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

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

Zaakceptowany do druku: 12.07.2016

1. Wstęp
Rozwój polskiej gospodarki bazującej na innowacjach i wiedzy może doprowadzić
do sukcesu oraz dołączenia Polski do grupy zamożnych krajów wysoko rozwiniętych. Cel ten powinien stać się priorytetem polityki polskiego rządu. Umiejętność
zapewnienia właściwych warunków dla rozwoju nauki, transferu wiedzy i innowacji do praktyki w realiach współczesnego, dynamicznego rozwoju światowej gospodarki zadecyduje o pozycji naszego kraju nie tylko w Unii Europejskiej ale również
na rynku globalnym. Pojawienie się w dokumentach rządowych jak i powszechnym
obiegu słów: innowacja, innowacyjność, czy proces innowacyjny wiąże się nie
rozłącznie z pojęciem zmiany, nowości, reformy czy też idei postrzeganej jako nowa.
Pod pojęciami tymi rozumie się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym. Tak bardzo
zróżnicowane i niedoprecyzowane pojmowanie istoty innowacji wynika zarówno
z niedługiej tradycji badań, jak i odmienności ujęć teoretycznych. Uwzględniając
1 Wkład pracy: Eugeniusz K. Chyłek – 40 %, Wenancjusz Kujawiński – 30%, Tomasz Niepytalski – 30 %.
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powyższe uwarunkowania i powszechne używanie tych pojęć w procesach modernizacji-unowocześniania gospodarki, w tym także sektora rolno-żywnościowego,
zasadnym jest sprecyzowanie znaczenia wymienionych pojęć i właściwego ich stosowania przy opisie zachodzących zmian. Równie ważnym z jednolitym pojmowaniem istoty innowacji dla osób funkcjonujących w jej obszarze wydaje się być znajomość czynników i uwarunkowań wpływających na proces wdrażania innowacji.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom istoty innowacji w proponowanym do jej stosowania rozumieniu oraz zdaniem autora najważniejszych
czynników i uwarunkowań wpływających na proces wdrażania innowacji, w tym
decyzji i działań podejmowanych przez właściwe organy Unii Europejskiej oraz
państwa polskiego w zakresie przyspieszonego, zrównoważonego rozwoju sektora
rolno-spożywczego.

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

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

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

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

pl.pdf

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

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

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

18

Eugeniusz K. Chyłek, Wenancjusz Kujawiński, Tomasz Niepytalski

Czynniki wzmacniające i osłabiające innowacyjność

Rysunek 1

Czynniki zewnętrzne
stymulujące innowacje
(materialne i niematerialne)

Preferencje dla
podmiotów aktywnych
innowacyjnie
Istnienie sił
proinnowacyjnych
w społeczności lokalnej

Innowacyjna
osobowość

Wzmocnienie
innowacyjności

Predyspozycje

Brak sił
proinnowacyjnych
w społeczności lokalnej

Proinnowacyjne
wychowanie
i wykształcenie

Zanik
innowacyjności

Negatywna ocena
podejmowanych
zmian innowacyjnych
Czynniki zewnętrzne
ograniczające innowacyjność

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, procesy innowacyjne, rozwój, sektor
rolno-spożywczy
STRESZCZENIE

Ujęte w strategii Europa 2020” oraz w dokumencie „Unia Innowacji” wskazania dotyczące realizacji kompleksowej europejskiej strategii innowacyjnej na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określają
znaczenie jakie Unia Europejska przypisuje innowacjom.
Sektor rolno-żywnościowy w Polsce należy do kluczowych w zakresie oddziaływania
społecznego i gospodarczego. Jego ekonomiczne oddziaływanie na rynku wewnętrznym
jak i międzynarodowym plasuje go zdecydowanie jako jeden z najważniejszych, a jednocześnie wymagających stałej troski i wsparcia. Ważnym uwarunkowaniem rozwoju innowacyjności w tym sektorze są występujące czynniki zarówno wzmacniające jak
i osłabiające proces wdrażania innowacji. Należą one do grupy czynników zewnętrznych
oraz czynników wewnętrznych związanych z osobowością osób podejmujących decyzje
w kwestiach stosowania rozwiązań innowacyjnych w praktyce.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom istoty innowacji w proponowanym do jej stosowania rozumieniu oraz zdaniem autora najważniejszych czynników
i uwarunkowań wpływających na jakość innowacji, w tym decyzji i działań podejmowanych przez właściwe organy Unii Europejskiej oraz państwa polskiego w zakresie przyspieszonego, zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego.
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Included in the Europe 2020 strategy and the document “Innovation Union” indications concerning the implementation of a comprehensive European innovation strategy
for smart, sustainable and inclusive growth determine the importance that the European
Union assigns innovation.
Agri-food sector in Poland belongs to the key in the social and economic impact. Its
economic impact on the internal market and international it decide as one of the most
important, and at the same time, requiring constant care and support. An important determinant for the development of innovation in this sector are factors both strengthen
and weaken the process of innovation. They belong to the group of external factors and
internal factors associated with the personality of decision-makers on issues of application
of innovative solutions in practice.
The purpose of this work is to bring readers the essence of innovation in the proposed
to its application within the meaning of and according to the author the most important
factors and conditions affecting the quality of innovation, including decisions and actions
taken by the competent bodies of the European Union and the Member States in the field
of Polish accelerated, sustainable development agro-food sector.
e-mail: Eugeniusz.chylek@minrol.gov.pl

