenia genetyczne, jakie zostaną przekazane uzyskiwanym zarodkom. Natomiast biorczyniami zarodków najczęściej są krowy o małej wartości hodowlanej
i słabej produkcyjności, ale charakteryzujące się bardzo dobrą płodnością.
Główne etapy przenoszenia zarodków:









synchronizacja cykli u dawczyni i biorczyni,
wywołanie superowulacji u dawczyń zarodków,
zapłodnienie dawczyń,
pozyskanie zarodków z dróg rodnych dawczyń,
ocena jakości, przemywanie zarodków,
przechowywanie (kriokonserwacja),
transfer zarodków świeżych/ mrożonych do macicy biorczyni.

Zarodki mogą zostać przenoszone do krów dawczyń od razu lub mogą zostać zamrożone
(kriokonserwacja). Najczęściej zarodki wprowadzane są do dróg macicy biorczyni poprzez
specjalny kateter. Skuteczność transferu oscyluje wokół 50-60%. Oczywiście przed przeniesieniem zarodka do dróg rodnych krowy biorczyni musi ona zostać uprzednio odpowiednio
przygotowana hormonalnie, by znajdowała się w tym samym stanie fizjologicznym, co krowa
dawczyni. Efektywność tej metody, mierzona współczynnikiem zapładnialności jest dość
zmienna i zależy zarówno od osoby wykonującej zabieg, jakości zarodków, jak i właściwego
przygotowania krowy biorczyni i jej stanu zdrowotnego.

4.4. Seksowanie plemników oraz zarodków
Odchów jałówek remontowych jest jednym z ważniejszych składowych rachunku kosztów
produkcji mleka. Zwiększenie brakowania krów powoduje, że nakłady ponoszone na odtwarzanie stada w niektórych stadach przekraczają 35% całkowitych kosztów produkcji mleka.
Dodatkowo w stadach hodowlanych zwiększenie brakowania krów przy obniżeniu wskaźnika
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ocieleń zmusza hodowców do pozostawiania w stadzie większej liczby cieliczek, co w praktyce oznacza pogorszenie intensywności selekcji, a w rezultacie spowolnienie postępu hodowlanego. W skrajnych sytuacjach hodowca, by utrzymać reprodukcję prostą w stadzie,
zmuszony jest do zakupu z zewnątrz jałówek hodowlanych lub/i zastosowania droższych
metod biotechnologicznych takich jak: seksowane nasienie czy hormonalna regulacja cyklu
jajnikowego krów. Dodatkową opcją poprawy struktury płci urodzonych cieląt jest wykorzystanie nasienia seksowanego, dzięki któremu można planować płeć rodzących się cieląt.
Możliwość regulacji płci od lat przyciąga uwagę hodowców zwierząt gospodarskich. Dysponowanie większą liczbą samic jest korzystne nie tylko z punktu widzenia przyspieszenia
prac hodowlanych oraz remontu stada, ale jest szczególnie przydatne w ratowaniu gatunków
zagrożonych wyginięciem. Z kolei przewaga samców, z ich lepszymi cechami opasowymi
i tucznymi oraz lepszym umięśnieniem, jest pożądana z ekonomicznego punktu widzenia.
W intensywnie prowadzonej produkcji mleka hodowcy bardzo często mają kłopoty
z płodnością oraz długowiecznością wysokowydajnych krów. Dla nich wykorzystanie seksowanego nasienia jest warunkiem zachowania reprodukcji prostej w stadzie. U koni płeć źrebiąt odgrywa ważna rolę ze względu na ich przydatność w sportach konnych, np. w grze polo
preferowane są wyłącznie klacze.
Genetyczna płeć potomstwa ssaków determinowana jest w trakcie zapłodnienia przez
samca. To właśnie samiec posiadając komplet chromosomów płciowych XY, produkuje zarówno plemniki X – determinujące płeć żeńską, jak i Y – determinujące płeć męską. Nie ma
zatem znaczenia liczba chromosomów X, bo różnice pomiędzy płcią męską i żeńską są uwarunkowane wystąpieniem chromosomu Y.
Różnice w zawartości DNA między plemnikami X i Y
u wybranych gatunków ssaków
gatunek

%

człowiek

2,8

królik

3,0

świnia

3,7

koń

3,7

bydło

3,9

pies

3,9

owca

4,2

szynszyla

7,5

Zainteresowanie seksowaniem plemników zwierząt notuje się już od bardzo dawna. Początkowo główną barierą był brak technik umożliwiających identyfikację „płci” plemników,
a także możliwości ich skutecznego odseparowania. Obecnie istnieje kilka metod rozpoznania poszczególnych frakcji plemników X i Y. Do często opisywanych w literaturze sposobów
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identyfikacji plemników należały metody immunologiczne, fluorescencji, hybrydyzacji in situ,
badanie polarności biegunów oraz analiza chromosomalna. Metody te są jednak bardziej
przydatne do weryfikacji rozdzielonych frakcji plemników, niż do oznaczenia ich w celu separacji. Najlepsze rezultaty osiągnięto wykorzystując do segregacji nasienia samców różnice
budowy i wielkości plemników X i Y. U większości ssaków chromosom Y jest najmniejszym
lub jednym z najmniejszych elementów w całym komplecie. Wykorzystania tej zależności
umożliwiło odkrycie sposobu dokonywania precyzyjnego pomiaru ilości DNA oraz analiza
różnic w jego zawartości pomiędzy chromosomem X i Y.
Urządzeniem służącym do seksowania plemników jest cytometr przepływowy. Przed analizą w cytometrze plemniki są barwione za pomocą fluoroscencyjnych substancji, które łatwo
przenikają do wnętrza plemnika przez nieuszkodzoną błoną komórkową i łączą się stechiometrycznie z DNA. Substancje te wzbudzane światłem ultrafioletowym fluoryzują w paśmie
450 nm. Następnie detektor odczytuje fluorescencję DNA za pomocą specjalnych detektorów. Na podstawie ilości DNA następuje nadanie różnoimiennych ładunków plemnikom
o różnej ilości materiału genetycznego. Opadające plemniki pomiędzy różnoimiennie naładowanymi płytkami zmieniają swój tor lotu i w rezultacie trafiając do dwóch pojemników.
W jednym znajdują się plemniki z ładunkiem „+” – X oraz „-” – Y. Frakcja plemników martwych trafia do odrębnego naczynia.
Schemat funkcjonowania cytometru przepływowego

W obecnych zmodyfikowanych cytometrach zastosowano nowoczesne technologie
i elektronikę umożliwiającą znacznie lepszą efektywność. Prędkość przepływu plemników sięga
40 000 komórek/sekundę, co pozwala uzyskać w ciągu godziny 15-20 mln o czystości frakcji
osiągającej 90%. Nasienie takie mrożone w słomkach zawiera przeciętnie ok. 2-2,5 mln plemników, z których po rozmrożeniu 50-60% wykazuje ruch postępowy. Należy w tym miejscu wspomnieć o postępie technologicznym, jaki się dokonał w produkcji nasienia seksowanego. Otóż
zastosowanie ulepszonej technologii i maszyn sortujących III generacji spowodowało, że jakość
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nasienia seksowanego oznaczonego symbolem SexedULTRA, dorównuje jakością nasieniu
produkowanemu tradycyjną metodą. Jest ono co prawda dwukrotnie droższe, ale koszt ten jest
z naddatkiem rekompensowany udowodnioną wyższą wydajnością krów i pierwiastek rodzących
jałóweczki. Korzyści płynące ze stosowania nasienia seksowanego to gwałtowny wzrost stada
jałówek, większa baza selekcyjna przy remoncie stada, zmniejszenie ilości trudnych porodów, no
i jak pisaliśmy powyżej znacząco wyższa wydajność.

