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PRODUKCJA RZEPAKU OZIMEGO W POLSCE ORAZ JEGO
EFEKTYWNOŚĆ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH
Łukasz Abramczuk1, Monika Goławska2
Abstrakt: Głównym celem opracowania było porównanie efektywności ekonomicznej
produkcji rzepaku ozimego w indywidualnych gospodarstwach rolnych pogrupowanych
według wzrastającego poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jego uprawy. W pracy
przedstawiono informacje o charakterze ekonomicznym z 432 gospodarstw indywidualnych, badanych w ramach systemu zbierania danych AGROKOSZTY. Przedstawiono wyniki z uprawy rzepaku w badanych gospodarstwach na tle gospodarstw w Polsce ogółem.
Dokonano analizy w układzie poziomym wewnątrz grup wybranych gospodarstw podzielonych ze względu na wzrastający poziom nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z uprawy rzepaku ozimego w latach 2013, 2016 i 2018. Produkcja rzepaku ozimego może być opłacalna
pod warunkiem, że gospodarstwa prawidłowo zidentyfikują ,,mocne’’ i ,,słabe strony’’ działalności i postawią na poprawę efektywności technicznej uprawy.
Słowa kluczowe: rzepak ozimy, produkcja, efektywność ekonomiczna
JEL: D24, Q12, Q14

PRODUCTION OF WINTER RAPESEED IN POLAND
AND FACTORS DETERMINING ITS PROFITABILITY
Łukasz Abramczuk1, Monika Goławska2
Abstract: The main objective of the study was to compare the economic efficiency of the
winter rape production in the individual farms grouped by growing level of gross margin
obtained from its cultivation. The paper presents information on the economics of 432
individual farms surveyed under the AGROKOSZTY data collection system. The results
1 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
(Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute) | wkład pracy (work
input): 50% | ORCID 0000 0003 0678 5825 | e-mail: lukasz.abramczuk@ierigz.waw.pl
2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
(Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute)| wkład pracy (work
input): 50% | ORCID nr 0000 0003 1159 3377 | e-mail: monika.golawska@ierigz.waw.pl
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of the cultivation of rapeseed in the researched farms in comparison to the total number of
farms in Poland were presented. The analysis was carried out in a horizontal system within
the groups of selected farms divided due to the increasing level of the gross margin obtained from the cultivation of winter rapeseed in the above-mentioned years 2013, 2016 and
2018. The results of the analysis indicate that the value of production from cultivation and
the amount of costs significantly influenced the level of income from the production of
winter rapeseed. Production of winter rapeseed may be profitable provided that the farms
correctly identify the "strengths" and "weaknesses" their activity and focus on improving
the technical efficiency of cultivation.
Keywords: winter rapeseed, production, economic efficiency
JEL Classification: D24, Q12, Q14

1. Wstęp
Światowa produkcja nasion roślin oleistych, pomimo wahań powodowanych
głównie przez warunki pogodowe, w ostatnich latach utrzymuje trend wzrostowy.
W sezonie 2020/2021, w strukturze światowej produkcji ogółem, rzepak stanowił
11,4% (Rosiak, 2021), a światowe zbiory nasion rzepaku według USDA (USDA,
2021) wynosiły 71,80 mln ton. Rzepak jest drugim po soi, ważnym produktem na
globalnym rynku roślin oleistych.
Struktura geograficzna światowej produkcji rzepaku charakteryzuje się znaczną koncentracją. Duża powierzchnia uprawy rzepaku znajduje się na terenie Unii
Europejskiej, Kanady, Chin oraz Indii (łącznie ponad 80%) (USDA, 2019). Prace
hodowlane, których celem było uzyskanie ulepszonych odmian rzepaku spowodowały, że nasiona nowych odmian (podwójnie ulepszonych) posiadają korzystniejszy skład kwasów tłuszczowych niż nasiona innych roślin oleistych. Ponadto
podwójnie ulepszone odmiany rzepaku charakteryzują się znikomą zawartością kwasu erukowego (niewskazanego do spożycia), a śruta rzepakowa została
pozbawiona toksycznych substancji (tzw. glukozynolanów). Olej z odmian rzepaku podwójnie ulepszonych stał się pełnowartościowym produktem spożywczym,
natomiast śruta rzepakowa paszą o wysokiej wartości (Kapusta, 2015). Rzepak to
bardzo ważna roślina uprawna, szczególnie w umiarkowanej strefie klimatycznej.
Nasiona rzepaku, jak i produkty przetworzone mają wyjątkowo szerokie spektrum zastosowania. W tych uwarunkowaniach wzrastające spożycie tłuszczów
roślinnych, którymi coraz częściej konsumenci zastępują tłuszcze zwierzęce (Rosiak, 2016) oraz rozwój produkcji oleju rzepakowego na potrzeby energetyczne,
stwarza możliwości do dalszego zwiększania powierzchni uprawy rzepaku oraz
przetwórstwa nasion (Bodkowski, 2002; Urban, 2008).
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W Europie rzepak od wielu lat jest jedną z ważniejszych roślin oleistych,
według USDA (USDA, 2021) w sezonie 2020/2021 zbiory wynosiły 16,25 mln
ton. W Polsce w 2020 roku zbiory nasion rzepaku ogółem wynosiły 3,12 mln
ton. Dominujący udział w zbiorach (99,1%) miał rzepak ozimy, którego zbiory
wynosiły 3,10 mln ton (GUS, 2020). Czynniki zachęcające rolników do uprawy tej rośliny to technologia podobna do uprawy zbóż (jest on konkurencyjny w stosunku do pszenicy ozimej) oraz wysoki i stale rosnący popyt na nasiona oleiste, w sektorze spożywczym, energetycznym i paszowym (Rosiak,
2014).W kontekście konkurencyjności należy dodać, że pszenica na zbliżonym
poziomie plonuje na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Natomiast na glebach słabszych uprawa
jest możliwa, jednak poziom plonu jest mniejszy (Podolska, 2014). Rzepak
dla uzyskania wysokiego plonu także musi być uprawiany na glebach o dobrej
jakości. Tym samym konkurencja między rzepakiem przeznaczanym na cele
spożywcze, energetyczne i paszowe, a pszenicą uprawianą na cele żywnościowe, będzie coraz większa. Ponadto uprawa rzepaku ozimego to element zmianowania w gospodarstwach o dominującej uprawie zbóż.
Z doniesień literatury wynika, że efekty ekonomiczne uprawy pszenicy ozimej
i rzepaku ozimego są względem siebie zbliżone. Badania prowadzono w indywidualnych gospodarstwach rolnych uprawiających jednocześnie pszenicę ozimą
i rzepak ozimy. Wyniki badań wykazały, że opłacalność uprawy pszenicy była o 3,6
p.p. większa, natomiast dochód z 1 ha w przypadku obu działalności ukształtował
się na prawie identycznym poziomie (Jabłoński, Skarżyńska i Abramczuk, 2015).
Na opłacalność produkcji rzepaku wpływa wiele czynników. Do głównych należą:
intensywność technologii produkcji3,wielkość plonu, cena sprzedaży nasion oraz
kosztochłonność uprawy (Krasowicz i Nowacki, 2005). Ponadto na efektywność
uprawy rzepaku ozimego wpływa skala prowadzonej działalności roślinnej, czyli
powierzchnia jej uprawy.
Warto także nadmienić, że uprawa rzepaku charakteryzuje się dużym ryzykiem związanym z wrażliwością na warunki pogodowe (Jabłoński, 2013).
Pomimo starań rolników zmierzających do poprawy opłacalności, należy mieć na
uwadze, że produkcja w rolnictwie w dużym stopniu zależy od uwarunkowań klimatycznych i odbywa się w warunkach wysokiego ryzyka. Globalne ocieplenie
oraz towarzyszące mu zmiany klimatu niosą szereg zagrożeń (fale upałów, powodzie,
susze w sezonie wegetacyjnym, silne wiatry, rozwój patogenów związany z ocieple3 Pod pojęciem technologii produkcji roślinnej najczęściej rozumie się proces składający się z określonych operacji i zabiegów agrotechnicznych, wykonywanych w określonej kolejności, prowadzący
do uzyskania efektów w postaci plonu o określonych parametrach jakościowych. Najczęściej jako syntetyczną miarę intensywności technologii przyjmuje się poziom kosztów bezpośrednich w zł/ha lub na
jednostkę plonu.
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niem) dla produkcji rolnej. Niezależnie od czynników przyrodniczych, gospodarstwo rolne podlega także oddziaływaniu otoczenia. Można tu wymienić czynniki
ekonomiczne, np. poziom cen, tempo inflacji, dostępność i oprocentowanie kredytów, kursy walutowe. Wszystkie te uwarunkowania mają znaczenie w procesie produkcji i od ich nasilenia oraz trafności decyzji podejmowanych w kolejnych etapach
procesu produkcyjnego (np. w zakresie wyboru kierunku produkcji, jej rozmiaru
oraz poziomu intensywności) w dużym stopniu zależą uzyskiwane wyniki.
Celem badań było porównanie efektywności ekonomicznej produkcji rzepaku ozimego w indywidualnych gospodarstwach rolnych pogrupowanych według
wzrastającego poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jego uprawy.

2. Materiał i metodyka badań
Materiał badawczy stanowiły dane empiryczne charakteryzujące rolniczą działalność produkcyjną rzepaku ozimego. Działalność ta była przedmiotem badań prowadzonych w Systemie Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY
w roku 2013, 2016 i 2018. W ramach tego systemu zbierane są dane o poziomie produkcji oraz poniesionych nakładach i kosztach bezpośrednich (Skarżyńska, 2020).
Dane charakteryzujące rzepak ozimy zebrano w indywidualnych gospodarstwach
rolnych rozmieszczonych na terenie całej Polski. Zostały one wybrane w sposób celowy z reprezentatywnej próby gospodarstw będących w polu obserwacji Systemu
Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych Polski FADN. Doboru gospodarstw do badań w każdym roku dokonano niezależnie. Warunkiem była skala
produkcji mierzona powierzchnią uprawy rzepaku ozimego, minimalna powierzchnia uprawy rzepaku wynosiła 1 ha, wskazująca na towarowy charakter produkcji
oraz zgoda rolnika na prowadzenie badań. Liczba gospodarstw w próbie badawczej
wynosiła: w 2013 roku – 143, w 2016 roku – 140, w 2018 roku – 149.
Dane zgromadzone w systemie AGROKOSZTY uzupełniono danymi z bazy
Polskiego FADN, a następnie przetworzono zgodnie z opracowaną metodyką badań produktów rolniczych (Skarżyńska i in., 2017).W badaniach korzystano także z danych statystyki publicznej. Celem rozpoznania czynników, które różnicują
ekonomiczne wyniki uprawy rzepaku ozimego, gospodarstwa z próby badawczej
pogrupowano według wzrastającego poziomu nadwyżki bezpośredniej uzyskanej
z 1 ha rzepaku (czyli cechą klasyfikującą gospodarstwa była nadwyżka bezpośrednia uzyskana w roku 2013, 2016 i 2018). Grupowanie gospodarstw przeprowadzono w każdym roku niezależnie, wobec tego w każdym roku wydzielono po
trzy grupy gospodarstw (Tatrzycki, 2007), tzn.:
 gospodarstwa najsłabsze – kwartyl pierwszy (tj. 25% dolnych wyników badanej zbiorowości gospodarstw),
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gospodarstwa średnie – kwartyl drugi i trzeci (tj. 50% środkowych wyników
badanej zbiorowości gospodarstw),
 gospodarstwa najlepsze – kwartyl czwarty (tj. 25% górnych wyników badanej zbiorowości gospodarstw).
Metoda podziału wyników według kwartyli jest znana i powszechnie stosowana w różnych badaniach. Kwartyl, jako parametr statystyczny stosowany jest do
wyznaczenia rozkładu normalnego analizowanej zmiennej. Umożliwia podział
zbiorowości na cztery części ze względu na wartość tej zmiennej.
Analizie poddano średnie trzyletnie, tj. średnie wyniki uzyskane w latach badań (w roku 2013, 2016, 2018). Takie ujęcie niweluje wpływ przypadkowych wahań możliwych przy analizie danych jednorocznych (np. wskutek zmian warunków rynkowych) i pozwala z większą pewnością określić kierunek zmian. Wyniki
rzepaku ozimego analizowano w wydzielonych grupach gospodarstw. Jednak dla
pokazania zmian w wynikach ekonomicznych produkcji rzepaku ozimego, skoncentrowano się na porównaniu różnic pomiędzy grupami skrajnymi, tj. gospodarstwami najsłabszymi i najlepszymi.
Do oceny wyników zastosowano analizę poziomą, porównując parametry charakteryzujące produkcję rzepaku w wyodrębnionych grupach gospodarstw. Ocenie poddano wartość produkcji potencjalnie towarowej4, koszty ogółem (bezpośrednie i pośrednie5) i efekty ekonomiczne. Miernikiem tych efektów był poziom
nadwyżki bezpośredniej oraz dochodu z działalności6. Do oceny efektywności
produkcji rzepaku ozimego wykorzystano następujące wskaźniki:
 relacja nadwyżki bezpośredniej do wartości produkcji – pokazuje efektywność produkcyjno-techniczną (Kulawik, 2013 za: Dabbert i Braun, 2012),
 relacja kosztów bezpośrednich do nadwyżki bezpośredniej bez dopłat – obrazuje konkurencyjność kosztową produkcji,
 wskaźnik opłacalności produkcji (relacja wartości produkcji do kosztów
ogółem, tj. bezpośrednich i pośrednich łącznie) – pokazuje stopień pokrycia
przez wartość produkcji kosztów ogółem poniesionych na jej wytworzenie.


4 Wielkość sprzedaży jest równa wielkości produkcji.

5 Koszty bezpośrednie to składniki kosztów, które bez wątpliwości można przypisać do danej

działalności, ich wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą produkcji oraz mają bezpośredni
wpływ na rozmiar produkcji. Przykładem jest koszt materiału siewnego, nawozów mineralnych
czy środków ochrony roślin. Natomiast koszty pośrednie są to koszty wspólne dla całego gospodarstwa. Zaliczamy do nich m.in. koszt: energii elektrycznej, paliwa napędowego, amortyzacji środków trwałych, bieżących remontów maszyn i budynków, podatki, odsetki od kredytów, czynsze
dzierżawne (red. Augustyńska i in., 2021).
6 Nadwyżka bezpośrednia = wartość produkcji – koszty bezpośrednie. Dochód z działalności
bez dopłat = wartość produkcji – koszty ogółem (bezpośrednie + pośrednie). Dochód z działalności
= dochód z działalności bez dopłat + dopłaty
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3. Wyniki badań
3.1. Produkcja rzepaku ozimego w Polsce
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat powierzchnia uprawy rzepaku zwiększała się,
chociaż nie był to wzrost jednostajny. Dane statystyki publicznej (GUS, 2021) wskazują, że uprawiany jest głównie rzepak ozimy, który zapewnia korzystniejsze wyniki produkcyjne niż forma jara rzepaku. Według danych GUS (GUS, 2013; GUS,
2014; GUS, 2016; GUS, 2018; GUS, 2020), w ostatnim dziesięcioleciu (2011-2020)
powierzchnia uprawy rzepaku ozimego wynosiła od 720,3 tys. ha w 2012 roku do
980,9 tys. ha w 2020 roku (wykres 1).Ważnym czynnikiem stymulującym wzrost
powierzchni zajętej pod uprawę rzepaku jest zapotrzebowanie na nasiona przez
sektor biopaliw, a barierą w zwiększeniu areału są niewątpliwie warunki pogodowe związane z ociepleniem klimatu (przymrozki, nawalne deszcze) i wymaganiami
wodnymi. W warunkach klimatycznych Polski częściej występują niedobory wody
niż nadmierne opady, a rzepak ozimy jest wrażliwy na dłużej trwające susze.
Wykres 1
Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego w Polsce w latach 2011-2020

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS (GUS, 2013; GUS, 2014; GUS, 2016;
GUS, 2018; GUS, 2020).

Według literatury (Kapusta, 2015), warunkiem uzyskania wysokich plonów
rzepaku ozimego jest przestrzeganie wymagań technologicznych oraz stosowanie do siewu nasion właściwych odmian (głównie mieszańcowych), co wiąże się
z wysokimi nakładami na środki plonotwórcze, tj. nasiona, nawozy mineralne
i środki ochrony roślin. W opinii Budzyńskiego (Budzyński, 2010), w rankingu
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czynników agrotechnicznych kształtujących plon rzepaku, największy udział ma
nawożenie oraz ochrona przed agrofagami (tj. chwastami, szkodnikami, chorobami). Natomiast wśród niechemicznych czynników technologii, największy udział
w kształtowaniu plonu rzepaku ma siew (tj. termin, sposób i gęstość), przedplon
a także uprawa roli i zbiór. Według danych GUS (GUS, 2013; GUS, 2014; GUS,
2016; GUS, 2018; GUS, 2020) w latach 2011-2020 plon rzepaku ozimego podlegał
znacznym wahaniom, najniższy (22,4 dt/ha) odnotowano w 2011 roku, a najwyższy (34,4 dt/ha) w 2014 roku. Różnica wynikająca z porównania tych skrajnych
wielkości wynosiła 12,0 dt – wykres 2.
Wykres 2
Plon rzepaku ozimego w Polsce w latach 2011-2020

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS (GUS, 2013; GUS, 2014; GUS, 2016;
GUS, 2018; GUS, 2020).

W Polsce zarówno powierzchnia uprawy rzepaku ozimego, jak i plon nasion
zmieniają się w latach, w konsekwencji zmieniają się także zbiory rzepaku. Z danych prezentowanych na wykresie 3 wynika, że rekordowe zbiory rzepaku ozimego miały miejsce w roku 2014 (3,28 mln ton) oraz w roku 2020 (3,10 mln ton).
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Wykres 3
Zbiory nasion rzepaku ozimego Polsce w latach 2011-2021

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS (GUS, 2013; GUS, 2014; GUS, 2016;
GUS, 2018; GUS, 2020).

Natomiast w pozostałych latach z okresu 2011-2020 zawierały się w granicach
1,86-2,70 mln ton. Niestabilność zbiorów w znacznym stopniu warunkowana jest
powierzchnią uprawy rzepaku, ale także jego wrażliwością na warunki pogodowe,
które mogą przyczynić się do spadku plonu.
Wykres 4
Cena skupu rzepaku ozimego w Polsce w latach 2011-2020

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS (GUS, 2013; GUS, 2014; GUS, 2016;
GUS, 2018; GUS, 2020).

Produkcja rzepaku ozimego w Polsce oraz jego efektywność ...

13

Wyniki badań pokazują, że wraz z wahaniami produkcji nasion rzepaku, występują również wahania cen ich sprzedaży (wykres 4). Zależność ta jest szczególnie widoczna w 2014 roku. Ocenia się, że w 2014 roku wyjątkowo duże zbiory rzepaku przyczyniły się do spadku ceny nasion, która ukształtowała się na poziomie
131,99 zł/dt i była najniższa w latach badań (2011-2020). Najwyższą cenę za rzepak uzyskali producenci w 2012 i 2011 roku, wynosiła ona odpowiednio 198,11
i 183,91 zł/dt. Należy dodać, że w tych latach zbiory rzepaku były najmniejsze,
w każdym roku wynosiły około 1,9 mln ton.
3.2. Wyniki ekonomiczne uprawy rzepaku ozimego w gospodarstwach
najsłabszych, średnich i najlepszych
Zarządzając procesem produkcji, rolnicy powinni kierować się rachunkiem ekonomicznym. Analiza przychodów, kosztów oraz efektywności produkcji pozwala
na ocenę wyników w przeszłości, ale także na kalkulację wyników w przyszłości.
Pozwala także na rozpoznanie „słabych” i „mocnych stron” procesu produkcji,
a tym samym na identyfikację czynników, których siła oddziaływania na opłacalność produkcji jest znacząca. Taka wiedza pomaga wyeliminować zagrożenia,
a jednocześnie przyczynia się do poprawy wyników.
W celu identyfikacji czynników różnicujących wyniki ekonomiczne rzepaku ozimego analizie poddano średnie trzyletnie, takie przedstawienie wyników
niweluje wpływ wahań możliwych przy analizie danych jednorocznych. Ocenie
poddano wyniki uzyskane w trzech grupach gospodarstw, tj. najsłabszych, średnich
i najlepszych. Liczba gospodarstw sklasyfikowanych jako najsłabsze i najlepsze wynosiła po 108 w każdej z grup, natomiast gospodarstw średnich było 216. Średnia
powierzchnia użytków rolnych (UR) w wydzielonych grupach była zbliżona, zawierała się w przedziale 73,89-88,01 ha. Natomiast powierzchnia uprawy rzepaku ozimego różniła się, wynosiła od 14,97 ha w gospodarstwach najsłabszych do 21,88 ha
w najlepszych. Porównując te skrajne wielkości różnica wynosiła 6,91 ha – tabela 1.
Wyniki badań pokazują, że najwyższy plon nasion oraz cenę ich sprzedaży uzyskali producenci w gospodarstwach najlepszych. W dwóch kolejnych grupach gospodarstw, tj. średnich i najsłabszych widoczny jest jednokierunkowy spadek obu
zmiennych. W gospodarstwach najlepszych plon nasion z uprawy 1 ha rzepaku
ozimego był najwyższy (39,0 dt/ha) i przewyższał jego poziom w gospodarstwach:
 średnich o 8,2 dt (tj. o 26,6%),
 najsłabszych o 17,3 dt (tj. o 79,7%).
Natomiast cena sprzedaży nasion rzepaku w gospodarstwach najlepszych
(155,41 zł/dt) przewyższała uzyskaną w gospodarstwach:
 średnich o 5,97 zł (tj. o 4,0%),
 najsłabszych o 7,60 zł (tj. o 5,1%).
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Tabela 1
Wyniki uprawy rzepaku ozimego w gospodarstwach najsłabszych, średnich
i najlepszych (średnio w latach badań)
Grupy gospodarstw kwartyle nadwyżki bezpośredniej
Wyszczególnienie

25% gosp.
najsłabszych

50% gosp.
średnich

25% gosp.
najlepszych

108

216

108

[ha]

73,89

75,42

88,01

Liczba gospodarstw w badaniach
Powierzchnia użytków rolnych (UR)
Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego

[ha]

14,97

16,94

21,88

Plon rzepaku ozimego

[dt/ha]

21,7

30,8

39,0

Cena sprzedaży nasion

[zł/dt]

147,81

149,44

155,41

Na 1 ha uprawy
Wartość produkcji

[zł]

3176

4579

6047

Koszty bezpośrednie

[zł]

1916

1771

1726

materiał siewny

218

189

214

nawozy mineralne ogółem

1081

1047

975

środki ochrony roślin

483

441

462

pozostałe

134

94

75

z tego:

Nadwyżka bezpośrednia

[zł]

1260

2808

4321

Koszty pośrednie

[zł]

1684

1947

2301

koszty pośrednie rzeczywiste

773

854

989

amortyzacja

575

770

913

koszt czynników
zewnętrznych

336

323

399

z tego:

Koszty ogółem

[zł]

3600

3718

4027

Dochód z działalności bez dopłat

[zł]

-424

861

2020

Dopłaty

[zł]

78

45

45

Dochód z działalności

[zł]

-346

906

2065

Relacja nadwyżki bezpośredniej do wartości
produkcji

[%]

39,7

61,3

71,5

Koszty ogółem wytworzenia 1 zł wartości
produkcji

[zł]

1,13

0,81

0,67

Wskaźnik opłacalności produkcji

[%]

88,2

123,2

150,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w systemie AGROKOSZTY i Polski FADN.
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W konsekwencji tych uwarunkowań, przychody (wartość produkcji) z uprawy
1 ha rzepaku ozimego w gospodarstwach najlepszych były najwyższe, przewyższały ich wysokość w gospodarstwach średnich o 32,1% (tj. 1468 zł), a w najsłabszych o 90,4% (tj. 2871 zł).
Analiza kosztów produkcji jest ważna w ocenie każdej działalności, ich wpływ
na sytuację dochodową jest niepodważalny. Wyniki badań wskazują na dwukierunkową zmianę ich poziomu. W kolejnych grupach gospodarstw, tj. wraz ze
wzrostem nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z 1 ha rzepaku, sukcesywnie malały
koszty bezpośrednie, a zwiększały się koszty pośrednie. W gospodarstwach najlepszych koszty bezpośrednie uprawy 1 ha rzepaku ozimego były najniższe – wynosiły
1726 zł/ha (w porównaniu do najwyższego ich poziomu gospodarstwach najsłabszych były niższe o 9,9%). Natomiast koszty pośrednie były najwyższe – wynosiły
2301 zł/ha, ich poziom w porównaniu do gospodarstw najsłabszych był wyższy aż
o 36,6%.
Czynnikiem, który w gospodarstwach najlepszych stymulował spadek kosztów bezpośrednich był głównie koszt nawozów mineralnych, w porównaniu do
jednostek najsłabszych był niższy o 9,8%. W pewnym stopniu ma to związek z poziomem nawożenia, w grupie gospodarstw najlepszych dawka NPK zastosowania
na 1 ha była o 1,3% niższa (wynosiła 309,2 kg, a w gospodarstwach najsłabszych
– 313,3 kg). Natomiast o wyższych kosztach pośrednich związanych z uprawą rzepaku zadecydował głównie wyższy koszt remontu środków trwałych, usług produkcyjnych i koszt zakupu paliwa napędowego. Wyniki badań wskazują także na
różnice w wyposażeniu gospodarstw w środki trwałe, koszt ich amortyzacji w porównaniu do jednostek najsłabszych był wyższy aż o 58,8%. Reasumując należy
stwierdzić, że w gospodarstwach najlepszych najwyższe koszty pośrednie spowodowały, że koszty ogółem (łącznie bezpośrednie i pośrednie) uprawy rzepaku ozimego także były najwyższe, wynosiły 4027 zł/ha. W porównaniu do gospodarstw
średnich były wyższe o 8,3%, a do najsłabszych – o 11,9% (tabela 1).
Na wykresie 5 przedstawiono wysokość kosztów bezpośrednich i nadwyżki
bezpośredniej bez dopłat oraz relację tych zmiennych. Koszty bezpośrednie jako
czynnik konkurencyjności w gospodarstwach najlepszych stanowiły 39,9% wytworzonej nadwyżki bezpośredniej, a w gospodarstwach średnich – 63,1%. Natomiast w gospodarstwach najsłabszych na uzyskanie 1 zł nadwyżki bezpośredniej
z uprawy rzepaku producenci ponieśli 1,52 zł. Wyniki badań pokazują, że uprawa
rzepaku ozimego w gospodarstwach najlepszych była najbardziej konkurencyjna
kosztowo.
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Wykres 5
Koszty bezpośrednie i nadwyżka bezpośrednia z uprawy rzepaku ozimego
w gospodarstwach najsłabszych, średnich i najlepszych (średnio
w latach badań)

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych.

