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BRONISŁAW BRZOZOWSKI
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ROLA SAMORZĄDU W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU GMIN
W WARUNKACH ROZDROBNIONEJ STRUKTURY AGRARNEJ
Nadesłany 01.04.2015

Zaakceptowany do druku 26.05.2015

1. Wstęp
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest współczesnym wyzwaniem
czasu. Odnosi się to szczególnie do południowej Polski, gdzie duży odsetek ludności mieszka na wsi, a rozdrobnienie gospodarstw jest stosunkowo duże. Model
rolnictwa zakładający na wsi wyłącznie produkcję rolniczą, nie może funkcjonować w gospodarce rynkowej. Oznacza to, że dotychczasowa funkcja produkcji
rolniczej powinna być i jest uzupełniana innymi funkcjami w zakresie przetwórstwa, usług dla lokalnej ludności, rzemiosła itp. Rolnictwo spełnia więc nie tylko
zadania produkcyjne, lecz także usługowe na rzecz społeczeństwa i państwa.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, wsi, rolnictwa nie jest zjawiskiem
izolowanym, samym w sobie, lecz integralną częścią składową rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest uzależniony od koniunktury gospodarczej oraz różnorako
ukształtowanych uwarunkowań demograficznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawno-instytucjonalnych. Sam z kolei stanowi siłę napędową rozwoju gospodarki regionu, a w konsekwencji i kraju. Jest on także sposobem efektywnego
wdrażania idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na dywersyfikacji działalności społeczno-ekonomicznej wsi [Roszkowska-Mądra 2013].
Rozwój pozarolniczych kierunków działalności idzie w parze z przedsiębiorczością, gdyż na terenach wiejskich i w małych miastach podstawowymi jednostkami gospodarczymi są drobne firmy (mikro i małe przedsiębiorstwa). Przed-
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siębiorcze działanie zależy głównie od jednostkowej pomysłowości, wyobraźni,
odwagi, umiejętności organizacyjnych i wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu. Indywidualizm jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości [Halamska 2002].
Przedsiębiorczość to cecha jednostek ludzkich polegająca na skłonności do podejmowania nowych działań – ulepszania istniejących elementów środowiska i na
aktywnej postawie wobec otaczającej tę jednostkę rzeczywistości.
Wielokierunkowa działalność w połączeniu z infrastrukturą obszaru i systemem zabudowy tworzy zagospodarowanie terenu w środowisku przyrodniczym,
charakterystycznym dla konkretnej gminy (Wiatrak 1988). W gminach Polski
południowo-wschodniej, gdzie istnieje duże rozdrobnienie gospodarstw, a także
znacząca liczba bezrobotnych na wsi i utajone bezrobocie w rolnictwie a w konsekwencji dochodowość gospodarstw domowych jest relatywnie niska, koniecznością jest realizacja dwóch równoległych procesów zmierzających do;
 modernizacji rolnictwa w celu poprawienia struktury agrarnej i społeczno-zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności rolnictwa,
 wielofunkcyjnego rozwoju wsi, który umożliwi odpływ ludności rolniczej
do zawodów pozarolniczych z jednoczesnym rozwojem społecznej i technicznej infrastruktury.
Tak więc rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości stwarza możliwość absorpcji
istniejących nadwyżek siły roboczej, pobudza rozwój kapitału ludzkiego, otwiera
społeczność wiejską na nowe kierunki aktywności gospodarczej, przysparza jej
dodatkowych lub alternatywnych źródeł dochodów, a w konsekwencji przyczynia się do podniesienia poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich [Kałuża
2011].

2. Zadania samorządu gmin wspierające rozwój przedsiębiorczości
Jednostką funkcjonującą na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego
jest gmina, która jest wspólnotą tworząca system funkcjonalno-przestrzenny
składający się z kilku podsystemów, takich jak; społeczność lokalna, zagospodarowanie przestrzenne, pełnione funkcje, środowisko przyrodnicze. Władze gminy powinny wykazywać dużą aktywność w kreowaniu działań mających na celu
wszechstronne zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców, w tym we wspieraniu
aktywności gospodarczej. Pomoc urzędu gminy w rozwoju przedsiębiorczości,
a w konsekwencji wspieraniu wielofunkcyjności na terenie swojego oddziaływania powinna być oparta na dokładnym rozpoznaniu problemów z jakimi borykają
się przedsiębiorcy [Kłodziński 2010].
Do czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w gminie w Encyklopedii Agrobiznesu (1998) zaliczono;
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intensywność rozwoju otoczenia i możliwość otrzymania przez gminę zewnętrznego impulsu rozwojowego,
 postawę i zaangażowanie lokalnych władz,
 posiadanie kapitału i osobistych predyspozycji poszczególnych osób do bycia przedsiębiorcą,
 poziom infrastruktury technicznej, społecznej i organizacyjnej,
 stabilną politykę fiskalną państwa.
Innym czynnikiem wspierania endogennych zasobów rozwojowych jest budowanie systemów wspierania lokalnej innowacyjności i kapitału ludzkiego. Wynika
to z konstatacji o podstawowym znaczeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla rozwijania firm, i tworzenia miejsc pracy. Na rolę kapitału społecznego
i ludzkiego jako ważnego czynnika endogenicznego w rozwoju lokalnym w ostatnim czasie zwraca się szczególną uwagę [Będzik 2013].
Nie na wszystkie powyżej wymienione czynniki władze gminy mają wpływ,
mogą jednak swoimi działaniami łagodzić negatywne skutki decyzji innych podmiotów oraz tworzyć przesłanki rozwoju przedsiębiorczości przez rozwój infrastruktury, systemu edukacji, poradnictwa zawodowego, w ramach którego kształci się młodzież do podejmowania pracy w różnych zawodach. Ponadto, program
przestrzennego zagospodarowania gminy, powinien stwarzać korzystne warunki
do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze.
Władze samorządowe, prowadząc politykę rozwoju lokalnego, oddziaływają bezpośrednio i pośrednio na strukturę, tempo i kierunki ewolucji zlokalizowanych
już, bądź potencjalnych podmiotów gospodarczych. Warunkiem skutecznego
zarządzania rozwojem lokalnym jest z jednej strony identyfikacja szans i możliwości, a także potencjalnych zagrożeń, z drugiej zaś kompleksowe oddziaływanie
władzy na społeczność, gospodarkę, przestrzeń i ekosystem w celu tworzenia warunków stymulujących wykorzystanie szans i ograniczeń rozwoju. Działania te
powinny być oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż tylko wzajemne wsparcie władz i współpraca z podmiotami prywatnymi może dać pozytywne
efekty w lokalnym rozwoju.


3. Cel, zakres i metodyka badań
Celem opracowania jest ukazanie poziomu i kierunków wspierania rozwoju
gospodarczego w skali lokalnej przez samorządy oraz ocena wspierania przedsiębiorczości przez urzędy gminne, jako elementu wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w latach 2011–2013. Ankieta przeprowadzona była wśród pracowników urzędów gmin oraz wśród sołtysów i przedsię-
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biorców. Z tak przeprowadzonych badań uzyskano pewien zasób danych dotyczących działań samorządów gminnych w obszarze wspierania rozwoju lokalnego,
a także oceny tych działań przez bliskich współpracowników gmin, jakimi są sołtysi oraz przedsiębiorców posiadających na danym terenie własne firmy. Badania
zlokalizowano w województwie małopolskim, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa rolniczego wynosi niespełna 4 ha. Ze względu na tak duże rozdrobnienie
gospodarstw szczególnie duże znaczenie ma tu przedsiębiorczość lokalna, gdyż
rozwój pozarolniczej działalności stwarza możliwość powstania nowych miejsc
pracy i zapewnienia mieszkańcom dodatkowych dochodów.
W ramach badań scharakteryzowano właścicieli firm pod względem wieku, płci
i wykształcenia. Określono także formę prawną przedsiębiorstw, pochodzenie kapitału początkowego, przyczyny podjęcia działalności gospodarczej oraz podstawowe
trudności, na jakie napotykają przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy. Respondentów pytano także o ich ocenę wspierania przedsiębiorczości przez urzędy gminne.
W województwie małopolskim istnieje 121 gmin wiejskich i 47 gmin miejsko-wiejskich. Spośród tych gmin wylosowano 17 gmin (ok. 10% ogółu) oraz 150 firm mikro i małych. W badanych gminach funkcjonują 172 sołectwa, spośród których do
badań wylosowano 50 % tj. 86 sołtysów. W sumie udało się zebrać wypowiedzi od
nieco większej liczby sołtysów tj. od 109 co stanowi pond 63 %.
Ze względu na niepełne dane uzyskane z części gmin i przedsiębiorstw ostatecznie do analizy zakwalifikowano 112 firm z 11 gmin woj. małopolskiego. Ze
względu na fakt, że niektóre gminy zastrzegały sobie anonimowość, w opracowaniu nie podano miejscowości gminnych, a wyniki przedstawiono na podstawie
wielkości średnich. Dane źródłowe znajdują się w IES UR w Krakowie. Wyniki
badań dają pewien, chociaż zapewne niepełny obraz pozarolniczej działalności na
terenach wiejskich województwa małopolskiego.