26

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2016

DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER, MICHAŁ A. JERZAK,
PAWEŁ KRYSZTOFIAK1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Finansów i Rachunkowości

RYNEK RODZIMYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO KRAJU
W ZAKRESIE BIAŁKA ROŚLINNEGO2
Nadesłany: 05.07.2016

Zaakceptowany do druku: 12.07.2016

1. Wstęp
Amerykański psycholog Abraham Maslow, tworząc teorię hierarchii potrzeb człowieka, umieścił u jej podstaw elementy związane z zaspokojeniem potrzeb żywnościowych. Dlatego niezmiernie ważnym problemem, z punktu widzenia zarówno
pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Jego istota nie wynika tylko z realizacji potrzeb jednostki,
ale jest w znaczący sposób powiązana z innymi kategoriami bezpieczeństwa, które
dotykają szerszej grupy ludzi, a które związane są ze sferą ekonomiczną, energetyczną, socjalną i ekologiczną [Michalczyk 2012,9]. W związku z tym poszczególne kraje, jak i organizacje międzynarodowe dążą do zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego na poziomie, który umożliwi pełne zaspokojenie potrzeb, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. By było to możliwe, żywność
musi być dostępna fizycznie oraz ekonomicznie, czyli w sposób, dzięki któremu
zostanie zachowana stabilność jej zaopatrzenia oraz musi być bezpieczna, czyli
wolna od substancji mogących zaszkodzić życiu i zdrowiu ludzkiemu [Hajdu1 Wkład pracy: Dorota Czerwińska-Kayzer – 35%; Michał A. Jerzak – 35%; Paweł Krysztofiak
– 30%.
2 Publikacja została przygotowana ramach obszaru 5 Programu Wieloletniego Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2016-2020 pn.,,Zwiększanie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego
rozwoju”.
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kiewicz 2015,94-95]. Problem ten dotyczy w sposób szczególny zapewnienia stabilności w dostępie do białka roślinnego, które jest wykorzystywane zarówno na
cele konsumpcyjne, jak i do produkcji pasz, będących podstawą żywienia zwierząt. Obecnie Polska, jak i pozostałe kraje Unii Europejskiej (UE) mają znaczący
deficyt rodzimego białka roślinnego, który rekompensowany jest importowaną
śrutą sojową. Taka sytuacja rodzi problemy, które związane są główne z uzależnieniem się od importu tego surowca z państw Ameryki Południowej oraz Stanów
Zjednoczonych, a także z wystąpieniem ryzyka jego niewystarczającej dostępności, przy załamaniu się produkcji w krajach, z których jest on sprowadzany.
Zagrożenie wynikające z nadmiernego uzależnienia się od białka roślinnego,
pochodzącego z importowanej śruty sojowej zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), które to zainicjowało Program Wieloletni, którego głównym celem w obszarze badań ekonomicznych, było stworzenie możliwości do odbudowy oraz rozwoju rynku rodzimych roślin białkowych.
W latach 2011-2015 w ramach realizowanego projektu prowadzone były badania
mające na celu identyfikację stanu krajowego rynku roślin strączkowych, określenia jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków
rozwoju. Uzyskane wyniki pozwoliły na zbudowanie modeli organizacji rynku
rodzimych roślin strączkowych, których zadanie polegałoby na zwiększeniu produkcji i obrotu tymi roślinami oraz zwiększeniu wykorzystania ich nasion na cele
paszowe. Badania dotychczasowe nie obejmowały jednak szczegółowej analizy
w zakresie rozwiązań biznesowych i marketingowych na rynku surowców paszowych, które - jak stwierdzono- w znaczącym stopniu determinują popyt na rodzime rośliny białkowe, a tym samym są konieczne do efektywnego wdrożenia zaproponowanych modeli do praktyki. W związku z powyższym MRiRW zdecydowało
się na kontynuację Programu Wieloletniego, który w latach 2016-2020 będzie realizowany pod nazwą,,Zwiększanie wykorzystania krajowego białka paszowego dla
produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego
rozwoju”, a którego celem w części ekonomicznej będzie wykreowanie modelowej
strategii biznesowej podmiotu kreującego rynek, stworzenie marki produktów
wytwarzanych na bazie rodzimych roślin strączkowych, a także opracowanie
strategii ich komercjalizacji. Wszystkie działania w tym zakresie mają przyczynić się do zwiększenia popytu na rodzime rośliny białkowe, wzrostu produkcji
oraz wykorzystania na cele paszowe i żywnościowe. Dzięki temu możliwe będzie
zwiększenie bezpieczeństwa kraju w zakresie zaopatrzenia w białko roślinne. Stąd
też celem niniejszego artykułu jest określenie obecnego stanu krajowego rynku
rodzimych roślin strączkowych w świetle prowadzonych w ramach Programu
Wieloletniego prac naukowych, jak i decyzji politycznych dotyczących interwencjonizmu na tym rynku.
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W badaniach posłużono się danymi pochodzącymi z baz danych Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej- Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB). Wykorzystano także dostępną literaturę z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji rolniczej.
W obliczeniach posłużono się miarami statystyki opisowej. Wyniki przedstawiono za pomocą graficznych metod prezentacji danych.