Na przewagę rzepaku ozimego uprawianego w gospodarstwach najlepszych
wskazuje także efektywność produkcyjno-techniczna, którą określa udział nadwyżki bezpośredniej w wartości produkcji. W gospodarstwach tych wskaźnik był
najkorzystniejszy, wynosił 71,5%, podczas gdy w gospodarstwach sklasyfikowanych jako średnie – 61,3%, a w najsłabszych tylko 39,7%. Z obliczeń wynika, że
w gospodarstwach najsłabszych efektywność produkcyjno-techniczna kształtowała się na bardzo niskim poziomie.
Następstwem zróżnicowania w wydzielonych grupach gospodarstw wartości
produkcji i kosztów (ogółem) uprawy rzepaku ozimego są różnice w wysokości
dochodu. W gospodarstwach najsłabszych uprawa rzepaku generowała stratę
(424 zł/ha) na poziomie dochodu z działalności bez dopłat. Koszty wytworzenia 1 zł wartości produkcji wynosiły 1,13 zł. W gospodarstwach średnich i najlepszych kosztochłonność produkcji była mniejsza, koszt wytworzenia jednostki
wartości produkcji wynosił odpowiednio 0,81 i 0,67 zł. W konsekwencji dochód
z działalności bez dopłat wynosił odpowiednio 861 i 2020 zł/ha.
Wyniki zawarte w tabeli 1 wskazują na zróżnicowane znaczenie dopłat w tworzeniu dochodu z działalności. W jednostkach najlepszych dopłaty miały najmniejszy wpływ na kształtowanie sytuacji dochodowej rzepaku. Ich udział w dochodzie z działalności (łącznie z dopłatami) wynosił 23,3%. W gospodarstwach
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średnich wielkość tego wskaźnika była wyższa – 41,3%. Natomiast dla producentów rzepaku ozimego w gospodarstwach najsłabszych znaczenie dopłat było
największe. Dopłaty pokryły stratę powstałą w procesie produkcji, a ich nadwyżka
generowała określony poziom dochodu (185 zł/ha). Należy dodać, że otrzymane
dopłaty 3,3-krotnie przewyższały poziom tego dochodu.
Ocenia się, że tak duże zróżnicowanie udziału dopłat w dochodzie z działalności wynika głównie z różnic w możliwości generowania dochodu z produkcji
(tj. bez dopłat). W ogólnym ujęciu wielkość tego dochodu uzależniona jest od
warunków w jakich funkcjonują podmioty gospodarcze (uwarunkowania związane z lokalizacją, w tym warunki naturalne) oraz otoczenia rynkowego (m.in.
kształtowania się cen środków do produkcji i cen sprzedaży produktów rolnych).
Miarą oceny efektywności ekonomicznej produkcji rzepaku ozimego był
wskaźnik opłacalności (relacja wartości produkcji do kosztów ogółem). Średnio
w latach badań wskaźnik ten próg opłacalności przekroczył w gospodarstwach
najlepszych i średnich, wynosił odpowiednio 150,2 i 123,2%. Natomiast w gospodarstwach najsłabszych wartość produkcji pokryła koszty ogółem (tj. bezpośrednie i pośrednie) tylko w 88,2% – tabela 1.
Do oceny stopnia zróżnicowania wskaźnika opłacalności produkcji rzepaku
ozimego w grupach gospodarstw i w latach badań zastosowano wybrane miary
statystyczne, wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2.
Minimum i maksimum to najniższa i najwyższa wartość cechy w uporządkowanym zbiorze. Z obliczeń wynika, że minimum wskaźnika opłacalności najwyższe było w gospodarstwach najlepszych, a w roku 2016 i 2018 przewyższało 100%.
Natomiast wartość maksimum wskazuje na duże zróżnicowanie gospodarstw pod
względem wskaźnika opłacalności. Najwyższą jego wartość odnotowano: w 2013
roku w gospodarstwach najsłabszych (338,4%), w 2016 roku – w średnich (249,1%),
a w 2018 roku – w najlepszych (267,1%). Oceniając medianę wskaźnika opłacalności należy stwierdzić, że w latach badań najwyższa była w gospodarstwach najlepszych, podczas gdy w najsłabszych nie przekroczyła progu opłacalności.
Odchylenie ćwiartkowe opisuje stopień rozproszenia badanej cechy w próbie.
Jego wielkość wskazuje na najbardziej typowy obszar zmienności, biorąc pod
uwagę skupienie blisko wartości środkowej, tj. mediany. Wyniki badań pokazują,
że w wydzielonych grupach gospodarstw najniższe odchylenie ćwiartkowe wystąpiło w gospodarstwach średnich, wynosiło od 11,9 p.p. w 2013 roku do 14,9
p.p. w 2018 roku. Natomiast w gospodarstwach najsłabszych i najlepszych było
znacznie wyższe, zawierało się w granicach odpowiednio 14,5-18,9 p.p. i 15,120,4 p.p. Oznacza to, że w dolnym i górnym kwartylu próby badawczej gospodarstw, rozproszenie wskaźnika opłacalności wokół poziomu mediany było większe niż w gospodarstwach średnich.
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Tabela 2
Wybrane statystyki opisowe wskaźnika opłacalności produkcji
rzepaku ozimego
Grupy gospodarstw – kwaryle nadwyżki

Wyszczególnienie

25% gosp.
najsłabszych

50% gosp.
średnich

25% gosp.
najlepszych

2013 rok
Minimum

[proc.]

48,9

92,1

94,2

Mediana

[proc.]

97,1

126,2

144,3

Maksimum

[proc.]

338,4

226,9

281,3

Odchylenie ćwiartkowe

[p.p.]

18,9

11,9

15,1

Pozycyjny współczynnik zmienności

[proc.]

19,5

9,4

10,5

2016 rok
Minimum

[proc.]

38,1

79,7

103,0

Mediana

[proc.]

79,1

118,7

142,8

Maksimum

[proc.]

147,5

249,1

245,9

Odchylenie ćwiartkowe

[p.p.]

14,5

13,7

16,4

Pozycyjny współczynnik zmienności

[proc.]

18,4

11,6

11,5

2018 rok
Minimum

[proc.]

22,5

82,4

112,9

Mediana

[proc.]

94,4

123,3

152,5

Maksimum

[proc.]

175,1

230,0

267,1

Odchylenie ćwiartkowe

[p.p.]

17,3

14,9

20,4

Pozycyjny współczynnik zmienności

[proc.]

18,3

12,1

13,4

Źródło: Badania własne.

Dla porównania zmienności opłacalności produkcji rzepaku ozimego w grupach gospodarstw wykorzystano pozycyjny współczynnik zmienności. W gospodarstwach najsłabszych współczynnik ten był najwyższy, wynosił od 18,3% do
19,5%, natomiast w gospodarstwach średnich i najlepszych był niższy i zbliżony
względem siebie, zawierał się w granicach odpowiednio 9,4-12,1% i 10,5-13,4%.
Wyniki obliczeń pokazują, że w gospodarstwach najsłabszych zmienność opłacalności produkcji była największa, czyli zbiorowość była niejednorodna, występowały jednostki, w których rzepak ozimy charakteryzował się bardzo wysoką, jak
i bardzo niską opłacalnością.
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Wyniki z uprawy rzepaku ozimego w gospodarstwach najlepszych były najkorzystniejsze. Dochód z działalności bez dopłat wynosił 2020 zł/ha i 2,3-krotnie przewyższał jego poziom w gospodarstwach średnich (861 zł/ha). Natomiast
w jednostkach najsłabszych dochód z uprawy rzepaku nie został zrealizowany,
przychody nie zapewniły pełnego pokrycia kosztów ogółem, strata wynosiła
424 zł/ha. Dla pełnego pokrycia poniesionych kosztów, cena sprzedaży rzepaku
lub jego plon musiałyby przewyższać rzeczywisty ich poziom o 12,2% (cena powinna wynosić 165,90 zł/dt lub plon – 24,3 dt/ha).

4. Podsumowanie i wnioski
Badania dotyczące opłacalności produkcji rzepaku ozimego przeprowadzono
w gospodarstwach ekonomicznie silniejszych, które na ogół mają większą szansę
rozwoju. Uzyskane wyniki nie wyczerpują w pełni zagadnień dotyczących opłacalności produkcji w wydzielonych grupach gospodarstw, tj. najsłabszych, średnich i najlepszych, stanowią jednak dobrą ilustrację zaistniałej sytuacji. Pozwalają
również na sformułowanie wniosków o charakterze poznawczym:
 Głównym czynnikiem różnicującym efekty ekonomiczne z produkcji rzepaku ozimego były wyniki produkcyjne. Dążąc do wyższej opłacalności
produkcji, powinno się wziąć pod uwagę ten aspekt. Plon rzepaku w gospodarstwach najlepszych (39,0 dt/ha) – uprawiających rzepak na relatywnie
dużych powierzchniach (21,88 ha) – był najwyższy. Można przypuszczać,
że czynnikiem stymulującym była określona technologia (m.in. dobór odmian, które cechuje wysokie i stabilne plonowanie) oraz skala i poziom intensywności uprawy.
 Cena sprzedaży nasion rzepaku też jest ważna, ale na jej wysokość producenci nie mają zbyt dużego wpływu, dlatego poprawy opłacalności powinni
poszukiwać w ograniczaniu kosztów. Biorąc jednak pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne, ważny jest stopień powiązania z rynkiem. Ze względu
na większy rozmiar (wielkość) produkcji, producenci często mają możliwość negocjacji ceny sprzedaży nasion rzepaku z zakładami skupującymi
nasiona.
 Ze względu na ograniczone możliwości zwiększania przychodów, na znaczeniu zyskuje konkurencyjność na poziomie kosztów produkcji. Niezależnie od kosztów bezpośrednich, których wysokość tylko częściowo zależy
od decyzji podejmowanych przez rolnika, ważne są także koszty pośrednie,
m.in. właściwy dobór maszyn i urządzeń rolniczych oraz dostosowanie budynków i budowli do potrzeb gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Jeżeli
środki trwałe nie są wykorzystywane adekwatnie do ich wydajności efek-
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tywnej, koszty ich utrzymania obciążają gospodarstwo, czyli obciążają wolumen wytworzonej produkcji, pomimo że nie generowały żadnej wartości
dodanej. Powoduje to wzrost jednostkowych kosztów wytworzenia produkcji i spadek opłacalności. Znajomość kosztów oraz głównych czynników je
kształtujących jest obszarem, w którym możliwa jest duża ingerencja producenta.
Ocena opłacalności produkcji zarówno w wyrażeniu ilorazowym oraz jako
różnica między wartością produkcji a kosztami ogółem, prowadzi do takich samych wniosków – uprawa rzepaku ozimego najbardziej opłacalna była w gospodarstwach najlepszych. Ponadto z punktu widzenia gospodarstwa ważna jest także efektywność ekonomiczna, zapewnia możliwość przetrwania na rynku, co jest
warunkiem dalszego rozwoju. Wyniki wskazują, że ekonomicznie efektywna była
uprawa rzepaku ozimego w gospodarstwach najlepszych i średnich. Natomiast
średnio w próbie gospodarstw najsłabszych wskaźnik opłacalności nie przekroczył progu opłacalności.
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POSSIBILITY OF REPLACING SOYBEAN MEAL WITH RAPESEED
MEAL IN PIG BREEDING
Anna Szosland-Fałtyn1 , Beata Bartodziejska2 , Zbigniew Dolatowski3
Abstract: Pig breeding in the European Union is mainly based on the use of soybean
meal as a protein source in feeding. Soybean meal, as well as soybean, which is a raw material for its production, comes mainly from imports. Native soybeans are used to a small
extent. Despite the fact that soybean meal is most often used as a feed additive, domestic
products, alternative to soybeans, suitable for pig farming are still being sought. This is
to make feed producers independent of the imported product and reduce the costs of pig
fattening. One option is to use rapeseed meal. Due to the treatment of rapeseed meal, the
content of crude fiber and glucosinolates is reduced and the amount of available protein,
especially essential amino acids, is increased. The article describes both raw materials,
presents the fermentation process of rapeseed meal with microorganisms as one of the
alternatives to replace soy, and presents the current results of research on the possibility of
using rapeseed meal in feeding pigs and its impact on meat quality.
Keywords: soybean, rapeseed meal, chemical composition, fermentation, fatty acids,
pork meat quality
JEL Classification: I18

1. Wstęp
Polska obok Niemiec, Hiszpani i Francji znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej w produkcji mięsa wieprzowego (wykres 1). W 2018 r. polska produkcja odnotowała najwyższy wzrost na poziomie 2082 tysięcy ton i jednocześnie
zbliżyła się wartością do trzeciego producenta mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej (Eurostat, 2020).
Wraz ze wzrostem chowu trzody chlewnej, systematycznie rośnie zapotrzebowanie na wysokobiałkowe surowce paszowe wykorzystywane w przemysłowej
produkcji pasz. Przemysł paszowy krajów unijnych, w tym Polski, opiera się w dużym stopniu, na importowanych produktach rolnych, zwłaszcza soi. Około 60%
importowanej soi jest wykorzystywane do produkcji pasz dla drobiu, 20% i 10%
odpowiednio dla trzody i bydła (Brzóska, 2017). Niestety ziarna tej rośliny pochodzą, w prawie 100%, z upraw genetycznie modyfikowanych, budzących coraz
większe obawy społeczne (Biel i in., 2017; Skoufos i in., 2016; Sobotka i in., 2012;
Świątkiewicz i in., 2014). Roczny import do Polski genetycznie modyfikowanej
śruty sojowej wynosi około 2,5 miliona ton. Produkcja soi, od siedemdziesiątych
lat ubiegłego wieku, jest jednym z najbardziej rozwijających się przemysłów, ze
wzrostem światowej konsumpcji na poziomie 200 milionów ton. Oprócz pasz,
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soja wykorzystywana jest w produktach żywnościowych, głównie wegańskich,
ponadto jako jadalny olej roślinny czy biopaliwo (Boerma i in., 2016).
Wykres 1
Kraje przodujące w produkcji mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej
w latach 2010-2019

Źródło: Eurostat (dostęp: 18.05.2020).

Największym producentem soi na świecie są Stany Zjednoczone z roczną produkcją w 2019 r. wynoszącą 123,7 mln ton. Rocznie do krajów unijnych importuje się
około 15 milionów ton soi i 6 milionów ton rzepaku (tabela 1). Tylko niewielka ilość
dodawanej do pasz śruty sojowej jest otrzymywana z soi uprawianej w Unii Europejskiej, stanowiąc 0,9 miliona ton. Zupełnie odwrotną sytuację obserwuje się w przypadku śruty rzepakowej. Dodawana do pasz śruta rzepakowa jest otrzymywana
w głównej mierze z rzepaku uprawianego w Unii Europejskiej.
Tabela 1
Prognozowany udział rzepaku i soi wraz z produktami na rynku
Unii Europejskiej
Źródło białka
Soja

Rzepak

Śruta sojowa

Śruta rzepakowa

(mln t)
Całkowita produkcja w UE

2,6

16,1

11,1

12,2

Import do UE

14,6

6,2

16,3

0,5

Eksport do UE

0,2

0,2

0,8

0,7

Wykorzystanie paszowe

1,2

0,2

0,9

8,1

Wykorzystanie pozapaszowe

17,0

22,0

26,6

12,0

Źródło: Dane Komisji Europejskiej (26).
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2. Właściwości śruty sojowej
Śruta sojowa jest głównym produktem ubocznym podczas procesu ekstrakcji
oleju z soi. Najczęściej jest wykorzystywana w tuczu trzody chlewnej ze względu na dużą zawartość białka (43-53%) i zbilansowany profil aminokwasów (duża
zawartość lizyny, tryptofanu, treoniny i izoleucyny). Zawiera także 4% włókna
surowego, 6% popiołu, 0,4% wapnia, a całkowita zawartość fosforu wynosi 0,7%.
Występuje jednak nieoptymalna zawartość aminokwasów siarkowych, dlatego też
w diecie świń skarmianych tą rośliną, potrzebna jest suplementacja metioniną
(De Visser i in., 2014; Grela i in., 2019; Skoufos i in., 2016). Zmniejszona jest także
dostępność fosforu, gdyż w 60-70% jest związany z kwasem fitynowym. Wymaga
się dodania nieorganicznego fosforu lub enzymu, fitazy. Śruta sojowa zawiera także oligosacharydy takie jak rafinoza i stachioza, które nie mogą zostać strawione
przez zwierzęta monogastryczne z powodu braku odpowiednich enzymów trawiennych (Skoufos i in., 2016).
Ponadto, uprawa soi negatywnie odbija się na środowisku doprowadzając do
zubożenia terenów leśnych, poprzez przekształcanie je w pola (Boerema i in.,
2016; De Visser i in., 2014; Skoufos i in., 2016). Produkcja, przetwarzanie i transport śruty sojowej stanowi również jedno z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych w przemyśle hodowlanym (Skoufos i in., 2016). Dlatego też, zastąpienie
w diecie świń śruty sojowej rzepakową jest bardzo pożądane. Może przyczynić się
do zredukowania emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, optymalnego wykorzystania nawozów oraz ochrony naturalnych siedlisk fauny i flory
(De Visser i in., 2014; Hyeok i in., 2017; Skoufos i in., 2016). Śruta rzepakowa,
wpisana do Rejestru Materiałów Paszowych UE, może być więc wykorzystana
jako dodatek lub komponent pasz pełnodawkowych dla zwierząt gospodarskich.
Mając na względzie wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu pasz pochodzenia zwierzęcego, zawierających mączki mięsne i kostne oraz zakaz stosowania
w paszach genetycznie zmodyfikowanych składników (GMO), który ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., szczególnie ważne powinno być zatem wprowadzenie
śruty rzepakowej na większą skalę do skarmiania świń (Sobotka i FiedorowiczSzatkowska, 2021).
Również z ekonomicznego punktu widzenia istnieje wiele korzyści w związku z zastąpieniem śruty sojowej śrutą rzepakową Na koszty związane z hodowlą
przemysłową tuczników główny wpływ ma cena paszy. Ze względu na fakt, iż na
całym świecie najpopularniejszym dodatkiem paszowym nadal pozostaje śruta
sojowa, jej cena determinuje większość nakładów ponoszonych przez hodowców
trzody chlewnej. Dostępność tej rośliny wpływa na jej cenę, która ulega w ostatnim czasie ciągłym zmianom (Choi i in., 2015; Florou-Paneri i in., 2014; Sko-
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ufos i in., 2016). Dlatego też, producenci trzody chlewnej w Unii Europejskiej
starają się jak najbardziej zmaksymalizować wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych, tym samym zmniejszyć koszty i utrzymać konkurencyjność produktów
wieprzowych (Skoufos i in., 2016; Torres-Pitarch i in., 2014). W przypadku śruty
rzepakowej, ekonomiczne korzyści podczas wzrostu i tuczenia trzody chlewnej,
odnotowywane były już przy wykorzystaniu jej jako dodatku paszowego w ilości
9% (Quiniou i in., 2012; Skoufos i in., 2016).

3. Właściwości śruty rzepakowej
Śruta rzepakowa jest produktem ubocznym przy produkcji oleju rzepakowego
i biopaliw (Choi i in., 2015; Lehuger i in., 2009). Zawiera około 31-38% białka
surowego, 10-12% włókna surowego, 1-2% lipidów, 6-8% popiołu oraz poniżej
1% wapnia. Zawartość fosforu wynosi natomiast 1,2%. W porównaniu ze śrutą sojową, śruta rzepakowa charakteryzuje się większą zawartością siarkowych
aminokwasów oraz lepszą dostępnością fosforu i wapnia, dzięki czemu można
ograniczyć koszty suplementacji związkami mineralnymi (Choi i in., 2015; Florou-Paneri i in., 2014; Okrouhla i in., 2012; Skoufos i in., 2016). Śruta rzepakowa
posiada jednak mniejszą zawartość białka, w tym lizyny i większą zawartość włókna surowego (Grela i in., 2019). W składzie rzepaku naturalnie występują także
antyodżywcze składniki, takie jak glukozynolany, kwas erukowy, tanina i synapina (Florou-Paneri i in., 2014; Okrouhla i in., 2012; Skoufos i in., 2016).
W Polsce uprawiane są obecnie odmiany rzepaku, nazywane podwójnie ulepszonymi dwuzerowymi („00”) lub typu canola. Cechują się niską zawartością
kwasu erukowego od 0 do 2% i ograniczoną zawartością glukozynolanów, która
w śrucie poekstrakcyjnej, nie przekracza 15 µM/g suchej masy beztłuszczowej
(Kapusta, 2015). Powstały one drogą hodowli konwencjonalnej, krzyżowania
i selekcji przy wykorzystaniu naturalnej zmienności genetycznej, bez korzystania
z technologii GMO. Wyłącznie takie odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru
Roślin Uprawnych (COBORU) w Polsce. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do
Katalogu Odmian Europejskich wpisywane są odmiany o wyższym stężeniu glukozynolanów tj. do 25 μM/g.
Niska zawartość glukozynolanów jest szczególnie istotna z punktu widzenia zdrowia zwierząt skarmianych paszą z dodatkiem śruty rzepakowej. Glukozynolany
są substancjami syntetyzowanymi przez rośliny z aminokwasów, a ich biosynteza
zostaje poprzedzona reakcjami, które doprowadzają do wydłużenia bocznego
łańcucha aminokwasów (Bekaert i in., 2012; Kaczmarek i in., 2016). Mają wysoką stabilność chemiczną i odporne są na wysokie temperatury (Kaczmarek i in.,
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2016; Patyra i Kwiatek, 2015). W wyniku uszkodzenia struktury nasion rzepaku,
podczas procesów takich jak: mielenie, miażdzenie i wyciskanie oraz w wyniku
termicznej obróbki rzepaku dochodzi do aktywacji enzymu myrozynazy. Przekształca ona glukozynolany w związki trujące dla zwierząt, w tym oksazolidony
(WOT), izotiocjaniany (ITC), tiocjaniany i nitryle (Kaczmarek i in., 2016; Patyra
i Kwiatek, 2015). Negatywne działanie WOT polega na blokowaniu wychwytu jodu
przez tarczycę, co zaburza metabolizm jodowy i funkcje wydzielnicze tarczycy,
wykazując działanie wolotwórcze (goitrogenne) i obniżające ogólny metabolizm
oraz wzrost zwierząt. Badania wykazały, iż glukozynolany są odpowiedzialne za
hamowanie przyswajania substancji odżywczych zwłaszcza u młodych zwierząt,
na ich początkowym etapie wzrostu (Kaczmarek i in., 2016). Glukozynolany po
zhydrolizowaniu do sinigriny i pirogotroin posiadają gorzki smak, przez co zwierzęta niechętnie pobierają pasze. Trzoda chlewna charakteryzuje się różnorodną
tolerancją na glukozynolany (Kaczmarek i in., 2016; Patyra i Kwiatek, 2015).
Proces unieczynnienia enzymu myrozynazy, określany jako tostowanie nasion
rzepaku lub śruty poekstrakcyjnej, polega na ich nawilżeniu, rozdrobnieniu, a następnie ogrzewaniu do około 80oC. Proces ten prowadzi do dezaktywacji enzymu
myrozynazy, w wyniku czego glukozynolany nie przekształcają się w substancje
toksyczne (Brzóska i in., 2010).