4. Wyniki badań
Warunkiem realizacji wielu zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
jest posiadanie przez nie majątku trwałego. Majątek ten powstaje w wyniku inwestycji i jest jednym z podstawowych czynników działających na tempo rozwoju
gospodarczego danej jednostki [Kożuch 2006]. Aktywność inwestycyjna gmin
jest ważnym narzędziem wypełniania przez nie zadań i obowiązków statutowych,
lecz także wspierania przedsiębiorczości, a w konsekwencji rozwoju wielofunkcyjnego. Środki na działalność inwestycyjną mogą pochodzić z różnych źródeł,
a mianowicie;
 środki własne – podatki i opłaty, wpływy z mienia komunalnego i środki
z budżetu państwa,
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dotacje i fundusze z Unii Europejskiej,
 kredyty, pożyczki, obligacje.
Ze względu na różnorodność realizowanych przez gminę zadań inwestycje
mogą służyć podniesieniu poziomu i komfortu życia mieszkańców, przygotowując tereny pod inwestycje komunalne bądź sprzyjając podejmowaniu nowych
działalności gospodarczych.
Głównymi działaniami inwestycyjnymi w badanych gminach była budowa
bądź modernizacja infrastruktury technicznej w postaci dróg oraz doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków. W 6 spośród 11 badanych gminach powstały
oczyszczalnie ścieków. Zadania inwestycyjne realizowane były z różnych środków, w tym w prawie 40% ze środków PROW na lata 2007-2014, pozostałe środki
pochodziły z dochodów własnych gminy. Część tych inwestycji była kontynuacją
wcześniej rozpoczętych działań, a część inwestycji będzie zakończona i rozliczona
w roku 2015 i wówczas udział środków z UE będzie wyższy. Informacje zebrane w badanych gminach świadczą także, że gdyby nie możliwości wsparcia inwestycji ze środków zewnętrznych, gminy nie podejmowałyby w takim zakresie
szczególnie kosztownych, aczkolwiek niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony
środowiska. Należy także zaznaczyć, że 3 spośród badanych gmin już wcześniej
w większości sołectw zrealizowały zadania w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Koszt inwestycji na 1 mieszkańca w analizowanym okresie to 4,1 tys. zł w tym dofinansowanie ze środków UE 1,5 tys.
zł, lecz mając na uwadze okres rozliczenia inwestycji do końca roku 2015 należy
sądzić, że udział środków pomocowych sięgnie 50%.
Badane firmy to na ogół (76,8%) mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej
10 osób (najczęściej 3–5), głównie członków własnej rodziny, pozostałe firmy to
małe przedsiębiorstwa. Ponad połowa jednostek (56%) prowadzi działalność przy
gospodarstwie rolnym o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha.
Właścicielami i zarządzającymi są prawie w 60% mężczyźni, ale dość znaczący
odsetek przedsiębiorców (36,6%) stanowią kobiety, tylko 5 małżeństw zarejestrowało firmę jako wspólną. Należy zaznaczyć, że – jak wynika z przeprowadzonych
wywiadów – mimo oficjalnej rejestracji firmy na jedną osobę w wielu przypadkach, w większym lub mniejszym stopniu, firmę wspólnie prowadzi małżeństwo.
Bardziej przedsiębiorcze okazują się osoby lepiej wykształcone. Ponad dwukrotnie więcej (prawie 70%) firm jest prowadzonych przez osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Ponad 60% przedsiębiorstw jest własnością osób w średnim wieku, od 36 do 55 lat.
Podstawową formą prawną przedsiębiorstwa (82%) jest jednoosobowa działalność gospodarcza, pozostałe formy to różne spółki. Główny rodzaj działalności (ponad 96%) stanowi handel i usługi. Prawie 60% firm założono, opierając
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się wyłącznie na środkach własnych, a ze środków wsparcia w ramach pomocy
Unii Europejskiej skorzystało tylko niespełna 20% respondentów. Niewiele firm
zaczynało działalność, biorąc kredyt bankowy. Jeżeli korzystano z kredytu, był
on uzupełnieniem środków własnych bądź środków własnych i środków z UE.
W odczuciu przedsiębiorców kredyty bankowe są wciąż zbyt drogie i wiążą się
z ryzykiem utraty zdolności do ich spłacania. Zasadnicze przyczyny podejmowania działalności gospodarczej to chęć pracy na własny rachunek (69,6%) i chęć
poprawy poziomu życia (58%). Jednym z głównych problemów małych firm są
znaczące opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów, co przyczynia się do ograniczenia lub okresowego braku płynności finansowej. Ponad 40%
respondentów wskazuje także na zbyt drogie kredyty, a prawie 35% na dużą konkurencję na rynku.
Z badań ankietowych wśród sołtysów i przedsiębiorców dotyczących oceny
wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez władze samorządowe gmin (tabela
1) wynika, że respondenci na ogół doceniają działalność gmin w tym zakresie.
Działania na rzecz rozwoju infrastruktury pozytywnie oceniło 100% sołtysów
i 84% przedsiębiorców. Podobnie duża zbieżność opinii istnieje przy ocenie promocji gminy, funkcjonowaniu komórki do pozyskiwania środków z UE, posiadania planu lub studium zagospodarowania przestrzennego, lecz w tych przypadkach nieco bardziej surową ocenę wystawiają przedsiębiorcy. Po części wynika
to z mniejszego zainteresowania się tymi problemami przez przedsiębiorców niż
przez sołtysów, którzy reprezentują swoje wsie i współpracują z urzędami gmin.
Potwierdzają to odpowiedzi na pozostałe pytania gdyż znacząco większa jest liczba odpowiedzi „nie wiem” wśród przedsiębiorców niż wśród sołtysów.
Generalnie jednak opinie zarówno sołtysów jak i przedsiębiorców należy
uznać za pozytywne dla samorządów poza zagadnieniem możliwości uzyskania
ulg podatkowych przez przedsiębiorców czy przekazywaniem mienia komunalnego nowym przedsiębiorcom.
W pierwszym przypadku szerokie stosowanie ulg podatkowych niewątpliwie
naruszyłoby budżet gminy, a w konsekwencji ograniczone możliwości korzystania ze środków UE i ostatecznie zahamowanie działań inwestycyjnych w zakresie
infrastruktury technicznej. W drugim zaś gminy jednoznacznie stwierdzały, że
nie posiadają mienia komunalnego, którym mogliby być zainteresowani przedsiębiorcy.
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5. Podsumowanie
Problematyka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, nie jest zjawiskiem nowym ani izolowanym, samym w sobie, lecz jest istotnym elementem lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w gminach Polski południowo-wschodniej, gdzie istnieje duże rozdrobnienie
gospodarstw, w konsekwencji utajone bezrobocie w rolnictwie, a dochodowość
gospodarstw domowych jest relatywnie niska. Rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości stwarza możliwość ograniczenia tych negatywnych cech obszarów
wiejskich o rozdrobnionym rolnictwie. Aktywność gospodarcza ludności lokalnej
ujawnia się bardziej w miejscowościach, w których istnieją zewnętrzne impulsy
w postaci zaangażowania samorządu gminnego w tworzenie warunków do pozyskiwania przedsiębiorców. Władze gminy powinny wykazywać dużą aktywność
w kreowaniu działań mających na celu wszechstronne zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców, w tym we wspieraniu aktywności gospodarczej. Pomoc urzędu
gminy w rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji wspieraniu wielofunkcyjności jest niezbędnym czynnikiem jej rozwoju, realizując zadania w zakresie
rozwoju infrastruktury, technicznej, systemu edukacji, poradnictwa zawodowego, w ramach którego kształci się młodzież do podejmowania pracy w różnych
zawodach. Tworząc studium lub program przestrzennego zagospodarowania,
gmina powinna stwarzać korzystne warunki do podejmowania przedsięwzięć
inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze. Głównymi działaniami inwestycyjnymi w badanych gminach była budowa bądź modernizacja dróg, wodociągów
i kanalizacji. Zadania inwestycyjne realizowane były z różnych środków, w tym
w prawie 40% ze środków PROW na lata 2007-2014, pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Z badań wynika, że lokalna przedsiębiorczość
w gminach województwa małopolskiego opiera się przede wszystkim na mikro
i małych przedsiębiorstwach, zarejestrowanych jako jednoosobowa działalność
gospodarcza. Handel i usługi stanowią główny rodzaj działalności.
Najbardziej przedsiębiorcze są osoby ze średnim i wyższym wykształceniem,
w średnim wieku. Środki własne były głównym źródłem finansowym zakładanych
firm. W 20% firm uzyskano wsparcie w ramach pomocy Unii Europejskiej i taki
sam odsetek podmiotów korzystał z kredytów bankowych. Zasadnicze przyczyny
podejmowania działalności gospodarczej to chęć pracy na własny rachunek i chęć
poprawy poziomu życia. Problemem małych firm, stwarzającym trudności finansowe, są zatory płatnicze kontrahentów, drogie kredyty i konkurencja na rynku.
Działalność samorządowych władz gmin na rzecz wspierania przedsiębiorczości została pozytywnie oceniona zarówno przez sołtysów jak i przez przedsiębiorców. Najbardziej zauważalnymi są działania na rzecz rozwoju infrastruktury,
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promocji gminy i pozyskiwanie środków z UE. Wszyscy respondenci pozytywnie
ocenili istnienie w gminach planu lub studium zagospodarowania przestrzennego, ukierunkowującego rozwój gmin. Organizację szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 2/3 sołtysów i ponad połowa przedsiębiorców oceniło pozytywnie. Szkolenia, organizowane często we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
sprzyjają podnoszeniu wiedzy wzmacniając lokalny kapitał ludzki. Jako negatywną stronę gmin respondenci wskazali brak możliwości uzyskiwania ulg podatkowych i udostępnianie mienia komunalnego przedsiębiorcom Pomimo pewnej
zbieżności ocen bardziej surowymi respondentami dla podejmowanych prac na
rzecz wielofunkcyjnego rozwoju byli przedsiębiorcy.
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ROLA SAMORZĄDU W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU GMIN W WARUNKACH
ROZDROBNIONEJ STRUKTURY AGRARNEJ

Słowa kluczowe: wielofunkcyjny rozwój, przedsiębiorczość, samorząd gminny
STRESZCZENIE

Celem opracowania jest ukazanie poziomu i kierunków wspierania rozwoju gospodarczego w skali lokalnej przez samorządy gminne oraz ocena tych działań przez sołtysów
i przedsiębiorców.
Przedmiotem badań były gminy i firmy działające na terenach wiejskich województwa
małopolskiego. Uruchamianie pokładów przedsiębiorczości ludzkiej jest bardzo ważnym
zadaniem władz lokalnych, dlatego zwrócono się do miejscowych sołtysów i przedsiębiorców o ocenę działań gmin w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Wyniki badań wskazują, że lokalne przedsiębiorstwa to przeważnie jednostki mikro i małe, a ich właścicielami
są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, osoby lepiej wykształcone, w średnim wieku. Firmy
były zakładane głównie jako jednoosobowa działalność gospodarcza, w oparciu o środki
własne. Impuls do podjęcia działalności stanowiła chęć usamodzielnienia się i podniesienia poziomu życia. Problemem małych firm, stwarzającym trudności finansowe, są zatory
płatnicze kontrahentów, drogie kredyty i konkurencja na rynku. Głównymi działaniami
gmin były: rozwój infrastruktury technicznej realizowany ze środków własnych i UE, promocja gminy i pozyskiwanie środków z UE. Wyniki badań ankietowych wśród sołtysów
i przedsiębiorców ukazują pozytywną ocenę wspierania przedsiębiorczości przez władze
samorządowe gmin. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury pozytywnie oceniło 100%
sołtysów i 84% przedsiębiorców. Również na ogół pozytywne opinie dotyczą promocji
gminy, funkcjonowania komórki do pozyskiwania środków z UE, posiadania planu lub
studium zagospodarowania przestrzennego. Nieco bardziej przychylną ocenę samorządom wystawiają sołtysi niż przedsiębiorcy.
BRONISŁAW BRZOZOWSKI
SELF-GOVERNMENT’S ROLE IN MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF GMINAS
CHARACTERIZED BY FRAGMENTED AGRARIAN STRUCTURE