5. Doskonalenie genetyczne zwierząt - techniki genetyki molekularnej, genomika
5.1. MAS (Marker Assisted Selection) - selekcja przy użyciu markerów
genetycznych
Określenie "marker genetyczny" dotyczy polimorficznych cech jakościowych organizmu,
które charakteryzuje proste dziedziczenie mendlowskie oraz które można dokładnie identyfikować metodami analitycznymi. Polimorficzność oznacza występowanie w tym samym locus
kilku lub kilkunastu różnych sekwencji DNA. Markery genetyczne dzielimy na dwie klasy;
klasa I są to geny kodujące cechy jakościowe organizmu, natomiast markerami genetycznymi klasy II są niekodujące sekwencje DNA.
Selekcja zwierząt na podstawie markerów genetycznych (MAS) jest narzędziem, dzięki
któremu proces doskonalenia parametrów ważnych gospodarczo (tj.: wydajność mleczna,
jakość mleka i mięsa, przyrosty, umięśnienie, skłonność do zachorowań), tzw. cech ilościowych QTL (Quantitative Trait Loci) określane są na podstawie związanych z nimi markerów
genetycznych. Ideą MAS jest więc odszukanie genów o tzw. dużym efekcie, które mogą
mieć kluczową rolę w procesie doskonalenia zwierząt i istotnie przyspieszać postęp hodowlany. Niektóre cechy, tzw. jakościowe, warunkowane są jedną parą alleli, natomiast większość cech produkcyjnych ma niestety charakter poligeniczny (QTL), co oznacza, że na daną cechę ma wpływ ogromna liczba genów. Niekoniecznie musi to oznaczać, że wśród tych
alleli nie znajdą się geny, które w większym stopniu, niż pozostałe będą determinowały interesującą nas cechę. QTL stanowią jedynie te spośród wielu genów, których wpływ na fenotyp zwierzęcia jest największy.
Współdziałanie genów QTL z pozostałymi poligenami determinuje ostateczny potencjał
genetyczny zwierzęcia ujawniony w postaci określonych wartości obserwowanych cech produkcyjnych (fenotypu). Jeśli więc efekt genów QTL jest duży, ich wykorzystanie w pracy hodowlanej mogłoby zwiększyć dokładność szacowania wartości genetycznej poszczególnych
osobników, a w związku z tym przyczynić się do zwiększenia postępu hodowlanego. Markery
genetyczne mogą więc stać się „piętnami” określającymi sąsiedztwo genów warunkujących
wysoką wartość genetyczną zwierząt w odniesieniu do cech produkcyjnych.
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Selekcja z wykorzystaniem markerów genetycznych daje lepsze efekty w porównaniu do
klasycznych metod doskonalenia zwierząt w przypadku gdy:






współczynnik odziedziczalności doskonalonych cech jest niski,
cechy są trudno mierzalne lub koszty pomiarów są zbyt wysokie,
niemożliwe jest określenie wartości cechy przyżyciowo,
cechy, które nie są wzięte pod uwagę w istniejących programach hodowlanych lub/i
brak jest o nich informacji z oceny użytkowości

Krótkoterminowy efekt mierzony selekcji MAS daje od 2 do 60 procentowy wzrost postępu hodowlanego. Głównym elementem decydującym o precyzji tej metody jest siła sprzężenia markera z QTL. Najlepsze wyniki dają markery zlokalizowane na chromosomie
w bezpośredniej bliskości genu warunkującego cechę produkcyjną. Wzrost odległości między tymi obszarami powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia rekombinacji DNA
(crossing-over), a w rezultacie rozbicie układu marker - QTL i uratę możliwości określenia
wystąpienia u badanych osobników konkretnego allelu.
W praktyce hodowlanej mamy do czynienie z różnym rodzajami markerów: markerami
bezpośrednimi oraz pośrednimi. Najlepsze rezultaty selekcji MAS dają markery bezpośrednie, które zawsze towarzyszą wystąpieniu określonego allelu QTL. W takiej sytuacji obecność markera daje 100% prawdopodobieństwo wystąpienia sprzężonej z nim cechy produkcyjnej.

5.2. GAM – selekcja genomowa
Lata 80. przyniosły przełom w badaniach genetycznych oraz upowszechnienie i uproszczenie technik badania DNA na poziomie molekularnym. Osiągnięcia genetyki molekularnej
umożliwiły podjęcie ambitnych badań dotyczących analizy organizacji informacji genetycznej
genomów poszczególnych gatunków.
Termin genom obejmuje zbiór informacji o organizacji informacji genetycznej, którego
punktem odniesienia jest haploidalny zestaw chromosomów. Od tego słowa wywodzi się
nowa dyscyplina wiedzy genomika, zajmująca się analizą informacji genetycznej poszczególnych gatunków, budową chromosomów oraz położeniem loci. Punktem zwrotnym w rozwoju tej gałęzi nauki było opublikowanie w 2001 r. wstępnej sekwencji genomu człowieka.
Zdobyte doświadczenie oraz infrastruktura badawcza została wykorzystana do podjęcia nowych wyzwań. W 2005 r. zsekwencjonowano genom psa, w 2007 r. bydła i kota, a pod koniec 2009 r. zakończono badania nad genomem świni. Wyniki badań ujawniły obecność
4 mln polimorfizmów w diploidalnym genomie dwóch porównywanych podczas tych badań
osób. Większość polimorfizmów miała charakter zmian jednonukleotydowych (SNP – Single
Nucleotide Polimorphism), poza tym stwierdzono polimorfizmy związane z delecjami, insercjami, jak również zmienność liczby kopii sekwencji DNA tzw. CNV (Copy Number Variation).
Decyzje selekcyjne wspomagane MAS oraz ogromne środki przeznaczone na poszukiwanie QLS nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Lista dostępnych testów molekularnych
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jest ograniczona, a zysk w postaci zwiększenia postępu hodowlanego z tytułu ich wykorzystania niewielki. Selekcja genomowa wykorzystuje polimorfizm SNP. Od 1999 r. do analizy
SNP wykorzystywane są komercyjne testy tzw. mikromacierze. Obecnie dostępne są mikromacierze o pojemności ponad 80 tysięcy sond. Technika oparta na mikromacierzach została
wykorzystana do szacowania wartości hodowlanej zwierząt. Realność zastosowania tej nowej metody w doskonaleniu zwierząt wynika z wysokiego nasycenia genomu markerami (sąsiadujące SNP położone są w odległości mniejszej niż 1cM). Zsumowanie wpływów każdego
haplotypu dla każdego odstępu w genomie daje możliwość uzyskania genomowej wartości
hodowlanej (GEBV – Genome Estimating Breeding Value). W badaniach symulacyjnych dokładność szacowania wartości hodowlanej zwierząt tą metodą określono na około 80%,
w rzeczywistości jest ona niższa i waha się od 40-60%. Ponieważ analizę genomową zwierzęcia można zrobić zaraz po jego urodzeniu, a precyzja oszacowania jest dość wysoka,
strategia ta w porównaniu z konwencjonalną metodą daje nie tylko zwiększenie postępu hodowlanego, ale również wpływa na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia pracy hodowlanej. W przypadku populacji bydła rasy hf w USA, zastosowanie GAS, spowodowało wzrost
dokładności oceny wartości hodowlanej w odniesieniu do cech produkcyjnych o 20-41%,
natomiast dla cech funkcjonalnych od 3 do 21%.