4. Fermentacja rzepaku i śruty rzepakowej
W ostatnich latach jedną z technologii wpisujących się w światowe, prozdrowotne
trendy, pozwalającą zastosować rzepak w skarmianiu świń, jest fermentacja śruty
rzepakowej (Grela i in., 2019, Nega i Woldes, 2018; Wang i in., 2019). Fermentacja jest procesem biochemicznym, prowadzonym przez różne gatunki bakterii,
drożdży i grzybów, zwłaszcza o udokumentowanych właściwościach korzystnych
dla zdrowia. Do najczęściej wykorzystywanych mikroorganizmów należą szczepy drożdży: Saccharomyces cerevisiae, S. cariocanus oraz bakterii Lactobacillus
fermentum, Bacillus subtilis, B. licheniformis. Najpopularniejszymi gatunkami
grzybów w procesach fermentacyjnych są Rhizopus oligosporus, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus oraz Aspergillus (Niu i in., 2015; Tomaszewska i in., 2019;
Wang i in., 2019). Mikroorganizmy te stanowią cenne źródło enzymów takich jak:
glukozydazy, amylazy, celulazy, chitynazy, inulinazy, fitazy, ksylanazy, esterazy, tanazy, inwertazy lub lipazy, oksydazy polifenolowej, lakazy. Dzięki procesom enzymatycznym następuje hydroliza białka rzepaku, rozkład substancji toksycznych,
podział strukturalny ścian komórkowych. Dochodzi również do uwolnienia bioaktywnych związków przeciwutleniających, rozkładu węglowodanów i wytworze-
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nia różnych towarzyszących produktów (Czech i in., 2019). Obecność oksydazy
polifenolowej, katalizującej degradację synapiny sprawia, iż fermentowana śruta
rzepakowa nie posiada nieprzyjemnego gorzkiego smaku i „rybiego” zapachu pochodzącego od aminy biogennej trimetyloaminy (TMA) (Niu i in., 2015).
Po fermentacji i suszeniu, śruta zyskuje cenne właściwości odżywcze, takie jak
wartościowe źródło aminokwasów siarkowych i strawnego białka, zmniejszoną
zawartość substancji antyodżywczych, lepszy smak (kwaśny) a także prozdrowotne bakterie fermentacji mlekowej wraz z ich metabolitami, drożdże i substancje
przeciwutleniające. Czynniki te mogą poprawić parametry hodowli, zmodyfikować mikroflorę jelitową, stymulować procesy metaboliczne i jednocześnie poprawić zdrowie zwierząt (Canibe i Jensen, 2012; Grela i in., 2019).

5. Wpływ zastosowania śruty rzepakowej na skład chemiczny
mięsa wieprzowego
Z nielicznych doniesień literaturowych wynika, iż zastąpienie białka soi białkiem
rzepaku nie wpływa na pogorszenie właściwości technologicznych i sensorycznych mięsa. Badania Okrouhla i in. (2012) wskazują brak różnic statystycznie
istotnych w zawartości białka i wody w mięsie wieprzowym pochodzącym od
świń skarmianych soją w porównaniu do mięsa świń tuczonych z dodatkiem rzepaku (Okrouhla i in., 2012). Ponadto, w badaniach Skoufos i in. (2016) zaobserwowano, iż mięso od świń hodowanych na śrucie rzepakowej charakteryzowała
się wyższą zawartością procentową mononienasyconych kwasów tłuszczowych
(MUFA), niższą zawartością procentową nasyconych kwasów tłuszczowych
(SFA) i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) w porównaniu do
mięsa świń tuczonych śrutą sojową (Skoufos i in., 2016). Zmniejszenie zawartości
nasyconych kwasów tłuszczowych i zwiększenie zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych jest bardzo pożądane z punktu widzenia diety i zdrowia konsumenta, niosąc ze sobą mniejsze ryzyko chorób układu krążenia. Nadal jednak
potrzebne są dalsze badania, które pozwolą zoptymalizować proces skarmiania
świń rzepakiem lub jego pochodnymi, tak aby uzyskać mięso wysokiej jakości
fizykochemicznej i sensorycznej.
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6. Podsumowanie
Mając na uwadze, w perspektywie jednego roku, zakaz stosowania w polskich
paszach komponentów GMO, rozpoczął się wyścig w poszukiwaniu alternatywnych, krajowych źródeł białka, minimalizujących deficyt tego cennego składnika.
Zagospodarowanie śruty rzepakowej, której cena jest nadal niższa w porównaniu ze śrutą sojową, w tuczu świń, mogłoby być znakomitym rozwiązaniem dla
producentów trzody chlewnej. Wykorzystany zostałby wysokobiałkowy produkt
odpadowy, łatwo dostępny i o wysokiej jakości, a Polska uniezależniłaby się od
importowanej soi i śruty sojowej.
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ŚRODOWISKOWE I PRODUKCYJNE SKUTKI PRZYORYWANIA
SŁOMY – WYNIKI WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA
POLOWEGO
Janusz Smagacz1, Jerzy Kopiński2, Stefan Martyniuk 3
Abstrakt: Celem badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu było poznanie długofalowych skutków środowiskowych i produkcyjnych różnej częstotliwości przyorywania
słomy w zmianowaniu ozimin: rzepak-pszenica-pszenżyto. W wyniku wieloletniego (21
lat) nieprzyorywania słomy żadnej z roślin uprawianych w wymienionym zmianowaniu,
zawartość w glebie próchnicy spadła z początkowej wartości 14,6 g∙kg-1 s.m. do 14,4 g∙kg1s.m. gleby, natomiast przyorywanie słomy jednej rośliny w zmianowaniu, czyli rzepaku,
spowodowało zwiększenie zawartości próchnicy w badanej glebie do 15,0 g∙kg-1 s.m. gleby. Pozostawianie i przyorywanie słomy dwóch roślin w zmianowaniu, tj. rzepaku i pszenicy, przyczyniło się do jeszcze większego wzbogacenia gleby w próchnicę, a przyorywanie słomy wszystkich 3 gatunków roślin skutkowało największym przyrostem zawartości
(do 16,2 g∙kg-1 s.m.) tego składnika w glebie. W przeprowadzonych badaniach nie stosowano wapnowania gleby i w efekcie jej odczyn we wszystkich obiektach doświadczalnych
obniżył się z początkowej wartości pH 6,2 do pH 5,0 – 5,1, najprawdopodobniej na skutek
wieloletniego stosowania nawozów mineralnych, a zwłaszcza stosunkowo wysokich dawek N pod rzepak. W porównaniu do wartości wyjściowych, zawartość przyswajalnego
potasu (K2O) w glebie zwiększyła się, natomiast zmniejszyła się zawartość przyswajalnego
fosforu (P2O5) i magnezu (Mg), zapewne w wyniku obniżenia się odczynu gleby. W omawianym doświadczeniu stosowanie słomy nie dało wyraźnych efektów nawozowych w postaci istotnych przyrostów plonów (w stosunku do obiektu bez słomy) ziarna badanych
zbóż, tylko w przypadku rzepaku stwierdzono lepsze plonowanie tej rośliny wraz ze wzrostem częstotliwości przyorywania słomy w zmianowaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że
w trosce o dobry stan gleb, rolnicy prowadzący gospodarstwa bezinwentarzowe i stosu1 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (Institute of
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jący uproszczone płodozmiany zbożowe, powinni przyorywać słomę co najmniej jednej
rośliny, a najlepiej dwóch, bowiem prowadzi to do nagromadzania się w glebie próchnicy,
która ma duży wpływ na biologiczne, chemiczne i fizyczne właściwości gleb.
Słowa kluczowe: słoma, przyorywanie, próchnica, zmianowanie roślin, pszenica ozima,
pszenżyto ozime, rzepak, plony, właściwości gleby
JEL: Q10, Q16

ENVIRONMENTAL AND PRODUCTION EFFECTS OF STRAW
INCORPORATION – RESULTS OF A LONG-TERM FIELD
EXPERIMENT
Janusz Smagacz1, Jerzy Kopiński2, Stefan Martyniuk 3
Abstract: The aim of this study was to analyze long-term environmental and production
effects of the frequency of straw incorporation into the soil in the rotation of winter crops:
rape-wheat-triticale. After 21 years of crop rotation with straw removal the SOM level in
the soil decreased to 14.4 g∙kg-1 soil DM, compared to that in 1997 (14.6 g∙kg-1). However,
when straw of one crop (rape) per rotation was incorporated the content of SOM increased
to 15.0 g∙kg-1 soil DM, and to 15.6 and 16.0 g∙kg-1 when straw of two and three crops,
respectively, was ploughed in. Straw retention had also a beneficial effect on the content of
labile fractions of SOM (hot water extractable C and N). In this study no soil liming was
applied which resulted in soil pH decrease from the initial pH 6.2 to pH 5.0-5.1 at the end
of the experiment. In comparison to the initial values, the soil contained more available K2O
and lower amounts of P2O5 and Mg, probably due to soil acidification. Grain yields and yield
components of wheat and triticale were not significantly affected by straw incorporation,
but in the case of rape seed yields increased with more frequent straw incorporation. The
presented results indicate, that farmers practicing non-livestock farming or simplified cereal
rotations in the care of soil quality should retain on the field and plough in straw of at least
one crop, or preferably two crops per rotation, as it results in the accumulation soil organic
matter and thus in the improvement of biological, chemical and physical soil properties.
Keywords: straw, incorporation, soil organic matter, crop rotation, winter wheat, winter
triticale, rape, yields, soil properties
JEL Classification: Q10, Q16
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1. Wstęp
Słoma, zwłaszcza słoma zbóż, jest cennym produktem rolniczym, który może
być wykorzystywany na różne cele, np. w chowie zwierząt jako ściółka i pasza,
w przemysłowej produkcji grzybów, czy też w energetyce, ale produkt ten powinien być stosowany przede wszystkim jako nawóz organiczny do wzbogacania
gleb w próchnicę, która ma znaczący wpływ na biologiczne, chemiczne i fizyczne
właściwości gleb, a więc na ich żyzność i urodzajność (Harasim, 2011; Kuś i Kopiński, 2012; Raffa i in., 2015; Smagacz i Martyniuk, 2022). W wielu krajach na
świecie nauka i praktyka rolnicza starają się odpowiedzieć na pytanie jak dużo
wyprodukowanej w rolnictwie słomy należy pozostawiać na polu i wykorzystywać ją na cele nawozowe. Na przykład Kuś i Madej (2017) w swoich badaniach
oszacowali, że roczna produkcja słomy (zbóż, kukurydzy i rzepaku) w naszym
kraju wynosi od 23 do 33 mln ton i z tej ilości co najmniej 10 mln ton (około 33%)
powinno być wykorzystywane corocznie jako nawozy organiczne, w celu zapobiegania ubytkom materii organicznej (próchnicy) z gleb, czyli niedopuszczania
do pogarszania ich jakości. Z kolei w Kanadzie wykazano, w oparciu o wyniki
wieloletnich doświadczeń polowych, że około 22% rocznej produkcji słomy pszenicy może być wywiezione z pól, bez istotnego wpływu tego ubytku na zawartość
glebowej materii organicznej (Lemke i in., 2010).
Podobne pytania legły u podstaw podjęcia badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu, które miały na celu poznanie długofalowych skutków środowiskowych i produkcyjnych różnej częstotliwości przyorywania słomy w zmianowaniu rzepak-pszenica-pszenżyto. Część wyników uzyskanych w tych badaniach
została przyjęta do druku w j. angielskim (Smagacz i Martyniuk, 2022), ale ze
względu na istotność tego zagadnienia dla doradztwa i praktyki rolniczej, chcielibyśmy najważniejsze z nich zaprezentować również w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego.

2. Opis doświadczenia polowego
Wieloletni eksperyment polowy, w układzie bloków losowych z 4 powtórzeniami, założono w 1997 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB
w Grabowie, na glebie płowej o składzie granulometrycznym gliny lekkiej (70%
piasku, 25% frakcji pylastej i 5% frakcji ilastej). Podstawowe właściwości tej gleby przed założeniem doświadczenia przedstawiono w tabeli 1. W doświadczeniu
tym każdego roku uprawiano wszystkie rośliny wchodzące w skład zmianowania: rzepak ozimy – pszenica ozima – pszenżyto ozime, a obiekty doświadczalne
były następujące: SR – słoma każdej z uprawianych roślin usuwana z poletek, S1 -
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słoma przyorywana jeden raz w rotacji (słoma rzepaku), S2 - słoma przyorywana
dwa razy w rotacji (słoma rzepaku i pszenicy), S3 - słoma przyorywana trzy razy
w rotacji, tj. słoma rzepaku, pszenicy i pszenżyta. Po zbiorach, za pomocą kombajnu poletkowego, słomę każdego gatunku rośliny zbierano oddzielnie i po jej rozdrobnieniu na sieczkarni rozrzucano równomiernie na poletkach o powierzchni
do zbioru 45 m2. Słomę rzepaku stosowano w ilości 3 t·ha-1, natomiast pszenicy
i pszenżyta w ilości 5 t·ha-1. W celu wyrównania stosunku C/N w przyorywanej
słomie, w obiektach S2 i S3 stosowano azot w formie saletry amonowej w ilości
30 kg N·ha-1. Na krótko przed inkorporacją słomy do gleby, za pomocą brony
talerzowej, wnoszono nawożenie fosforowo-potasowe w ilości 80 kg P2O5 (superfosfat) i 120 kg K2O·ha-1 (sól potasowa). Orkę siewną do głębokości 25 cm
wykonywano zwykle w drugiej dekadzie sierpnia, a w trzeciej dekadzie wysiewano rzepak w ilości 4 kg nasion·ha-1, po uprzednim doprawieniu gleby broną
wirnikową z wałem ugniatająco-kruszącym. Zboża ozime wysiewano na poletka
w trzeciej dekadzie września w ilości 4,5 mln ziarniaków·ha-1. W okresie objętym aktualnymi badaniami, tj. w latach 2011-2019, uprawiano zrejonizowane odmiany rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. W przypadku
pszenicy i pszenżyta wyróżniono podział na 3 okresy, tj. lata 2011-2013 (I rotacja
zmianowania), lata 2014-2016 (II rotacja zmianowania) i lata 2017-2019 (III rotacja zmianowania). Pogłówne nawożenie rzepaku wynosiło 150 kg N·ha-1 (100 kg
wiosną po ruszeniu wegetacji + 50 kg w fazie BBCH 50-52), a pszenicy i pszenżyta
90 kg N·ha-1 (60 kg wczesną wiosną i 30 kg w fazie strzelania w źdźbło). Ochrona roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami była zgodna z zaleceniami IOR-PIB w Poznaniu. W fazie pełnej dojrzałości oznaczano plon ziarna zbóż
i nasion w przypadku rzepaku oraz wybrane elementy struktury plonu pszenicy
i pszenżyta, tj. obsadę kłosów i masę tysiąca ziaren. W 2018 roku po zbiorze roślin
pobrano próbki glebowe z warstwy 0-25 cm w celu oznaczenia następujących właściwości gleby: zawartość próchnicy (C org. x 1,724) oraz C (C-hwe) i N (N-hwe)
ekstrahowane gorąca wodą (Ghani i in., 2003), zawartość przyswajalnych form
P, K i Mg oraz odczyn gleby (pH(KCl)). Wymienione analizy, z wyjątkiem C-hwe
i N-hwe, wykonane zostały w certyfikowanym laboratorium analiz chemicznym
IUNG-PIB w Puławach. Bilans składników pokarmowych sporządzano wg. metodyki zaproponowanej przez OECD i Eurostat (Kopiński, 2017).
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3. Wyniki i dyskusja
Oznaczenie podstawowych właściwości gleby, a zwłaszcza zawartości w niej próchnicy i odczynu, przed założeniem doświadczenia pozwoliło na pełniejszą ocenę zmian, jakie zaszły w tych właściwościach w wyniku wieloletniego stosowania
różnych wariantów przyorywania słomy. Dane przedstawione w tabeli 1 wyraźnie
wskazują, że po 21 latach nieprzyorywania słomy (obiekt SR) z wszystkich roślin
uprawianych w 3-letnim zmianowaniu (rzepak-pszenica-pszenżyto) zawartość
próchnicy obniżyła się nieznacznie z początkowej wartości 14,6 g∙kg-1 s.m. gleby
do 14.4 g∙kg-1s.m., nastąpiło więc zubożenie gleby w ten bardzo ważny składnik
organiczny. Przyorywanie słomy jednej rośliny w zmianowaniu, czyli z rzepaku ozimego (obiekt S1), zapobiegło temu ubytkowi, a nawet nastąpił wzrost zawartości
próchnicy w badanej glebie do 15,0 g∙kg-1 s.m. Pozostawianie i przyorywanie słomy
dwóch roślin w zmianowaniu, tj. rzepaku i pszenicy (obiekt S2), spowodowało jeszcze większe wzbogacenie gleby w próchnicę (do 15,7 g∙kg-1 s.m.) i chociaż ze względu na zmienność glebową omawiane przyrosty próchnicy nie były udowodnione
statystycznie (obiekty S1 i S2 wobec SR), to jednak należy stwierdzić, że nawet takie
przyrosty mogą być bardzo istotne i ważne z punktu widzenia jakości gleb i zapobiegania ich degradacji. Przyorywanie słomy wszystkich 3 gatunków roślin w badanym
zmianowaniu skutkowało największym i co ważne istotnym statystycznie przyrostem zawartości o 1,6 g∙kg-1 s.m. (do 16,2 g∙kg-1 s.m.) próchnicy w glebie (tabela 1).
Zawartość próchnicy i przyswajalnych makroelementów oraz
pH gleby na początku doświadczenia (1997) i w 2018 roku
Próchnica
(g∙kg-1 s.m. gleby)

pH
(KCl)

P2O5

K2O
(mg∙kg-1 s.m.

Mg

Tabela 1

Nmin.

gleby)

w 1997

Obiekty*
14,6

6,2

160

124

49

nie badano

w 2018
SR

14,4

5,0

120

148

24

7,35

S1

15,0

5,0

119

163

24

7,38

S2

15,7

5,1

118

160

27

9,06

S3

16.2

5,0

117

158

24

8,27

NIR**
p ≥ 0,05

1.64

0,09

ni

ni

2.5

ni

*/ SR – bez słomy, S1 – przyorywana słoma rzepaku (raz w rotacji), S2 – przyorywania słoma rzepaku i pszenicy (dwa
razy w rotacji), S3 – przyorywana słoma wszystkich roślin (trzy razy w rotacji);
**/ dla danych w 2018 r.

Źródło: Badania własne (Smagacz i Martyniuk, 2022).
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Wykorzystywanie słomy do nawożenia, niezależnie od częstotliwości jej przyorywania, przyczyniło się również do zwiększenia zawartości w glebie węgla i azotu ekstrahowanego gorącą wodą i przyrosty te w stosunku do obiektu bez słomy
(SR) były na ogół istotne statystycznie (rysunek 1).
Rysunek 1
Zawartość węgla (A) i azotu (B) w ekstraktach gorącą wodą (hwc)
z gleby w zależności od różnej częstotliwości przyorywania słomy

*/ SR – bez słomy, S1 – przyorywana słoma rzepaku (raz w rotacji), S2 – przyorywania słoma rzepaku i pszenicy (dwa
razy w rotacji), S3 – przyorywana słoma wszystkich roślin (trzy razy w rotacji), wartości oznaczone takimi samymi
literami nie różnią się statystycznie;

Źródło: Badania własne (Smagacz i Martyniuk, 2022).

Wymienione ruchome frakcje glebowej materii organicznej są ważnym czynnikiem stymulującym aktywność biologiczną gleby oraz są źródłem składników
odżywczych zarówno dla mikroorganizmów, jak i N dla roślin (Ghani i in., 2003;
Martyniuk i in., 2016).
W omawianym doświadczeniu do zbioru roślin stosowano kombajn poletkowy, czyli podobnie jak w praktyce rolniczej, ścierń i inne resztki pozbiorowe roślin pozostawały na polu, także w obiekcie SR bez przyorywania słomy, i pomimo
tego w obiekcie tym nastąpił spadek zawartości próchnicy w porównaniu do stanu
wyjściowego (w 1997 r.). W tym miejscu warto wspomnieć o opiniach mówiących
o tym, że przy obecnie powszechnie stosowanym kombajnowym zbiorze roślin,
przyorywanie wysokich ściernik i resztek omłotowych zabezpiecza reprodukcję
próchnicy w glebach. Przedstawione powyżej wyniki zdają się przeczyć tym opiniom i wskazują, że przyorywanie tylko samych resztek pozbiorowych (plewy
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i ścierń) nie zapobiega ubytkom próchnicy w glebie. Dopiero przyorywanie co
trzy lata wszystkich resztek pożniwnych, a więc i słomy, jednej z roślin uprawianych w zmianowaniu, a w przypadku naszych badań był to rzepak, zapobiega
ubytkom materii organicznej (próchnicy) z gleby.
Ze względu na brak danych trudno jest ocenić w jakim zakresie użyte w naszych badaniach zmianowanie roślin stosowane jest przez producentów rolnych
w naszym kraju. Wydaje się jednak, że ze względu na duży udział zbóż (sięgający 70%) w strukturze zasiewów w Polsce i w innych krajach europejskich, takie
uproszczone zmianowania (dwa zboża + roślina niezbożowa) są dominujące (EU
DG ENV, 2010; Kuś i Kopiński, 2012). Udział rzepaku ozimego w takich uproszczonych zmianowaniach jest korzystny również dlatego, że jako ozimina okrywa
glebę w jesieni i wiosną chroniąc ją m.in. przed erozją, a jako roślina niezbożowa
przerywa cykl troficzny patogenów grzybowych zbóż. Ponadto w nawiązaniu do
próchnicy, słoma rzepaku ze względu na jej niewielkie wykorzystywanie na inne
cele (np. w produkcji zwierzęcej), pozostaje zwykle na polu, co - jak wykazaliśmy
w niniejszych badaniach – korzystnie wpływa na zawartość próchnicy i innych
frakcji glebowej materii organicznej (tabela 1, rysunek 1).
W omawianym doświadczeniu nie stosowano wapnowania i w efekcie odczyn
gleby we wszystkich obiektach doświadczalnych obniżył się znacząco w porównaniu do początkowego pH gleby (tabela 1), niewątpliwie na skutek wieloletniego
stosowania nawozów mineralnych, a zwłaszcza wysokich dawek N pod rzepak.
Niestosowanie wapnowania miało na celu sprawdzenie, czy nagromadzająca się
materia organiczna w wyniku nawożenia słomą będzie zwiększała właściwości
buforujące gleby, podobnie do nawożenia obornikiem. Niewielki efekt buforujący
wystąpił tylko w przypadku obiektu S2 (tabela 1), co wskazuje na konieczność
wapnowania gleb również wtedy, gdy słoma wykorzystywana jest jako nawóz organiczny. W porównaniu do wartości wyjściowych (1997 r.), po 21 latach trwania doświadczenia, zawartość przyswajalnego potasu (K2O) w glebie zwiększyła
się, natomiast zmniejszyła się zawartość fosforu (P2O5) i magnezu (Mg), zapewne
w wyniku obniżenia się odczynu gleby (tabela 1).
Salda podstawowych makroelementów wyliczone za lata 2017-2019 przedstawiono w tabeli 2 i w przypadku azotu niewielki dodatni bilans stwierdzano tylko
w obiekcie S3, co wiąże się zapewne z dodatkowym nawożeniem tym pierwiastkiem w związku przyorywaniem słomy pszenicy i pszenżyta. Ujemne bilanse N
w pozostałych obiektach są korzystne ze środowiskowego punktu widzenia (brak
wymywania), ale wskazują także na możliwości zwiększenia dawek azotu w tych
obiektach, co prowadziłoby prawdopodobnie do uzyskiwania jeszcze większych
plonów uprawianych roślin. Niewielkie dodatnie bilanse fosforu i większe w przypadku potasu świadczą, że w glebie badanych obiektów następowała bezpieczna
dla środowiska kumulacja tych pierwiastków (tabela 2).
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Tabela 2
Bilans azotu, fosforu i potas w kg∙ha-1 dla poszczególnych obiektów
badawczych w latach badań 2017-2019
Lata

Obiekt
SR

S1

S2

S3

2017

-52,7

-42,9

2018

-23,0

-7,2

-51,9

-41,5

-19,0

3,6

2019

-27,5

-25,1

-14,8

10,2

Średnia dla obiektu

-44,0

-36,5

-18,9

2,2

Azot

Fosfor
2017

1,6

3,2

4,8

5,7

2018

1,7

3,5

5,5

7,7

2019

6,5

6,6

6,3

9,0

Średnia dla obiektu

3,3

4,4

5,5

7,5

Potas
2017

16,5

27,1

44,1

63,3

2018

16,5

27,5

45,0

65,8

2019

22,4

31,4

46,0

67,3

Średnia dla obiektu

18,5

28,7

45,0

65,5

*/ SR – bez słomy, S1 – przyorywana słoma rzepaku (raz w rotacji), S2 – przyorywania słoma rzepaku i pszenicy (dwa
razy w rotacji), S3 – przyorywana słoma wszystkich roślin (trzy razy w rotacji);

Źródło: Badania własne.