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

2011

2012

2013

2014

2015

1 927,1

1 829,3

1 762,5

1 777,7

2 200,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ.

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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

Zboża

Strączkowe

Ziemniaki

Przemysłowe

Pastewne

Pozostałe

2011

73,8

1,7

3,7

10,0

8,3

2,6

2012

73,8

2,1

3,4

9,1

9,0

2,6

2013

72,6

1,4

3,3

11,0

9,3

2,5

2014

71,8

2,2

2,6

11,1

9,4

2,9

2015

69,9

4,1

2,7

10,6

10,0

2,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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

2011

2012

2013

2014

2015

Jednolita płatność obszarowa

710,6

732,1

830,3

910,9

453,7

Uzupełniająca płatność

274,2

211,8

139,4

–

–

Specjalna dopłata do
powierzchni upraw strączkowych

219,5

672,6

719,4

566,4

415,2

Dopłata do materiału siewnego

160,0

160,0

160,0

160,0

130,0

1 364,3

1 776,4

1 849,1

1 637,2

998,9

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ARiMR.

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

2011

2012

Tabela 4

2013

2014

2015

Powierzchnia [ha]
Strączkowe ogółem
Strączkowe konsumpcyjne
Strączkowe pastewne

174 771

221 049

146 189

231 685

440 995

37 431

34 517

39 274

53 194

91 032

137 340

186 532

106 915

178 491

349 963

Udział [%]
Strączkowe konsumpcyjne

21

16

27

23

21

Strączkowe pastewne

79

84

73

77

79

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

335,1

480,5

375,4

467,2

714,8

83,8

85,2

84,4

115,4

171,5

251,3

395,2

291,0

351,8

543,3

22

25

24

75

76

Udział [%]
Strączkowe konsumpcyjne

25

18

Strączkowe pastewne

75

82

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

Groch siewny

Bobik

Łubin żółty

Powierzchnia (ha)
2011

14 287

7 280

52 508

2012

15 441

9 744

49 221

2013

12 142

6 588

64 265

2014

16 352

10 876

80 022

37 983

31 593

207 837

2015

Dynamika powierzchni zasiewów (100=2010)
2011

85,3

104,0

69,4

2012

92,2

139,2

65,0

2013

72,5

94,1

84,9

2014

97,6

155,4

105,7

2015

226,8

451,5

274,6

2011

25,8

24,5

15,0

2012

29,1

25,5

15,8

2013

27,4

26,7

15,9

2014

27,2

28,4

17,5

2015

24,0

24,6

14,0

2011

36,9

17,9

78,6

2012

44,9

24,8

77,8

2013

33,2

17,6

102, 0

2014

44,4

30,9

139,8

2015

91,2

77,7

291,2

2011

96,9

96,4

62,3

2012

118,1

134,2

61,6

2013

87,3

95,1

80,9

Plony [dt/ha]

Zbiory [tys. ton]

Dynamika zbiorów (100=2010)

2014

116,6

167,0

110,8

2015

239,6

419,8

230,7

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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

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

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

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

plomowej.