6. Precyzyjne żywienie zwierząt
Najlepsze wyniki finansowe można uzyskać od osobników, które efektywnie się opasają
i spełniają wymagania konsumentów. W związku z tym, konieczne jest, poza etapem odchowu oraz wzrostu opasów, wyróżnienie fazy finiszu. Każda wyżej wspomnianych faz wymaga
podjęcia inne strategii żywieniowej i innego podejścia do bilansowania dawek pokarmowych.
Precyzyjne żywienie zwierząt wymaga poznania podstaw fizjologicznych i biochemicznych funkcjonowania ich przewodu pokarmowego. Optymalnie sprecyzowane potrzeby pokarmowe zwierząt oraz właściwa kompozycja dawek pokarmowych pozwala nie tylko na
uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych, wynikających z potencjału genetycznego
zwierząt, ale umożliwia również zachowanie zdrowotności zwierząt oraz ograniczenie skażenia środowiska. Poza tym, żywienie jest ważnym czynnikiem modyfikującym jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
W żywieniu bydła można stosować różne systemy – niemiecki system DLG, amerykański
NRC, angielski AFRC czy francuski INRA. W Polsce oficjalnym systemem żywienia i jednocześnie cieszącym się największą popularnością jest system francuski opracowany
w Instytut National de la Recherche Agronomigue we Francji - skrót francuskiej nazwy INRA.
W systemie tym wartość energetyczna pasz, a także energetyczne zapotrzebowanie zwierząt wyrażone jest w energii netto. Wprowadzoną jednostką wyrażającą wartość energetyczną dla zwierząt rosnących jest jednostka paszowa produkcji żywca czyli JPŻ. Wyraża ona
energię netto pasz dla zwierząt rosnących (opasanych lub tuczonych, przyrosty powyżej
1000 g/dzień) i odpowiada wartości 1 kg średniej jakości ziarna jęczmienia (energia netto
żywca (ENż)= 1820 kcal), podawanego jako pasza bytowa i produkcyjna.
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Zapotrzebowanie zwierząt oraz wartość białkowa paszy wyrażana jest w białku trawionym w jelicie czyli BTJ liczonym w gramach. System opiera się na założeniu, że białko dostępne w jelicie cienkim jest sumą białka pochodzącego z paszy, które nie uległo rozkładowi
w żwaczu – BTJ(P) oraz białka z mikroorganizmów, zsyntetyzowanego w żwaczu – BTJ(M).
Synteza białka przez mikroorganizmy żwacza uzależniona jest od dwóch czynników – ilości
dostępnego azotu, głównie w formie amoniaku lub wolnych aminokwasów – BTJ (MN) oraz
ilości dostępnej energii, jaką może dostarczyć pasza – BTJ (ME). Suma obliczonych wartości
pozwala wyliczyć dwie jednostki białkowe: białko trawione w jelicie przy uwzględnianiu podaży azotu BTJN = BTJ(P) + BTJ(MN) i białko trawione w jelicie przy uwzględnianiu podaży
energii BTJE = BTJ(P) + BTJ(ME).
System wprowadza także pojęcie jednostki wypełnieniowej (JW), którą określa się wartość wypełnieniową (WW) pasz, wyrażoną w JW/kg paszy jak i zdolność pobrania paszy
przez zwierzę (ZPP) wyrażoną w JW/dzień. Poszczególne pasze objętościowe charakteryzuje się na podstawie dowolnego pobrania suchej masy (DPSM) danej paszy, natomiast
podstawę do wyliczeń wartości wypełnieniowej stanowi tzw. pasza porównawcza. Na podstawie równań wyliczona została jednostka wypełnieniowa dla rosnącego bydła dla poszczególnych pasz objętościowych. Pasze treściwe nie mają stałej wartości wypełnieniowej a ich
wprowadzenie do dawki odbywa się kosztem wartości wypełnieniowej paszy objętościowej
i wyraża obniżeniem dowolnego pobrania suchej masy paszy objętościowej.
Aby precyzyjnie określić oraz zaspokoić potrzeby pokarmowe zwierząt należy różnicować
sposób ich żywienia w poszczególnych okresach fizjologicznych.
Ręczne opracowanie dawki pokarmowej pokrywającej zapotrzebowanie zwierząt na
osiągniecie zaplanowanego przez hodowcę przyrostu jest pracochłonne i czasochłonne,
wymaga także sporo wiedzy oraz wsparcia w postaci odpowiednich opracowań. Rozwiązaniem są gotowe już programy, takie jak np. INRAtion, są one jednak płatne. Hodowcy mogą
także skorzystać z pomocy przedstawicieli handlowych bądź doradców z firm paszowych,
jednak zazwyczaj wiąże się to z koniecznością zakupu produkty danej firmy. Bezpłatny kalkulator w formie Excela udostępnia Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
w Warszawie.

7. Techniki informacyjne – efektywne zarządzanie stadem
i przepływ informacji
Utrzymanie nawet niedużych stad zwierząt wiąże się z koniecznością przetwarzania znaczących ilości informacji, kontrolowania licznych parametrów i danych. Dlatego praktycznie
niemożliwe staje się pozostanie przy papierowych wersjach dokumentacji i jednoczesne
utrzymanie wysokiej efektywności produkcji. Pomocny w skutecznym zarządzaniu stadem
jest komputer wraz z różnorodnym oprogramowaniem. O ile na rynku istnieje pewna ilość
programów komercyjnych, o tyle nie zawsze odpowiadają one zapotrzebowaniu rolników.
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że wielu polskich rolników nie potrafi skutecznie
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wykorzystywać rozbudowanego, a tym samym skomplikowanego programu i z tego powodu
często rezygnują z wykorzystania komputera. Istnieje więc zapotrzebowanie na oprogramowanie, które pozwoliłoby w intuicyjny sposób usprawnić najważniejsze czynności związane
m.in. z dokumentacją. Z drugiej strony hodowcy, którzy posiadają duże stada mają odmienne
wymagania. Potrzebują oni wyspecjalizowanych systemów, które nie tylko umożliwiają
usprawnienie prowadzenia dokumentacji, ale potrafią informować o wystąpieniu rui w stadzie
oraz analizują informacje napływające ze stacji żywieniowych. Istnieją także programy stworzone do bilansowania dawek pokarmowych dla poszczególnych gatunków zwierząt, a nawet
dobór par do rozrodu. Wszystkie te systemy ograniczają zapotrzebowanie na pracę ludzką,
charakteryzują się często lepszą precyzją, niż działanie człowieka, aczkolwiek ich bezsporną
wadą jest cena. Ponadto konieczna jest wysoko wykwalifikowana kadra umiejąca interpretować i umiejętnie wykorzystać ten ogrom napływający informacji.