Keywords: multifunctional development, entrepreneurship, Gmina self-government
SUM M A RY

The aim of this article is to pinpoint level and directions of the support of economic
development in a local scale by local governments and an evaluation of these activities by
village leaders and entrepreneurs.
The research was focused on Gminas and companies operating in rural areas of the
Małopolska voivodeship. Triggering entrepreneurship is a very important task of local
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authorities, therefore, local chairs of village councils and entrepreneurs were requested to
rate measures taken by Gminas aimed at fostering entrepreneurship. The results of the research show that local enterprises are mostly small- and micro-sized units and are owned
by both well-educated, middle-aged men and women. The companies were mostly established as sole proprietorships financed out of own funds. A desire to conduct independent
business and improve the level of life was a stimulus to start such business. Problems
suffered by small companies resulting in financial difficulties include their contracting
parties’ payment gridlocks, expensive loans and market competition. The Gminas’ major
measures involve the development of the technical infrastructure financed out of their
own or EU funds, promoting Gminas and seeking EU funding. The results of polls taken
by chairs of village councils and entrepreneurs demonstrate that the measures taken by
Gmina self-governments to foster entrepreneurship are rated positively. Measures to support the infrastructure were positively rated by 100% chairs and 84% of entrepreneurs.
Also the promotion of Gminas, the functioning of a unit responsible for obtaining EU
resources, having a spatial development plan or study are viewed positively. Compared to
the entrepreneurs, the chairs of village councils rated the self-governments’ measures in
a slightly more positive manner.
e-mail: rrbrzozo@cyf-kr.edu.pl
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1. Wstęp
Rozwój przedsiębiorstw dokonuje się pod wpływem wielu czynników społeczno-gospodarczych, kulturowych, organizacyjnych. Trudno jednoznacznie określić, który czynnik odgrywa decydującą rolę. Nie ulega wątpliwości, że skuteczność wykorzystania przedstawionych czynników w rozwoju przedsiębiorstw zależy w dużym stopniu od sprawnego funkcjonowania instytucji wspierających ich
konkurencyjność na rynku [Kołodziejczyk 2008]. Wyzwaniem dla współczesnych
rynków pracy, w tym także dla rynku polskiego, są zarówno różne formy niedopasowania kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb przedsiębiorstw, jak
i szybkie dezaktualizowanie się kompetencji [Czarnik i in. 2011]. Poziom posiadanej wiedzy determinuje występowanie postaw przedsiębiorczych, które polegają na prowadzeniu efektywnej organizacji gospodarczej i ułatwiają poszukiwanie
nowych rozwiązań technologicznych, nowych rynków zbytu oraz niekonwencjonalnych systemów organizacji produkcji [Spychalski 2005]. Z badań przeprowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski wynika, że wśród wielu instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich głównym podmiotem świadczącym
wielokierunkową pomoc dla mieszkańców wsi są nadal ośrodki doradztwa rolniczego. W programach ich działalności zapisana jest konieczność uwzględniania
w działaniach doradczych specyfiki regionu, a tym samym rolnictwa i obszarów
1 Wkład pracy: Teresa Miś – 70%, Tomasz Surmacz – 30%.
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wiejskich. Ponadto jednostki te mają swoje oddziały na szczeblu lokalnym, w każdym powiecie znajduje się powiatowy zespół doradców i prawie w każdej gminie
gminny punkt doradczy zlokalizowany najczęściej w urzędzie gminy. Znajdując
się w bliskim otoczeniu gospodarstw i przedsiębiorstw wiejskich, dobrze orientują
się w problemach nurtujących ich właścicieli. Instytucje otoczenia biznesu są oddalone od przedsiębiorców wiejskich – zwykle zlokalizowane w dużych miastach
wojewódzkich lub powiatowych – w związku z tym są słabo rozpoznawalne dla
mieszkańców wsi [Miś 2011]. Doradztwo publiczne realizuje wiele kluczowych
zadań, a wśród głównych wymienić należy prowadzenie doradztwa obejmującego
działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, wiejskiego gospodarstwa domowego, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. W doradztwie
dla mieszkańców wsi pojawiło się doradztwo w zakresie wielofunkcyjnego zagospodarowania wsi, socjalno-ekonomiczne i wiejsko-środowiskowe [Raport 2012,
Wiatrak 2004]. To głównie doradztwo publiczne zajmuje się problemami ochrony
środowiska, wielokierunkowym rozwojem obszarów wiejskich, uwzględniającym
kreowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej [Kania 2007,
Zawisza 2008]. W nowym okresie programowania 2014-2020 doradztwo zostało
uznane za podstawowy czynnik konkurencyjności europejskiego rolnictwa i zapewnienia transferu wiedzy od nauki do praktyki [Sikorska-Wolak i in. 2014].

2. Cel i metodyka badań
Celem badań była próba oceny funkcjonowania publicznego doradztwa przez
przedsiębiorców wiejskich z regionów: Małopolski i Podkarpacia. Dla pełniejszego zobrazowania podjętej problematyki w 2009 roku przeprowadzono wywiady
z kwestionariuszem wśród 140 właścicieli przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich dwóch województw Polski południowo-wschodniej: małopolskiego (N=70) i podkarpackiego (N=70). Podmioty do badań zostały dobrane według
założeń przyjętych w metodyce projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Znaczenie instytucji doradczych
w rozwoju obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”2.

3. Relacje przedsiębiorców z instytucjami doradztwa publicznego
W rozwoju organizacji zaczęto dostrzegać potrzebę tworzenia systemów komunikacyjnych, zwiększa się liczba zespołów w firmie, co rodzi potrzebę zdoby2 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy

nr N N114056036, finansowany przez MNiSW, kierownik: Teresa Miś.

18

Teresa Miś, Tomasz Surmacz

wania informacji na temat zasad koordynacji ich pracy. W dużych firmach dominuje chęć rozwoju wiedzy technicznej, zwłaszcza w zakresie technologii produkcji, obok wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi [Majewska-Bator i Bator 2007]. Uczenie się pociąga za sobą otwartość na kreatywność, innowacyjność
i dbałość o rozwój, a także dostarczanie instrumentów dzielenia się wiedzą oraz
przywiązanie wagi do nagradzania innowacyjności [Skuza 2009]. Do najważniejszych wyzwań przed jakimi staje system dokształcania po zakończeniu edukacji
szkolnej, zidentyfikowanych na podstawie badań przeprowadzonych w 2010 r.
w ramach projektu Bilans kapitału ludzkiego zaliczono [Czarnik i in. 2011]:
 utrzymujący się bardzo niski poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków,
 silne powiązanie aktywności edukacyjnej z wiekiem, a przede wszystkim
brak upowszechnienia aktywności edukacyjnej w starszym wieku,
 wzrastający poziom inwestycji pracodawców w rozwój kadr, jednak ciągle
lokujący Polskę poniżej przeciętnego poziomu europejskiego,
 widoczne niedopasowanie pomiędzy potrzebami szkoleniowymi pracodawców, a tematyką oferowanych i prowadzonych szkoleń,
 potrzeba strategicznych działań w obszarze kształcenia pozaszkolnego
i zwiększenie znaczenia sektora usług szkoleniowych i doradczych dla rozwoju kapitału ludzkiego,
 położenie większego nacisku na uczenie się w miejscu pracy.
Aktywność instytucji edukacji dorosłych jest bardzo zróżnicowana geograficznie. Analiza oferty różnych rodzajów usług szkoleniowych pokazuje wyraźny
prymat województw mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego i śląskiego oraz
o wiele gorszą sytuację w regionach z dominacją obszarów wiejskich, jak np. województwo podkarpackie (wykres 1).
Jednak województwo podkarpackie posiada największy potencjał edukacyjny
związany z największym w Polsce udziałem dzieci i młodzieży szkolnej w stosunku
do ogółu mieszkańców. Gęsta sieć osadnicza jest gotowa do lokalizacji ośrodków
innowacji i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Istnieje tutaj olbrzymi potencjał
rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, niszowej produkcji rolnej o charakterze ekologicznym, usług dla rolnictwa i dystrybucji produktów oraz zorganizowania grup producenckich. Niestety brak nowoczesnej infrastruktury transportowej
i rynkowej ogranicza rozwój przedsiębiorczości [Węcławowicz 2005]. Z danych
PARP wynika, że w 2009 r. na 1000 mieszkańców na Podkarpaciu przypadało
najmniej w skali kraju bo tylko 30,1 małych i średnich przedsiębiorstw (średnia
dla Polski 43,8). Dlatego też badania własne ulokowano na terenie woj. podkarpackiego, ale też małopolskiego, czyli specyficznych regionach Polski południowo-wschodniej.
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Kształcenie ustawiczne osób w wieku 25-64 lata w 2010 r.
w ujęciu regionalnym

Wykres 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BAEL 2010.

Jak już wcześniej wspomniano ważnym elementem decydującym o podejmowaniu szkoleń jest wiek. Najbardziej aktywne w zakresie udziału w szkoleniach są osoby do 30 roku [Tomczak 2006]. Potwierdzają to także wyniki
przeprowadzonej analizy statystycznej pozwalające stwierdzić, że zachodzi odwrotna zależność pomiędzy wskaźnikiem relacji przedsiębiorcy a ich wiekiem
– przedsiębiorcy młodsi wiekiem częściej korzystają z usług instytucji doradczych [Miś 2011]. Dlatego też interesującym wydawało się poznanie struktury wieku badanych przedsiębiorców wiejskich. Stwierdzono, że w Małopolsce
blisko 63% spośród badanych przedsiębiorców to osoby, które nie ukończyły
40 roku życia, na Podkarpaciu zaś ponad połowa (tabela 1). Oprócz wieku ważne znaczenie w aktywności ekonomicznej osób dorosłych ma ich wykształcenie.
W przypadku badanych przedsiębiorców stwierdzono, że blisko co trzeci badany
legitymował się wykształceniem wyższym, ponad 46% przedsiębiorców to osoby
z wykształceniem średnim. Świadczy to o tym, że badani przedsiębiorcy to osoby,
które powinny wykazywać dużą aktywność w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności.
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Tabela 1
Struktura wieku i wykształcenia badanych
przedsiębiorców wiejskich
Wyszczególnienie

ogółem

Małopolska

Podkarpacie

62,9
25,7
11,4

54,2
22,9
22,9

24,2
51,5
21,4
2,9

34,3
41,5
22,8
1,4

Wi e k
do 40 lat
41-50
51-60 lat

58,6
24,3
17,1
Wy k s z ta ł c enie

wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe

29,2
46,5
22,1
2,1

Źródło: Badania własne.