W omawianym doświadczeniu stosowanie słomy nie dało wyraźnych efektów
nawozowych w postaci istotnych przyrostów (w stosunku do obiektu SR) plonów ziarna zbóż uprawianych w doświadczeniu (tabela 3), podobnie jak w badaniach innych autorów (Siuta, 1999; Blanchet i in., 2016), ale w przypadku rzepaku stwierdzono istotne przyrosty plonu nasion tej rośliny w obiektach S1 (słoma
przyorywana raz w rotacji) i S3 (przyorywana słoma wszystkich roślin, tj. trzy
razy w rotacji), w porównaniu do obiektu SR - bez słomy (rysunek 2).
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Rysunek 2
Plon nasion rzepaku ozimego w zależności od różnej częstotliwości
przyorywania słomy (średnie z lat 2011-2019)

*/ SR – bez słomy, S1 – przyorywana słoma rzepaku (raz w rotacji), S2 – przyorywania słoma rzepaku i pszenicy (dwa
razy w rotacji), S3 – przyorywana słoma wszystkich roślin (trzy razy w rotacji);
**/ plony oznaczone takimi samymi literami nie różnią się statystycznie;

Źródło: Badania własne.

W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że rolnicy prowadzący gospodarstwa bezinwentarzowe i stosujący uproszczone płodozmiany zbożowe (podobne
do badanego w omawianym doświadczeniu), w trosce o dobry stan swoich gleb
m.in. poprzez niedopuszczanie do ubytku próchnicy glebowej, powinni przyorywać (lub mieszać z glebą za pomocą innych narzędzi) słomę co najmniej jednej
rośliny, a najlepiej dwóch, co prowadzi do nagromadzania się bardzo ważnego
składnika gleb jakim jest próchnica. Nadmiar słomy, np. drugiego zboża tak jak
w badanym lub podobnym zmianowaniu, można przeznaczać na inne cele, np.
energetyczne, ale, co warto podkreślić, można też ją przyorywać. Wyniki naszych
badań wskazują bowiem, że przyorywanie pociętej słomy zbóż uprawianych po
sobie w krótkich zmianowaniach z inną rośliną, np. rzepakiem, nie wpływa ujemnie na plon ziarna, ma natomiast bardzo pozytywny efekt środowiskowy w postaci nagromadzania się próchnicy glebowej, która wpływa korzystnie na wiele
właściwości gleb.
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Tabela 3
Plon ziarna, liczba kłosów i masa tysiąca ziaren (MTZ) pszenicy
i pszenżyta w zależności od częstotliwości przyorywania słomy
w zmianowaniu rzepak – pszenica – pszenżyto
Pszenica ozima
Obiekty*

I rotacja

II rotacja
Plon ziarna

Pszenżyto ozime
III rotacja

I rotacja

(t∙ha-1)

II rotacja
Plon ziarna

III rotacja

(t∙ha-1)

SR

6,78a **

6,60 a

9,25 a

5,57 a

6,62 a

8,23 a

S1

6,79a

6,71a

9,41a

5,78 a

6,80 a

7,81a

S2

6,65 a

6,78a

9,36 a

5,60 a

6,79 a

7,95 a

S3

6,73 a

6,79a

9,30 a

5,66 a

7,08 a

8,03 a

SR

479a

494a

564 a

402 a

385 a

436 a

S1

486a

482a

523 a

390a

398 a

433 a

S2

498a

470a

537 a

383 a

368 a

431 a

S3

514 a

488a

543 a

400 a

381 a

448 a

SR

45,0 a

44,4 a

40,7 a

46,1 a

48,0 a

46,2 a

S1

45,6 a

44,1 a

39,9 a

45,6 a

47,7 a

44,9 a

S2

45,7 a

44,4 a

40,4 a

46,0 a

47,6 a

45,8 a

S3

45,6 a

44,4 a

40,4 a

45,7 a

48,1 a

46,6 a

Liczba kłosów (m-2)

Liczba kłosów (m-2)

MTZ (g)

MTZ (g)

*/ SR – bez słomy, S1 – przyorywana słoma rzepaku (raz w rotacji), S2 – przyorywania słoma rzepaku i pszenicy (dwa
razy w rotacji), S3 –przyorywana słoma wszystkich roślin (trzy razy w rotacji);
**/ wartości w kolumnach oznaczone takimi samymi literami nie różnią się statystycznie;

Źródło: Badania własne.

4. Wnioski




Wieloletnie (21 lat) nieprzyorywanie słomy żadnej z roślin uprawianych
w badanym zmianowaniu spowodowało obniżenie zawartości w glebie
próchnicy z początkowej wartości 14,6 g∙kg-1 s.m. gleby do 14,4 g∙kg-1s.m.,
natomiast w wyniku przyorywania słomy jednej rośliny w zmianowaniu,
czyli rzepaku, nastąpił wzrost zawartości próchnicy w badanej glebie do
15,0 g∙kg-1 s.m.
Pozostawianie i przyorywanie słomy dwóch roślin w zmianowaniu, tj. rzepaku i pszenicy, spowodowało jeszcze większe wzbogacenie gleby w próchnicę, a przyorywanie słomy wszystkich 3 roślin skutkowało największym
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(istotnym statystycznie) przyrostem zawartości (do 16,2 g∙kg-1 s.m.) próchnicy w glebie.
W przeprowadzonych badaniach nie stosowano wapnowania gleby i w efekcie jej odczyn we wszystkich obiektach doświadczalnych obniżył się z początkowej wartości pH 6,2 do pH 5,0 – 5,1, najprawdopodobniej na skutek
wieloletniego stosowania nawozów mineralnych, a zwłaszcza stosunkowo
wysokich dawek N pod rzepak.
W porównaniu do wartości wyjściowych, zawartość przyswajalnego potasu
(K2O) w glebie zwiększyła się, natomiast zmniejszyła się zawartość przyswajalnego fosforu (P2O5) i magnezu (Mg), prawdopodobnie w wyniku obniżenia się odczynu gleby.
W omawianym doświadczeniu stosowanie słomy nie dało wyraźnych efektów nawozowych w postaci istotnych przyrostów plonów ziarna zbóż w stosunku do obiektu bez słomy. Jedynie w przypadku rzepaku stwierdzono lepsze plonowanie tej rośliny wraz ze wzrostem częstotliwości przyorywania
słomy w zmianowaniu, istotnie lepsze w obiekcie, gdzie słomę przyorywano
jeden raz (S1) i trzy razy w rotacji (S3).
Uzyskane wyniki wskazują, że w trosce o dobry stan gleb rolnicy prowadzący gospodarstwa bezinwentarzowe i stosujący uproszczone płodozmiany
zbożowe, powinni przyorywać słomę co najmniej jednej rośliny, a najlepiej
dwóch, bowiem prowadzi to do nagromadzania się próchnicy glebowej.
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UBEZPIECZENIA UPRAW W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE
GMINY SICIENKO
Sławomir Zawisza1, Krzysztof Rode2
Abstrakt: Celem pracy była ocena ubezpieczeń upraw w rolnictwie na przykładzie gminy

Sicienko. Badania zostały przeprowadzone w czerwcu 2021 roku, w których udział wzięło 50 rolników z badanej gminy. Analizowano zawierane ubezpieczenia upraw roślinnych
przez rolników. Obserwacji poddano również czynniki motywujące oraz demotywujące do
zawierania umów ubezpieczeniowych. Badania pozwoliły na zdiagnozowanie poziomu wykorzystania dotowanych ubezpieczeń upraw przez rolników. Dotowane ubezpieczenia majątkowe niosą za sobą wiele korzyści, do których zaliczamy m.in. zapewnienie pomocy materialnej poszkodowanym osobom. Dostrzega to coraz więcej rolników, którzy poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, coraz częściej sięgają także po ubezpieczenia dobrowolne.
W badanej gminie 90,0% badanych osób przyznało, że korzysta z dotowanych ubezpieczeń
upraw roślinnych. Dotacje z budżetu państwa przyczyniły się do liczniejszego korzystania
z ubezpieczeń upraw przez rolników.
Słowa kluczowe: wieś, rolnictwo, uprawy roślinne, ubezpieczenia
JEL: G22, Q19

INSURANCE OF CROPS IN AGRICULTURE ON THE EXAMPLE
OF SICIENKO COMMUNE
Sławomir Zawisza2, Krzysztof Rode1
Abstract: The aim of the study was to evaluate of crops insurance in agriculture on the

example of the commune of Sicienko. The research was conducted in June 2021, in which
50 farmers from the studied commune participated. The insurance of plant crops concluded
by farmers was analysed. Motivating and demotivating factors were also monitored to conclude insurance policies. The research allowed to diagnose the level of use of subsidized crop
insurance by farmers. Subsidized property insurance brings many benefits, which include,
among others providing material assistance to the injured persons. This is noticed by more
1 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Bydgoszcz University of Technology) |

wkład pracy (work input): 50% | ORCID 0000-0002-3012-6128| e-mail: zawisza@pbs.edu.pl
2 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Bydgoszcz University of Technology) |
wkład pracy (work input): 50%

Ubezpieczenia upraw w rolnictwie na przykładzie gminy Sicienko

45

and more farmers who, apart from compulsory insurance, more and more often take advantage of voluntary insurance. In the surveyed commune, 90.0% of respondents admitted that
they use subsidized crop insurance. State budget subsidies contributed to increased use of
crop insurance by farmers.
Keywords: country, agriculture, plant crops, insurance
JEL Classification: G22, Q19

1. Wstęp
Ubezpieczenia są jednym z instrumentów zarządzania ryzykiem przez osobę
prowadzącą gospodarstwo rolne. Sięganie po to rozwiązanie powinno wynikać
z rzeczywistych potrzeb rolników dotyczących znalezienia dodatkowego sposobu zabezpieczenia się przed stratami. Jak wskazuje Dubiel (2014) ubezpieczenie
stanowi formę zabezpieczenia się przed ryzykiem wynikającym z odziaływania
sił przyrody, których nie można kontrolować. Potrzeby ubezpieczeniowe według
Szumlicza kształtowane są przez cztery elementy. Autor zalicza do nich: korzystną sytuację finansową gospodarstwa, przezorność skłaniającą do zachowań pro
ubezpieczeniowych w zarządzaniu gospodarstwem, przekonanie o słuszności
racjonalnego korzystania z dostępnej oferty ubezpieczeń oraz konieczność zapewnienia gospodarstwu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej (Szumlicz,
2007). Ubezpieczenia mogą zapewnić stabilność finansową gospodarstw, będąc
czynnikiem warunkującym ich zrównoważony rozwój (Pawłowska-Tyszko i Soliwoda, 2017a). Ubezpieczenia upraw w Polsce można podzielić na dwie grupy:
ubezpieczenia dobrowolne oraz ubezpieczenia obowiązkowe (lub quasi obowiązkowe) z dotacjami państwa (Pawłowska-Tyszko i Soliwoda, 2017b).
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477, art.10 c, ust. 2) mówią o obowiązku
zawierania umów ubezpieczenia od co najmniej jednego z pięciu wyszczególnionych ryzyk minimum 50,0% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który otrzymał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Rolnik niespełniający
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw, jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 2 euro od 1 ha na rzecz właściwej gminy.
Rolnik, który zawrze umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym współpracującym z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi może liczyć na dofinansowanie
kosztów składki ubezpieczeniowej nawet do 65,0% (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 2020). Niekorzystna sytuacja dochodowa prowadzi do tego,
że rolnicy w niewielkim stopniu korzystają z tych ubezpieczeń. Wysoka cena polis również ogranicza ich nabywanie (Wicka, 2008). Badania Stempla wskazują
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natomiast, że wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa zwiększa się liczba
rolników wykupujących ubezpieczenia, co wskazuje na zależność pomiędzy poziomem ochrony ubezpieczeniowej, a powierzchnią użytkowanego gospodarstwa
(Stempel, 2010). Z badań wynika również, że wykorzystanie ubezpieczeń rolnych
w celu zabezpieczenia przed skutkami różnego rodzaju ryzyka przez rolników
jest ograniczone ze względu na różne czynniki. Najczęściej wymienia się: brak
zaufania do firm ubezpieczeniowych, względy finansowe, zbyt wysoką składkę
i niezdolność rolników do oceny korzyści wynikających z posiadania ochrony
ubezpieczeniowej oraz takie czynniki, jak: niedostosowanie oferty do potrzeb,
niekorzystne warunki ubezpieczenia, długotrwała likwidacja szkody i niskie odszkodowanie (Kurdyś-Kujawska, 2017). W niektórych krajach wypracowano także nową formę tzw. ubezpieczeń indeksowych, gdzie wypłacane odszkodowania
nie są powiązane ze szkodą na poziomie indywidualnym ale zależą od wartości
ustalonego indeksu na określonym wcześniej wskaźniku (Kaczała, 2017).

2. Metodyka i organizacja badań
Celem prezentowanych badań było poznanie opinii rolników indywidualnych
w zakresie funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw, ocena stopnia ich
wykorzystania oraz poznanie czynników motywujących i demotywujących do
zawierania umów ubezpieczeniowych. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażową za pomocą kwestionariusza ankiety w czerwcu 2021 roku wśród
50 respondentów. Ankieta składała się z 27 pytań, w tym 15 zamkniętych i 12
półotwartych, zawierających odpowiedzi w formie skal nominalnych i porządkowych. W przeprowadzonym badaniu wszyscy respondenci to rolnicy, którzy
byli mieszkańcami gminy Sicienko i zostali zaangażowani do badania metodą kuli
śnieżnej (Jabłońska i Sobieraj, 2013). Ze względu na zastosowany dobór oraz liczbę rolników wyselekcjonowanych z populacji generalnej do udziału w badaniu,
prezentowane wyniki odnoszą się bezpośrednio do próby badawczej rolników.
Próba badawcza składała się głównie z mężczyzn (42 osoby – 84,0%), a w populacji znalazło się zaledwie 8 kobiet (16,0%). Najwięcej badanych było w przedziale wiekowym 50 do 59 lat (rysunek 1). W próbie badawczej najczęściej rejestrowano wykształcenie średnie (rysunek 2). Najczęściej występująca, wśród
rolników biorących udział w badaniach, długość prowadzenia gospodarstwa była
notowana w przedziale 21-25 lat (rysunek 3). W grupie osób badanych najczęściej
byli rolnicy użytkujący gospodarstwa o powierzchni od 11 do 25 ha (rysunek 4).
Zgodnie z deklaracjami 48,0% badanych osób nie posiadało gruntów dzierżawionych, 28,0% dzierżawiło od 2 do 5 ha, 12,0% od 6 do 10 ha, 8,0% od 11 do 25ha,
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a tylko 4,0% od 26 do 50 ha. W grupie badanych rolników 54,0% nie prowadziło produkcji zwierzęcej, a najczęściej prowadzoną produkcją zwierzęcą był chów
trzody chlewnej (rysunek 5).
Rysunek 1
Wiek respondentów

Źródło: Badania własne.

Rysunek 2
Wykształcenie respondentów

Źródło: Badania własne.

Badania przeprowadzono na obszarze gminy Sicienko, która jest drugą co do
wielkości gminą w powiecie bydgoskim i zajmuje obszar 179,46 km2. Od strony
północno-zachodniej jest najbliższym sąsiadem Bydgoszczy. Na jej terenie znajduje się 21 sołectw liczących 39 miejscowości, które są zamieszkane przez około
9700 mieszkańców.
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Rysunek 3
Staż prowadzenia gospodarstwa przez respondentów

Źródło: Badania własne.

Rysunek 4

Powierzchnia badanych gospodarstw

Źródło: Badania własne.

Odnotowuje się systematyczny wzrost liczby mieszkańców (Podstawowe informacje o gminie, Sicienko.pl). Rolnictwo pozostaje najważniejszą i jedyną integralną
dziedziną gospodarki gminy Sicienko mimo procesów urbanizacyjnych. W badanej
gminie powierzchnia użytków rolnych wynosi ogółem 12,6 tys. ha, stanowiąc 70,1%
całkowitej powierzchni. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 10970 ha, natomiast
pozostałą część użytków rolnych stanowią łąki (1117 ha), pastwiska (276 ha) i sady
(211 ha). Na terenie gminy Sicienko lasy i tereny zalesione zajmują powierzchnię
3586 ha, co obejmuje 20% jej ogólnej powierzchni. Gleby znajdujące się na znaczącej części gminy charakteryzują się wysoką żyznością i wartością rolniczą. Zaliczane są one do najwyższych kompleksów rolniczej przydatności produkcyjnej.
Sporadycznie są to czarne ziemie, a w głównej mierze gleby brunatne i płowe.
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Rysunek 5

Produkcja zwierzęca w badanych gospodarstwach

Źródło: Badania własne.

Zmienia się charakter i struktura rolnictwa w gminie Sicienko, powoli zmniejsza się ilość gospodarstw rolnych. W 1996 roku w gminie było 768 gospodarstw
rolnych ogółem, a w 2010 roku o 10% mniej, bowiem prowadzących działalność
rolniczą było mniej – 634. Jest to wynikiem powolnej komasacji gruntów, a także
odrolnienia gruntów rolnych głównie pod budownictwo mieszkaniowe. Wzrosła
w tym czasie średnia powierzchnia gospodarstwa o 3 hektary z 13,8 ha do prawie
16,8 ha (Byś i in., 2015). Gmina jest położona w strefie klimatu umiarkowanego o charakterze przejściowym, zbliżonej do warunków klimatu województwa
kujawsko-pomorskiego. Warunki pogodowe są kształtowane przez wpływy mas
powietrza morskiego zachodniej Europy oraz kontynentalnego powietrza euroazjatyckiego. Lokalne warunki klimatyczne dodatkowo kształtują czynniki wynikające z rzeźby terenu (UG Sicienko, 2021).

3. Wyniki badań
Rolnictwo jest działalnością narażoną na ryzyko związane z występowaniem zakłóceń w produkcji spowodowanych przez wiele czynników pogodowych generujących powstawanie strat w uprawach. Jednym z ważnych elementów umożliwiających zrekompensowanie ewentualnych strat jest ubezpieczanie upraw.
Respondenci zostali zapytani czy ubezpieczają uprawy polowe. Przeprowadzone
badania wykazały, że 90,0% rolników ubezpiecza swoje uprawy, a 10,0% przyznało, że nie korzysta z ubezpieczeń upraw. W celu przeprowadzenia bardziej
szczegółowej oceny badanej grupy dokonano podziału respondentów według
wykształcenia. Zestawiono wspólnie respondentów z wykształceniem średnim
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i wyższym, co wyniosło 62,0% oraz osobno uwzględniono badanych z wykształceniem zawodowym, którzy stanowili 38,0%. Wyszczególniono również 54,0%
respondentów posiadających gospodarstwa o powierzchni do 25 ha, natomiast
respondenci posiadający 26 ha i więcej stanowili 46,0%. Badania wykazały, że
wszyscy rolnicy (100,0%) posiadający 26 ha i więcej ubezpieczali swoje uprawy.
Natomiast rolnicy z grupy do 25 ha tylko w 81,5% wykorzystywali ubezpieczenia
upraw do zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów
okazało się, że 93,6% rolników z wykształceniem średnim i wyższym wykorzystywało ubezpieczenia w swoim gospodarstwie dla zmniejszenia ryzyka ewentualnych strat. Badani posiadający wykształcenie zawodowe w 84,2% zawierali polisy
ubezpieczeniowe upraw (tabela 1).
Tabela 1
Charakterystyka respondentów posiadających ubezpieczenie pod względem
wykształcenia i powierzchni użytków rolnych (w %)
Według wykształcenia

Według powierzchni UR

Wyszczególnienie

Zawodowe
(38%)

Średnie i wyższe
(62%)

Do 25 ha
(54%)

26 ha i więcej
(46%)

Ogółem

Tak

84,2

93,6

81,5

100,0

90,0

Nie

15,8

6,5

18,5

–

10,0

Źródło: Badania własne.

Respondenci niekorzystający z ubezpieczeń upraw wskazali różne przyczyny
powodujące rezygnację z ubezpieczenia upraw. Najwięcej, bo 60,0% z nich uznało, że ubezpieczenia są za drogie, a 40,0% wskazało, że szacowanie szkód jest nieuczciwe. Nieubezpieczający respondenci wskazali także zmiany jakie skłoniłyby
ich do podjęcia decyzji o zakupie polisy ubezpieczeniowej. Spośród nich 40,0%
zaznaczyło, że całkowita cena składki ubezpieczeniowej powinna być niższa,
a 40,0% stwierdziło, że firmy ubezpieczeniowe powinny bardziej uczciwie wyceniać szkody, zaś 20,0% uważało, że dotacja do ubezpieczenia powinna być wyższa
(rysunek 6).
Rolnicy zostali zapytani o występowanie szkód w uprawach polowych w okresie trzech ostatnich lat. Badania wskazały, że najwięcej respondentów (34,0%)
w ciągu ostatnich 3 lat zmagało się z suszą, a z gradobiciem miało do czynienia
18,0% pytanych rolników. U 16,0% badanych straty wynikały z deszczu nawalnego, zaś 12,0% wskazało przymrozki wiosenne. Wymarznięcia zostały wskazane
przez 6,0% odpowiadających na pytania w ankiecie, a powódź dotknęła zaledwie
2,0% respondentów, tymczasem 12,0% respondentów przyznało, że w tym okresie
nie wystąpiły żadne szkody w uprawach (rysunek 7).
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Niektóre uprawy rolnicze są szczególnie wrażliwe na występowanie pewnych zagrożeń pogodowych, inne zaś ulegają uszkodzeniom tylko w przypadku wystąpienia rzadko spotykanych zakłóceń pogodowych. Respondenci podali w jakich uprawach wystąpiły szkody. Na to pytanie odpowiadało 88,0% wszystkich respondentów
ze względu na fakt, że 12,0% badanych nie zauważyło szkód w swoich uprawach.
Rzepak ozimy był uprawą wskazaną przez największą liczbę respondentów. Została
dotknięta przez grad u 18,0% respondentów, przez przymrozki u 10,0%, przez suszę u 8,0%, wymarznięcia 6,0% i powódź 2,0%. Pszenica ozima była drugą rośliną,
w której rolnicy zaobserwowali najwięcej szkód. Spośród pytanych rolników 16,0%
wskazało suszę w tej uprawie, a 10,0% badanych rolników odczuło skutki deszczu
nawalnego. Kolejną uprawą, w której rolnicy obserwowali straty były buraki cukrowe. Jednak zaledwie 6,0% z respondentów odniosło straty w tej uprawie z powodu
suszy, 4,0% ze względu na deszcz nawalny i 2,0% przez przymrozki wiosenne. Spośród badanych 4,0%wskazało szkody, które wystąpiły w uprawie kukurydzy na skutek suszy, natomiast 2,0% respondentów wskazało powstanie szkody w jęczmieniu
jarym na skutek deszczu nawalnego (rysunek 8).
Rysunek 6
Zmiany jakie skłonią rolnika do podjęcia decyzji o zakupie
polisy ubezpieczeniowej

Źródło: Badania własne.