Realizacja programów służących ochronie środowiska w ramach PROW 2014-2020 ...

39

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

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

Wariant

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

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

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

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

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

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

4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

– 114 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

– 147 zł/ha

4.3. Murawy

– 80 zł/ha

4.4. Półnaturalne łąki wilgotne

+ 71 zł/ha

4.4. Półnaturalne łąki świeże

+ 243 zł/ha

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

+ 50 zł/ha

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

+ 100 zł/ha

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

– 310 zł/ha
– 1 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika
wielkiego

- 130 zł/ha

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

- 558 zł/ha

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

Pakiet 6.
Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

+ 76 zł/ha
– 147 /ha

5.3. Murawy

+ 100 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

+ 111 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże

+ 283 zł/ha

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

+ 50 zł/ha

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

+ 180 zł/ha

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

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

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

BEZ ZMIAN

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

+ 40 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

+ 570 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

BRAK WARIANTU
W 2013 ROKU

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

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

Wariant

Różnica stawki płatności
w roku 2016 w porównaniu
z rokiem 2013

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

+ 151 zł/ha

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

+ 132 zł/ha

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

+ 225 zł/ha

Pakiet 4. Uprawy sadownicze
w okresie konwersji

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

BRAK WARIANTU
W 2013 ROKU

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

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

+ 133 zł/ha
+ 2zł/ha

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

+ 10zł/ha

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

+ 275 zł/ha

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po
okresie konwersji

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

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po
okresie konwersji

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

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

BRAK WARIANTU W 2013 ROKU

+ 168 zł/ha

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

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

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

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

Źródło: Badania własne.

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

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

Źródło: Badania własne.