O dużej potrzebie funkcjonowania instytucji doradczych na obszarach wiejskich świadczą opinie przedsiębiorców (wykres 2). Blisko 2/3 badanych przedsiębiorców wskazuje na konieczność świadczenia przez instytucje doradztwa technicznego, finansowego i prawnego na rzecz właścicieli firm.
Wykres 2
Opinie przedsiębiorców o potrzebie funkcjonowania doradztwa
(w tym technicznego, finansowego, prawnego)

Źródło: Badania własne.

Najważniejszymi powodami skorzystania z usług doradczych przez przedsiębiorców, podobnie jak rolników, była chęć uzyskania pomocy przy ubieganiu się
o dofinansowanie działalności z funduszy UE oraz wynikająca z tego konieczność
dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów i standardów unijnych (wykres 3).
Ważnymi powodami były także w opinii przedsiębiorców zwiększenie poziomu
kwalifikacji, sporządzenie biznesplanów oraz promocja firmy, produktów lub
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usług. Właściciele przedsiębiorstw z analizowanych regionów (co piąty badany)
jako istotny motyw skorzystania z usług świadczonych przez doradców wskazywali uzyskanie pomocy w pozyskaniu nowych rynków zbytu.
Wykres 3
Motywy korzystania z doradztwa w opinii przedsiębiorców (w %)

Źródło: Badania własne.

W działalności doradczej bardzo ważne jest właściwe i szybkie rozpoznanie
potrzeb doradczych klientów. Na potrzeby doradcze składa się korzystanie z doradztwa w danym okresie (najczęściej trzech lub pięciu lat) oraz plany z tym związane w najbliższej przyszłości. Z badań Mickiewicza [2007] wynika, że ludność
zamieszkująca obszary wiejskie w dużym stopniu wykazuje zainteresowanie różnego rodzaju formami dokształcania. W badaniach własnych jednym z celów było
sprawdzenie, czy podobne tendencje występują wśród mieszkańców obszarów
wiejskich Podkarpacia i Małopolski. Analizując strukturę rodzajową doradztwa,
z jakiego w latach 2004-2008 korzystali przedsiębiorcy należy stwierdzić, że było to
głównie doradztwo prawne i podatkowe oraz związane z procesem integracji Polski
z UE - podstawowe informacje o możliwościach korzystania z programów wsparcia
unijnego oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego (tabela 2). Interesowały ich porady z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, opłacalności produkcji, prowadzenia
ksiąg rachunkowych, analizy rynku, opracowywania biznesplanów, wniosków kredytowych. Po roku 2008 przedsiębiorcy, bez względu na region najbardziej potrzebują
doradztwa prawnego i podatkowego, porad związanych z pozyskiwaniem dofinansowania działalności ze środków UE oraz doradztwa w zakresie zarządzania i marketingu. W dalszym ciągu zgłaszają także zapotrzebowanie na poradnictwo w zakresie
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ekonomiki i przedsiębiorczości, czyli w dobie globalnego kryzysu nadal potrzebują wsparcia związanego z opłacalnością produkcji lub usług, pozyskiwaniem
nowych rynków zbytu oraz możliwością wprowadzenia nowej lub rozszerzania
realizowanej działalności gospodarczej. Znikomy odsetek przedsiębiorców zainteresowany był doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Stanowi to kolejne
wyzwanie dla instytucji doradczych, w tym głównie publicznych, które w programach swojej działalności powinny zwrócić uwagę na zainteresowanie przedsiębiorców tą problematyką.
Tabela 2
Korzystanie z doradztwa przez przedsiębiorców oraz oczekiwania
w tym względzie
Doradztwo (% odpowiedzi)*
Wyszczególnienie

uzyskane
w latach 2004-2008

oczekiwane
w latach 2007-2013

Poradnictwo prawne i podatkowe

87,9

93,6

Doradztwo w zakresie pozyskania funduszy UE

52,9

63,1

Wyjazdy studyjne

29,3

53,6

Doradztwo w zakresie zarządzania
i marketingu

27,1

47,4

Poradnictwo z zakresu ekonomiki
i przedsiębiorczości

26,5

50,0

Doradztwo technologiczne i techniczne

17,6

25,8

Poradnictwo w zakresie ochrony środowiska

8,6

14,3

Inne

3,6

1,4

* Przedsiębiorcy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Źródło: Badania własne.

Badani przedsiębiorcy w 2008 r. najczęściej korzystali z pomocy ośrodków doradztwa rolniczego i prywatnych firm konsultingowych (tabela 3). Niewielu badanych zwracało się o wsparcie do Agencji Rozwoju Regionalnego (Lokalnego),
ośrodka wspierania przedsiębiorczości czy organizacji branżowych – najwięcej na
Podkarpaciu. Badani zwracali się także o pomoc do stowarzyszeń. Przedsiębiorcy
w każdym z badanych regionów najwyższe oceny przyznali prywatnym firmom
konsultingowym.
Patrząc na dane zawarte na wykresie 4 dotyczące długości współpracy przedsiębiorców z każdego badanego regionu z instytucjami doradczymi można zauważyć,
że najczęściej wskazywanym przedziałem był ten od 2 do 5 lat, czyli jest to okres
czasu związany z członkostwem Polski w UE. Można więc przypuszczać, że korzystanie z pomocy instytucji doradczych dla znacznej części badanych respondentów
wiązało się koniecznością podjęcia działań dostosowawczych do wymogów UE.
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Tabela 3
Korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy instytucji doradczych
oraz jej ocena
Regiony
Małopolska

Instytucje doradcze

Podkarpacie

Odsetek
firm ogółem

Średnia
ocena*

Współczynnik
zmienności

Odsetek firm
ogółem

Średnia
ocena

Współczynnik
zmienności

Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

58,6

4,1

22,1

47,0

4,2

21,4

Prywatna instytucja
konsultingowa

40,0

4,7

20,1

74,3

4,6

16,7

Stowarzyszenie

27,1

4,1

10,0

24,2

4,0

13,0

Agencja Rozwoju
Regionalnego (Lokalnego)

18,6

3,8

34,7

30,0

3,8

36,9

Organizacja branżowa

11,4

3,8

24,0

32,8

3,8

29,0

Ośrodek wspierania
przedsiębiorczości

10,0

3,6

23,6

25,6

3,9

45,2

Fundacja

8,5

2,8

37,5

8,5

3,1

38,2

Inne

4,3

3,0

15,0

14,3

3,7

18,0

* ocena współpracy w skali od 1 do 5, gdzie, 1 to ocena negatywna, zaś 5 bardzo dobra
Źródło: Badania własne.

Wykres 4
Długość współpracy przedsiębiorców z instytucjami doradczymi

Źródło: Badania własne.
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Najważniejszą formą zdobywania wiedzy dla małopolskich i podkarpackich przedsiębiorców były nie kursy i szkolenia, ale Internet, fachowa literatura
i własne doświadczenie (wykres 5). Świadczy to o tym, że badani przedsiębiorcy
w swojej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności wszelkich informacji
szukają w Internecie, następnie studiują fachową literaturę oraz kierują się własną
intuicją i nabytym doświadczeniem. Wśród innych form i źródeł podnoszenia
poziomu wiedzy i umiejętności ważne miejsce w opinii przedsiębiorców zajmowały rozmowy z innymi przedsiębiorcami, a przede wszystkim wyjazdy do firm
w innych krajach UE, w tym do Francji, Niemiec, Estonii, Łotwy.
W przyszłości jednak przedsiębiorcy chcą wziąć udział w praktycznych formach doradztwa typu wyjazdy do innych przedsiębiorstw w krajach UE oraz
udział w warsztatach praktycznych (wykres 6).
Wykres 5
Formy podnoszenia wiedzy i umiejętności
w opinii przedsiębiorców

Źródło: Badania własne.

Jest to bardzo ważna wskazówka dla publicznych instytucji doradczych, jak
powinny dobierać metody i formy pracy dla realizacji przyjętych celów wynikających z potrzeb klientów. Wyraźnie widać, że w okresie kilku lat członkostwa
Polski w UE zmieniają się oczekiwania klientów, którzy nie chcą już szkoleń teoretycznych, ale cenią sobie nabycie umiejętności praktycznych, co jest zjawiskiem
bardzo pozytywnym i świadczy o aktywności kapitału ludzkiego.
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Wykres 6
Formy współpracy z jednostkami doradztwa najbardziej potrzebne
w prowadzeniu firmy

Źródło: Badania własne.