W przypadku polis ubezpieczeniowych ważną kwestią jest zakres zawartego
ubezpieczenia, zwłaszcza to, czy ubezpieczeniem objęto te zdarzenia, które dotknęły w trakcie trwania ubezpieczenia uprawy rolnika. Rolnicy odpowiadali zatem w ankiecie czy uprawa, w której doszło do szkody była ubezpieczona od tego
zjawiska. Badania wykazały, że 48,0% respondentów nie posiadało ubezpieczonej
uprawy od zjawiska na skutek, którego wystąpiła szkoda. Natomiast 40,0% wskazało, że uprawa była ubezpieczona od zjawiska, które spowodowało straty w danej
uprawie. Respondenci zostali zapytani o to czy mają zamiar w kolejnym sezonie
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wegetacyjnym ubezpieczyć uprawy od zjawiska, z powodu którego odnotowali
straty w uprawach. Wśród badanych 46,0% wskazało odpowiedź zdecydowanie
tak, 18,0% raczej tak, 6,0% nie mam zdania, 14,0% raczej nie, a 4,0% zdecydowanie nie (rysunek 9).
Rysunek 7
Szkody występujące u respondentów w ciągu ostatnich 3 lat

Źródło: Badania własne.

Rysunek 8
Uprawy, w których wystąpiły szkody*

* suma odpowiedzi 88% - pozostali nie ubezpieczali upraw;

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 9
Plany zawarcia w przyszłości ubezpieczenia od niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego, które spowodowało już wcześniej stratę w uprawach
respondentów*

* suma odpowiedzi 88% – pozostali nie ubezpieczali upraw;

Źródło: Badania własne.

Rozwiązania stosowane w systemie ubezpieczeń wywołują różnego typu reakcje osób ubezpieczających się. Respondenci zostali więc poproszeni o przedstawienie propozycji ewentualnych zmian w systemie ubezpieczeń upraw, które
powinny w ich opinii nastąpić. Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy respondenci.
Najwięcej z nich, bo aż 28,0%, zaznaczyło niższe składki ubezpieczeniowe, 22,0%
badanych wskazało na to, że powinna istnieć możliwość ubezpieczenia ryzyka
suszy z niższym poziomem franszyzy integralnej3. Inni badani (18,0%) wskazali
na konieczność wprowadzenia wyższego limitu dotacji przeznaczonej do dopłat.
Kolejni badani (12,0%) uważali, że maksymalne stawki taryfowe ubezpieczeń powinny zostać ustalone przez państwo, a nie przez zakłady ubezpieczeniowe. Część
respondentów (10,0%) uważała, że system powinien być obowiązkowy, natomiast
6,0% stwierdziło, że system powinien być uproszczony, a 4,0% że system powinien
być stabilny bez częstych zmian.
Badani rolnicy zostali zapytani w jakim towarzystwie ubezpieczyli uprawy
w sezonie 2019/2020. Największa liczba respondentów (48,0%) skorzystała z ofer3 Franszyza integralna – to wartość określona kwotowo, powyżej której ubezpieczyciel odpowiada za powstałą szkodę. Jest to kwota, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenie.
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ty PZU S.A., 18,0% respondentów zaufało TUW, z oferty Concordii skorzystało
14% badanych, zaś 10% stanowiły pozostałe firmy. Respondenci zostali również
zapytani o przyczyny, które skłoniły ich do skorzystania z konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Największa liczba respondentów (26,0%) skorzystała z danej firmy,
ponieważ warunki umowy były korzystniejsze, a 22,0% respondentów przyznało, że przeważyło przywiązanie do firmy dzięki zawieranym wcześniej umowom.
Dobre kontakty z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej przekonały 20,0%
respondentów, zaś kontynuacja poprzedniego ubezpieczenia skłoniła 12,0% respondentów. Pozytywne doświadczenia z likwidacją szkód w poprzednich latach
przekonały 6,0%, a pewność, że firma nie zniknie z rynku była istotna dla 4,0% respondentów. W ofercie PZU S.A. poziom franszyzy integralnej wynosił 10%, a dla
ryzyka suszy 25% ubytku w plonie głównym co oznacza, że za szkody o mniejszej
wielkości ubezpieczyciel nie odpowiada (PZU S.A., 2021). Polisa ubezpieczeniowa od ryzyka suszy na takich warunkach słabo zatem chroni interesy ubezpieczonego rolnika.
Respondentów zapytano czy w sezonie 2020/2021 zamierzają skorzystać z tej
samej firmy ubezpieczeniowej co we wcześniejszym sezonie. Największa liczba
badanych (32,0%) wskazała raczej tak, 24,0% zaznaczyło tak, 20,0% rolników
stwierdziło, że nie ma zdania, 10,0% stwierdziło, że raczej nie i 4,0% wskazało
odpowiedź nie (rysunek 10).
Rysunek 10
Deklaracje rolników dotyczące zamiaru skorzystania z tej samej firmy
ubezpieczeniowej w sezonie 2020/2021*

* suma odpowiedzi 90% - pozostali (5 osób – 10%) nie odpowiedziało na pytanie;

Źródło: Badania własne.
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Respondenci zostali zapytani o zamiar ubezpieczenia minimum 50% powierzchni upraw w swoich gospodarstwach. Aż 84,0% z nich wskazało na chęć
ubezpieczenia minimum 50% powierzchni upraw, 10,0% nie miało zamiaru skorzystać z ubezpieczenia upraw, a 6,0% ubezpieczy mniejszą powierzchnię upraw.
Respondenci posiadający 26 ha i więcej stanowili 46,0%. Badania wykazały, że
100,0% respondentów posiadających 26 ha i więcej, miało zamiar ubezpieczyć
minimum 50% upraw w sezonie 2020/2021. Wśród respondentów, którzy posiadali do 25 ha chęć ubezpieczenia wykazało tylko 70,4%, ubezpieczających mniejszą powierzchnię było 11,1%, a nieubezpieczających 18,5%. Tymczasem 93,6%
respondentów o wykształceniu średnim i wyższym deklarowało zamiar ubezpieczenia minimum 50% upraw, 6,5% nie planowało wykorzystać ubezpieczeń
upraw, a 3,2% deklarowało, że ubezpieczy mniejszy obszar. Wśród respondentów z wykształceniem zawodowym 73,7% wyraziło chęć ubezpieczenia minimum
50% powierzchni upraw, 15,8% nie wykorzysta ubezpieczeń upraw w swoich gospodarstwach, a 10,5% z nich ubezpieczy mniejszą powierzchnię (tabela 2).
Badani rolnicy zostali zapytani czy nabyli już polisę ubezpieczeniową na sezon
2020/2021. Aż 88,0% respondentów deklarowało posiadanie polisy na wskazany sezon, 10,0% stanowili respondenci nieubezpieczający, a 2,0% wyraziła chęć
zakupu. Respondenci zostali zapytani o czynniki skłaniające ich do zakupu dotowanych ubezpieczeń upraw. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 45 respondentów ubezpieczających uprawy i mogli oni wybrać do 3 odpowiedzi. Najwięcej respondentów (84,4%) przyznało, że nie chcą ryzyka bo występuje dużo zagrożeń,
szczególnie pogodowych. Dużo badanych (75,6%) wskazało również, że chcą bezpiecznie korzystać z dopłat bezpośrednich. Natomiast 57,8% oznajmiło, że składki ubezpieczeniowe są na rozsądnym poziomie. Niektórzy (26,7%) oświadczyli,
że mają napiętą sytuację finansową i boją się dodatkowych strat. Zaledwie 2,2%
wskazało, że wymagał tego bank lub KOWR oraz 2,2% przyznało, że mało jest
innych instrumentów zarządzania ryzykiem (tabela 3).
Tabela 2
Deklaracje badanych rolników dotyczące ubezpieczenia minimum
50% powierzchni upraw w sezonie 2020/2021 (w %)
Według wykształcenia

Według powierzchni

Wyszczególnienie

Zawodowe
(38%)

Średnie i
wyższe (62%)

Do 25 ha (54%)

26 ha i więcej
(46%)

Ogółem

Tak

73,7

93,6

70,4

100,0

84,0

Nie

10,5

3,2

11,1

0,0

6,0

Nieubezpieczający

15,8

6,5

18,5

0,0

10,0

Źródło: Badania własne.
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Tabela 3
Powody skłaniające respondentów do zawierania umów
ubezpieczeń upraw
Wyszczególnienie

Liczba respondentów

% respondentów

Składki ubezpieczeniowe są na rozsądnym poziomie;

26

57,8

Nie chcę ryzyka, bo występuje dużo zagrożeń, szczególnie
pogodowych;

38

84,4

Mam napiętą sytuację finansową i boję się dodatkowych strat;

12

26,7

Wymagał tego bank lub KOWR;

1

2,2

Chcę bezpiecznie korzystać z dopłat bezpośrednich;

34

75,6

Mało jest innych instrumentów zarządzania ryzykiem;

1

2,2

Inne
Ogółem

0

0,0

45*

100,0

*5 respondentów (10%) nie odpowiedziało na to pytanie;

Źródło: Badania własne.

Respondenci zostali zapytani czy ubezpieczyliby swoje uprawy bez istniejących subsydiów. Najwięcej, bo 58,0% rolników odpowiedziało, że nie, 12,0% nie
miało zdania na ten temat, 10,0% wybrało odpowiedź „raczej nie”, 6,0% wskazało
raczej tak i 4,0% wskazało tak (rysunek 11). Jak wynika z badań, 32,0% respondentów uważało, że wysokość udziału własnego w szkodzie jest właściwa, 26,0%
stwierdziło, że jest zbyt wysoka, natomiast 18,0% uznało, że wysokość udziału
własnego w szkodzie jest zbyt niska, a 14,0% przyznało, że nie ma zdania na ten
temat (rysunek 12).
Polisy ubezpieczeniowe zwykle zawierają klauzule dotyczące własnego udziału
ubezpieczonego w ramach odpowiedzialności za poniesione straty. Rolnicy zostali zapytani również o wysokość franszyzy integralnej w szkodzie. Z przeprowadzonych badań wynika, że 66,0% rolników uważało poziom franszyzy integralnej
za zbyt wysoki, 14,0%, że jest na właściwym poziomie, a 10,0% wyraziło brak
zdania na ten temat. Nikt nie wskazał, że jest zbyt niska (rysunek 13).
Rolnicy zostali zapytani o roślinę uprawną, której ubezpieczenie ich zdaniem
jest najważniejsze oraz od jakiego zjawiska atmosferycznego istnieje największe
zagrożenie. Badania wykazały, że największym ryzykiem według rolników zagrożony jest rzepak ozimy, został on wybrany przez 60,0% respondentów. Gradobicie w rzepaku ozimym wybrało mniej, bowiem 26,0% respondentów, przymrozki wiosenne 18,0% i wymarznięcia 16,0%. Kolejną rośliną była pszenica ozima
i zebrała ona głosy 14,0% respondentów, suszę jako zagrożenie wskazało 6,0%
a gradobicie i wymarznięcia po 4,0%. Buraki cukrowe skupiły 10% respondentów,
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po 4,0% uzyskało gradobicie i przymrozki wiosenne, a 2,0% susza. Kukurydza
znalazła 6,0% respondentów, którzy zwrócili uwagę na ryzyko, wskazując na: gradobicie, suszę i przymrozki wiosenne, które otrzymały po 2,0% (tabela 4).
Rysunek 11
Deklaracje respondentów odnośnie ubezpieczenia upraw bez subsydiów*

* suma odpowiedzi 90% - pozostali (5 osób – 10%) nie odpowiedziało na pytanie;

Źródło: Badania własne.

Rysunek 12
Opinie rolników na temat wysokości udziału własnego w szkodzie*

* suma odpowiedzi 90% - pozostali (5 osób – 10%) nie odpowiedziało na pytanie;

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 13
Opinie badanych rolników na temat wysokości franszyzy
integralnej w szkodzie*

* suma odpowiedzi 90% - pozostali (5 osób – 10%) nie odpowiedziało na pytanie.

Źródło: Badania własne.

Tabela 4
Ryzyka brane pod uwagę przez badanych rolników przy
ubezpieczaniu upraw (w %)
Gradobicie

Powódź

Susza

Przymrozki
wiosenne

Ujemne skutki
przezimowania
(wymarznięcia)

Ogółem

Rzepak ozimy

26,0

–

–

18,0

16,0

60,0

Pszenica ozima

4,0

–

6,0

–

4,0

14,0

Buraki cukrowe

4,0

–

2,0

4,0

–

10,0

Kukurydza

2,0

–

2,0

2,0

–

6,0

–

–

–

–

–

–

36,0

–

10,0

24,0

20,0

90,0*

Wyszczególnienie

Inne
Razem

*10% stanowili nieubezpieczający, którzy nie odpowiedzieli na pytanie;
Źródło: Badania własne.

Ubezpieczenia upraw w rolnictwie na przykładzie gminy Sicienko

59

Respondenci zostali zapytani także czy były szacowane straty w ich uprawach.
Najwięcej badanych rolników 82,0% odpowiedziało twierdząco, a zaledwie 8,0%
przecząco. Spośród badanych 10,0% respondentów nie odpowiadało na to pytanie
z uwagi na to, że nie ubezpieczają upraw. Rolnicy zostali również zapytani czy
szacowanie szkód było rzetelne. Na to pytanie odpowiadało 41 (82,0%) respondentów. Najwięcej rolników (24,0%) zaznaczyło raczej tak, 20,0% wskazało tak,
nie wskazało 18,0%, raczej nie 12,0%, a nie mam zdania wskazało 8,0%. Respondentów zapytano na zakończenie czy odwoływali się od decyzji likwidatora. Na
to pytanie odpowiadało 82,0% badanych. Spośród nich 70,0% przyznało, że nie
odwoływano się od decyzji likwidatora, a tylko 12,0% wskazało, że odwoływano
się od decyzji.

4. Podsumowanie i wnioski
Wykonane badania wskazują na konieczność doskonalenia systemu ubezpieczeń
upraw rolnych w celu zapewnienia stabilności dochodów z produkcji rolniczej.
Praktycznie niemożliwe staje się prowadzenie gospodarstwa rolnego bez właściwej ochrony ubezpieczeniowej w szybko zmieniających się warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, w tym zwłaszcza wobec coraz częstszych gwałtownych
zjawisk klimatycznych. Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw w rolnictwie
wykazała, że udział badanej grupy rolników korzystających z ubezpieczeń upraw
jest znaczny, a także iż wzrosła świadomość w zakresie korzyści jakie płyną z tytułu zabezpieczania się przed ryzykiem. Na podstawie uzyskanych wyników można
stwierdzić, że dotacja z budżetu państwa na poziomie 65% składki ubezpieczeniowej wpłynie na dalsze rozpowszechnienie ubezpieczeń upraw roślinnych wśród
rolników w kolejnych latach. Jest to pozytywne zjawisko, ponieważ przyczyni się
do większej stabilności dochodów z produkcji rolnej.
Zrealizowane badania pozwalają na sformułowanie kilku wniosków:
 Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że pytani rolnicy z gminy Sicienko chętnie korzystali z ubezpieczeń, co umożliwiało zabezpieczenie posiadanych upraw przed zdarzeniami losowymi. Prawie wszyscy respondenci
nabywali ubezpieczenia, które dotyczyły ubezpieczeń upraw. Coraz więcej
rolników skorzystało z ubezpieczenia upraw w swoich gospodarstwach
dzięki dotacjom z budżetu państwa.
 Najczęstszą przyczyną rezygnacji z ubezpieczenia upraw była ich zbyt wysoka cena. Rolnicy wskazywali również, że szacowanie szkód jest nieuczciwe,
co demotywuje ich do zawierania polis ubezpieczeniowych. Do zmian jakie
skłoniłyby badanych rolników do zakupu polisy ubezpieczeniowej w zakre-
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sie upraw polowych wskazywano: niższy koszt składki ubezpieczeniowej
oraz bardziej uczciwą likwidację szkód.
Badania wykazały, że respondenci z wykształceniem średnim i wyższym
częściej zawierali umowy ubezpieczenia upraw niż osoby z wykształceniem
zawodowym. Przeprowadzone badania wykazały, że rolnicy użytkujący
gospodarstwa o większej powierzchni częściej korzystali z ubezpieczenia
upraw w swoich gospodarstwach. Rolnicy lepiej wykształceni i prowadzący
gospodarstwa o większej powierzchni skuteczniej wykorzystywali ubezpieczenia upraw w swoich gospodarstwach dla zmniejszenia ryzyka.
Dla rolników ubezpieczających uprawy kluczowymi zagrożeniami pogodowymi, które biorą pod uwagę przy zakupie polisy, było: gradobicie, przymrozki wiosenne oraz ujemne skutki przezimowania. Badani w pierwszej
kolejności rozpatrywali ubezpieczenie rzepaku ozimego od wyżej wymienionych zjawisk. Ubezpieczenia plantacji rzepaku ozimego było zatem kluczowe dla rolników z uwagi na wysoką wrażliwość tej rośliny uprawnej na
niekorzystne warunki atmosferyczne.
Zdecydowana większość rolników biorących udział w badaniach dostrzegała potrzebę ubezpieczenia plantacji od zjawiska, na skutek którego wystąpiła
już szkoda. Zgromadzone doświadczenia przez rolników skłaniały ich do
większej przezorności ubezpieczeniowej, jednak pomimo że prawie wszyscy pytani rolnicy posiadali polisy ubezpieczeniowe, to większość nie miała
ubezpieczonej uprawy od zjawiska, na skutek którego doszło do szkody.
Przy wyborze firmy ubezpieczeniowej rolnicy kierowali się głównie atrakcyjnością oferty, przywiązaniem do firmy oraz dobrymi kontaktami z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Zdecydowana większość rolników
wskazała, że miała zamiar skorzystać z tej samej firmy ubezpieczeniowej
w następnym sezonie. Z czynników motywujących do zakupu dotowanych
ubezpieczeń upraw rolnicy najliczniej wskazywali fakt, że chcą zmniejszyć
istniejące ryzyko, ponieważ występuje dużo zagrożeń oraz chcą bezpiecznie
korzystać z dopłat bezpośrednich.
W opinii większości pytanych rolników udział własny w szkodzie ustalony
jest na właściwym poziomie, jednak wysokość franszyzy integralnej w szkodzie, zdaniem większości respondentów, jest zbyt wysoka. Większość badanych wskazała, że już posiada doświadczenia związane z likwidacją szkód
w uprawach polowych. Zdaniem części rolników likwidacja szkody nie była
rzetelnie przeprowadzona, a niektórzy z nich mieli wątpliwości co do przeprowadzonych tego typu działań. Inni natomiast przyznali, że odwoływali
się od decyzji likwidatora.
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Z wykonanych badań wynika, że najwięcej respondentów wyraziło opinię, iż
składki ubezpieczeniowe powinny być niższe, limit dotacji wyższy oraz powinna
istnieć możliwość ubezpieczenia ryzyka suszy z niższym poziomem franszyzy integralnej. Przeprowadzone badania wykazały również, że przeważająca większość
rolników nie skorzystałaby z ubezpieczenia upraw bez subsydiów. Wskazuje to na
konieczność zaangażowania państwa w system ubezpieczeń upraw rolnych w celu
zapewnienia stabilności funkcjonowania gospodarstw.
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OCENA INTENSYWNOŚCI WZROSTU, KWITNIENIA
I PLONOWANIA ODMIAN ŻURAWINY WIELKOOWOCOWEJ
Michał Koniarski1, Mirosław Sitarek 2
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki dotyczące intensywności wzrostu wegetatywnego, kwitnienia, terminu dojrzałości zbiorczej owoców, plonowania i masy owoców
trzydziestu odmian żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Ait.). Badania
przeprowadzono w latach 2020-2021 w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach
na roślinach posadzonych w kolekcji odmian w 2017 roku. Pomiary wykazały, że największą liczbę pędów wegetatywnych tworzyły rośliny odmian ‘Howes’, ‘Black Veil’ i ‘Wilcox’.
Najmniej pędów miały ‘Corallium’ i ‘Prolific’. Odmiany takie jak: ‘Crowley’, ‘Norman Le
Munyon’ i ‘Woodman’ rozpoczęły kwitnienie najwcześniej, bo już 9 czerwca, natomiast
odmiana ‘Searles’ zakwitała najpóźniej – 17 czerwca. Zbiór owoców odmian najwcześniej
dojrzewających rozpoczynał się 23-24 września i były to odmiany: ‘Ben Lear’, ‘Early Black’,
‘Early Richard’ oraz ‘Franklin’. Najpóźniej (25-26 października) zbierano owoce odmian
‘Radacz’, ‘Red Star’ i ‘Stankavich’. Najwyższy średni roczny plon przypadający na m2 poletka uzyskano w przypadku odmian ‘Woodman’ (1442 g). Dobrym plonowaniem charakteryzowały się rośliny odmian ‘Howes’ (1123 g), ‘Macro Howes’ (1122 g), ‘Franklin’
(1050 g), ‘Gryglewski’ (1024 g) oraz ‘Stevens’ (1002 g). Najsłabiej plonowała odmiana ‘Red
Star’ (177 g). Największe owoce, średnio powyżej 2 gramów, tworzyły odmiany ‘Pilgrim’
(2,06 g) i ‘Macro Howes’ (2,04 g), natomiast najmniejsze, przeciętnie poniżej 1 g, stwierdzono u odmiany ‘Beckwith’ (0,96 g).
Słowa kluczowe: odmiany żurawiny, wzrost pędów, kwitnienie, plonowanie, jakość
owoców, dojrzałość zbiorcza
JEL: Q15, Q57
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ASSESSMENT OF THE GROWTH, FLOWERING AND YIELDING
INTENSITY OF CRANBERRY
Michał Koniarski1, Mirosław Sitarek 2
Abstract: The article presents the results of vegetative growth, flowering and fruit ripening
time, as well as the yielding and fruit weight of thirty Cranberry (Vaccinium macrocarpon
Ait.) cultivars from the collection established in 2017 at the National Institute of Horticultural Research in Skierniewice. The research was conducted in 2020-2021. The results
of the studies showed that the largest number of vegetative shoots was formed by the cultivars 'Howes', 'Black Veil', 'Wilcox', and the lowest by the cultivars 'Corallium' and 'Prolific'. 'Crowley', 'Norman Le Munyon' and 'Woodman' began flowering the earliest (June
9), while the cultivar 'Searles' (June 17) was the latest. The earliest, on September 23-24,
fruits of the cultivars ‘Ben Lear', 'Early Black',' Early Richard’ and ‘Franklin’ and the latest,
on October 25-26, ‘Radacz', 'Red Star', ' Stankavich' obtained harvesting time. The highest
average annual yield per m2 of plot was obtained for 'Woodman' (1442 g), and then for
'Howes' (1123 g), 'Macro Howes' (1122 g), 'Franklin' (1050 g), 'Gryglewski' (1024 g) and
'Stevens' (1002 g). Plants of 'Red Star' had the lowest yield (177 g). The largest fruits, on
average above 2 grams, were produced by 'Pilgrim' (2.06 g) and 'Macro Howes' (2.04 g),
while the smallest, on average, less than 1g by the 'Beckwith' cultivar (0.96 g).
Keywords: cranberry cultivars, shoot growth, flowering, yield, fruit weight,
harvesting time
JEL Classification: Q15, Q57