W ramach badań został przeprowadzony również wywiad z doradcą rolnośrodowiskowym Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ochrona środowiska to zagadnienie, które
w ostatnich latach znacznie zmieniło swoje znaczenie. W opinii badanego doradcy, w przeszłości środowisko i jego ochrona, kojarzyły się przede wszystkim z tym,
co najbliżej nas otaczało, począwszy od akcji „Sprzątania Ziemi” realizowanej
przez uczniów, na paleniu łęcin na polach kończąc. Dzisiaj to przede wszystkim
zysk, oparty na przystosowywaniu się do aktualnych wymagań. Samo zagadnienie z pewnością jednak jest dużo szerzej rozpowszechniane, niż jeszcze parę lat
temu. Rolnicy obecnie w ochronie środowiska dostrzegają dodatkową możliwość
zarobku, ponieważ klasy bonitacyjne w gminie Dziemiany nie są korzystne pod
względem typowo rolniczego wykorzystania. Z racji niskich plonów, jest to dodatkowy dochód w gospodarstwie, z czego spora część rolników chętnie korzysta.
Porównując rok 2015 z latami ubiegłymi można stwierdzić, że warunki proponowane rolnikom z roku na rok są coraz mniej korzystne, a jednocześnie wzrastają
wymagania. Powoduje to, że większość beneficjentów realizujących 5-letni program, nie decydowała się na jego wznowienie. Największą wadą jest biurokracja,
której nie lubią zarówno doradcy, jak i rolnicy. Problemy niejednokrotnie pojawiały się też po stronie rolników, którzy w trakcie realizacji planu rolnośrodowiskowego, czasami dochodzili do przekonania, że nie jest on dla nich odpowiedni.
Zachętą do kontynuowania były jednak dodatkowe płatności.
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oferuje rolnikom kompleksową
pomoc w zakresie programu rolno-środowiskowo-klimatycznego, co wiąże się
nie tylko z wykonaniem niezbędnego planu 5-letniego, wniosków obszarowych
czy planu nawozowego, lecz również potrzebą stałego kontaktu z doradcą, możliwością korzystania z porad w wielu kwestiach. Obecnie PODR w Lubaniu rozwija zakres działalności i w niedalekiej przyszłości rolnicy będą mogli zapoznać
się z funkcjonowaniem paneli fotowoltaicznych czy sprawności wiatraków, co jest
z pewnością dodatkową zachętą do podejmowania kontaktów z doradcami.
W opinii pytanego doradcy planuje się szkolenia na cały rok, jednak jeśli są
zgłaszane potrzeby ze strony rolników, to zawsze istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zgodnego z oczekiwaniami. W związku z tym, doradcy starają się
wychodzić naprzeciw zainteresowaniom rolników i stają się swoistym łącznikiem
z innymi instytucjami, między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, której pracownicy często są prelegentami na szkoleniach. Beneficjenci
najczęściej zgłaszają się do doradcy w momencie wykonania planu, bądź dokonania
w nim zmian, ale jeśli już przychodzą to zawsze w konkretnym celu. Zdaniem badanego pracownika PODR w Lubaniu, doradztwo obecnie funkcjonuje nieco odmiennie niż w przeszłości, kiedy doradca miał z rolnikami swego rodzaju więź, a rolnicy
przychodzili często by porozmawiać, a jednocześnie poradzić się. Obecnie nie ma
już na to czasu, a sam doradca jest obarczony wieloma zadaniami, przez które kontakty z rolnikami powoli zanikają i stają się czysto służbowe, co w ocenie pytanego
doradcy rolnośrodowiskowego w dłuższej perspektywie nie jest korzystne.
Badany doradca stwierdził, że rozszerzenie usług poprzez Internet już w pewnym zakresie zostało wprowadzone. Można składać wnioski obszarowe online,
do czego zarówno pracownicy ośrodka doradztwa jak i ARiMR nakłaniają. Istnieje również możliwość subskrypcji newslettera, informującego o optymalnych
terminach siewu, zagrożeniach występowania w danym momencie szkodników
czy chorób. Udzielanie jednak typowych porad online może być bardzo skomplikowane z paru względów. Doradca, zwłaszcza z wieloletnim doświadczeniem
na zadane pytanie z reguły jest w stanie udzielić bardzo wielu informacji i często
trudno jest ograniczyć się do krótkiej odpowiedzi, jakiej oczekuje rolnik. Skuteczna pomoc wymagałaby w większym stopniu dialogu, bo w doradztwie w wielu
kwestiach potrzebne jest szersze spojrzenie na rozstrzygane zagadnienia. Doradcy przy nadmiarze wielu obowiązków nie mieliby czasu na dodatkowe godziny
spędzane przed monitorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dany problem
najszybciej i najefektywniej dla rolnika mógłby zostać rozwiązany podczas bezpośredniej rozmowy, chociażby telefonicznej.
Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, doradcy systematycznie biorą
udział w szkoleniach w zakresie niezbędnym do pracy z rolnikami. Można rów-
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nież w szybkim czasie zorganizować dodatkowe szkolenie chociażby z Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR. Doradcy współpracują nie tylko z instytucjami
rządowymi, takimi jak ARiMR i Agencją Rynku Rolnego, lecz również z ekspertami
z danych dziedzin, botanikami czy ornitologami, w zależności od potrzeb również
z urzędem skarbowym, weterynarzami, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, firmami prywatnymi oferującymi usługi lub środki do produkcji, na które jest
popyt w sferze rolnictwa oraz bankami, oferującymi usługi skierowane do rolników.
Zdaniem pytanego doradcy, zmiana płatności jest w pewnym stopniu niekorzystna z punktu widzenia rolników. Zaostrzenie zasad i nowe wymagania jeśli
się pojawiają, to często na niekorzyść rolnika. Stawki niektórych płatności ulegają
pomniejszeniu, przez co same pakiety tracą w oczach beneficjenta na atrakcyjności. W sytuacji, gdy wielu rolników poza pracą na roli, zmuszona jest sytuacją
finansową do szukania dodatkowego zatrudnienia, każde dodatkowe utrudnienia
czy ograniczenia powodują coraz mniejszą chęć do uczestniczenia w programie.
Zdaniem badanego doradcy, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stara się pomagać rolnikom w miarę posiadanych możliwości. W jego opinii
zmianą, która mogłaby zwiększyć zainteresowanie programami byłoby zmodyfikowanie przepisów i dostosowanie ich bardziej do warunków, w jakich funkcjonują rolnicy. W takim jednak przypadku programy te przestałyby spełniać podstawowe zadanie ochrony środowiska przyrodniczego.

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

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

Keywords: agriculture, environment protection, programs of European Union, agricultural
extension
Summary

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

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

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

Rok
2005

2007

2009

Polska – rynek prywatny

2 108

3 197

3 945

Polska - ANR

1 454

2 583

3 451

Niemcy

8 692

9 205

10 908

Francja

4 700

4 900

5130

Włochy

b.d.