8. Bioasekuracja
Zakup oraz wprowadzenie do stada cielęcia z zewnątrz wiąże się również z zagrożeniem
epidemiologicznym. W jaki sposób należy więc postępować, aby uniknąć wprowadzenia tzw.
„krowy trojańskiej”, będącej nosicielem czynnika zakaźnego, do stada. W przypadku chorób
zakaźnych głównym działaniem producentów powinno być wykorzystanie wszystkich możliwych metod zabezpieczenia stada przed wniknięciem chorobotwórczych patogenów. Działania takie nazywamy bioasekuracją. Schorzenia zakaźne są o tyle istotne, że w szczególnych
przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla samych hodowców. Istnieje, bowiem grupa chorób tzw. zoonoz, które mogą być groźne również dla ludzi. Należy do nich takie choroby jak:
gruźlica, bruceloza, wścieklizna, listerioza i wiele innych, które mogą być przenoszone również przez bydło.
Główną bramą wyniknięcia zwierząt do stada jest zakup zwierząt o nieustalonym profilu
zdrowotnym. Wielu producentów żywca decyduje się często na zakup odsadków do opasu
również spoza granic naszego kraju. W sytuacji zakupu zwierząt należy żądać od sprzedającego książeczek zdrowia oraz wyników testów na schorzenia, których ryzyko przeniesienia
jest wysokie. Oczywiście obowiązujące akty prawne wymuszają, aby zwierzęta były wolne od
patogenów warunkujących choroby zwalczane z urzędu, jednak nie od wszystkich.
Obecnie największe straty gospodarcze powodują schorzenia, które nie są zwalczane
z urzędu, niemniej jednak ich obecność wiąże się ogromnymi stratami gospodarczymi związanym z upadkami, wysokimi kosztami leczenia i leków oraz pogorszonymi wskaźnikami produkcyjnymi. Szczególnie duże znaczenie mają schorzenia wywoływane przez wirusy powodujące zakaźną biegunkę bydła (BVD), zakaźne zapalenia nosa i tchawicy (IBR/IPV), parainfluenza typu III, bydlęcy kompleks schorzeń układu oddechowego (BRD) oraz powodowaną
przez bakterie paratuberkulozę, które to stanowią bardzo poważy problem w terenie.
W przypadku transportu zwierząt na duże odległości problemem może być również gorączka transportowa powodująca najczęściej stan zapalny płuc. Dlatego producenci powinni
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się zaopatrywać w cielęta lub odsadki w miejscach pewnych, w których prowadzone jest monitoring zdrowotny stada i stosowane są zabiegi profilaktyczne w postaci szczepień. Należy
pamiętać, że kupując cielęta lub odsadki do opasu można zabezpieczyć się w umowie ze
sprzedającym co do statusu zdrowotnego zwierząt. Umowa powinna zawierać informacje
dotyczące szczegółowego stanu zdrowotnego zwierząt, które producent nabywa, wraz
z wymienionymi jednostkami chorobowymi, od których zwierzęta powinny być wolne.
W momencie dostarczenia zwierząt do miejsca docelowego od zwierząt powinien by pobrany
i zabezpieczony materiał do badań przez lekarza weterynarii w celu potwierdzenia rzeczywistego stanu zdrowotnego zakupionych sztuk. W praktyce pobiera się materiał od co najmniej
10% zakupionych zwierząt. W przypadku niewywiązania się sprzedającego z umowy, nabywający ma niezbędny materiał dowodowy do dochodzenia swoich praw w sądzie. Bardzo
dobrą praktyką jest również stosowanie ubezpieczeń zwierząt z tytułu strat spowodowanych
przez określone schorzenia zakaźne. Należy pamiętać, iż w przypadku chorób zakaźnych
sytuacja jest bardzo dynamiczna i pojawiają się nowe zagrożenia epidemiologiczne, na które
hodowcy powinni reagować, wykonując zalecane badania i okresowy monitoring stada. Działania bioasekuracyjne w produkcji żywca wołowego powinny uwzględniać dwa główne
aspekty: zapobieganie wprowadzeniu czynnika zakaźnego, a w przypadku stwierdzenia jego
wystąpienia, ograniczenie jego transmisji pomiędzy poszczególnymi osobnikami w stadzie.
Jakie działania i w jakiej kolejności należy podjąć, aby uniknąć strat spowodowanych
przez wprowadzenie do stada schorzeń, których całkowita eradykacja jest niemożliwa, bądź
może potrwać wiele lat (np. niektóre schorzenia wirusowe bydła)? Pierwszym i jednocześnie
najważniejszym działaniem jest opracowanie wraz z lekarzem weterynarii planu zdrowotnego
dla stada. Aby określić punkt wyjścia do podjęcia kolejnych działań konieczne jest określenie
statusu stada w odniesieniu do określonych schorzeń. Takie działania muszą koncentrować
się na monitoringu zwierząt pod kątem nosicielstwa konkretnych schorzeń.
Należy zdawać sobie sprawę, że obecność wielu czynników chorobotwórczych powoduje
wystąpienie stanów subklinicznych, których efekty często są niezauważane przez hodowcę.
Nie oznacza to jednak, że nie wpływają one na pogorszenie wyniku produkcyjnego
i jednocześnie ekonomicznego stada. W przypadku chorób wirusowych, następuje pogorszenie odporności zwierząt, co może skutkować wzrostem częstości wystąpienia innych
schorzeń tj. choroby układu oddechowego czy biegunek u cieląt lub osobników dorosłych.
Przed podjęciem decyzji, w kierunku jakich schorzeń należy wykonać badania, zaleca się
zwrócić uwagę na choroby, które nie podlegają obowiązkowi zwalczania z urzędu. Badania
wskazują, że to właśnie te jednostki chorobowe są częstym problemem w stadach bydła.
W celu ograniczenia kosztów badań laboratoryjnych należy wykonać tzw. "spot testy”, które
pozwolą z satysfakcjonującym prawdopodobieństwem zorientować się w sytuacji zdrowotnej
stada. Liczebność zwierząt do badania w zależności m.in. od rodzaju badania, wielkości stada powinien określić lekarz weterynarii. Niektórzy, szczególnie mniejsi hodowcy często niechętnie stosują się do przedstawionych wyżej zaleceń, twierdząc że nie dokonywali zakupu
żadnych zwierząt do stada. Oczywiście obrót zamknięty stada zdecydowanie zmniejsza ry-
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zyko wprowadzenia czynników zakaźnych do stada, ale nie jest gwarantem zupełnej jego
„czystości”.
Wrotami wniknięcia czynników chorobotwórczych są nie tylko zwierzęta, ale również, ludzie oraz sprzęt wykorzystywany przez inseminatorów czy lekarzy weterynarii. Potwierdzają
to doświadczenia z praktyki. Wielu hodowców było bardzo zaskoczonych dodatnimi wynikami monitoringu schorzeń wirusowych w ich stadach pomimo faktu, że nie dokonywali zakupu
zwierząt z zewnątrz. Kolejne działania powinny być uzależnione od wyników badań opisanych wyżej. Inne będą w przypadku stad wolnych, a inne w przypadku stwierdzenia obecności patogenu wywołującego konkretną jednostkę chorobową.
W przypadku stad wolnych od chorób zakaźnych należy skoncentrować się na działaniach zmierzających do utrzymania obecnego stanu zdrowotnego stada. Nowo zakupione
zwierzęta powinny odbyć kwarantannę, podczas której obserwuje się je pod kątem objawów
chorobowych. Kwarantanna to czasowe odosobnienie zwierząt w celu ich obserwacji lub
badania, które ma na celu wykluczenie możliwości przeniesienia lub rozprzestrzenienia choroby zakaźnej zwierząt. Optymalny czas kwarantanny to 4-6 tygodni i powinien być przeprowadzony w izolatkach, bądź innych pomieszczeniach umożliwiających odseparowanie
zakupionych zwierząt. Jeśli zwierzęta, na etapie zakupu nie posiadały wszystkich badań wykluczających nosicielstwo przez nie chorobotwórczych patogenów, powinny zostać poddane
kwarantannie do momentu otrzymania wyników badań uzupełniających, potwierdzających
ich status zdrowotny. Problemem praktycznym jest fakt, że większość gospodarstw nie posiada izolatek w ogóle lub ich liczba jest niewystarczająca. Również w nowo powstałych budynkach często brak właściwie zabezpieczonego miejsca do izolacji zwierząt. Planując nowy
obiekt, należy pamiętać, że ilość izolatek powinna odpowiadać ok. 5% liczby utrzymywanych
docelowo zwierząt.
Inną drogą wniknięcia patogenów do stada są ubranie, obuwie oraz sprzęt weterynaryjny
i zootechniczny lekarzy weterynarii, inseminatorów, doradców itd. Zapewnienie oraz wymaganie od osób obsługujących stado podstawowych działań higienicznych zdecydowanie
zmniejsza ryzyku przywleczenia choroby z zewnątrz. Wszyscy, którzy odwiedzają oborę powinni posiadać wierzchnie ubranie ochronne oraz ochraniacze na buty.
Czynniki chorobotwórcze mogą zostać zawleczone do gospodarstwa również na kołach
pojazdów zaopatrujących gospodarstwo w paszę lub inne niezbędne środki. Aby temu zapobiec należy stosować maty dezynfekcyjne. Dodatkowo magazyn tych środków powinien
znajdować się poza budynkiem, w którym przebywają zwierzęta.
Zdecydowanie trudniejsze organizacyjnie i dużo kosztowniejsze są działania, które należy podjąć w sytuacji zdiagnozowania konkretnej jednostki chorobowej w stadzie. Zakres tych
działań należy wówczas uzgodnić z lekarzem weterynarii. Rodzaj czynności zależy od zdiagnozowanego schorzenia oraz odsetka nosicieli w stadzie. W przypadku pojedynczych sztuk
najlepszym rozwiązaniem jest ich wybrakowanie. Jednak w sytuacji, gdy problem dotyczy
znacznego odsetka zwierząt w stadzie takie rozwiązanie jest często niemożliwe z czysto
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finansowego punktu widzenia. Wówczas należy opracować plan brakowania zwierząt
uwzględniając czynnik, jakim jest nosicielstwo zwierząt, wprowadzić izolację zwierząt (nosicieli) oraz wprowadzić szczepienia ochronne. Należy zdawać sobie sprawę, z faktu, że program zwalczania niektórych chorób wymaga znacznych nakładów, których podjęcie jedynie
ograniczy straty, a nie zupełnie je wyeliminuje.
W przypadku zdiagnozowania jakiejkolwiek choroby zakaźnej w stadzie zwierzęta chore
należy bezwzględnie odizolować od zdrowych, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia jej
w stadzie. W zależności od zdiagnozowanego schorzenia należy opracować wraz
z lekarzem weterynarii plan działania. W sytuacji wykrycia choroby działania sprowadzają się
do wprowadzenia szczepień, brakowania wybranych osobników, przegrupowania stada
i odizolowania sztuk stanowiących największe ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Działania te muszą być dostosowane do warunków panujących w gospodarstwie oraz uzależnione od występującego schorzenia.
Zalecane jest również, aby właściciele zwierząt, hodowcy czy zarządzający stadem gromadzili informacje dotyczące problemów zdrowotnych, wizyt lekarza, stosowanych leków
oraz związanych z nimi kosztów. Takie działania umożliwią podjęcie decyzji dotyczących
stada. Czy bardziej opłaca się wybrakować chore zwierzęta czy podjąć ich dalsze leczenie?
Należy zdawać sobie sprawę, iż przy utrzymywaniu zwierząt pewne schorzenia na pewno się
pojawią. Chodzi o takie działania, które nie pozwolą, aby negatywne efekty ich wystąpienia
nie przekroczyły ekonomicznego progu ich zwalczania, powodując nadmierne straty gospodarcze. Oczywiście progi te będą różne dla różnych chorób w różnych warunkach produkcji.
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Partnerska grupa operacyjna na rzecz tworzenia
rozwoju i wdrażania innowacji;
Partnerstwo na rzecz modernizacji i restrukturyzacji sektora rolnego;
Partnerstwo na rzecz poprawy organizacji
łańcucha żywnościowego;
Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich;
Partnerstwa na rzecz ochrony zmian klimatycznych.
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1. Wstęp
Zmiany, jakie zachodzą na rynku produktów rolnych, w tym coraz większa konkurencja
pomiędzy wytwarzającymi je podmiotami, a także nowe potrzeby i oczekiwania konsumentów sprawiają, że gospodarstwa rolne aby przetrwać i rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami
zarządzających nimi rolników muszą w odpowiedni sposób oraz we właściwym czasie reagować na te zmiany, w tym poprzez szerokie stosowanie innowacji rolniczych .
Wsparcie działań innowacyjnych w rolnictwie pn. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” stanowi jeden z sześciu priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Na działania
w ramach tego priorytetu zarezerwowano w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2014-2020 środki publiczne w łącznej wysokości ok. 191 mln euro i dotyczą one:
1. Transferu wiedzy i działalności informacyjnej (budżet ok. 58 mln euro, planowana liczba
uczestników szkoleń, realizowanych w ramach tego działania, wyniesie ok. 262 tys. osób);
2. Usług doradczych, usług z zakresu zarządzania gospodarstwem i usług z zakresu zastępstw (budżet w wysokości ok. 75 mln euro);
3. Współpracy (budżet ok. 58 mln euro, szacuje się, że utworzonych zostanie ok. 90 grup).
W rezultacie powinien nastąpić rozwój różnych form współpracy i partnerstwa w ramach
grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) zrzeszających instytucje naukowo-badawcze
oraz rolników, przedsiębiorców operujących w obszarze okołorolniczym i w przetwórstwie
rolno-spożywczym, dysponujących wysokim potencjałem pomysłów na innowacyjne rozwiązania zarówno w dziedzinie produktów jak też technik, technologii, organizacji procesów lub
marketingu, które dotychczas ze względu na liczne ograniczenia nie były realizowane. Rozwój współpracy pomiędzy w/w podmiotami powinien przyczynić się do wzmocnienia powiązań pomiędzy badaniami naukowymi, kreowaniem działań proinnowacyjnych, ukierunkowaniem na zapotrzebowanie występujące ze strony sektora rolno-spożywczego, prowadzące
do jego rozwoju. Spodziewanym efektem długookresowym jest utrwalenie rozwoju takich
powiązań i form współpracy na rzecz tworzenia i wdrażania innowacji.
Kolejny etap wdrażania innowacji ukierunkowany jest na działania upowszechnieniowe.
W tym celu wsparcie uzyska transfer wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta
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będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego – promowanie uczenia się przez całe życie - wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach
których świadczone będą usługi doradcze. W ramach tego działania zostały wyodrębnione
dwa poddziałania: wsparcie dla korzystających z usług doradczych oraz wsparcie na szkolenia doradców. Usługa doradcza dla rolnika polega na opracowaniu i zrealizowaniu 2- albo 3letniego kompleksowego programu doradczego dla rolnika lub grupy rolników, wykonanego
przez doradcę lub grupę doradców/specjalistów, zatrudnionych albo wykonujących umowy
cywilno-prawne na rzecz podmiotu doradczego, będącego beneficjentem działania. Opracowane przez beneficjenta programy doradcze dla gospodarstw ostatecznych odbiorców będą
uwzględniały ich specyfikę, w szczególności poprzez wskazanie potrzeb i problemów oraz
określenie sposobu wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu poprawy jego wyników
gospodarczych lub jego restrukturyzacji i modernizacji. Poprzez upowszechnianie nowych
i nowatorskich rozwiązań, działanie będzie promować innowacyjność w sektorach rolnym
1
i leśnym .
Przyswajanie i wdrażanie innowacji wymaga również rozwoju wiedzy połączonego
z wszechstronnym doskonaleniem zawodowym oraz dostępu do określonej informacji, ludności związanej z rolnictwem, obejmującego kwestie organizacji produkcji rolniczej i leśnej,
wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa i leśnictwa oraz w zakresie
szeroko pojętego środowiska. Wiedza i zdobyte informacje mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych oraz poprawy efektywności gospodarowania zasobami i efektywności środowiskowej.
Ostatni etap wdrażania innowacji stanowi jej zastosowanie w praktyce, co zazwyczaj
wymaga poniesienia kosztów związanych z zakupem innowacyjnego produktu, wdrażaniem
określonych produktów do użytkowania oraz ich eksploatacją w gospodarstwach rolnych czy
podmiotach przetwórstwa rolno spożywczego.
Podmioty spełniające warunki określone w PROW 2014-2020 i przepisach krajowych mogą
ubiegać się o wsparcie finansowe z tytułu realizowanych inwestycji m.in. w ramach operacji:
1. Modernizacja gospodarstw rolnych
2. Premie dla młodych rolników
3. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
dostępnych w działaniach: „Inwestycje w środki trwałe” oraz „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” PROW 2014-2020.
Finansowaniu bądź refundacji podlegają inwestycje materialne lub niematerialne: w gospodarstwach rolnych – ukierunkowane na poprawę ich konkurencyjności lub efekty środowiskowe, w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz dotyczące infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa wpisujące się w m.in. w cele priorytetu
1 dotyczącego innowacji.