1. Wstęp
Owoce żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Ait.) są źródłem
cennych związków zdrowotnych i leczniczych. Zawierają witaminy (A, C, E),
związki mineralne (potasu, sodu, selenu), jak również luteinę i ß-karoten (Teleszko, 2011). Bardzo istotną grupę związków są polifenole, a zwłaszcza kwasy fenolowe i stilibeny (McKay i Blumberg, 2007; Shivananda-Nayak i in., 2011). Owoce
żurawiny cechują się wieloma udokumentowanymi właściwościami prozdrowotnymi i leczniczymi. Żurawina polecana jest w profilaktyce chorób cywilizacyjnych tj. miażdżyca, nadciśnienie i nowotwory (Baranowska i Bartoszek, 2016).
Potencjał prozdrowotny owoców żurawiny jest związany również z jej działaniem
przeciwbakteryjnym. Żurawina ma zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych dróg moczowych (Gonzáles i in., 2020), błony śluzowej żołądka
(Yousef-Nezhad i Hejazi, 2017) oraz jamy ustnej (Rajeshwari i in., 2017). Owoce żurawiny są najczęściej spożywane w postaci przetworzonej, soków, dżemów,
konfitur lub suszonej oraz kandyzowanej.
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Żurawina wielkoowocowa należy do rodziny (Ericaceae) do rodzaju (Vaccinium). Występującymi w Polsce bliskimi krewnymi żurawiny wielkoowocowej są
żurawina błotna (Vaccinium oxycoccus) oraz borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea). Jest wieloletnią, zimozieloną, niską krzewinką o wysokości około 15 cm.
Pędy wegetatywne płożą się i osiągają długość nawet do 2 m. Z kolei pędy owoconośne przyjmują pozycję pionową i ich długość wynosi 10-15 cm. Dojrzewanie
pierwszych odmian zaczyna się pod koniec sierpnia. Owoce osiągają średnicę 0,51,5 cm, mogą być koloru czerwonego, wiśniowego do bordowego. W zależności
od odmiany mogą mieć kształt kulisty, beczułkowaty, owalny (Rozpara i Wodzyńska, 2021). W warunkach naturalnych żurawina rośnie na wilgotnych, kwaśnych
glebach bagiennych w Ameryce Północnej oraz w północnych rejonach Europy
i Azji. Podczas uprawy wymaga gleby luźnej, próchnicznej, dostatecznie wilgotnej, kwaśnej (pHKCl 3,2-4,5), optymalnie (pHKCl 3,5-4,0). Jest rośliną wytrzymałą
na mróz, preferuje stanowiska dobrze nasłonecznione. Pierwsze owoce tworzą
rośliny dwuletnie, natomiast pełnia owocowania jest obserwowana u roślin trzy
i czteroletnich.
Uprawa żurawiny wielkoowocowej jest rozpowszechniona w USA, głównie
w stanach Massachusetts oraz Wisconsin, a także New Jersey, Oregon oraz Washington, jak również w Kanadzie (de Lange i in., 2019). Uprawa tego gatunku na
skalę towarową jest prowadzona także w Chile (Stang, 1997) oraz Nowej Zelandii
(Miller i in., 2009), a ponadto nowe nasadzenia tego gatunku powstają na Litwie,
Białorusi, Rumunii, Azerbejdżanie oraz Tunezji (Szwonek i in., 2016). Szacuje się,
że łączna liczba odmian żurawiny wielkoowocowej wynosi nawet 130 taksonów.
Zdecydowana większość są to odmiany pochodzące z Ameryki Północnej. Większość z nich to selekcje rodzime lub krzyżówki pierwszego rzędu wywodzące się
z Massachusetts oraz Wisconsin. Jednakże tylko kilkanaście z nich jest wykorzystywanych do uprawy towarowej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w których odbywa się zdecydowana większość światowej produkcji żurawiny
wielkoowocowej, najczęściej uprawianymi odmianami są: ‘Ben Lear’, ‘Early Black’,
‘Howes’, ‘McFarlin’ i ‘Searles’. ‘Early Black’ to wiodąca odmiana w Massachusetts,
która charakteryzuje się wysoką zawartością antocyjanów, ciemnym kolorem
i jest wykorzystywana do wytwarzania wysokiej jakości soków i produktów przetworzonych. W Kanadzie na plantacjach towarowych najpopularniejszą odmianą
żurawiny jest ‘Stevens’, która uprawiana jest na zdecydowanej większości plantacji.
Z innych odmian powszechnych w uprawie wymienić należy: ‘Ben Lear’, ‘Pilgrim’,
‘Early Black’ oraz ‘Howes’. Z kolei na Litwie odmianami polecanymi na plantacje
towarowe są ‘Bergman’, ‘Franklin’, ‘Searles’, ‘Early Black’, ‘Howes’ (Andrzejewska
i Werner, 2006). Znaczenie gospodarcze żurawiny wielkoowocowej jest w Polsce jeszcze niewielkie. Przez długi czas uprawą żurawiny w Polsce zajmowali się
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głównie działkowcy i drobni producenci. Jednakże w 2013 roku powstała w Radomyślu na Podkarpaciu największa plantacja żurawiny wielkoowocowej w Unii
Europejskiej, która aktualnie zajmuje powierzchnię 42 ha, gdzie uprawiane są odmiany ‘Stevens’, ‘Pilgrim’, ‘Ben Lear’, ‘Norman Le Munyon’, odpowiednio w kolejności wielkości produkcji.
Prowadzona w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach kolekcja żurawiny wielkoowocowej ma za zadanie zachowanie bioróżnorodności, jak również
umożliwia wstępną ocenę wartości użytkowej odmian. W pracy przedstawiono
wyniki dotyczące oceny siły wzrostu, fenologicznych obserwacji kwitnienia, potencjału produkcyjnego krzewinek oraz jakości owoców odmian żurawiny wielkoowocowej znajdujących się w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa - PIB, w warunkach klimatyczno-glebowych centralnej Polski.

2. Materiały i metody
Badania prowadzono w latach 2020-2021 w kolekcji żurawiny wielkoowocowej
zlokalizowanej w Instytucie Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach na roślinach
30 odmian posadzonych w 2017 roku w specjalnych skrzyniach, tzw. belgijkach
o wymiarach 1x1. Miejsce pod nasadzenie przygotowano w szczególny sposób.
Na spód belgijki wysypano 2 cm warstwę torfu kwaśnego (pHKCL 3,5-4,5), która
została przykryta włókniną gr 80, a następnie 2 cm warstwą płukanego piasku.
Przez pierwsze dwa lata nie stosowano nawożenia. Od trzeciego roku corocznie
wiosną wysiewano siarczan amonu w dawce 10 g/m2. Systematycznie kontrolowano odczyn podłoża, który wynosił pHKCL 3,9. Każdy genotyp był reprezentowany przez 5 roślin, które rosły na powierzchni 1 m2, co 25 cm, w trzech rzędach.
Między rzędami, jak również między odmianami w rzędzie zachowano odległość
1,2 m, by uniemożliwić zamieszanie ocenianych taksonów. Rośliny w sezonie wegetacyjnym nawadniano kroplowo. Nawadnianie kroplowe było uruchamiane od
maja do września, gdy panowały wysokie temperatury – powyżej 25oC, jak również gdy występowały okresy kliku dni bez opadów.
Badania obejmowały określenie liczby pędów wytworzonych przez rośliny
poszczególnych odmian, termin kwitnienia i dojrzałości zbiorczej owoców, plon
z poletka (g/m2) oraz średnią masę 100 owoców (g). Za początek kwitnienia uznawano dzień, w którym pąki kwiatostanowe rozwinięte były w ponad 10%, pełnia
kwitnienia – w ponad 60%, a koniec kwitnienia – odpowiednio w 100%. Przeprowadzono także obserwacje początku wybarwiania owoców badanych genotypów żurawiny, wówczas gdy ponad 10% owoców było w pełni wybarwionych, jak
również określano dojrzałość zbiorczą owoców, kiedy 100% owoców było w pełni
dojrzałych.
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Przebieg warunków pogodowych opracowano w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej METOS-COMPACT (firmy Pessl Instruments), zlokalizowanej
w Skierniewicach w Instytucie Ogrodnictwa-PIB. Podstawowe warunki pogodowe w ujęciu miesięcznym dla dwóch lat badań (2020-2021) przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Minimalne i maksymalne temperatury oraz suma opadów
w latach 2020-2021 (Stacja Meteo Skierniewice)
Temperatura (oC)
Miesiąc

minimalna

maksymalna

Suma opadów
(mm)

średnia

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Styczeń

-4,2

-21,2

9,6

9,3

2,5

-1,3

29,2

31,6

Luty

-5,5

-16,0

13,9

17,0

4,1

-1,9

58,8

29,6

Marzec

-9,3

-6,5

17,0

20,7

4,8

3,5

17,2

14,8

Kwiecień

-4,7

-2,5

24,1

21,6

8,9

6,6

10,4

62,0

Maj

0,9

0,8

25,1

27,8

11,5

12,5

82,6

62,6

Czerwiec

5,8

4,5

29,9

32,7

18,3

19,8

98,2

50,6

Lipiec

8,3

11,4

31,7

34,9

18,8

21,2

81,8

136,4

Sierpień

8,3

7,5

32,7

30,6

19,7

16,8

118,8

162,2

Wrzesień

1,7

2,9

29,4

27,5

15,0

13,7

77,4

35,2

Październik

1,1

-4,2

22,2

22,4

10,3

9,3

85

8,2

Listopad

-2,4

-0,9

15,6

15,3

5,8

5,2

14,6

63,6

Grudzień

-4,3

-16,6

10,7

12,1

1,9

-1,1

29,6

26,2

Źródło: Badania własne.

Miesięczne temperatury powietrza (minimalna, maksymalna i średnia) w latach 2020-2021 były na ogół do siebie zbliżone i nie miały ujemnego wpływu na
przebieg wegetacji roślin. Rok 2021 w porównaniu do roku 2020 cechował się
ujemnymi średnimi temperaturami stycznia, lutego oraz grudnia. Najniższą temperaturę zanotowano 18 stycznia 2021 (-21,2oC), niskie temperatury wystąpiły
także 17 i 19 stycznia tego roku, odpowiednio (-17,2oC) oraz (13,9oC). W lutym
2021 roku najniższą temperaturę notowano 12 lutego (-16oC), ponadto obserwowano 8-dniowy okres, pomiędzy 6 oraz 13 lutego, kiedy notowane wartości dobowych temperatur minimalnych nie były wyższe niż (-10oC). Z kolei w grudniu
2021 roku najniższą temperaturę stwierdzono 27 grudnia (-16,6oC).
Sumaryczne ilości opadów atmosferycznych w 2020 i 2021 były podobne.
W 2020 roku wynosiły odpowiednio 704 mm, zaś w 2021 roku 683 mm. Największe opady deszczu w roku 2021 obserwowano w lipcu (136 mm) i sierpniu (162
mm). W roku 2020 największe opady deszczu odnotowano w sierpniu (119 mm).
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3. Wyniki i dyskusja
3.1. Liczba pędów wegetatywnych
Odmiany tworzyły różną liczbę pędów wegetatywnych. U ponad 40% odmian
liczba wytworzonych pędów wegetatywnych była mniejsza niż 10. Skrajnie mało
pędów tj. 2, stwierdzono u odmian ‘Corallium’, ‘Pilgrim’ i ‘Prolific’. Cztery odmiany – ‘Early Richard’, ‘Franklin’, ‘Halliston’, ‘Searles’ wytworzyły po kilkanaście
pędów. Natomiast największą liczbę pędów – ponad 60 stwierdzono u odmian
‘Howes’, ‘Black Veil’ i ‘Wilcox’ (tabela 2).
3.2. Kwitnienie
U większości badanych odmian czas kwitnienia wynosił średnio 9 dni. Okres
kwitnienia odmian ‘Early Richard’, ‘Searles’, ‘Wilcox’ był nieco krótszy – 8 dni,
a odmian ‘Crowley’, ‘Early Black’, ‘Pilgrim’, ‘Prolific’, ‘Stevens’ dłuższy – 11 dni.
Odmianami, które najwcześniej rozpoczynały kwitnienie (9.VI-10.VI) oraz najwcześniej kończyły ten proces (17.VI-20.VI) były ‘Corallium’, ‘Crowley’, ‘Drever’,
‘Early Black’, ‘Gryglewski’, ‘Norman Le Munyon’, ‘Macro Howes’, ‘Pilgrim’, ‘Woodman’. Najpóźniej zaczynały i kończyły kwitnienie ‘Bergman’, ‘Black Veil’, ‘Cropper’, ‘Howard Bell’, ‘Searles’ (tabela 2). Kaczmarska (2009) w swoich badaniach
obserwowała podobny średni okres początku kwitnienia dla odmian ‘Norman
Le Munyon’, ‘Pilgrim’, ‘Stankavich’ oraz ‘Stevens’ w porównaniu do notowanych
terminów w badaniach własnych. Jedynie odmiana ‘Cropper’ rozpoczynała kwitnienie wcześniej, 8 czerwca, a w badaniach własnych był to termin 16 czerwca.
Kaczmarska (2009) notowała ponadto późniejszy termin zakończenia kwitnienia
dla wszystkich pięciu wspomnianych taksonów, który różnił się średnio o 12 dni,
w porównaniu do terminów obserwowanych w badaniach własnych (tabela 2).
Różnice te mogą wynikać z odmiennych warunków glebowo-klimatycznych,
w jakich prowadzono badania.
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Tabela 2
Liczba pędów wegetatywnych oraz termin kwitnienia badanych genotypów
żurawiny wielkoowocowej w latach 2020-2021
Liczba pędów
wegetatywnych
na poletko

początek

pełnia

koniec

22

12

16

21

Ben Lear

8

10

14

18

Bergman

49

16

20

24

Black Veil

64

16

20

24

Corallium

2

10

13

18

Cropper

31

16

20

24

Crowley

52

9

14

19

Drever

8

10

14

18

Early Black

38

10

15

20

Early Richard

15

12

16

19

Franklin

13

11

15

19

Gryglewski

4

10

14

19

Hallistened

6

15

19

23

Halliston

10

11

15

19

Howard Bell

54

16

20

24

Howes

68

13

17

21

Macro Howes

3

10

14

18

Matthews

3

12

16

21

Mazovia

4

13

17

21

McFarlin

58

12

16

21

N. Le Munyon

23

9

13

18

Pilgrim

2

10

15

20

Prolific

2

12

16

22

Radacz

21

12

16

21

Red Star

7

13

16

22

Searles

11

17

20

24

Stankavich

24

12

16

21

Stevens

8

11

16

21

Wilcox

62

15

19

23

Woodman

48

9

13

17

Odmiana
Beckwith

Źródło: Badania własne.

Kwitnienie (czerwiec)
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3.3. Termin dojrzewania i zbiór owoców
Ponad 60% wszystkich badanych genotypów rozpoczynało wybarwianie owoców
w okresie 7-8 września, nieco wcześniej 5-6 września rozpoczynały wybarwianie się owoce odmian ‘Ben Lear’, ‘Early Black’, ‘Corallium’, ‘Early Richard’, ‘Franklin’, ‘Searles’. Najpóźniej zmieniały barwę na czerwoną owoce odmian ‘Drever’
oraz ‘Radacz’ (tabela 3). Najwcześniej (23-24.IX) dojrzałość zbiorczą uzyskiwały
owoce odmian ‘Ben Lear’, ‘Early Black’, ‘Early Richard’ oraz ‘Franklin’, natomiast
najpóźniej (25-26.X) owoce odmian ‘Radacz’, ‘Red Star’, ‘Stankavich’. U ponad
30% wszystkich badanych odmian żurawiny pełną dojrzałość owoców notowano
w okresie od 6 do 9 października (tabela 3).
Tabela 3
Wybarwianie się owoców, dojrzałość zbiorcza oraz plenność odmian
żurawiny wielkoowocowej w latach 2020-2021
Plonowanie (g/m2)

Początek
wybarwiania
owoców

Dojrzałość
zbiorcza
owoców

2020

2021

Średnia
2020-2021

Beckwith

7 IX

27 IX

126

392

259

Ben Lear

5 IX

23 IX

228

197

213

Bergman

8 IX

27 IX

290

257

274

Black Veil

8 IX

26 IX

462

514

488

Corallium

6 IX

14 X

326

373

350

Cropper

7 IX

9X

486

375

431

Crowley

7 IX

9X

1038

736

887

Drever

10 IX

20 X

442

154

298

Early Black

6 IX

24 IX

574

425

500

Early Richard

5 IX

23 IX

620

577

599

Franklin

5 IX

24 IX

1178

921

1050

Gryglewski

8 IX

7X

1146

902

1024

Hallistened

8 IX

22 X

628

243

436

Halliston

8 IX

22 X

474

150

312

Howard Bell

8 IX

9X

288

693

491

Howes

8 IX

9X

1168

1077

1123

Macro Howes

9 IX

7X

1110

1133

1122

Matthews

7 IX

21 X

264

218

241

Mazovia

7 IX

20 X

468

132

300

McFarlin

7 IX

9X

822

481

652

N. Le Munyon

8 IX

9X

596

614

605
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Plonowanie (g/m2)

Początek
wybarwiania
owoców

Dojrzałość
zbiorcza
owoców

2020

2021

Średnia
2020-2021

8 IX

22 X

1016

933

975

Prolific

9 IX

26 IX

544

321

433

Radacz

11 IX

25 X

470

481

476

Red Star

8 IX

25 X

232

122

177

Searles

5 IX

6X

278

194

236

Stankavich

9 IX

26 X

604

789

697

Stevens

8 IX

9X

1138

866

1002

Wilcox

8 IX

26 IX

702

673

688

Woodman

7 IX

20 X

878

2005

1442

Odmiana
Pilgrim

Źródło: Badania własne.

Badane odmiany żurawiny można podzielić na trzy grupy pod względem długości trwania procesu dojrzewania owoców tj. od początku wybarwiania się owoców do ich pełnej dojrzałości. Pierwszą grupę stanowią taksony, u których ten
okres był najkrótszy i wynosił 18-21 dni i należą do nich, takie odmiany jak: ‘Beckwith’, ‘Ben Lear’, ‘Bergman’, ‘Black Veil’, ‘Early Black’, ‘Early Richard’, ‘Franklin’,
‘Prolific’, ‘Wilcox’. Do drugiej grupy można zaliczyć odmiany ‘Cropper’, ‘Crowley’,
‘Gryglewski’, ‘Howard Bell’, ‘Howes’, ‘Macro Howes’, ‘Mc Farlin’, ‘Norman Le Munyon’, ’Searles’, ‘Stevens’, u których wspomniany okres wynosił 29-33 dni. Z kolei
do trzeciej grupy, gdzie długość trwania okresu dojrzewania owoców była najdłuższa i wynosiła 39-48 dni zaliczono odmiany ‘Corallium’, ‘Drever’, ‘Hallistened’, ‘Halliston’, ‘Matthewes’, ‘Mazovia’, ‘Pilgrim’, ‘Radacz’, ‘Red Star’, ‘Stankavich’,
‘Woodman’ (tabela 3).
3.4. Plonowanie
Nie stwierdzono wpływu przebiegu warunków pogody (nawadnianie kroplowe
było uruchamiane tylko w przypadku niedostatków naturalnych opadów deszczu)
na plonowanie badanych odmian żurawiny. Połowa badanych taksonów tworzyła
średni (2020-2021) roczny plon poniżej 500 g/m2. Największy średni roczny plon
(2020-2021) uzyskano z roślin odmiany ‘Woodman’ (1442g/m2), w dalszej kolejności ‘Howes’ (1123g/m2), ‘Macro Howes’ (1122g/m2), ‘Franklin’ (1050g/m2),
‘Gryglewski’ (1024g/m2). W przypadku popularnych odmian żurawiny tj. ‘Ben
Lear’, ‘Norman Le Munyon’, ‘Pilgrim’, ‘Stevens’ wysokość średniego rocznego plonu wynosiła odpowiednio 213, 605, 975 oraz 1002g/m2 (tabela 3).
Kaczmarska (2009) odnotowała w swoich badaniach następujące wartości
średniego plonu przypadającego na m2: dla odmiany ‘Cropper’ (611 g), ‘Norman
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Le Munyon’ (350 g), ‘Pilgrim’ (662 g), ‘Stankavich’ (95 g), ‘Stevens’ (208 g). Uzyskana średnia wartość plonu pochodziła z dwóch sezonów badawczych w drugim
i trzecim roku od założenia plantacji, gdy rośliny rosły w zagęszczeniu 4 krzewinek na 1 m2. W doświadczeniu własnym uzyskana wartość średniego plonu również dotyczyła m2 i wyliczana była na podstawie 2 sezonów badawczych, ale było
to plonowanie w 4 i 5 roku od założenia plantacji. Ponadto rośliny rosły w większym zagęszczeniu, 5 krzewinek na m2. Uzyskane w badaniach własnych wartości
średniego plonu dla poletka 1 m2 wymienionych 5 odmian żurawiny były większe
i wynosiły: dla odmiany ‘Norman Le Munyon’ (o 73%), ‘Pilgrim’ (o 47%), ‘Stankawich’ (o 734 %), ‘Stevens’ (o 482%), a dla odmiany ‘Cropper’ (o 30%).
Szwonek i inni (2016) uzyskali w swoich badaniach następujące wartości średniego plonu przypadającego na m2 poletka: odmiany ‘Ben Lear’ (127 g), ‘Pilgrim’
(218 g) ‘Stevens’ (168 g). Uzyskana średnia wartość plonu pochodziła z dwóch
sezonów badawczych w drugim i trzecim roku od założenia plantacji, gdy rośliny
rosły w zagęszczeniu 8 krzewinek na 1 m2. Z kolei ci sami autorzy, w kolejnym
czwartym roku od założenia plantacji, odnotowali plon dla taksonów ‘Ben Lear’
(180 g), ‘Pilgrim’ (140 g), ‘Stevens’ (407 g). W badaniach własnych w 4 roku od
założenia plantacji uzyskano większe wartości plonu dla 3 wymienionych odmian
tj. ‘Ben Lear’ (o 22%), ‘Pilgrim’ (o 725%), ‘Stevens’ (o 280%). Notowane różnice
w wartości plonu między dwoma kolejnymi sezonami wegetacyjnymi, zarówno
w doświadczeniach Szwonka i in. (2016), jak i w badaniach własnych można tłumaczyć obserwacjami, że żurawiana wielkooowocowa może mieć tendencję do
wydawania większego plonu owoców co 2 lata (DeVetter i in., 2015).
Inni autorzy, w szczególności w uprawie towarowej, obserwowali większe
wartości plonu, w porównaniu do wyników uzyskanych w kolekcji. Strik i Poole
(1991) uzyskali średni plon 1465g/m2 dla 30-letnich krzewinek w uprawie towarowej odmiany ‘McFarlin’, plon ten był o 225% większy w odniesieniu do badań
własnych. Davenport (1996) dla upraw towarowych żurawiny nawożonych azotem w dawkach 22 i 44 kg/ha uzyskał średni plon dla odmian ‘Early Black’ (1459
g/m2), ‘Howes’ (1994 g/m2), ‘McFarlin’ (1195 g/m2), ‘Searles’ (1680 g/m2), który
był odpowiednio o 292, 177, 183, 700% większy w porównaniu do plonu uzyskanego dla wymienionych taksonów w badaniach własnych. Kuptsova i Kopoteva (2020) uzyskały plon odmiany ‘Ben Lear’ (1054 g), zaś dla odmiany ‘Stevens’
(1700 g) i były one większe o 490% i 169% do wyników notowanych dla tych
dwóch odmian w badaniach własnych.