4. Mocne i słabe strony doradztwa publicznego
Wyniki analizy SWOT modelu instytucjonalnego wsparcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich przeprowadzone przez Spychalskiego [2009] wykazały,
że wymaga on dalszej modyfikacji i nowych rozwiązań legislacyjnych. Dlatego
też zapytano badanych przedsiębiorców jak oceniają doradztwo publiczne w Polsce, a ich opinie w kwestii oceny mocnych i słabych stron doradztwa przedstawiono w tabeli 4. Wynika z niej, że przedsiębiorcy słabo oceniają znajomość
potrzeb klientów przez instytucje doradcze, zaangażowanie w proces doradczy
samych doradców, jak i mieszkańców wsi, a także różnorodność oferty szkoleń.
Jako najsłabszą stronę polskiego doradztwa przedsiębiorcy wskazują dokonywanie transferu innowacji. Powinno to zwrócić uwagę decydentów w poszczególnych instytucjach doradczych i zaowocować podjęciem odpowiednich
działań. Z poprzednich danych wynikało, że badani przedsiębiorcy najczęściej
korzystali z pomocy ODR, co może wskazywać, że badani mają zaufanie do osób
pracujących w publicznych jednostkach doradczych, darzą je sympatią, a więc
wiele kwestii zależy właśnie od podejścia doradcy i jego wiedzy oraz umiejętności,
co powinno być wykorzystane w najbliższej przyszłości w usprawnieniu organizacji pracy doradczej, szczególnie w jednostkach publicznych.
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Tabela 4
Mocne i słabe strony doradztwa publicznego (ODR) w Polsce w opinii
przedsiębiorców (-3 oznacza, że dany czynnik jest bardzo słabą stroną,
3 że bardzo mocną stroną) w %
Cechy

Słabe strony

0

Średnia

Mocne strony

-3

-2

-1

1

2

3

Doświadczenie doradców

–

–

5,4

2,7

1,1

19,3

11,4

7,1

Kontakty z odbiorcami usług doradczych

–

2,2

5,4

4,4

1,1

17,8

12,9

4,3

Współpraca z władzami samorządowymi

–

2,1

8,5

5,7

1,3

22,2

11,4

2,9

Znajomość potrzeb klientów

2,2

2,2

4,3

8,5

0,8

22,4

7,1

4,3

Angażowanie się doradców w projekty
rozwoju lokalnego

1,4

5,7

5,7

8,5

0,2

21,3

7,1

1,4

Aktywne uczestnictwo mieszkańców wsi

1,4

5,7

8,7

10,0

0,5

18,6

8,6

1,4

Dokonywanie transferu innowacji

2,9

4,2

15,6

11,4

-0,2

11,4

2,9

0,7

Koncentracja na wyspecjalizowanym
segmencie rynku

1,4

4,2

10,0

10,0

0,2

11,4

4,2

–

Różnorodność ofertowa usług

1,4

2,9

13,0

7,1

0,1

18,6

4,2

0,7

Inne

1,4

1,4

10,0

4,3

0,1

20,0

4,2

0,7

Źródło: Badania własne.

Do mocnych stron doradztwa publicznego w 2010 r. zaliczono rozpoznawalną
markę, zasięg terytorialny (sieć 16 ODR), łatwość dostępu do doradców, a także
zaplecze organizacyjne, czyli odpowiednią liczbę doradców. Jako bariery działania wskazano brak inwestycji w ODR oraz brak powiązania działalności doradczej
z systemem edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, a także słabą
współpracę z uczelniami wyższymi i niedostateczny dostęp do badań naukowych
[Raport 2012].
Blisko ¾ badanych przedsiębiorców, dokonując oceny sprawności działania
instytucji doradczych, stwierdziło, że są usatysfakcjonowani poziomem obsługi
doradczej, a należy tutaj przypomnieć, że korzystali głównie z usług prywatnych
firm doradczych (tabela 5).
Można tutaj także zauważyć dużą rolę publicznych instytucji doradczych na
szczeblu regionalnym, czyli ośrodków doradztwa rolniczego, ponieważ co drugi badany przedsiębiorca wiejski wskazywał, że w wielu kwestiach, szczególnie
dotyczących przygotowania dokumentów i dopełnienia formalności związanych
z ubieganiem się o wsparcie z funduszy z UE, uzyskał pomoc ze strony ODR i ich
lokalnych oddziałów. Ponadto prawie co trzeci przedsiębiorca zwracał się do ODR
o sporządzenie biznesplanu, wniosku kredytowego. Postawa i wiedza doradców
zatrudnionych w jednostkach doradczych stanowi potencjał niezbędny do osią-
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gnięcia sukcesu. W znacznej mierze od wiedzy i umiejętności doradców zależy,
jakie kwoty środków pieniężnych pozyskają beneficjenci [Miś 2008].
Tabela 5
Ocena sprawności działania ODR w opinii przedsiębiorców (w %)
Wyszczególnienie

Tak

Nie

Nie w pełni

51,4

15,7

15,7

50,0

20,0

10,0

84,3

4,3

1,4

Czy ODR pomógł Panu(i) w przygotowaniu biznesplanu, wniosku
kredytowego?

31,4

47,1

2,9

Czy ceny za usługi doradcze nie są zbyt wygórowane?

20,0

57,1

4,3

Czy jest Pan(i) usatysfakcjonowany(a) poziomem obsługi doradczej?

71,4

4,3

24,3

Czy uzyskał(a) Pan(i) w ODR wyczerpujące informacje na temat nurtującego
Pana(ią) problemu?
Czy uzyskał(a) Pan(i) pomoc w wypełnianiu dokumentów i regulowaniu innych
formalności (wnioski aplikacyjne) ze strony: – ODR,
– innych instytucji?

Źródło: Badania własne.

W ramach współpracy z instytucjami doradczymi przedsiębiorcy wskazywali na
różne ograniczenia. Czynnikiem najczęściej postrzeganym przez badanych przedsiębiorców jako bariera rozwoju współpracy okazał się brak kompleksowej obsługi
– podkreśla to ponad 70% badanych z analizowanych województw (tabela 6).
Bariery współpracy z instytucjami w opinii przedsiębiorców
Rodzaj bariery

Tabela 6

Odsetek przedsiębiorstw według regionów
Małopolska

Podkarpacie

Brak kompleksowej obsługi

72,9

71,4

Niedostosowanie oferty do potrzeb gosp./firmy

20,0

28,6

Niska jakość oferty ze strony instytucji

4,3

25,7

Brak doświadczenia we współpracy z instytucjami

1,4

7,1

Duża odległość (zła lokalizacja instytucji)

1,4

7,1

Wysokie koszty korzystania z usług

5,7

28,6

Brak osoby pierwszego kontaktu

–

–

17,1

22,9

–

–

Brak oferty współpracy

5,7

15,7

Mała różnorodność tematyki szkoleń

22,9

30,0

Inne (biurokracja, brak zainteresowania współpracą,
brak potrzeby, itp.)

5,7

5,7

Słaba informacja o ofercie ze strony instytucji
Brak zachęt w nawiązaniu współpracy z instytucją

Źródło: Badania własne.
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Przedsiębiorcy z każdego badanego regionu jako pewne ograniczenie w kontaktach z instytucjami wymieniają także małą różnorodność oferty szkoleniowej
oraz słabą informację o oferowanych usługach. Należy zauważyć, że dla podkarpackich właścicieli firm przeszkodą w korzystaniu z usług doradczych są ich wysokie ceny oraz utrudniony dostęp do instytucji doradczych, ze względu na dużą
odległość, co podkreślali głównie przedsiębiorcy, których firmy były położone
na obszarach górskich (Bieszczady). Jednocześnie przedsiębiorcy, których firmy
położone były w niekorzystnej odległości od instytucji, wykazywali największą
chęć i potrzebę korzystania z pomocy instytucji. Pomimo barier i ograniczeń
przedsiębiorcy chcą nadal korzystać z pomocy różnych instytucji doradczych.
Zdaje się to potwierdzać opinię, że na obszarach wiejskich bardzo potrzebne są
zarówno publiczne, jak i prywatne instytucje doradcze. Poza instytucjami doradczymi szczególnie ważny dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kontakt ze
szkołami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi. Transfer wiedzy nie jest
operacją jednokierunkową, ponieważ szkoły wyższe również potrzebują kontaktu
z gospodarką, aby móc rozwijać badania i dyscypliny naukowe. W nowym okresie
programowania 2014–2020 nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi traktowane będzie priorytetowo.

5. Wnioski
1. Największy udział w podnoszeniu poziomu wiedzy i kwalifikacji przedsiębiorców z regionów Małopolski i Podkarpacia miały instytucje znajdujące
się w bezpośrednim otoczeniu gospodarstw, czyli wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego wraz z oddziałami w powiatach i gminach oraz firmy prywatne. Ważnym źródłem informacji dla właścicieli przedsiębiorstw
są również ogólnie dostępne kanały informacji typu Internet oraz środki
masowego przekazu. Od instytucji przedsiębiorcy oczekują zorganizowania praktycznych form doradztwa typu warsztaty oraz wyjazdy do innych
firm w krajach UE, w trakcie których mogą zdobyć określone umiejętności
poprzez obserwację i bezpośrednie zaangażowanie oraz samodzielną ocenę
efektów. Instytucje mogą obecnie zrealizować ten postulat występując o dofinansowanie projektów z tym związanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Przedsiębiorcy bez względu na region w dalszym ciągu borykają się ze zmianami w przepisach prawnych oraz podatkowych i w tym względzie oczekują
pomocy doradczej, a także chcą doradztwa w zakresie finansów, zarządzania
i marketingu. Respondenci wskazywali na dość słabe przygotowanie publicznych instytucji do świadczenia doradztwa podatkowego i prawnego oraz brak
kompleksowej obsługi. Stanowi to niejako wyzwanie dla publicznych instytucji doradczych na najbliższą przyszłość, żeby zwiększyć ofertę szkoleniową
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i doradczą w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego, a tym samym
wzmocnić swoją pozycję na konkurencyjnym rynku usług doradczych.
3. W najbliższej przyszłości przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarach wiejskich oczekują od publicznych instytucji doradztwa
związanego z pozyskaniem funduszy UE, nowych rynków zbytu, podejmowaniem i realizacją rozwiązań innowacyjnych oraz wyjaśnieniem zawiłych
procedur prawnych z tym związanych. Dlatego też, swoją ofertę instytucje
powinny kierować do ludzi młodych, gdyż młodzi, wykształceni mieszkańcy wsi chcą wprowadzać innowacje, a dzięki temu przyczyniać się do poprawy warunków i efektów realizowanej działalności gospodarczej oraz jakości
życia na obszarach wiejskich.
4. Ważne jest, aby w Polsce funkcjonowały instytucje publiczne i prywatne,
a w swoich działaniach szczególnie podkreślały zasady prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z ochroną środowiska. Należy zwracać uwagę
na ochronę wód i powietrza, maksymalne wykorzystanie endogenicznych
zasobów, np. agroenergii, czyli produkcji biomasy z produktów rolniczych,
wykorzystania innych odnawialnych źródeł energii oraz aktywności kapitału społecznego na obszarach wiejskich do tworzenia sieci współpracy, a także przede wszystkim na poprawę innowacyjności polskich firm. Dobrze
wiec się stało, że w pierwszym priorytecie PROW 2014-2020 istnieje możliwość podejmowania współpracy przez różne instytucje dla podniesienia
poziomu innowacyjności obszarów wiejskich.
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STRESZCZENIE

Celem głównym badań była kompleksowa ocena roli jednostek doradczych w kreowaniu i wspieraniu przemian na obszarach wiejskich. Najważniejszą metodą badawczą
była metoda wywiadu standaryzowanego – wywiad przeprowadzano z przedsiębiorcami.
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Podmioty do badań zostały dobrane według założeń przyjętych w metodyce projektu badawczego, finansowanego ze środków na naukę przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w latach 2009-2011, pt.: „Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju obszarów
wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Z badań własnych wynika, że
wśród wielu instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich główną, świadczącą wielokierunkową pomoc dla mieszkańców wsi są nadal Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które
poprzez swoje oddziały na szczeblu lokalnym znajdują się w bliskim otoczeniu gospodarstw i przedsiębiorstw wiejskich, a dzięki temu znają problemy nurtujące ich właścicieli.
Swoją ofertę instytucje powinny kierować do ludzi młodych, gdyż młodzi, wykształceni
mieszkańcy wsi chcą wprowadzać innowacje, a dzięki temu przyczyniać się do poprawy
warunków i efektów realizowanej działalności gospodarczej oraz jakości życia na obszarach wiejskich. Ważne jest, aby w Polsce nie funkcjonowały tylko instytucje publiczne.