1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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2. Modernizacja gospodarstw rolnych
W ramach poddziałania Modernizacja gospodarstw rolnych możliwe jest uzyskanie
wsparcia w następujących obszarach:
a. rozwój produkcji prosiąt, w wyniku realizacji której nastąpi w gospodarstwie wzrost
liczby loch do co najmniej 50 - zwanym Obszarem A, lub
b. rozwój produkcji mleka krowiego, w wyniku realizacji której nastąpi w gospodarstwie
wzrost liczby krów mlecznych do co najmniej 25 - zwanym Obszarem B, lub
c. rozwój produkcji bydła mięsnego - zwanym Obszarem C, lub
d. związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą
profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - zwanym Obszarem D.
Realizowana przez gospodarstwo operacja musi zapewnić poprawę ogólnych wyników
gospodarstwa w jednym z wyżej wymienionych obszarów.
Pomocy nie przyznaje się na operację dotyczącą chowu drobiu, chyba że chów jest ekologiczny, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) albo
operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z nieekologicznego na ekologiczny.
Całkowity budżet działania wynosi 2 401 064 486 euro, co według szacunków ma pozwolić na realizację łącznie od 20.600 do 43.000 operacji. Podział tej kwoty na poszczególne
obszary wsparcia (A,B,C,D) przedstawiono poniżej w tabeli 1.
Tabela 1
Budżet działania Modernizacja gospodarstw rolnych z podziałem
na poszczególne obszary wsparcia