72

Michał Koniarski, Mirosław Sitarek

3.5 Masa owoców
Cechy jakościowe owoców żurawiny przedstawia tabela 4. Największe owoce na
podstawie uśrednionych pomiarów z lat (2020-2021) (powyżej 2 g) tworzyły odmiany ‘Pilgrim’ (2,06 g) i ‘Macro Howes’ (2,04 g). Najmniejsze owoce odnotowano u odmiany ‘Beckwith’ (0,96 g). Blisko połowa badanych taksonów tworzyła
owoce w zakresie (1,1 – 1,4 g).
Średnia wielkość owoców żurawiny w badaniach analizowanych autorów była
różna. W doświadczeniach Kaczmarskiej (2009) owoce odmiany ‘Cropper’ były
o 32% większe niż w badaniach własnych, ‘Norman Le Munyon’ – o 27% mniejsze,
‘Pilgrim’ – o 25% mniejsze, Stankavich – o 129% mniejsze oraz ‘Stevens’ – o 15%
większe. Szwonek i inni (2016) podają, że średnią masa pojedynczego owocu odmiany ‘Pilgrim’ wynosi 2 g. Masa ta jest zbliżona do średniej uzyskanej dla tego
taksonu w badaniach własnych. Jednakże średnia masa owocu dla pozostałych
dwóch badanych odmian tj. ‘Ben Lear’ (1,8 g) oraz ‘Stevens’ (1,7 g) jest odpowiednio mniejsza o 23 i 31% od wielkości owoców dla tych taksonów w badaniach
własnych. Z kolei Kuptsova i Kopoteva (2020) odnotowały średnią masę pojedynczego owocu odmian ‘Ben Lear’ oraz ‘Stevens’ średnio o 50% większą w stosunku
do wyników uzyskanych w badaniach własnych. W przeprowadzonych badaniach
u 14 odmian odnotowano różnice w plonie większe niż 30% podczas obserwacji
2020-2021. Różnice te były w zakresie 30-254%. W roku 2020 większy plon odnotowano u 11 odmian, zaś w 2021 roku u 3 taksonów. Różnice te mogą wynikać
z przemienności plonowania. Dłuższy okres obserwacji umożliwi zweryfikowanie czy odmiany mają skłonność do przemiennego owocowania. Zdecydowana
większość odmian miała w 2021 roku większe owoce niż w 2020 roku, średnio
o 15%. Krzewinki generalnie lepiej zaplonowały w 2020 roku niż w roku 2021,
ale z kolei w drugim roku obserwacji wytworzyły nieco większe owoce. Większe
owoce w 2021 roku mogły być także skutkiem większej ilości opadów w okresie
intensywnego wzrostu zawiązków (lipiec-sierpień) niż w 2020 roku.
Tabela 4
Kształt oraz średnia masa owoców odmian żurawiny wielkoowocowej
w latach 2020-2021
Odmiana

Kształt owocu

Masa 100 owoców (g)
2020

2021

Beckwith

okrągłe, lekko baryłkowate

84

108

Średnia

96

2020-2021

Ben Lear

owalne

122

153

138

Bergman

gruszkowate i owalne

114

148

131

Black Veil

owalne

124

141

133
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Masa 100 owoców (g)
2020

2021

Średnia

2020-2021

Corallium

okrągłe, lekko owalne

158

198

178

Cropper

okragłe

102

128

115

Crowley

okrągłe

168

198

183

Drever

lekko owalne

166

149

158

Early Black

owalne, lekko gruszkowate

126

194

160

Early Richard

okrągłe

110

145

128

Franklin

gruszkowate

112

141

127

Gryglewski

okrągłe

172

207

190

Hallistened

owalne

146

160

153

Halliston

owalne

142

198

170

Howard Bell

owalne

126

135

131

Howes

owalne, lekko gruszkowate

130

142

136

Macro Howes

okrągłe, lekko baryłkowate

196

212

204

Matthews

owalne

130

152

141

Mazovia

gruszkowate

144

152

148

McFarlin

owalne

122

143

133

N. Le Munyon

owalne

170

200

185

Pilgrim

okrągłe

212

202

206

Prolific

kuliste, lekko spłaszczone

174

192

183

Radacz

owalne

124

129

127

Red Star

owalne

108

137

118

Searles

okrągłe

108

127

118

Stankavich

owalne

124

138

131

Stevens

owalne

98

135

117

Wilcox

owalne, wydłużone

136

162

149

Woodman

gruszkowate

174

162

168

Źródło: Badania własne.

4. Wnioski


Spośród badanych odmian najbardziej pozytywnymi cechami produkcyjnymi wyróżniła się ‘Woodman’. Jej rośliny były najbardziej produktywne,
wcześnie rozpoczynały kwitnienie, tworzyły dużą liczbę pędów wegetatywnych, miały duże owoce, które dojrzałość zbiorczą osiągały w drugiej dekadzie października.
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Za przydatne do nasadzeń należy uznać także odmiany ‘Howes’ i ‘Macro
Howes’. Miały one nieco niższy niż ‘Woodman’ plon owoców, kwitły w średnim terminie, tworzyły dobrej jakości owoce zbierane w pierwszej dekadzie
października. Odmiana ‘Howes’ tworzyła największą ze wszystkich badanych odmian liczbę pędów. Z kolei w przypadku ‘Macro Howes’ stwierdzono mało pędów ale największe owoce.
Do popularnych odmian żurawiny uprawianych w Polsce należą: ‘Ben Lear’,
‘Norman Le Munyon’, ‘Pilgrim’ oraz ‘Stevens’. Ich ocena w badaniach własnych jest niejednoznaczna. Odmiana ‘Ben Lear’ tworzyła niewielką liczbę
pędów wegetacyjnych, wcześnie rozpoczynała i kończyła kwitnienie oraz
miała średniej wielkości, owalne owoce, które osiągały dojrzałość zbiorczą
w trzeciej dekadzie września, ale w warunkach kolekcyjnych takson ten cechował się niskim plonem owoców.
Odmiana ‘Norman Le Munyon’ tworzyła średnią liczbę pędów wegetatywnych, wcześnie rozpoczynała i kończyła kwitnienie, tworzyła duże, owalne
owoce, które zbierano w pierwszej dekadzie października. Jednak w warunkach przeprowadzonych badań rośliny tej odmiany miały ponad dwa razy
niższe plony niż odmiany ‘Woodman’.
Odmiana ‘Pilgrim’ tworzyła małą liczbę pędów wegetacyjnych, wcześnie
kwitła i miała największe owoce dojrzewające w trzeciej dekadzie października. Rośliny tej odmiany nie plonowały tak dobrze jak ‘Woodman’.
Odmiana ‘Stevens’ tworzyła małą liczbę pędów wegetacyjnych, cechowała
się średnią porą kwitnienia i miała dość drobne owoce, które dojrzewały
w pierwszej dekadzie października. W przeprowadzonych badaniach plonowała na poziomie zbliżonym do ‘Pilgrim’.
Potrzebne są dalsze wieloletnie obserwacje wzrostu wegetatywnego, kwitnienia, terminu dojrzałości zbiorczej owoców, a zwłaszcza plonowania badanych odmian żurawiny wielkoowocowej w różnych warunkach klimatyczno-glebowych i regionach Polski w celu optymalnego doboru taksonów
do uprawy polowej.
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HISTORIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO NA ZIEMIACH
POLSKICH NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKIEJ
IZBY ROLNICZEJ
Grzegorz Wysocki1
Abstrakt: Rok 2021 był dla samorządu rokiem szczególnym. Był rokiem podwójnego Jubileuszu: 125-lecia utworzenia i 25-lecia reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce.
Opracowanie powstało mając na uwadze potrzebę ugruntowania pamięci o początkach samorządu rolniczego i tych, którzy pracowali na jego dorobek ideowy, materialny i merytoryczny oraz upowszechnianie wiedzy o początkach i historii rozwoju samorządu rolniczego.
W niniejszym opracowaniu, w oparciu o studia literaturowe, opisano istotę, rolę i zadania
izb rolniczych. Przybliżono czytelnikowi także historię samorządu rolniczego, na przykładzie Izby Rolniczej w Poznaniu, która powstała w grudniu 1895 roku, jako pierwsza izba
rolnicza na ziemiach polskich. Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie funkcjonowania Izby Rolniczej w Wielkopolsce od czasu jej powstania, roli, zadań i uwarunkowań
jej funkcjonowania w kolejnych zmieniających się okresach i warunkach funkcjonowania.
W artykule wykorzystane zostały wybrane publikacje dotyczące historii samorządu rolniczego w Wielkopolsce, akty prawne z tego zakresu oraz dokumenty wewnętrzne znajdujące
się w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej.
Słowa kluczowe: Wielkopolska Izba Rolnicza, samorząd rolniczy, historia izb rolniczych
JEL: Q10, Y20

HISTORY OF THE AGRICULTURAL SELF-GOVERNMENT
ON POLISH LAND ON THE EXAMPLE OF THE WIELKOPOLSKA
CHAMBER OF AGRICULTURE
Grzegorz Wysocki1
Abstract: 2021 was a special year for self-government. We celebrated a double anniversa-

ry: of the 125th anniversary of the founding and the 25th anniversary of the reactivation of
agricultural self-government in Greater Poland. In view of the need to consolidate the memory of the beginnings of agricultural self-government and of all those who worked for its
ideological, material and substantive achievements, we feel obliged, as its heirs, to spread the
1 Wielkopolska Izba Rolnicza (Greater Poland Chamber of Agriculture) | email: g.wysocki@

wir.org.pl
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knowledge of our history. This study, based on literature studies, describes the essence, role
and tasks of the chambers of agriculture. The reader was also introduced to the history of
agricultural self-government through the Poznań Chamber of Agriculture, which was founded in december 1895, as the first Chamber of Agriculture in Poland. The study is a preparation of production preparation representation Agriculture and preparation of institutions in
order to obtain, role, role and develop its preparation for the development of the situation at
the Chamber of Agriculture in Wielkopolska.
Keywords: Wielkopolska Chamber of Agriculture, agricultural self-government, history
of agricultural chambers
JEL Classification: Q10, Y20

1. Wstęp
Izby rolnicze są instytucjami publiczno-prawnymi samorządu gospodarczego
rolników. Pierwsze izby powstały w krajach skandynawskich na przełomie XVIII
i XIX wieku, ale najważniejszą rolę w tworzeniu samorządu rolniczego odegrały
Francja i Niemcy. Powstanie izb wiązało się z trudną sytuacją ówczesnego rolnictwa. Powszechnie zostały wprowadzone w Cesarstwie Pruskim ustawą z dn.
30 czerwca 1894 r., w dobie ciężkiego kryzysu w rolnictwie europejskim, jako
obrona interesów niemieckiego rolnictwa, zagrożonego importem taniego, amerykańskiego zboża. W latach 1920-1938 izby rolnicze powołano w większości krajów europejskich.
Pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich powstała w Poznaniu w grudniu
1895 roku, jeszcze na prawodawstwie pruskim (Kmieciak, 1995). Izby powołano w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, aby broniły interesów rolników.
Szczególne zaniepokojenie władz budziło wówczas ogromne zadłużenie części
gospodarstw rolnych. Stanowiło ono zagrożenie dla zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego w Cesarstwie Pruskim.
W zaborze pruskim izby obejmowały terytorium jednej prowincji, stąd też
działały tu cztery izby rolnicze: poznańska, pomorska, wrocławska i wschodniopruska. Zadaniem ówczesnych izb było współdziałanie z administracją rządową,
doskonalenie prawa gospodarczego, reprezentacja i obrona interesów rolnictwa
i leśnictwa, zakładanie i prowadzenie szkół rolniczych, popieranie postępu technicznego w produkcji rolnej. Pruskie izby rolnicze swoją działalnością w okresie
przed I wojną światową położyły fundament pod rozwój kultury rolnej i były jednym z głównych filarów doskonałej organizacji ekonomicznej Niemiec.
Początkowo Polacy z terenu Wielkopolski do idei powołania izb rolniczych
nie odnosili się z entuzjazmem. Powodem tego był fakt zdominowania organów
izby przez rolników niemieckich (na 9 członków zarządu, rolnicy wielkopolscy
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mieli tylko 3 przedstawicieli) oraz obawa, że działalność izb ograniczy znaczenie
istniejących już na terenie Wielkopolski innych organizacji, tj. działających od
1866 r. Kółek Rolniczych, czy o 5 lat starszego od Kółek – Polskiego Centralnego
Towarzystwa Gospodarczego.

2. Izby rolnicze po odzyskaniu niepodległości
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., rozpoczął się nowy rozdział
w historii izb rolniczych w Polsce. W Wielkopolsce wiązało się to ze spolonizowaniem pruskich izb rolniczych i dostosowaniem ustawodawstwa pruskiego do
aktualnej sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej Państwa Polskiego. Przejęcie Izby Rolniczej przez władze polskie miało miejsce 20 stycznia 1919 r. na
mocy dekretu Naczelnej Rady Ludowej. Przejmując izbę, Polacy obsadzili swoimi
urzędnikami stanowiska zajmowane wcześniej przez Niemców, ale pozostawili dawną strukturę wydziałów. W pierwszym okresie działalności zlikwidowano
istniejący system patronacki kółek rolniczych włączając je do bezpośredniej działalności izby. Przejęto również, cieszący się dużym uznaniem w środowisku rolników polskich, Poradnik Gospodarski, który stał się wspólnym organem Kółek
Rolniczych i Izb Rolniczych. Z inicjatywy izby poszerzono działalność oświatową
o zorganizowane nowe towarzystwa, tj.: Związek Konia Szlachetnego, Związek
Wielkopolskich Hodowców Trzody Chlewnej, Towarzystwo Ogrodnicze, Związek
Bartników i Związek Hodowców Drobiu.
W II Rzeczpospolitej konstytucja z marca 1921 r., obok samorządu terytorialnego, gwarantowała istnienie samorządu gospodarczego. Zasadnicze znaczenie
dla rozwoju samorządu rolniczego w Polsce miało jednak rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych z dnia 22 marca 1928 r. Wtedy to izba rolnicza
została zdefiniowana jako jednostka samorządu gospodarczego i osoba publiczno-prawna, działająca na obszarze jednego województwa i w granicach ustaw
państwowych oraz własnego statutu. Istota samorządowego charakteru izb rolniczych polegała na wykonywaniu przez nie praw zwierzchnich w stosunku do
członków, których przynależność do izb rolniczych była obligatoryjna. Izby miały
charakter powszechny i dlatego mogły reprezentować interesy wszystkich rolników. Głównym celem izb rolniczych, określonym w rozporządzeniu, było zorganizowanie zawodu rolniczego (do rolnictwa zaliczano wówczas także leśnictwo,
rybactwo, ogrodnictwo, hodowle zwierząt oraz inne gałęzie wytwórczości związanej z gospodarstwem rolnym). Rozporządzenie określało, że do zakresu działania
izb rolniczych należy przedstawicielstwo i ochrona interesów rolnictwa, samodzielne przedsiębranie, w granicach obowiązujących przepisów prawa, środków
w zakresie wszechstronnego popierania rolnictwa oraz wykonywania czynności,
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powierzanych izbom rolniczym przez ustawy i rozporządzenia, współdziałanie
z władzami rządowymi i samorządowymi we wszystkich sprawach, dotyczących
rolnictwa.
Zdjęcie 1
Gmach przedwojennej WIR w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33

Źródło: Archiwum Państwowe.

Wprowadzenie instytucji izb rolniczych na obszarze całego państwa spowodowało powstanie w okresie międzywojennym 13 izb: Warszawskiej, Łódzkiej,
Lubelskiej, Kieleckiej, Białostockiej, Wileńskiej, Poleskiej, Wołyńskiej, Lwowskiej,
Krakowskiej, Śląskiej, Wielkopolskiej i Pomorskiej. Współpracowały one ze sobą
w ramach dobrowolnej centrali samorządu rolniczego jaką był Związek Izb i Organizacji Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932 r. przyniosło kolejne rozszerzenie kompetencji izb rolniczych. Podkreślony został istotny cel izb rolniczych: zorganizowanie zawodu rolniczego oraz współdziałanie
w dziedzinie rolnictwa, a więc coś więcej niż jedynie reprezentowanie interesów
gospodarczych. W rozporządzeniu zapisano, że izby współdziałają z władzami
rządowymi i samorządowymi we wszystkich sprawach dotyczących rolnictwa,
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a szczególnie przy wykonywaniu przez te władze nadzoru nad działalnością powiatowych samorządów terytorialnych i zapewnieniu jednolitości prowadzonej
przez te samorządy akcji w dziedzinie rolnictwa. Nakreślono również ważny odcinek współpracy samorządu rolniczego z państwem – właściwe władze rządowe
miały przesyłać izbom rolniczym do zaopiniowania projekty ustaw przed skierowaniem ich na drogę obrad ustawodawczych oraz projekty rozporządzeń, mających doniosłe znaczenie dla rolnictwa, jeżeli tylko interes publiczny lub pilność
sprawy nie stanie temu na przeszkodzie.
Zdjęcie 2
Logo przedwojennej WIR oraz jej wydawnictwa

Źródło: Archiwum WIR.

Prężną działalność izb rolniczych przerwał wybuch II wojny światowej.
W okresie okupacji izby wojewódzkie zostały zlikwidowane. Okupanci pozostawili jedynie istniejące biura powiatowe, które wykorzystywano jako jednostki
ściągające od rolników nałożony przez okupanta kontyngent.

3. Wielkopolska Izba Rolnicza po II wojnie światowej
Po zakończeniu II wojny światowej już w marcu 1945 r. rozpoczęła swoją działalność Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu, otwierając wydziały: Ogólny – prowadzący sprawy finansowe i personalne, Produkcji Roślinnej, Produkcji Zwierzęcej i Oświaty Rolniczej. Aby usprawnić pracę izby, w powiatach zorganizowano
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27 Powiatowych Biur Rolnych – delegatur izby działających w Wielkopolsce –
i 12 na obszarze Ziemi Lubuskiej. Zadaniem tych biur była opieka nad zagospodarowaniem terenu, doradztwo fachowe oraz wykonywanie prac zleconych przez
administrację państwową. W biurach izb pracowało wielu fachowców, którzy prowadzili prace w działach: rolniczym, hodowlanym, ogrodniczym, pszczelarskim,
ochrony roślin i gospodarstwa domowego. Opiekowali się m.in. gospodarstwami,
które powstały w wyniku reformy rolnej, prowadzili kwalifikowanie ziemiopłodów, pomoc w rozdziale ziarna siewnego i nawozów sztucznych, opiekę nad inwentarzem żywym, zapisy bydła i trzody chlewnej do ksiąg hodowlanych oraz
licencjonowanie ogierów i klaczy.
Obok izby poznańskiej działalność prowadziły także inne izby rolnicze, jednak niektóre z nich, np.: warszawska, kielecka i białostocka pozostały jedynie na
etapie organizacyjnym. Pracę izb rolniczych utrudniały przeszkody natury politycznej. Nowa władza zarzucała samorządowi rolniczemu między innymi to, że
w przeszłości popierał gospodarstwa obszarnicze, a zaniedbywał drobnych rolników, a w związku z parcelacją folwarków stracił rację bytu. Rzeczywiste przesłanki były jednak inne: Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu zajmowała się
aktywnie wdrażaniem postępu rolniczego na wsi poznańskiej, we wszystkich
jego możliwych formach, podnosząc tym samym prestiż i rangę zawodu rolnika
i dlatego stała się dla ówczesnej władzy niewygodna. Ostatecznie izby zostały zlikwidowane dekretem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb
rolniczych, który wszedł w życie 10 października 1946 r. Dekretem tym zadania
izb rolniczych zostały przekazane, pozostającemu pod kontrolą władz komunistycznych, Związkowi Samopomocy Chłopskiej. Ponadto Związkowi przekazano
również majątek izb rolniczych, powstały po umorzeniu ich zobowiązań.

4. Samorząd rolniczy w Wielkopolsce po przemianach ustrojowych
Przemiany roku 1989 odrodziły nadzieje środowiska rolniczego na wznowienie
działalności własnego samorządu, po okresie niebytu za rządów PRL. Efektem kilkuletnich starań była uchwalona 14 grudnia 1995 r. ustawa o izbach rolniczych,
która stworzyła podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych wyborów
i wyłonienia organów samorządu rolniczego. Znamienne jest to, że ustawę uchwalono w setną rocznicę powstania pierwszej izby rolniczej na ziemiach polskich.
W 1996 roku poparcie dla idei przywrócenia izb rolniczych w Polsce, wielkopolscy rolnicy wyrazili poprzez najwyższą w kraju frekwencję w wyborach do izb.
Zgodnie z ustawą, izby powstały w każdym z 49 ówczesnych województw. Pierwsze wybory odbyły się 2 czerwca 1996 roku w byłym województwie poznańskim.
Uprawnionych do głosowania było 59.069 członków izby. W głosowaniu udział
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wzięło 44,05% uprawnionych do głosowania, co pozostaje najlepszym wynikiem
w Polsce do dnia dzisiejszego.
W dniu 29 września 1996 roku odbyły się wybory do izb rolniczych w byłym
województwie kaliskim, konińskim, leszczyńskim i pilskim. Do końca tegoż roku
sfinalizowano I etap wdrażania ustawy o izbach rolniczych, przez przeprowadzenie
we wszystkich województwach pierwszych wyborów delegatów do walnych zgromadzeń. Ogółem w 1996 r. powstało 37 z 49 izb rolniczych. W 12 województwach wybory należało powtórzyć, gdyż nie uzyskano wymaganych ustawowo 20% frekwencji.
O dużej Izbie, obejmującej swym zasięgiem całą Wielkopolskę, zaczęto mówić
po pierwszych przymiarkach i projektach sejmowych do nowego podziału administracyjnego państwa. Z dawnych 49, w 1999 roku powstało 16 nowych, dużych województw. Izby w Wielkopolsce przygotowywały się do tego wydarzenia, poprzez
powołanie w lipcu 1997 roku Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, wprowadziła zapisy, że terenem działania izby
jest obszar województwa, zaś członkowie dotychczasowych walnych zgromadzeń,
zachowują swe mandaty do czasu nowych wyborów, które wyznaczono na 2002 r.
W ten sposób kadencja pierwszego Walnego Zgromadzenia została przedłużona
o 2 lata i wyniosła razem 6 lat. Miało to ujednolicić terminy kadencji wszystkich
izb rolniczych w Polsce, gdyż do tej pory były one zróżnicowane.
Na dzień 10 lutego 1999 r., ówczesny Wojewoda Wielkopolski Maciej Musiał,
zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie członków walnego zgromadzenia izby rolniczej województwa wielkopolskiego. W skład nowego Walnego Zgromadzenia weszło: 96 delegatów z rejonu kaliskiego, 81 delegatów z rejonu konińskiego, 54 delegatów z rejonu leszczyńskiego, 68 delegatów z rejonu pilskiego i 129 delegatów
z rejonu poznańskiego. Razem nowe Walne Zgromadzenie liczyło aż 428 delegatów.
Sytuację tę zmieniła nowelizacja ustawy o izbach rolniczych z dnia 21 czerwca
2001 r. i dwustopniowe wybory z 8 grudnia 2002 r. Wtedy to wybrano 31 Rad
Powiatowych WIR. Po ukonstytuowaniu się Rad, wybrano z każdej Przewodniczącego i Delegata. W ten sposób powstało 62-osobowe Walne Zgromadzenie.
Spośród członków WZ wyłoniony został 5-osobowy Zarząd Izby. Ponadto powołano komisje: rewizyjną, budżetową i statutową.
Obsługą administracyjną Zarządu i Walnego Zgromadzenia zajmuje się Wojewódzkie Biuro Izby w Poznaniu, niezmiennie od samego początku z siedzibą
przy Zespole Szkół Przyrodniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza, jako pierwsza
w Polsce, utworzyła biura powiatowe, co stało się wzorem dla innych izb rolniczych. Biura powiatowe zajmują się obsługą poszczególnych Rad Powiatowych
WIR. Stanowią one istotny łącznik pomiędzy rolnikami, członkami Rad Powiatowych i Zarządem Izby.
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Zdjęcie 3

Obecna siedziba WIR na poznańskim Golęcinie

Źródło: G. Wysocki.

Pierwsze lata po reaktywacji działalności samorządu rolniczego w 1996 roku
wskazały, że jest to instytucja rozwojowa i niezwykle potrzebna słabo zorganizowanemu środowisku rolniczemu. Działalność Izby, określanej mianem „dom” czy
„ostoja” rolników, dobrze wpisuje się w różnego rodzaju inicjatywy, podejmowane
na rzecz rozwiązywania problemów wsi i rolnictwa. Przez minione ćwierćwiecze
zbudowano od podstaw struktury izb rolniczych, wytyczono programy działania, utworzono biura z dobrze wyposażonym zapleczem technicznym, stworzono
płaszczyzny współpracy z różnymi instytucjami – od lokalnych do centralnych.
Rolniczy samorząd jest sposobem przedstawiania własnych, rolniczych interesów wobec państwa i innych grup społecznych. Izby rolnicze świadczą pomoc
organizacyjną, materialną, a także finansową na rzecz rozwoju gospodarstwa, doradztwa, podwyższenia wiedzy i umiejętności gospodarowania, organizowania
oświaty oraz szkół rolniczych. W swoim działaniu samorząd rolniczy jest niezależny od państwa, co gwarantują mu odpowiednie zapisy ustawowe. Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej. Samorząd rolniczy jest
niezależny od innych samorządów, organizacji społecznych i partii politycznych.