TERESA MIŚ, TOMASZ SURMACZ
PUBLIC ADVISORY SERVICE IN THE OPINIONS OF SELF-EMPLOYED
ENTREPRENEURS IN RURAL AREAS

Key words: public advisory service, information, entrepreneurs, Agriculture Advisory
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SUM M A RY

The main purpose of this research work was a comprehensive assessment of the role
of advisory service entities in creating and supporting of the transformation in rural areas. The most important research method was that of standardized interview – entrepreneurs were interviewed. The research subjects were selected according to assumptions
adopted in the methodology of the research project financed by the Ministry of Science
and Higher Education from funds allocated for science in the period of 2009-2011 and
titled: „Importance of Advisory Institutions in Development of Rural Areas after Poland
Joining the European Union”. Author’s own research shows that, among many institutions
functioning in rural areas, the Agricultural Advisory Centers (ODRs), rendering multidirectional assistance to rural inhabitants are clearly the main one(s). Through their local
departments, they are close to farms and rural businesses and, thanks to that, they know
well the problems encountered by their owners. Those institutions should address their
offer to young people, because young, educated rural inhabitants are willing to introduce
innovations and, thanks to that, to contribute to improving the conditions and results of
the business activity run by them, as well as the quality of life in rural areas. It is important
that public institutions are not the only institutions functioning in Poland.
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1. Wstęp
Niezależnie od specyfiki, zarządzanie produkcją rolną, podobnie jak każdą
inną działalnością, wymaga dobrej znajomości gospodarstwa rolnego, jak również wszechstronnego rozpoznania procesów zachodzących w jego otoczeniu
[Barnard i in. 2012, 4-9]. Utrzymanie lub poprawa pozycji na rynku wiąże się
często z koniecznością wprowadzania zmian w produktach, sposobach wytwarzania i funkcjonowania, czy marketingu. Jednocześnie w osiąganiu celów ekonomicznych niezbędna jest wiedza o charakteryzujących się dużą zmiennością
uwarunkowaniach zewnętrznych. W przypadku gospodarstw rolnych tradycyjną
i rozpowszechnioną formą wielokierunkowego wsparcia procesu podejmowania
decyzji dla osób nimi zarządzających są usługi doradcze, świadczone w ramach
różnorodnych modeli [Ison i Russell 2000, 226; Król 2013, 4-7].
Ostatnie dziesięciolecia to okres głębokich zmian w polskim rolnictwie i jego
najbliższym otoczeniu. Przekształcenia te wyznaczał przede wszystkim mechanizm rynkowy, który sprzyjał procesom koncentracji, intensyfikacji i specjalizacji produkcji rolnej, ale także zwiększeniu zapotrzebowania na specjalistyczną
wiedzę przydatną w umacnianiu pozycji rynkowej [Sikorska 2006b]. Rozwojowi
segmentu towarowych i nowoczesnych gospodarstw towarzyszyła marginalizacja dochodów z działalności rolniczej w przypadku dużej liczby małych jednostek. Proces dywersyfikacji społeczno-ekonomicznych struktur wiejskich znalazł
odzwierciedlenie również w akcentowaniu na różnych forach debaty społecznej
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konieczności różnicowania celów i sposobów funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce. Podkreślano, że obok wszechstronnego wsparcia towarowych
gospodarstw, ma ono służyć także wielofunkcyjnemu rozwojowi obszarów wiejskich [Drygas 2013, 56]. Wspólnym wątkiem toczonych dyskusji było przekonanie o potrzebie reformowania krajowego systemu doradztwa, podyktowanej nową
polityką rolną UE oraz długookresowymi wyzwaniami związanymi z restrukturyzacją polskiego rolnictwa. Na podstawie przeprowadzonych dotąd analiz i badań
formułowano także liczne oceny odnośnie jakości i przydatności funkcjonowania
podmiotów doradczych1. Podnoszono argumenty o niedostatecznym poziomie
finansowania państwowego systemu doradztwa rolniczego (biorąc pod uwagę
jego zadania i skalę potrzeb potencjalnych odbiorców), jak również o niezadowalającym poziomie jego współpracy z sektorem naukowo-badawczym [Kowalska 2012, 96]. Jednocześnie szacunki odnośnie korzystania z publicznych usług
doradczych przez rolników, które stanowiły i mogą stanowić podstawę do oceny
działalności tego systemu, były rozbieżne. Przykładowo, z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu NIK wynikało, że z doradztwa WODR-ów korzystało
37% badanych gospodarstw, co uznano za niski poziom. Wniosek ten wydaje się
co najmniej kontrowersyjny, nie tylko ze względu na interpretację uzyskanych
wyników, ale także metodologię badania, a w szczególności jego zasięg, sposób
doboru respondentów, metodę kontaktowania się z nimi oraz uzyskaną wielkość
wskaźnika odpowiedzi [NIK 2013, 32]. Z kolei M. Drygas ocenia, że ze wsparcia publicznego doradztwa korzystało regularnie około 10% rolników [Ogryczak
2012, 21]. Wynik ten jest zbliżony do rezultatu prezentowanego w niniejszym
opracowaniu.
Celem artykułu było ustalenie częstotliwości korzystania przez rolników
z usług podmiotów doradczych i jej wybranych determinant, jak również ocena
działalności wspomnianych organizacji z punktu widzenia rolników i sołtysów.
Na podstawie zgromadzonych danych starano się także pokazać zmiany w znaczeniu doradztwa rolniczego dla funkcjonowania gospodarstw rolnych w Polsce.

2. Materiał i metody
W celu określenia skali kontaktów rolników z podmiotami doradczymi oraz
oceny ich działalności posłużono się wybranymi wynikami badań ankietowych
1 W opracowaniu za podmioty doradcze uznano zarówno jednostki publiczne, jak i prywat-

ne. Przez publiczne podmioty doradcze rozumie się Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
(WODR) oraz podległe im struktury w terenie. Z kolei podmiotami prywatnymi określa się inne
jednostki świadczące usługi z zakresu doradztwa rolniczego, takie jak: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym również producentów środków
produkcji dla rolnictwa i odbiorców surowców rolnych.
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przeprowadzanych cyklicznie przez Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej
(ZPSiR) IERiGŻ-PIB w 76 wsiach na terenie całego kraju. Dobór miejscowości do
tego badania był celowy i odzwierciedlał historycznie ukształtowane właściwości
rolnictwa i cechy mieszkańców wsi w skali całego kraju, jak i w poszczególnych
makroregionach2. Odnosiło się to zwłaszcza do struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Odpowiednie informacje o działalności podmiotów
doradczych i korzystaniu z ich usług zebrano od wszystkich rodzin użytkujących
gospodarstwa rolne w badanych miejscowościach oraz od sołtysów. W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim dane zebrane w 2011 roku. Próba badawcza
liczyła wtedy 3331 rodzin rolniczych. W rozważaniach wzięto pod uwagę także
wyniki poprzednich edycji badań ZPSiR, które przeprowadzono w latach: 1992,
1996, 2000 i 2005. Wielkości obserwowanego zbioru wynosiły wtedy odpowiednio: 3705, 3927, 4122 i 4225 jednostek obserwacji. Każdorazowo stanowiły one
jedną pięćsetną rzeczywistej liczby indywidualnych gospodarstw rolnych o obszarze większym niż 1 ha UR. W opracowaniu posłużono się metodą opisową oraz
statystyczną analizą zależności między zmiennymi.

3. Zmiany w skali korzystania z usług doradczych przez rolników
Przy analizie częstotliwości współpracy rolników z podmiotami doradczymi
należy zwrócić uwagę na zasadniczą zmianę uwarunkowań prowadzenia działalności rolniczej, jaka dokonała się w Polsce w ciągu dwóch dekad od zmian
ustrojowych. Przeobrażenia zachodzące w sektorze rolnym sprzyjały bowiem
zacieśnieniu się relacji między nim, a otoczeniem instytucjonalnym, w tym
także doradztwem rolniczym. W pierwszej kolejności proces ten był związany
z koniecznością dostosowania się producentów rolnych do rosnących wymagań odbiorców i nasilaniem się konkurencji. Pozycję w strukturach rynkowych
umacniali głównie wytwórcy modernizujący posiadane zaplecze produkcyjne
i intensyfikujący kontakty z pozostałymi ogniwami agrobiznesu. Profesjonalizacja postaw rolników znajdowała wyraz nie tylko w poszukiwaniu atrakcyjnych
kanałów zbytu wytworzonych przez siebie produktów, czy nasileniu działalności
inwestycyjnej, ale także we wprowadzaniu zmian organizacyjnych i produkcyjnych, do przeprowadzenia których niezbędna była odpowiednia wiedza. W wielu
wypadkach odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cenną ekonomicznie informację była oferta doradztwa rolniczego. Naturalną grupę odbiorców dla dzia2 W badaniach ZPSiR wykorzystano podział kraju na pięć makroregionów i składających się na
nie województw: środkowozachodni (I): kujawsko-pomorskie i wielkopolskie; środkowowschodni
(II): mazowieckie, lubelskie, łódzkie i podlaskie; południowo-wschodni (III): małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie; południowo-zachodni (IV): dolnośląskie, lubuskie i opolskie; północny (V): pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie [Sikorska 2006].
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łalności tych instytucji o charakterze edukacyjnym, czy wdrożeniowym stanowił
powoli powiększający się segment gospodarstw rozwojowych, często dysponujący
znacznym potencjałem produkcyjnym, a niekiedy także nabytymi w przeszłości
doświadczeniami w kontaktach z instytucjami wsparcia rolnictwa. W konsekwencji, jak wynika z badań prowadzonych przez IERiGŻ-PIB od lat 90. do początku
kolejnej dekady poziom korzystania z usług doradczych przez rolników w Polsce
systematycznie, choć nieznacznie rósł (rysunek 1) [Kijanowski 2001, 11, Sikorska
2006b, Dudek 2009, 125]3.
Zauważalne zwiększenie skali kontaktów między rolnikami a doradcami nastąpiło w kolejnym dziesięcioleciu. Znacząco poszerzyła się wtedy zbiorowość silnych ekonomicznie i konkurencyjnych gospodarstw rolnych, dla których poszukiwano specjalistycznego poradnictwa ekonomicznego. Obok motywacji związanych z utrzymaniem lub poprawą pozycji rynkowej, ważnym bodźcem skłaniającym do posiłkowania się usługami doradczymi były zasadnicze zmiany w polityce
rolnej. W procesie adaptacji do wymogów WPR oraz wykorzystaniu dostępnych
w jej ramach różnorodnych instrumentów wsparcia konieczna okazała się być
fachowa pomoc o charakterze informacyjnym i technicznym. Sięgali po nią nie
tylko właściciele wielkotowarowych gospodarstw, ale także rolnicy użytkujący gospodarstwa o niewielkim potencjale produkcyjnym.
Rysunek 1
Odsetek rolników korzystających z usług doradczych
w latach 1992-2011