Nazwa
województwa

Wysokość
limitów środków w euro
przeznaczonych na rozwój
prosiąt
(w euro)

Wysokość
limitów środków
w euro przeznaczonych na rozwój
produkcji bydła
mięsnego
(w euro)

Wysokość
limitów środków
w euro przeznaczonych na rozwój
produkcji mleka
krowiego
(w euro)

Wysokość
limitów środków
w euro
przeznaczonych
na obszar „D”
(w euro)

RAZEM
(w euro)

Mazowieckie

15 294 900

20 512 359

160 186 712

Pozostałe
województwa

86 705 100

116 282 297

908 080 788

Razem

102 000 000

136 794 656

1 068 267 500

1 094 002 330

2 401 064 486

Szacunkowa

min. 500

min. 1100

min. 8500

min. 8700

Od 20 600

ilość umów

do ponad

do ponad 3000

do ponad 18 000

do ponad

do 43 000

o przyznaniu

2000

(pomoc do

(pomoc do

20000

pomocy

(pomoc do

500 tys.)

500 tys.)

(pomoc do

900 tys. zł)

500/ 200 tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Wsparcie może być przyznane na operacje obejmującą wyłącznie inwestycje związane
bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (w przypadku gdy operacja jest związana bezpośrednio z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, operacja może obejmować wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich).
Ponadto musi być to operacja:
− uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów;
− której koszty kwalifikowalne, nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych
− która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;
− spełniająca wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie
do inwestycji realizowanych w ramach operacji;
− której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu
deadweight).
Warunkiem przyznania pomocy jest to, że realizacja operacji przyczyni się do poprawy
ogólnych wyników gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie
rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy we wszystkich obszarach wsparcia (A-D).
Aby uzyskać wsparcie, gospodarstwo musi spełniać kryterium dostępu, którym jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO). Nie może być ona mniejsza niż 10 tys. euro i nie
większa niż 200 tys. euro. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie
całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa, wyrażonej w euro. Całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa jest ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową
typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 3, z późn. zm.). Obliczyć ją można wstępnie przy wykorzystaniu kalkulatora przygotowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na stronie internetowej www.kalkulator so.pl
Są dwa przypadki, gdy do tej kwestii podchodzić należy inaczej, tj.:
I. W przypadku, gdy operację mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może
być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej
jest mniejsza niż 10 tys. euro, pod warunkiem, że:
1. suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co
najmniej 15 tys. euro;
2. w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo
każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 10 tys. euro.
II. W przypadku operacji rozwój bydła mlecznego, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 200 tys. euro i:
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1.

w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów mlecznych, których wiek
w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, przekracza 24 miesiące, zwanych „krowami mlecznymi”, albo
2. w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną liczba krów mlecznych
wzrośnie do co najmniej 25 krów mlecznych,
3. w przypadku, gdy operacja jest realizowana przez osobę fizyczną - „młodego rolnika”,
(która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w rozumieniu przepisów dotyczących przyznawania premii dla młodych rolników nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz posiada kwalifikacje zawodowe określone
rozporządzeniu dla typu operacji „Premie dla młodego rolnika”) – w gospodarstwie
jest utrzymywane mniej niż 15 krów mlecznych albo nie są utrzymywane żadne krowy
mleczne i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
liczba krów mlecznych wyniesie co najmniej 25, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 10 tys. euro.
Za koszty kwalifikowane dla obszaru ABC uznajemy koszty związane:
− bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub
− z adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,
w tym ich wyposażaniem, lub
− z budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których
jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz
− oraz koszty ogólne
Do kosztów kwalifikowalnych dla obszaru D zaliczamy koszty:
1. budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli
wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
2. zakupu lub związanych z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa
własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;
3. zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
4. budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
5. ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;
Pomoc w ramach poddziałania Modernizacja gospodarstw rolnych nie może obejmować:
− nabycia nieruchomości;
− nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach
PROW 2007–2013 przez wnioskodawcę lub jego współmałżonka
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podatku od towarów i usług (VAT);
nabycia rzeczy używanych (NOWOŚĆ! W ramach PROW 2007-2013 dopuszczalny
był zakup rzeczy używanych nie starszych niż 5 lat);
− leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży
finansującego oraz ubezpieczenia;
− kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;
− nabycia zwierząt;
− kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;
− zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych (NOWOŚĆ! W ramach PROW 2007-2013 dopuszczalne były tego typu
inwestycje);
− inwestycji budowlanych oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych
niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
Wysokość i limity pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych są
zróżnicowane, w zależności od obszaru w ramach którego jest realizowana dana operacja.
Szczegółowy podział zaprezentowano w tabeli 2. Wsparcie wynosi od 200 tys. złotych dla
obszaru D, do 900 tys. złotych dla obszaru A.
Tabela 2
Wysokość pomocy i limit pomocy
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu,
który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie:
900 tys. zł

w przypadku operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt (obszar A)

500 tys. zł

jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie

200 tys. zł

w przypadku operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (dot.
obszaru D),

na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo

Źródło: Opracowanie własne.
Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta,
nie więcej jednak niż:
1. 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez osoby
2.

wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika,
50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż
30% kosztów kwalifikowalnych.
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3. Premie dla młodych rolników
Drugim działaniem inwestycyjnym, w ramach którego można zrealizować innowacyjne
inwestycje w środki trwałe dla gospodarstw rolnych są Premie dla młodych rolników. Celem
działania jest przede wszystkim ułatwianie wejścia osobom posiadającym odpowiednie umiejętności do sektora rolniczego oraz przyspieszenie i ułatwienie wymiany pokoleniowej. Ponadto działanie to przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych
(skierowanie pomocy do gospodarstw o odpowiednim potencjale).
Premie dla młodych rolników pozwalają także na realizację celów przekrojowych zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do których zalicza się:
− innowacyjność (organizacja produkcji, produkt, technologia, udział w zorganizowanych formach produkcji i sprzedaży),
− ochronę środowiska,
− łagodzenie zmian klimatu.
Budżet działania wynosi 717 mln euro i ma pozwolić na przyznanie pomocy ok. 29 tys.
beneficjentów. Wysokość wsparcia w ramach tego działania wynosi 100 tys. zł. Pomoc wypłacana jest w formie premii. W stosunku do wcześniejszych naborów zmieniły się zasady jej
wypłaty. Pomoc jest wypłacana obecnie w dwóch ratach. I rata - 80 tys. zł (80 %) wypłacana
jest na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy. Natomiast II rata - 20 tys. zł (20 %) wypłacana na wniosek o płatność,
który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy.
Podobnie jak w przypadku Modernizacji gospodarstw rolnych, także wielkość ekonomiczna (wyrażona w całkowitej rocznej standardowej produkcji) gospodarstwa tworzonego przez
młodego rolnika musi mieścić się w określonym przedziale. Dla tego działania wynosi ona od
13 tys. do 150 tys. euro.
Wspierane gospodarstwo musi także posiadać powierzchnię użytków rolnych (UR) równą:
− średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju,
− w województwach o niższej średniej – o powierzchni równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie, oraz nie większej niż 300 ha.
Ponadto min. 70% minimalnej powierzchni UR musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy od Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i dodatkowo nie może stanowić współwłasności lub współposiadania (poza współwłasnością małżeńską).
Wnioskodawca, aby mógł otrzymać Premię dla młodych rolników, musi być osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat. Dodatkowo musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
W przypadku nie posiadania kwalifikacji zawodowych, wnioskodawca zobowiązuje się do
uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.
„Młody rolnik” przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie może prowadzić gospodarstwa rolnego jako kierujący (w tabeli 3. wskazano czynności świadczące o rozpoczęciu
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prowadzenia gospodarstwa jako kierujący), a jednocześnie rozpoczął urządzanie gospodarstwa,
lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Urządzanie gospodarstwa:
− rozpoczyna się z chwilą nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego
o powierzchni UR co najmniej 1 ha,
− kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.
Kierujący gospodarstwem:
− prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w nim i podejmuje wszelkie decyzje dot.
jego prowadzenia),
− prowadzi gospodarstwo na własny rachunek i we własnym imieniu,
− ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.
Tabela 3
Czynności świadczące o rozpoczęciu prowadzenia gospodarstwa jako kierujący
Rodzaj czynności
1.

Wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach:
płatności bezpośrednich
programu SAPARD
SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego…” 2004-2006
PROW 2004-2006
PROW 2007-2013
PROW 2014-2020
pomocy krajowej (np. kredyt preferencyjny)

2.

Posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do IRZ

3.

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej

Źródło: Opracowanie własne.
Gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania,
pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego małżonek wyraził pisemną zgodę,
niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.
Premii nie przyznaje się osobie, której przyznano pomoc w ramach operacji objętych
PROW 2014-2020 typu „Premie na działalność pozarolniczą” w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.
Zostając beneficjentem działania „Premie dla młodych rolników”, rolnik zobowiązuje się do:
− prowadzenia gospodarstwo jako kierujący do dnia upływu okresu związania celem,
− prowadzenie uproszczonej rachunkowości,
− wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o min. 10%,
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podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez min. 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
zostania rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów UE.

4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
W ramach działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych pomoc jest udzielana na
materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu
na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku
nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy
czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjentem
działania może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
− posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do
obrotu produktów rolnych,
− działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo.
Beneficjentem może zostać także rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
Wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się
w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów
długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z:
− rolnikami,
− grupami lub organizacjami producentów,
− związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
− podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.
Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji PROW
2014-2020 jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup
producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. Minimalna
wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł.
W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa
niż 10 000 zł.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
− koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do
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wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej
ochronie środowiska,
− koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem
prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
− koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
− maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,
− aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub
magazynowania,
− urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
− koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
− koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
− opłaty za patenty i licencje,
− koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania
biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania
planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych
zawartych w biznesplanie. Jednocześnie udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie
tzw. efektu deadweight).

5. Działanie Współpraca
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w podmiotach łańcucha żywnościowego wspierane
będzie również w ramach działania „Współpraca”. Wsparcie kierowane będzie do zainteresowanych nim grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów,
które będą prowadziły do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów,
praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym,
spożywczym i leśnym.
Wsparcie nie będzie dostępne bezpośrednio dla przedsiębiorstw, rolników, instytutów,
jednostek doradztwa, lecz poprzez grupę operacyjną, która realizuje wszystkie czynności
wymagane do otrzymania, zrealizowania i rozliczenia pomocy finansowej. Zaangażowanie partnerów, w tym sektora nauki, w wypracowaniu praktycznego zastosowania innowacji, wzmocni
powiązanie rozwoju sektora rolno-spożywczego z badaniami i zwiększy innowacyjność.

„XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego” – Innowacje w rolnictwie …

78

Krzysztof Żok, Łukasz Bocheński

Dotyczyło będzie tworzenia i funkcjonowania grupy operacyjnej utworzonej przez zainteresowane podmioty w celu wprowadzenia do praktyki rozwiązania innowacyjnego. Zainteresowane podmioty muszą zatem utworzyć grupę operacyjną, w formie prawnej mającej
zdolności do wykonywania czynności prawnych (zawierania umów, zaciągania zobowiązań
realizowania i rozliczania operacji, itp).
Grupa operacyjna jest odpowiedzialna za realizację projektu. W skład grupy wchodzą
osoby (instytucje) posiadające kompetencje (praktyczne i naukowe), niezbędne do wykonania i wdrożenia w praktyce konkretnego działania innowacyjnego.
Akt ustanawiający grupę operacyjną na rzecz innowacji określa:
− formę prawną grupy, role poszczególnych partnerów w grupie oraz odpowiedzialność prawną i finansową partnerów lub partnera reprezentującego grupę w związku z funkcjonowaniem grupy i realizacją operacji;
− podział odpowiedzialności i własność rezultatów operacji w okresie 5 lat od uzyskania ostatniej płatności, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych
operacji finansowanych ze środków Programu.

Beneficjenci
Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty
należące do różnych kategorii
Kategorie podmiotów:
A. rolnicy lub grupy rolników;
 posiadacze lasów;
 naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie [w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)];
 przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych);
 przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego
(np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do
produkcji);
 podmioty doradcze.
Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów
będących rolnikami.
B. Członkami grupy operacyjnej mogą być także:
 konsumenci i ich organizacje;
 jednostki samorządu terytorialnego;
 organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.
Ich rolą w grupie operacyjnej będzie inicjowanie, animowanie, popularyzacja operacji itd.
Nie ma ograniczeń wielkościowych przedsiębiorstw uczestniczących w grupie operacyjnej.
Działanie grup operacyjnych na rzecz innowacji ma zawsze przyczyniać się do rozwoju rolnictwa.
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Koszty kwalifikowalne obejmują:






koszty ogólne operacji:
koszty tworzenia i funkcjonowania grupy operacyjnej, w tym:
− aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji
w celu wykonalności projektu,
− koszty funkcjonowania grupy operacyjnej,
− koszty opracowania planu operacyjnego grupy, planu biznesowego operacji,
analiz wykonalności i innych dokumentów, związanych z przygotowaniem
operacji
− koszty upowszechnienia wyników realizacji operacji,
koszty badań stosowanych i prac rozwojowych niezbędne do wdrożenia
nowego rozwiązania,
koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne) operacji związane z realizacją planu
biznesowego opartego na planie operacyjnym grupy operacyjnej.