17 000

18 000

12 995

11 965

15 394

Wielka Brytania

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

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

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

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

Polska

Niemcy

URO

URD

URO

URD

1

23,6

8,3

138,9

5

17,6

4,3

55,9

7

14,0

3,1

1

23,6

5
7

Francja

Włochy

URD

URO

102,6

URO
2005
100,5

86,5

34,4

70,0

59,3

49,5

31,2

8,5

147,2

108,4

26,9
2007
100,8

20,1

5,1

60,4

38,4

14,6

3,0

53,7

34,5

W. Brytania

URD

URO

URD

19,5

7,0

185,9

71,0

29,7

16,5

93,5

36,6

22,3

28,6

12,7

21,1

7,0

87,3

21,2

7,9

174,4

67,5

73,8

64,1

30,3

17,0

103,7

41,5

27,1

21,9

26,0

11,8

23,2

8,7

2009
1

24,4

8,3

146,3

106,8

101,5

88,6

20,6

8,1

176,1

69,4

5

20,8

5,3

61,3

38,6

73,9

64,0

26,6

14,8

105,4

44,8

7

15,6

3,2

53,1

32,8

24,0

20,4

25,3

12,3

28,5

9,3

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

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

Polska

Niemcy

Francja

Włochy

W. Brytania

2005
1

35,2

73,8

86,1

36,0

38,2

5

24,3

61,4

84,7

55,3

39,1

7

21,8

63,1

82,8

44,4

33,1

1

35,9

73,7

86,6

37,5

38,7

5

25,2

63,6

86,8

56,2

40,0

7

20,6

64,2

80,8

45,2

37,4

2007

2009
1

34,2

73,0

87,3

39,4

39,4

5

25,6

63,0

86,6

55,5

42,2

7

20,8

61,7

85,1

48,7

32,5

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

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

Źródło: Jak w tabeli 2.

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

Polska

Niemcy

Francja

Włochy

W. Brytania

2005
5
7

Krowy mleczne

13,4

44,6

42,4

48,9

97,3

Trzoda chlewna

27,4

204,6

239,9

371,5

250,5

Drób

16,9

53,9

162,2

185,4

281,3

2007
5
7

Krowy mleczne

14,7

47,5

45,3

46,6

116,9

Trzoda chlewna

31,4

237,5

224,6

340

237,6

Drób

15,4

24,3

232,8

155,2

349

2009
5
7

Krowy mleczne

15,1

48,5

46,1

49,4

114,2

Trzoda chlewna

31,6

247,3

192,2

331,1

239,2

Drób

14,5

32,6

178,9

327,6

326,9

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

Źródło: Jak w tabeli 2.

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

Źródło: Jak w tabeli 2.

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

Słowa kluczowe: grunty dzierżawione, typ rolniczy
S treszczenie

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

MICHAŁ FIGURA
SHARE OF LEASED LAND OF AGRICULTURAL LAND IN POLAND FARMS
AND SELECTED COUNTRIES OF UE

Keywords: leased land, type of farm
Summary

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

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

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

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

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

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




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

Rzepak ozimy




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trójnienasycony kwas
tł. linolenowy n-3
[%]

dwunienasycony
kwas tł. linolowy n-6
[%]

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

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

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

Zawartość tłuszczu
w nasionach
[%]

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

ACCE-NAME
(nazwa obiektu)

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

Kujawa 1-362

165 665

39,8

7,8

23,3

68,9

13,7

55,2

4,02:1

K-291

165 907

39,4

7,6

23,1

69,3

13,5

55,8

4,13:1

J.J.

165 666

40,3

8,7

21,9

69,4

13,1

56,3

4,29:1

Puławski 2-43

165 678

39,0

8,3

26,0

65,8

13,6

52,2

3,84:1

Puławski odporny

165 679

37,8

8,0

21,6

70,3

14,5

55,8

3,85:1

Puławski różowy

165 884

38,4

9,0

23,2

67,7

14,3

53,4

3,73:1

Puławski 2-I-II

165 885

37,7

8,3

22,9

69,3

13,7

55,2

4,03:1

RJ 15

165 889

37,4

8,7

20,3

71,0

13,2

57,8

4,38:1

RJ 16

165 890

37,5

8,6

21,1

70,3

13,1

57,2

4,37:1

CVT-LC-36

166 209

42,0

11,8

26,4

61,9

9,6

52,3

5,45:1

LS-153

166 121

40,4

9,2

26,4

64,4

12,0

52,4

4,37:1

LG-0,1-96

166 123

41,3

10,4

24,4

65,3

14,4

50,9

3,53:1

Jenny

166 089

40,9

9,8

21,6

68,6

14,1

54,5

3,96:1

Opal

166 125

41,8

9,5

25,8

64,7

13,0

51,7

3,98:1

Szafir

166 126

40,5

9,9

20,8

69,2

10,1

59,1

5,85:1

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

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

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

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

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

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

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

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

Teksas

Polska

Obszar (tys. km2)

695,7

312,7

Ludność (mln)