Źródło: Ankieta IERiGŻ-PIB 1992, 1996, 2000, 2005, 2011.
3 Z wieloletnich badań IERiGŻ-PIB wynika, że z usług doradczych korzystali przede wszystkim
rolnicy użytkujący gospodarstwa o znaczącym obszarze gruntów rolnych i zorientowane głównie na
rynek [Kijanowski 2001, 12, Dudek 2009, 125].
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Przystąpienie Polski do UE oznaczało nie tylko nowe warunki dla prowadzenia
działalności rolniczej w kraju, ale także znaczące zwiększenie wsparcia publicznego
dla rolnictwa w wymiarze ilościowym, jak i w odniesieniu do zakresu instrumentów polityki rolnej. Pomoc w korzystaniu z płatności bezpośrednich, jak również
środków przewidzianych w ramach innych programów skierowanych na wieś i do
sektora rolnego oferowało zarówno publiczne jak i prywatne doradztwo. W okresie
poprzedzającym akcesję oraz w kolejnych latach członkostwa działalność obu grup
tych podmiotów była szczególnie ważna i nasilona. Znalazło to odzwierciedlenie
w zgromadzonych przez IERiGŻ-PIB danych ankietowych. Wynika z nich, że skokowe zainteresowanie usługami doradczymi przez badanych łączyło się z akcesją
Polski do UE. W 2005 roku poradami posiłkował się przeszło co czwarty zarządzający gospodarstwem rolnym. Kontakty rolników z doradcami miały przede
wszystkim charakter okresowy i związane były z udzielaniem informacji odnośnie
WPR lub pomocą w wypełnianiu dokumentów wymaganych przy ubieganiu się
wsparcie finansowe. Sześć lat później poziom korzystania z usług doradczych ponownie znacząco wzrósł. Badania IERiGŻ-PIB dokumentują, iż w 2011 roku korzystała z nich ponad jedna trzecia badanych rolników (rysunek 1).
Zebrane informacje świadczą również o tym, że między 2005 a 2011 rokiem
zwiększyła się nie tylko grupa rolników, która okresowo korzystała z doradztwa4,
ale także zbiorowość stale współpracująca z tymi podmiotami. W 2011 roku regularny kontakt cechował co dziesiątą osobę prowadzącą gospodarstwo rolne z badanej próby (rysunek 1). Nasilenie współpracy rolników z doradcami miało związek nie tylko ze zwiększeniem wielkości i zakresu wsparcia polskiego rolnictwa
w kolejnych latach wdrażania WPR, ale także ze zmianami na rynkach oraz przekształceniami strukturalnymi w sektorze rolnym [Sikorska 2013, 8]. Zaznaczył się
również dynamiczny rozwój działalności prywatnych firm doradczych. W 2005
roku wśród wszystkich rolników korzystających z usług doradczych zaledwie 5%
miało kontakt z podmiotami prywatnymi. Sześć lat później udział tej zbiorowości
wzrósł o 19 pp. i wyniósł 24%.

4. Korzystanie z usług doradczych a cechy gospodarstw rolnych
Niezależnie od procesu zaniku niewielkich i niedochodowych gospodarstw
rolnych, w warunkach krajowego rolnictwa, jednostki o takich charakterystykach
tworzyły nadal zdecydowaną większość. Relatywnie mniej było gospodarstw dużych, z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, stanowiących główne źródło
utrzymania dla swoich użytkowników i będących docelową grupą odbiorców
4 Było ono ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie środków publicznych, takich jak

dopłaty bezpośrednie czy instrumenty dostępne w ramach PROW 2007-2013.

Ocena korzystania z usług doradczych przez rolników w latach 1992-2011

37

poradnictwa rolniczego. Z przeprowadzonych badań wynika, że polaryzacja ekonomiczna zbiorowości gospodarstw rolnych znajdowała odzwierciedlenie w odmiennym podejściu rolników do korzystania z usług oferowanych przez podmioty doradcze. Istniała bowiem istotna statystycznie i umiarkowanie silna zależność między
cechami ekonomicznymi badanych gospodarstw a częstotliwością kontaktów z tymi
organizacjami (rysunek 2). Im większy areał gruntów i skala sprzedaży produktów
rolnych w gospodarstwach, tym znaczniejsza była skala korzystania z usług doradczych. W zbiorowości gospodarstw średnich i dużych (od 15 do 30 ha oraz tych powyżej 30 ha UR) odsetek korzystających z doradztwa był względnie najwyższy wynosił odpowiednio 64 i 83% badanych jednostek. Z kolei w grupie małych gospodarstw
(do 5 ha UR), udział ten był zdecydowanie mniejszy i wynosił 19%.
Identyczne prawidłowości w odniesieniu do relacji z podmiotami doradczymi
zaznaczyły się w kategoriach gospodarstw wyróżnionych ze względu na poziom produkcji towarowej (rysunek 2). Czasową lub stałą współpracę odnotowywano względnie częściej w jednostkach ze średnią i dużą skalą sprzedaży produktów rolnych (odpowiednio 47 i 68%). Rolnicy nie wytwarzający produktów rolnych na sprzedaż lub
z niewielkim rozmiarem aktywności rynkowej z reguły nie kontaktowali się z podmiotami doradczymi. Z kolei zarządzający z gospodarstw zasobnych w grunty rolne
i powiązanych z rynkami byli relatywnie bardziej zainteresowani dokonywaniem
usprawnień w prowadzonej działalności, a przez to również fachowym doradztwem.
Rysunek 2
Korzystanie z usług doradczych w grupach gospodarstw wyróżnionych
ze względu na obszar UR oraz skalę produkcji towarowej (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ankiety IERiGŻ-PIB 2011.
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Istotnie powiązana z właściwościami ekonomicznymi posiadanych gospodarstw rolnych skłonność do współpracy rolników z podmiotami doradczymi
miała także wymiar przestrzenny. Na odmienności regionalne w rozpowszechnieniu doradztwa na wsi, oddziaływała przede wszystkim liczba rynkowo zorientowanych gospodarstw, a w dalszej kolejności organizacja i sposób funkcjonowania WODR-ów, czy intensywność działań firm prywatnych. Jak wynika
z badań IERiGŻ-PIB w 2011 roku relatywnie najczęściej z usług doradczych korzystali rolnicy ze środkowozachodniej części Polski. Taka aktywność odnosiła
się do 51% badanych z tego makroregionu (I) (rysunek 3). Tereny województwa
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego cechował tradycyjnie wysoki poziom
kultury rolnej oraz ponadprzeciętna obecność dochodowych i nowoczesnych gospodarstw, które stanowiły główną grupę odbiorców opisywanego typu wsparcia.
Dodać należy, iż zainteresowanie poradnictwem rolnym kształtowało się tam na
znaczącym poziomie już w przeszłości, o czym świadczą wyniki z poprzednich
edycji badań.
Rysunek 3
Przestrzenne zróżnicowanie odsetka rolników korzystających
z usług doradczych w roku 2011 (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań IERiGŻPIB 2011.
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Znacznie rzadziej rolnicy kontaktowali się z doradcami rolnymi na wschodzie
kraju. Podejmowanie aktywności tego typu charakteryzowało około 30% badanych. W przypadku południowo-wschodniej (III), jak i środkowo-wschodniej
(II) części Polski niższy niż w pozostałych regionach odsetek gospodarstw objętych doradztwem łączyć trzeba ze względnie mniejszym zainteresowaniem opisywanymi usługami, co wynikało ze znaczącego rozpowszechnienia gospodarstw
spełniających głównie funkcje socjalne, gdzie działalność rolnicza zorientowana
na rynek nie była prowadzona.