84

Grzegorz Wysocki

Samodzielność, niezależność i obligatoryjne członkostwo, to jedno, a brak
kompetencji administracyjnych, to drugie. Działacze izb od początku podkreślali
niedostateczne kompetencje samorządu rolniczego w stosunku do oczekiwań rolników. Większość zadań skupia się wokół wydawania opinii, które i tak nie mają
mocy wiążącej lub występowania z wnioskami, które bardzo różnie są traktowane
przez administrację państwową i samorządową. Są i takie zadania, jak choćby:
przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa czy inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania, które nie są realizowane z powodu braku odpowiednich przepisów wykonawczych w tym zakresie. Izby
rolnicze mogą wykonywać także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami
administracji rządowej. Niestety, jak dotąd, administracja państwowa niechętnie
pozbawia się swoich uprawnień i przypisanych na ich realizację środków.
Opisując historię wielkopolskiego samorządu rolniczego nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy pracowali na jego dorobek ideowy, materialny i merytoryczny. Samorząd to przede wszystkim ludzie, którzy zaangażowani są w działania
publiczne służące rozwojowi lokalnego czy też regionalnego środowiska. Byli to
zarówno działacze społeczni (prezesi, członkowie zarządu, członkowie walnego
zgromadzenia, przewodniczący i delegaci rad powiatowych), jak i pracownicy
(dyrektorzy, specjaliści, kierownicy, pracownicy administracyjni).
Poniżej przedstawiony został poczet prezesów (do 1929 r. prezydentów) Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
Okres międzywojenny do rozwiązania izb rolniczych w 1946 r.:
Jan Chłapowski – prezydent komisaryczny (1919–1920)
Aleksander Szembek – prezydent komisaryczny (1920–1921)
Adolf Bniński – prezydent (1921–1923)
Gustaw Raszewski – prezydent (1923–1924)
Wiktor Szulczewski – prezydent (1924–1929)
Janusz Chosłowski – prezes (1929–1933)
Teodor Swinarski – komisarz (styczeń–grudzień 1933)
Kajetan Dzierżykraj Morawski – prezes (1933–1936)
Jan Morawski – prezes (1936–1939)
Wojciech Droździk – komisarz (od 18 marca 1946)
Okres od reaktywacji działalności izb rolniczych w 1996 r.:
Józef Waligóra – prezes Poznańskiej Izby Rolniczej (od 1999 r. Wielkopolskiej
Izby Rolniczej) w latach 1996–2002
Krzysztof Nosal – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w latach 2003–2007
Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej od 2007 roku
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5. Podsumowanie
Kolejne apele o zwiększenie kompetencji izb rolniczych nie znajdują zainteresowania w kręgach decyzyjnych. Tracą na tym zarówno rolnicy, jak i same izby
rolnicze. Dowodem może być chociażby słaba frekwencja w dwóch ostatnich wyborach do izb rolniczych, które odbyły się 31 maja 2015 r. i 28 lipca 2019 roku. To
zamknięte koło i samonapędzający się mechanizm można po części zniwelować,
poprzez pracę u podstaw i jeszcze większe zaangażowanie, zarówno Zarządu, Pracowników, jak i samych Delegatów. Jednak bardziej widoczne efekty przyniosłoby
przypisanie konkretnych kompetencji stanowiących (decyzyjnych) izbom rolniczym, na wzór rozwiązań francuskich czy niemieckich. Wszystko po to, by izby
rolnicze mogły zyskać szersze spektrum dla swej działalności.
Obecnie samorząd rolniczy stoi w ważnym punkcie historii. Członkowie Izb
Rolniczych oczekują nowelizacji ustawy, dającej izbom szersze możliwości działania. Niniejsze opracowanie może stanowić wskazówkę dla decydentów, co do
wyboru przyszłych kierunków rozwoju samorządu rolniczego, wzmocnienia jego
kompetencji, a także roztropności, aby nie zepsuć tego, co zostało już zrobione
i co dobrze funkcjonuje.
Mimo 50-letniej przerwy w działalności, członkowie samorządu rolniczego i ich
wybrani przedstawiciele, mają przeświadczenie o ciągłości prac oraz kontynuacji
dzieła izb rolniczych powstałych w okresie międzywojennym. Sięganie do chlubnej
tradycji i bogatych doświadczeń poprzedników nadal stanowi inspirację do działania dla obecnych izb rolniczych. Aby jednak współczesne izby rolnicze mogły rozwinąć skrzydła i dorównać świetności izb przedwojennych, potrzebna jest nowelizacja obecnej ustawy o izbach rolniczych i zwiększenie ich kompetencji.
We wrześniu 2023 roku odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych na kolejną VII już kadencję. Wszyscy członkowie samorządu rolniczego
mogą zarówno kandydować, jak i głosować na konkretnych kandydatów. Udział
w wyborach to najprostszy sposób na poparcie idei samorządu zawodowego.
Wszyscy rolnicy tworzą samorząd rolniczy i w dużej mierze to od nich zależy, jaki
on będzie w przyszłości.
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FUNCTIONING OF THE POMERANIAN FARMING SOCIETY
IN THE INTER-WAR PERIOD
Bogdan M. Wawrzyniak
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19 lutego 1981 r. w Rzeszowie podpisano porozumienie między strajkującymi rolnikami a władzami PRL;
1

dzień później podobne podpisano w Ustrzykach Dolnych.

JEL Classification: Q10, Y20

1

1. Wstęp
Stowarzyszenia, związki, zrzeszenia branżowe i spółdzielnie w rolnictwie stanowiły układ społeczny, który miał duże znaczenie w upowszechnianiu wiedzy
i postępu rolniczego. Możliwości powstania oddolnego ruchu społecznego skrystalizowały się po uwłaszczeniu chłopów, które doprowadziły do powstania dobrowolnych organizacji społeczno-gospodarczych, mających na celu zwiększenie
i doskonalenie produkcji rolniczej, a także przedstawicielstwo i obronę interesów
rolników.
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Rozwój działalności społecznej na wsi dokonywał się odmiennie w zależności
od warunków, jakie stwarzały państwa zaborcze. W przekazie społecznym do rolników na ogół zwalczane były treści narodowe, natomiast udostępnianie nowości
na temat sposobu gospodarowania i postępowania, uzależnione były od stopnia
wiedzy i umiejętności działaczy społecznych.
Pomorze obok województwa poznańskiego, pozostawało przez dłuższy
czas pod zaborem pruskim, w którym stosunkowo wcześnie przeprowadzono uwłaszczenie chłopów, podnoszono oświatę rolniczą i wypracowano zasady
funkcjonowania samorządu gospodarczego w postaci izb rolniczych. Przesłanki
te spowodowały, że rolnicy funkcjonujący w otoczeniu rolnictwa nowoczesnego,
po odzyskaniu niepodległości nie tylko kontynuowali te idee, ale je doskonalili
i nadal rozwijali.

2. Powstanie Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze funkcjonowało na terenie województwa pomorskiego, które wyłonione zostało w 1919 r. na mocy Traktatu Wersalskiego
i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Formalnie województwo pomorskie
zostało przyłączone do Macierzy w styczniu 1920 r. Województwo pomorskie stanowiło ziemie byłego zaboru pruskiego, na którym stosunkowo wcześnie przeprowadzono uwłaszczenie chłopów (1816-1850). Miało to pozytywny wpływ na
kształtowanie stosunków agrarnych i podnoszenie świadomości chłopów (Wawrzyniak, 2004).
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze powstało w 1924 r. z połączenia oddziału
Zjednoczenia Producentów Rolnych Pomorza z Patronatami Pomorskich Kółek
Rolniczych (Księga pamiątkowa, 1930). Głównym celem nowego Towarzystwa
było dalsze zwiększanie produkcji rolniczej, organizowanie korzystnego zbytu
produktów rolnych, szerzenie oświaty rolniczej i poprawienie warunków pracy
robotników rolnych. Od momentu powstania, Towarzystwo nawiązało współpracę z Pomorską Izbą Rolniczą. Na zasadzie porozumienia stron, PTR otoczyło
opieką Koła Gospodyń Wiejskich. Ponadto Towarzystwo przystąpiło do Związku
Polskich Organizacji Rolniczych. Na czele Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego stanął Jan Donimirski, który był inicjatorem usamodzielnienia i zjednoczenia
rozproszonego ruchu rolniczego (Sprawozdanie.., 1924).
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3. Statut Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze działało w oparciu o statut, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z 1932 r. – prawo o stowarzyszeniach i było osobą prawną
(Rozporządzenie Prezydenta RP, 1934).
Towarzystwo miało na celu „obronę interesów rolnictwa przez zespolenie
usiłowań i prac swoich członków dla podniesienia wszystkich gałęzi gospodarstwa wiejskiego i wiążącego się z nim przemysłu, szerzenie oświaty rolniczej
pozaszkolnej, popierania idei spółdzielczości, poradnictwo prawne itd. W łonie
Towarzystwa wyklucza się wszelką działalność o charakterze politycznym” (Statut
PTR, 1934).
Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo organizowało ogniwa terenowe, rolnicze związki celowe a ponadto:
– organizowało zakup, zbyt i przerób artykułów rolnych;
– uruchamiało i wydawało czasopismo rolnicze;
– organizowało wykłady, pogadanki, referaty, zjazdy i zebrania rolników;
– prowadziło obronę interesów zawodowych rolników;
– prowadziło bezpośrednie prace fachowe w terenie przy pomocy instruktorów;
– organizowało agendy ułatwiające obrót nieruchomościami rolnymi.
Organami Towarzystwa Rolniczego było walne zgromadzenie złożone z władzy Towarzystwa i delegatów kółek rolniczych. W skład władz Izby wchodzili:
prezes, członkowie zarządu i członkowie rady. Działały komisje finansowo-budżetów i komisja rewizyjna (Sprawozdanie, PTR 1925).
Bieżącą działalnością Towarzystwa kierował dyrektor biura PTR wraz z personelem. W ramach Biura PTR działały następujące wydziały:
– administracyjny;
– wytwórczości rolniczej;
– wytwórczości zwierzęcej;
– oświaty rolniczej;
– organizacji gospodarstw;
– ekonomiczny;
– inspektorat leśnictwa.
W skład wydziału administracyjnego wchodził referat prawno-podatkowy,
który informował członków o ich obowiązkach i prawach, wynikających z ustawodawstwa podatkowego oraz udzielał porad prawnych.
Towarzystwo podejmowało szeroko zakrojone działania związane z problematyką rolnictwa, stosunków agrarnych, własnością ziemi (własność polska i niemiecka), warunków ekonomicznych, funkcjonowania gospodarstw, rynków zbytu
i upowszechniania postępu rolniczego. Zadania określone w statucie realizowano
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we własnym zakresie oraz poprzez przyjmowanie rezolucji, które kierowano do
ministerstwa rolnictwa i urzędów centralnych.

4. Majątek Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego
Majątek Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego tworzony był (Jubileuszowe sprawozdanie, 1934):
– ze składek członkowskich;
– z opłat za korzystanie z urządzeń i działalności towarzystwa;
– z zapisów i subwencji;
– z ruchomości i nieruchomości towarzystwa.
Składka członków była wpłacana do kasy PTR raz do roku. Składka członków
zwyczajnych, gospodarujących samodzielnie na obszarze poniżej 50 ha była pobierana przez skarbnika kółka rolniczego. Składka członka gospodarujące na obszarze 50 lub więcej ha, była wnoszona bezpośrednio do zarządu głównego PTR.
Na pokrycie działalności kółek rolniczych przeznaczono 10% wszystkich składek
uiszczonych z obwodu działalności kółka rolniczego.

5. Towarzystwo rolnicze powiatowe
Towarzystwo rolnicze powiatowe było stowarzyszaniem zarejestrowanym w myśl
przepisów rozporządzenia Prezydenta RP z 1932 r. i posiadało osobowość prawną
(Rozporządzenie Prezydenta RP, 1932). Towarzystwo miało na celu:
– wspieranie swoich członków w zakresie podniesienia gospodarstwa wiejskiego;
– szerzenia oświaty rolniczej pozaszkolnej;
– udzielanie poradnictwa rolniczego;
– popieranie idei spółdzielczości;
– wspieranie przemysłu rolnego;
– obrona interesów swoich członków.
Dla osiągnięcia swoich celów, towarzystwo organizowało kółka rolnicze,
urządzało kursy i odczyty fachowe, pomagało w zakładaniu spółdzielczości, prowadziło poradnictwo prawne dla członków kółek rolniczych oraz podejmowało
inne działania, które uznano za właściwe.
Majątek towarzystwa rolniczego powiatowego tworzony był (Sprawozdanie:
1929):
– ze składek członkowskich;
– z opłat za korzystanie z urządzeń i działalności towarzystwa;
– z zapisów i subwencji;
– z ruchomości i nieruchomości towarzystwa.
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6. Podstawowe ogniwa Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego
Podstawowymi ogniwami Towarzystwa były kółka rolnicze, przed którymi postawiono zadanie upowszechniania nowoczesnych metod gospodarowania, szerzenie oświaty rolniczej i kultury rolnej.
Zgodnie ze statutem, zadaniem i celem kółek rolniczych było (Sprawozdanie
PTR, 1938):
– zbiorowe działanie członków dla osiągnięcia wspólnych celów gospodarczych i społecznych;
– wzajemna samopomoc wszystkich członków;
– wspólny zakup i używanie narzędzi i maszyn rolniczych;
– obrona interesów członków kółek na płaszczyźnie działalności – poradnictwo, pisanie wniosków, itd.;
– krzewienie wiedzy fachowej wśród członków;
– dążenie do udoskonalenia poszczególnych gospodarstw, celem podniesienia ogólnego stanu gospodarczego przez pogadanki fachowe, lustracje gospodarstw, kursy, konkursy;
– reprezentowanie miejscowych potrzeb członków kółka rolniczego;
– informowanie członków o wszystkich ważnych aktualnych sprawach gospodarczych;
– strzeżenie, by wszyscy członkowie przestrzegali przepisów regulaminów
i statutu kółka, towarzystwa rolniczego powiatowego i Pomorskiego Towarzystwa rolniczego.
Do powstania kółka rolniczego niezbędna była deklaracja 15 osób, zaś proces
założycielski odbywał się poprzez opinię towarzystwa rolniczego powiatowego
i po uzyskaniu zgody Zarządu PTR.
Majątek kółka rolniczego tworzony był z:
– należnej do kółka rolniczego części zasadniczej składki członkowskiej (na
ogół 10%) ustalonej uchwałami walnego zgromadzenia PTR;
– dodatkowej składki lokalnej, uchwalonej na potrzeby kółka;
– opłaty za korzystanie z agend kółka;
– zapisów i subwencji;
– ruchomości i nieruchomości kółka.
Wysokość zasadniczej składki członkowskiej ustalana była przez walne zebranie PTR. W przypadku niewpłacenia do kasy PTR całości kwoty należnych składek przez kółko rolnicze, za ten brak osobiście i solidarnie odpowiedzialni byli
- swym prywatnym majątkiem - członkowie zarządu kółka rolniczego.
Legitymacje członkowskie były ważne przez okres jednego roku kalendarzowego. Rolnik otrzymywał legitymację dopiero po wpłaceniu składki członkowskiej.
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Wśród członków kółek rolniczych 90,8% stanowili właściciele gospodarstw
rolnych mających powierzchnię mniejszą niż 50 ha, 4,1% było właścicielami gospodarstw rolnych w przedziale od 50 ha do 125 ha oraz 5,1% było właścicielami
gospodarstw rolnych powyżej 125 ha.

7. Zadania stawiane kółkom rolniczym przez PTR
Zarządy kółek rolniczych miały obowiązek zwoływania comiesięcznych zebrań
członków. W ich trakcie informowano członków kółek rolniczych o wszystkich
ważnych i aktualnych sprawach gospodarczych. W celu ułatwienia ustalenia tematyki zebrania i nakreślenia treści, Pomorskie Towarzystwo Rolnicze przesyłało
okresowe biuletyny, które zawierały zagadnienia w zależności sezonu prac w rolnictwie.
W treści biuletynów były zawarte przykładowo następujące tematy:
– rolniczy program ożywienia życia gospodarczego;
– zalecenia stacji ochrony roślin;
– poletka doświadczalne kółek rolniczych;
– co rolnik powinien wiedzieć o klasyfikacji gruntów;
– wycieczki i zwiedzanie gospodarstw przez członków kółek rolniczych;
– wysokość składek w zakładzie ubezpieczeń wzajemnych;
– zasady uprawy poszczególnych roślin;
– zakładanie pasiek;
– przysposobienie rolnicze młodzieży wiejskiej;
– współpraca z kołami gospodyń wiejskich.

8. Liczba kółek rolniczych w woj. pomorskim
Według danych sprawozdań Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego liczba kółek
rolniczych w układzie powiatowym przedstawiała się następująco (Wawrzyniak,
2002):
Powiat

1924

1927

1930

1934

1938

Brodnica

11

29

37

43

43

Chełmno

4

11

17

25

29

Chojnice

8

20

25

27

24

Działdowo

2

6

15

20

28

Grudziądz

4

16

23

29

40

Kartuzy

10

29

48

53

54
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Powiat

1924

1927

1930

1934

1938

Kościerzyna

13

23

34

50

99

Puck (Morski)

14

28

31

37

40

Nowe Miasto

18

35

43

45

49

Sępólno

2

7

9

9

10

Starogard

9

18

30

34

36

Świecie

17

30

42

34

54

Tczew

5

13

26

31

33

Toruń

16

27

33

35

41

Tuchola

7

16

18

25

29

Wąbrzeżno

9

17

24

27

33

Razem kółek rolniczych

149

325

455

524

642

Razem członków

5851

12275

16918

15250

24005

9. Uwagi końcowe
Teren województwa pomorskiego jest dobrym przykładem sposobu dążenia do
skonsolidowania rozproszonego ruchu rolniczego. Trudności w funkcjonowaniu
towarzystwa brały się z dużego udziału własności niemieckiej, światowego kryzysu finansowego (1929), który położył się także cieniem na rolnictwie Pomorza,
ograniczonego rynku zbytu wewnętrznego i zagranicznego, braku dostępu do
kredytów rolniczych.
Powstanie Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego rozpatrywać należy w szerszym kontekście społecznym. Pomorze o ponad rok dłużej pozostawało pod administracją niemiecką. Na tym terenie już od 1894 r. funkcjonowała izba rolnicza,
prężnie rozwijała się spółdzielczość wiejska, dobrze funkcjonowały kasy Raiffeisena i niższe szkolnictwo rolnicze. Długo nie wiedziano jakie obszary wejdą w skład
Pomorza, zwłaszcza chodziło o ziemie rolnicze pozostające w obrębie Wolnego
Miasta Gdańska. Cała dokumentacja geodezyjna, kartograficzna, notarialna,
itp., pozostała w Gdańsku i okazała się niedostępna dla władz administracyjnych
województwa pomorskiego, zlokalizowanego w Toruniu. Dużo majątków ziemskich pozostawało w rękach niemieckich, którzy niechętnie poddawali się ustawie
o wykonaniu reformy rolnej.
Organizacja rolnicza na Pomorzu charakteryzowała się pewną specyfiką w porównaniu do reszty kraju. Funkcjonowało kilka stowarzyszeń, które podkreślały
swoją odrębność w zakresie celów i metod działania. Linie podziału biegły nie
tylko między własnością polską i niemiecką, ale także między ziemiaństwem

94

Bogdan M. Wawrzyniak

i chłopstwem, między bogatymi chłopami a małorolnymi i nowymi osadnikami,
powstającymi w wyniku reformy rolnej.
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze stanowi dobrą ilustrację autonomii ruchu
rolniczego, które powstało bez oglądania się na wytyczne centralne, lecz funkcjonowało w oparciu o własne zasoby i projekty. Z czasem Towarzystwo co prawda
złożyło akces do Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych, lecz
nie składało tam sprawozdań czy raportów.
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze opierało działalność na kółkach rolniczych,
dla rozwoju których przygotowało bardzo szczegółowy statut. Wyrazem szczegółowości statutu jest, że zawierał nawet jak ma wyglądać porządek obrad i określał
poszczególne fazy zebrania. W statucie określono szczegółowe zadania nie tylko
dla zarządu kółka rolniczego, ale odrębnie dla prezes kółka rolniczego, sekretarza
i skarbnika. Ponadto legitymację członkowską wręczano tylko na okres jednego
roku, zaś przedłużenie uzależnione było od uiszczenia składek członkowskich.
Ruch kółkowy na Pomorzu był określony sytuacją społeczno-gospodarczą kraju, który pozostawał pod niekorzystnym wpływem wielkiego, światowego kryzysu
gospodarczego, braku kredytu rolniczego, ograniczeń eksportu produktów rolnych i innych niekorzystnych czynników.
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„Podatki w działalności rolniczej”
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
Poznań 2022
Publikacja: „Podatki w działalności rolniczej” opracowana została przez pracowników Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. W publikacji przedstawiono wymagania formalno-prawne związane z rozliczaniem podatków w działalności rolniczej, w tym:
opodatkowanie majątku gospodarstwa rolnego, dochodów rolnika uzyskiwanych
z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, zasady rozliczania podatku VAT na
zasadach ogólnych, rolnik ryczałtowy. Wskazano również definicje przedmiotu
opodatkowania, zasady wystawiania dokumentów podatkowych, przysługujące
ulgi i zwolnienia. Ponadto, zaprezentowano zagadnienia dotyczące działalności
quasi-rolniczych tj. działów specjalnych produkcji rolnej i rolniczego handlu
detalicznego w tym: dopuszczalne rozmiary oraz ilość prowadzonej produkcji
i sprzedaży, zasady ustalania i rozliczania przychodów i dochodów oraz zwolnień
i obowiązków podatkowych.

„Nabywanie nieruchomości rolnych w praktyce”
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
Poznań 2022
W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z nabywaniem
nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
(UKUR), ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym m.in.: zasady nabywania nieruchomości rolnych przez rolnika indywidualnego i odstępstwa, prawo pierwokupu, wykupu przez KOWR. Wskazano problemy interpretacyjne, a także możliwości ich rozwiązania. Ponadto omówiono zasady kontroli KOWR, obowiązki
właściciela i sankcji za naruszenie przepisów. Po uchwaleniu nowelizacji UKUR
i jej wejściu w życie tekst broszury zostanie uzupełniony o nowe regulacje.
Pełne teksty publikacji dostępne są na stronie: www.cdr.gov.pl w zakładce
Najnowsze publikacje
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W kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są oryginalne i przeglądowe prace naukowe m. in. z zakresu metodyki i organizacji
doradztwa 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, oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach. 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 obszarami wiejskimi i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wyżej wymienionych dziedzinach;
• inne informacje w wymienionych dziedzinach.
WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU

1. Treść artykułu złożona w formacie B5, czcionką 12 pkt, w interlinii standardowej pojedynczej.
2. Artykuły nadesłane do czasopisma nie powinny przekraczać 40 tys. znaków ze
spacjami i przypisami oraz z tabelami, diagramami, wykresami i zdjęciami.
3. Praca powinna zostać napisana za pomocą edytora Microsoft Word 2003
(i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku
PDF.
4. Rysunki, tabele, wykresy, grafika, zdjęcia zamieszczone w pliku zasadniczym
artykułu powinny zostać załączone DODATKOWO w oddzielnych plikach
w formatach programów źródłowych, w których zostały wykonane, z możliwością edycji oraz w formacie PDF, zdjęcia w formacie grafiki bitmapowej JPG
lub TIF.
5. Tytuły grafik oraz ich treść, a także ich podpisy i legendy muszą być podane
w języku polskim, a numery zapisane kolejno cyframi arabskimi.
6. Do nadsyłanego artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim, treść podzieloną
na rozdziały wraz ze wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem, pełne afiliacje (nazwa, adres instytucji autora), e-mail i telefon oraz numer ORCID.
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7. Przypisy nadawane automatycznie – jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów.
8. Podczas tworzeniu pliku tekstowego klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako
odrębne akapity).
9. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie należy używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie należy używać spacji
za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
10. Odniesienia do artykułów oraz piśmiennictwo przygotowywane są zgodnie ze
stylem APA, według wzoru: (Kowalski, 2019) – cytowanie w tekście; Kowalski,
J. (2019). Tytuł publikacji. Miejsce: Wydawnictwo, strony. – zapis w bibliografii.
11. 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.
12. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR (więcej
w PROCEDURZE RECENZOWANIA w zakładce KWARTALNIK ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO mieszczącej się na stronie głównej
(www.cdr.gov.pl).
13. Autorzy i współautorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o prawach autorskich i odesłania wypełnionego formularza z podpisem w formie
scanu wraz z artykułem na adres Redakcji (wzór oświadczenia do pobrania na
stronie głównej Kwartalnika).
14. Pełne teksty artykułów są publikowane w otwartym dostępie na stronie
https://www.cdr.gov.pl/dzialania/wydawnictwa/zagadnienia-doradztwa-rolniczego
15. Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” jest bezpłatna.
16. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
17. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz autorski.
Artykuł naukowy lub informacyjny,
spełniający ww. wymagania prosimy przesłać na adres:
kwartalnik@cdr.gov.pl