26,9

38,5

Powierzchnia UR (tys. ha)

52 771,0

18 727,0

Liczba gospodarstw produkcyjnych

242 000

1 359 084*

Średnia powierzchnia UR/gosp. (ha)

217,3

10,38

Dochód na 1 mieszkańca (USD)

40 147

12 708

Produkt krajowy brutto GDP (mld USD)

47 400

545

17

17

3 405 000

28 230

120 000

164,8

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

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

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

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

5. Podsumowanie
Polska jest relatywnie niewielkim krajem wnoszącym w gospodarkę światową ok.
1-2% wartości produktu krajowego brutto i nieco mniej oryginalnego dorobku
naukowego mieszczącego się w obszarze badań i rozwoju. Dotyczy to także rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Stąd też poza prowadzeniem
własnych prac badawczych powinno się w warunkach polskich starać pozyskiwać
nowe, nowatorskie czy innowacyjne rozwiązania stosowane w krajach, w których dana dziedzina nauk, czy poziom rozwoju gospodarki jest wyższy. Służyć
temu powinno zarówno studiowanie literatury naukowej, zwłaszcza w naukach
stosowanych, profesjonalne studia zagraniczne, praktyki studenckie, wyjazdy studyjne, czy też trwałe lub incydentalne kontakty środowisk zawodowych. Te „im-
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portowane”, różnie rozumiane nowości lub innowacje dotyczące nowych, czy
udoskonalonych produktów, technologii, metod marketingowych itd. powinny
być szybko udostępniane dla zainteresowanych, w tym zwłaszcza bezpośrednio
producentom rolnym, ale także grupie doradców rolnych i działaczy społecznogospodarczych rolnictwa oraz jego otoczenia instytucjonalnego.
Przedstawiona w opracowaniu analiza studiów przypadku, w tym produkcji
zielonki ze zbóż z przeznaczeniem na pasze znana jest także w Polsce. Występuje
ona jednak w innej opcji technologicznej tj. zbiór zbóż będących np. we wstępnej
fazie kłoszenia na zielonkę lub kiszonkę. Nie stosuje się jednak w Polsce bezpośredniego wypasu bydła na polach obsianych zbożami, która to technologia jest
znacznie prostsza (i być może tańsza). Znany jest też w Polsce, w uprawie warzyw,
ich siew współrzędny i różne formy uprawy warzyw wielogatunkowych stosowane zwłaszcza w produkcji ekologicznej i hobbystycznej. Jednakże lokowanie
upraw warzyw oddzielanych poprzez pasy dysykowanego zboża wydaje się być
godną uwagi technologią osłaniania upraw przed promieniami słonecznymi. Jest
ona tania, w małym stopniu obciążająca środowisko, oszczędzająca wodę i pozwala na prowadzenie produkcji na większą skalę. Stąd może być stosowana także
w Polsce dla osłony warzyw produkowanych w warunkach upalnego lata.
Problemem zagospodarowania ziemi rolniczej porzucanej lub na zaawansowanym etapie ekstensyfikacji poprzez wypas zwierząt jest dużym wyzwaniem,
zwłaszcza dla terenów górzystych. Jednym z warunków powodzenia zbiorczego,
wielkostadnego i sezonowego wypasu zwierząt trawożernych jest wzbogacanie
i usprawnienie rynku młodego bydła i zwiększenie jego płynności. Służyć temu
może przedstawiony w opracowaniu brokerski obrót młodym bydłem opasowym
stosowany w Teksasie. Zorganizowanie takiego obrotu w formie przedsiębiorstwa
(firmy brokerskiej) w Polsce zapewne przyczyniłoby się do odbudowy wypasu
i wzrostu produkcji zwierzęcej na terenach do tego predysponowanych, dysponujących dużymi zasobami trwałych użytków zielonych i ziemi odłogowanej.
Doprowadziłoby także do zwiększenia aktywności gospodarczej często peryferyjnie położonych subregionów, w tym dochodów ludności rolniczej. Wprowadzenie stad bydła na porzucone rolniczo trwałe użytki zielone przyczyniłoby się
do regionalnej specjalizacji produkcji i wzmocnienia potencjału gospodarczego
subregionów. Mogłoby także służyć wzbogaceniu różnorodności hodowanych ras
bydła poprzez większe otwarcie się na rynki krajów sąsiadujących, członków UE.