Ograniczenia w strukturze kosztów
koszty budowlane – do 20 % kosztów bezpośrednich,
koszty badań i prac rozwojowych – pokrywane w 90% - do 30% kosztów bezpośrednich,
 ogólne – pokrywane w 100% - do 20% kosztów bezpośrednich,
 inne inwestycyjne – jak dla właściwego działania PROW.
Zawsze do wysokości wartości rynkowej.




Warunki kwalifikowalności kosztów
Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie w celu swojego ustanowienia i funkcjonowania oraz realizacji operacji - jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
− działa na podstawie ustalonych procedur wewnętrznych z zachowaniem przejrzystości działania, sposobu podejmowania decyzji, uwzględniając zabezpieczenie
przed występowaniem konfliktu interesów;
− powołana została w celu realizacji konkretnej operacji;
− działa na podstawie planu operacyjnego zawierającego opis operacji, harmonogram realizacji, opis spodziewanych wyników, opis założeń przyjętych w celu
osiągnięcia celów grupy operacyjnej na rzecz innowacji oraz priorytetów polityki
rozwoju obszarów wiejskich, a także sposób finansowania realizacji operacji wraz
ze źródłami finansowania, w tym wkładu własnego.
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 z zastrzeżeniem, że w przypadku praktyk, procesów
i technologii związanych z przetwarzaniem tych produktów operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1.
Operacje mogą również dotyczyć praktyk, produktów, procesów i technologii bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w za„XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego” – Innowacje w rolnictwie …
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kresie nawozów, środków ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasze, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu).
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie o przyznanie
pomocy, jeżeli zostały poniesione:
− od dnia, w którym została zawarta umowa, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowofinansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej
niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
− w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców i dostawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
− w formie rozliczenia bezgotówkowego.
Dopuszczalna jest niepełna realizacja operacji, w wyniku której beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu pomocy w całości lub części, w następujących przypadkach:
 dalsza realizacja operacji jest niecelowa ze względu na zmianę warunków otoczenia
gospodarczego, powodujących nieopłacalność wdrożenia rezultatu operacji;
 niezależnie od beneficjenta wdrożono (po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy,
w trakcie realizacji operacji) do praktyki konkurencyjne rozwiązania innowacyjne,
dające bardziej korzystne efekty od rozwiązań będących przedmiotem operacji;
 wyniki badań i testów przedmiotu operacji nie potwierdziły słuszności przyjętych założeń, pomimo pozytywnego wyniku oceny merytorycznej na etapie oceny wniosku
o przyznanie pomocy;
 uniemożliwiona została dalsza realizacja operacji z przyczyn niezależnych od beneficjenta, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania operacji, innych niż
te, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013. (siła wyższa –
śmierć, kataklizmy)

Zakres pomocy
100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji.
90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych,
bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji.
Jeżeli operacja obejmuje inwestycje należące swym zakresem do jednego z działań lub
poddziałań wymienionych w Rozporządzeniu EFRROW poziom pomocy stosowany dla tej
części operacji określa się zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem.
50% kwoty wydatków kwalifikowalnych, w przypadku kosztów bezpośrednich niedających
się w sposób jednoznaczny zakwalifikować do żadnego z działań/poddziałań w ramach Rozporządzenia.
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Warunki, kwoty, stawki
Maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami
badań prowadzonych przez grupę operacyjną wynosi 10 000 000 zł.
Koszty ogólne mogą stanowić nie więcej niż 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
operacji tj. nie więcej niż 2 000 000 zł.
Łącznie maksymalna wysokość wsparcia dla jednego beneficjenta w okresie realizacji
Programu wynosi 12 000 000 zł.
Okres realizacji operacji do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może ulec
wydłużeniu.
Całkowita kwota środków publicznych przeznaczonych na działanie – 57 999 730 euro.
Podmiot wdrażający – Agencja Rynku Rolnego
Wnioski składane w centrali ARR.
Ocena merytoryczna – zespół ekspertów powołany przy ARR.

Prawdopodobne kryteria oceny wniosków:
Operacje zgłaszane do finansowania w ramach działania „Współpraca” podlegać będą
ocenie dokonywanej przez pracowników Agencji Rynku Rolnego oraz ekspertów w ramach
Zespołu ekspertów powołanego przy Agencji Rynku Rolnego, przyznającym punkty w zakresie kryteriów wyboru, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zakres działania „Współpraca” obejmuje wsparcie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do
opracowania nowych rozwiązań w zakresie produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Ocena formalna
i merytoryczna wniosku wraz z załącznikami pozwoli na szczegółową weryfikację składu
grupy operacyjnej, tematyki objętej daną operacją oraz planowanego przedsięwzięcia, a następnie na wyłonienie najlepszych operacji. W ocenie będą brane pod uwagę następujące
kryteria (czynniki):
 Zróżnicowanie partnerów w grupie operacyjnej;
 Analiza techniczna, kosztów i korzyści;
 Potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji;
 Potencjał innowacyjny operacji;
 Stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatu.

Oczekiwane efekty wsparcia
Poprzez dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w sektorze żywnościowym oczekuje się:
− przyspieszenia procesów innowacyjnych w tym obszarze,
− powstawania różnych form współpracy nauki z rolnikami, przemysłem przetwórczym w celu wspólnego rozwiązywania, w sposób innowacyjny, bieżących problemów i zapobieganiu przyszłym problemom, poprzez poprawę konkurencyjności
produktów, warunków sprzedaży, itp.,
„XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego” – Innowacje w rolnictwie …
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−

powstawania trwałych związków i współpracy pomiędzy nauką, producentami,
przetwórcami ukierunkowanych na działania innowacyjne przynoszące wymierne
korzyści zainteresowanym podmiotom.

6. Podsumowanie
Sektor rolny znacznie odstaje od innych sektorów gospodarki w obszarze innowacyjności, co znajduje odzwierciedlenie w takich wskaźnikach jak: produktywność pracy i ziemi,
udział nakładów na środki trwałe, średnia wieku i poziom wykształcenia rolników oraz dostęp
do Internetu na obszarach wiejskich. 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. Niewystarczające są także powiązania między
sektorem nauki a rolnictwem. Słabo zorganizowany sektor rolny nie komunikuje swoich potrzeb, a wyniki badań naukowych wyższych uczelni z kierunków rolniczych często nie znajdują zastosowania w praktyce .
Wzrost produktywności w rolnictwie przy ograniczonych zasobach w coraz większym
stopniu będzie bazował na innowacyjności gospodarstw rolnych i całego sektora rolno spożywczego. Stworzenie ram organizacyjnych oraz zapewnienie finansowania w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na każdym etapie tj. od powstania, wytworzenia innowacji aż do jej finalnego zastosowania przez beneficjentów końcowych w znacznym stopniu ten
proces usprawni i przyspieszy.

Opracowano na podstawie:
1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
2. Rozporządzenie MRiRW z 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 na rozpoczęcie działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników”, objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. Nr 982).
3. Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.,
poz. 1371).
4. Wenancjusz Kujawiński;(2015): Wdrażanie nowości rolniczych, instrukcja wdrożeniowa.
Poznań.
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Wybrane informacje dotyczące gospodarstw omawianych
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GRUPA I – PRODUKCJA ROŚLINNA
Rolnictwo precyzyjne – nowe możliwości,
uproszczone technologie produkcji
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GRUPA II – PRODUKCJA MLEKA
Genomika w hodowli bydła
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GRUPA III –

PRODUKCJĄ TRZODY
CHLEWNEJ

Nowe rozwiązania w produkcji prosiąt,
polskie rośliny białkowe w żywieniu trzody
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