Rolnictwo Stanu Teksas – studium przypadków wybranych rozwiązań alternatywnych

93

LITERATURA
1. Agriculture and Livestock, 2015. www.TexasWideOpenBusiness.com
2. Drygas M. (2014): Zmiany w rolnictwie USA w świetle Spisu Rolnego 2012. Wieś
i Rolnictwo nr 4, 99-113.
3. Economy of Texas including Texas agriculture, manufacturing, and service industries,
2016. www.netstate.com/economy/tx_economy.htm
4. Janasz W. (red) (2005). Innowacje w działalność przedsiębiorstw w integracji z Unią
Europejską, Difin, Warszawa.
5. Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J. (2011): System transferu wiedzy dla
sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy No. 7. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, 22-28.
6. Rogers E. M. (1962): Diffusion of Innovation (1st Ed.). New York: Free Press of Glencoe. OCLC 254636
7. Sarah K. Lowder, Jakob Skoet and Saumya Singh. (2014): What do we really know
about the number and distribution of farms and family farms in the world? Background paper for The State of Food and Agriculture 2014. FAO, Rome.
8. Schumpeter J. A. (1960): Teoria rozwoju gospodarczego, PWN Warszawa.
9. Stawasz E. (1999): Innowacje a mała firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź.
10. Texas Agriculture Statistics, (2016): www.texasagriculture.gov.About/ TexasAgStats.
aspx
11. Tomczak F. (2004): Od rolnictwa do agrobiznesu: transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa.
12. USDA/NASS (2015): State Agriculture Overview for Texas. www.nass.usda.gov/quick_stats/ Ag_Overview

e-mail: rrmusial@cyf-kr.edu.pl,
e-mail: jozef.kania@ur.krakow.pl

94

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2016

JAN BOCZEK*, MAŁGORZATA KIEŁKIEWICZ**1
* Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie,
emerytowany profesor
** Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie

STARZENIE SIĘ I DŁUGOŚĆ ŻYCIA WYBRANYCH
BEZKRĘGOWCÓW I KRĘGOWCÓW
Nadesłany: 15.06.2016

Zaakceptowany do druku: 12.07.2016

1. Wstęp
Biologiczne starzenie się każdego organizmu jest nieuchronnym procesem obej
mującym stopniowo narastające zmiany zarówno w strukturze jak i funkcji komórek, tkanek oraz organów. Zmiany te mogą wynikać z gromadzania się uszkodzeń
w DNA (mutacje, nieodwracalne zmiany, np. typu DSBs), ale też z ograniczenia wydajności procesów autofagii, oksydatywnej fosforylacji (mitochondria) czy funkcji
proteosomu [Seo i in. 2010; Freitas i de Magalhães 2011]. Wyniki badań ostatniej
dekady nad mechanizmami starzenia zwracają uwagę na znaczenie metylacji histonów, procesu wzmagającego albo ograniczajacego transkrypcję genów [McCauley i Dang 2014; Sikora 2014]. Ostatecznie, starzenie się organizmu przejawia się
spadkiem aktywności wielu procesów metabolicznych/ fizjologicznych, co najlepiej
widoczne jest u dużych ssaków i człowieka jako utrata odporności na stresy środowiskowe i choroby, wzrost podatności na stany zapalne, obniżenie masy ciała,
wzrost zachorowalności na nowotwory czy choroby neurodegradacyjne (np. Alz
heimera, Parkinsona) [López-Otín i in. 2013; Sudhakaran i in. 2014]. Dogłębne
poznanie przyczyn i molekularnych uwarunkowań starzenia się u organizmów modelowych (w tym owadów) może w przyszłości pozwolić na wypracowanie strategii
opóźniających te procesy i tym samym wydłużających czas życia człowieka [Keller
i Genoud 1997; McCauley i Dang 2014; Sikora 2014; Sudhakaran i in. 2014].
1 Wkład pracy: Jan Boczek – 50%, Małgorzata Kiełkiewicz – 50%.
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Procesy starzenia się zmiennotermicznych bezkręgowców, ze szczególnym
uwzględnieniem owadów, pozostają pod kontrolą wielu egzo- i endogennych
czynników środowiskowych, takich jak np. indywidualne tempo metabolizmu,
reaktywność na stresy, przegęszczenie populacji, ekstremalne temperatury otoczenia [Speakman 2005; Boczek i Błaszak 2006; Lagouge i Larsson 2013]. Celem
tego mini-przeglądu jest zwrócenie uwagi na najciekawsze i najnowsze doniesienia dotyczące przyczyn starzenia się i skracania życia u różnych gatunków zwierząt i człowieka.

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

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

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

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe – odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990]; w kolejności – wyd. zwarte, czasopisma, akty prawne,
dokumenty elektroniczne;
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);

114
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i naz
wisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