5. Przyczyny nie korzystania rolników z usług doradczych
W warunkach Polski przeważającą grupę gospodarstw tworzą gospodarstwa
nie zorientowane na rynek. Dla ich właścicieli posiadana nieruchomość rolna
stanowi miejsce życia, daje możliwość wytwarzania żywności na własne potrzeby bądź jest zabezpieczeniem na wypadek pogorszenia sytuacji bytowej. Ważne
uzasadnienie niewyzbywania się ziemi rolnej, a tym samym utrzymania gospodarstwa, ma również swoje źródło w możliwości czerpania innych korzyści z tego
tytułu (tanie ubezpieczenie społeczne, niskie opodatkowanie, dodatkowy dochód
z dzierżawy, czy płatności obszarowych). We wszystkich wymienionych wypadkach nie prowadzi się produkcji z przeznaczeniem na sprzedaż bądź działalność
ta ma marginalne znaczenie. Towarzyszy temu często brak zapotrzebowania na
wiedzę użyteczną w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Przeprowadzone badania dokumentują, że wśród respondentów nienawiązujących współpracy z doradcami rolnymi takie motywacje zdecydowanie dominowały i dotyczyły niemal
92% respondentów. Wydaje się, iż w odniesieniu do tych osób oferowane usługi
powinny koncentrować się głównie na kwestiach pozarolniczych bądź okołorolniczych. Zgromadzone informacje przekazane przez sołtysów z miejscowości
objętych badaniami dokumentują rosnący popyt na wiedzę mieszkańców wsi
odnośnie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, agroturystyki, ogólnego
poradnictwa ekonomicznego, w tym zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej [Dudek 2013, 24].
Jak wynika z badań IERiGŻ-PIB inne powody niekorzystania z oferty podmiotów doradczych miały relatywnie mniejsze znaczenie. Brak środków finansowych
oraz ograniczoną dostępność usług doradczych, jako przyczynę niezainteresowania się nimi, wskazywało zaledwie 5% respondentów. Warto podkreślić, że barierą
w nawiązywaniu kontaktów na ogół nie była negatywna opinia o funkcjonowaniu
podmiotów doradczych, a zwłaszcza publicznych ośrodków doradztwa. W 55%
badanych wsi państwowe doradztwo cieszyło się pozytywną oceną. Nie oznacza
to jednak, że w skali całego kraju nie zgłaszano zastrzeżeń do ich funkcjonowania.
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W 2011 roku negatywne opinie w tym zakresie odnotowano w przypadku 26%
badanych wsi [Dudek 2013, 21]. I choć w porównaniu do wyników ankiety z poprzednich lat krytyczne uwagi wyrażano rzadziej, to niezmiennie deklarowano
podobne zastrzeżenia. Odnosiły się one przede wszystkim do zbyt dużej biurokracji oraz braku przydatności uzyskiwanych informacji.

6. Podsumowanie
Wbrew pojawiającym się opiniom znaczenie publicznego i prywatnego doradztwa rolniczego dla funkcjonowania gospodarstw rolnych w Polsce rośnie.
Tendencje tę odzwierciedla zarówno systematyczny wzrost zainteresowania rolników korzystaniem z usług doradczych, udokumentowany m.in. wynikami badań
IERiGŻ-PIB, ale także dużą rolą tych podmiotów w dotychczasowym wdrażaniu
WPR. Ze zgromadzonych danych wynika, że w 2000 roku regularny kontakt z doradcą deklarował niespełna co siedemnasty rolnik, a jedenaście lat później już
przeszło co dziesiąty. Z kolei okresowe posiłkowanie się wsparciem doradczym
w 2011 roku dotyczyło jednej czwartej ogółu badanych. W dużym stopniu nasilenie zapotrzebowania na pomoc tego rodzaju przypisać należy zmianom w polityce rolnej, która z jednej strony nakłada na producentów rolnych liczne wymogi,
a jednocześnie kieruje do sektora rolnego znaczące wsparcie finansowe. W związku z kształtem nowej WPR na lata 2014-2020 należy się spodziewać, że znaczenie
podmiotów doradczych w jej wdrażaniu będzie jeszcze większe niż w przeszłości.
Wynika to z poszerzenia środowiskowych wymogów udzielania płatności bezpośrednich, jak również wzmocnienia miejsca transferu wiedzy i innowacji w procesie rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich. Szczególnie ważne będzie
włączenie w te przedsięwzięcia zbiorowości silnych ekonomicznie i towarowych
gospodarstw tak, aby rozwój tego segmentu mógł być kontynuowany. Ma to bowiem istotne znaczenie dla konkurencyjności krajowego rolnictwa.
W kolejnych latach niemniej ważne będzie stworzenie oferty wsparcia dla rodzin
utrzymujących się z prowadzenia niewielkich i niskodochodowych gospodarstw.
Pomoc informacyjna lub szkoleniowa w przypadku tej zbiorowości może dotyczyć
zarówno działań związanych z produkcją rolną (wytwarzanie produktów wysokojakościowych i ekologicznych, promowanie wspólnych przedsięwzięć czy sprzedaży
bezpośredniej), jak i dywersyfikacją dotychczasowej działalności (agroturystyka,
drobne przetwórstwo, pozarolnicza działalność gospodarcza). Postulat położenia
relatywnie większego nacisku w zakresie świadczonych usług doradczych na wieloaspektowe poradnictwo wiejskie, znajduje nie tylko odzwierciedlenie w zaprezentowanych wynikach badań empirycznych, ale także jest on konsekwencją potrzeby
stymulowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono zmiany w częstotliwości korzystania przez rolników z usług
doradczych w latach 1992-2011. Materiał empiryczny stanowiły dane ankietowe IERiGŻ-PIB zebrane w 76 wsiach na terenie całego kraju. Próba badawcza obejmowała ponad
3300 indywidualnych gospodarstw rolnych o obszarze większym niż 1 ha UR. W opracowaniu posłużono się metodą opisową oraz statystyczną analizą zależności między zmien-
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nymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 1992-2011 nastąpił wzrost odsetka
rolników korzystających z doradztwa (w sposób stały lub okresowy) z 14 do 36%. Udokumentowano istnienie istotnej statystycznie i umiarkowanie silnej zależności między cechami ekonomicznymi badanych gospodarstw a częstotliwością kontaktów z podmiotami
doradczymi.
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SUM M A RY

Paper presents the changes in the use of advisory services by farmers in the years 19922011. Empirical material underpinning this research were IAFE-NRI data gathered in 76
villages across the country. The research sample covered over 3300 private farms with the
area over 1 ha of agricultural land. In the paper a statistical method was used. Conducted
analyzes showed that the share of farm managers using agricultural advice has increased
from 14 to 36%. Selected statistically significant determinants of establishing relationships
between farmers and advisory bodies were also examined.
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1. Wstęp
Jednym z czynników wpływających na istnienie i utrzymanie nierówności regionalnych w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jest zróżnicowanie wydajności w niektórych lub we wszystkich sektorach gospodarczych.
Zmniejszanie tych dysproporcji wymaga identyfikacji determinant wzrostu wydajności w poszczególnych sektorach gospodarki [Polyzos, Arabatzi 2006, 59].
Ogólna definicja produktywności określa ją jako zdolność czynników produkcji do wytwarzania produkcji [Latruffe 2010, 19]. Produktywność jest często
wykorzystywana do oceny konkurencyjności, a Komisja Europejska uważa ją za
najbardziej wiarygodny wskaźnik konkurencyjności w perspektywie długoterminowej [Komisja Europejska 2009, 7].
Złożony charakter oceny produktywności rolnictwa wynika z wielorakiego
wpływu działalności rolniczej na gospodarkę, zasoby środowiska naturalnego
i społeczeństwo, zwłaszcza w ujęciu społeczności lokalnych i regionów. Związane
jest to ze zróżnicowaną rolą rolnictwa w poszczególnych regionach kraju w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego [Floriańczyk i in. 2012,
9]. Trudność ta jest również wypadkową czynników determinujących proces
produkcyjny w rolnictwie, w tym uwarunkowań przyrodniczych, zróżnicowania
potencjału produkcyjnego gospodarstw oraz ich różnorodności pod względem
rodzaju i skali produkcji. W skali regionu czynnikiem determinującym produktywność rolnictwa jest zatem także struktura gospodarstw rolnych.
1 Wkład pracy: Anna Nowak – 50%, Ewa Wójcik – 50%.
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Produktywność w rolnictwie można obliczać jako produktywność częściową
dotyczącą jednego czynnika lub jako produktywność całkowitą (wieloczynnikową). Uważa się, iż produktywność, zwłaszcza dotycząca pracy jest istotnym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej w rolnictwie, decydującym o pozycji
całego sektora rolnego danego kraju w ramach konkurencji regionalnej i globalnej
[Kulawik 2009, 34]. Burja [2012, 217] podkreśla także, że w ramach częściowej
produktywności najważniejszą rolę odgrywa wydajność pracy, ponieważ produkcja, dochody i jakość życia ludności wiejskiej są od niej zależne.
Wskaźniki produktywności umożliwiają ocenę zakresu wykorzystania w gospodarstwach posiadanych zasobów czynników produkcji. Im większy stopień
wykorzystania tych czynników, tym większa efektywność rolnictwa, a to z kolei
przekłada się na wzrost jego konkurencyjności [Buks 2011, 45]. Poprawa efektywności produkcji powinna być rozpatrywana jako kluczowy element trwałego
wzrostu dochodów. Może ona być wynikiem zarówno doskonalenia technik produkcji, jak też wdrażania nowych technologii [Alińska i in. 2008, 21]. Druga z wymienionych determinant stanowi według Mallawaarachchi i in. [2009, 5] główną
siłą napędową wzrostu produktywności.
Celem niniejszego opracowania jest ocena zróżnicowania produktywności
ziemi, pracy i kapitału w 4 regionach rolniczych wyodrębnionych w ramach Polskiego FADN, tj. Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie
oraz Małopolska i Pogórze. Regiony te zostały wydzielone na podstawie parametrów statystycznych opisujących czynniki wpływające na efekty produkcyjne gospodarstw rolnych zlokalizowanych na określonym terenie [Mańko i in. 2011, 5].
Zakłada się więc, że różnice w warunkach przyrodniczych oraz ekonomiczno-organizacyjnych należą do determinant zróżnicowania gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach pod względem posiadanego potencjału produkcyjnego
oraz efektywności ich wykorzystania.

2. Opis próby badawczej i metodyka badań
Badania przeprowadzono na próbie towarowych gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN (Farm Accountancy Data Network) w roku 2010,
2011 oraz 2012. Liczebność gospodarstw przyjętych do analizy w poszczególnych
regionach rolniczych wynosiła w latach 2010, 2011 i 2012 odpowiednio:


Pomorze i Mazury: 1576; 1558; 1550,



Wielkopolska i Śląsk: 3789; 3799; 3794,



Mazowsze i Podlasie: 3650; 3619; 3563,



Małopolska i Pogórze: 1018; 986; 1024.

- Pomorze i Mazury: 1576; 1558; 1550,
- Wielkopolska i Śląsk: 3789; 3799; 3794,
- Mazowsze i Podlasie: 3650; 3619; 3563,
- Małopolska i Pogórze: 1018; 986; 1024.
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przyjętego celu badań wykorzystano metodę funkcji 1983,
produkcji typu CobbBezat, Rembisz 2011, 23]. Do zrealizowania przyjętego celu badań wykorzystano
Douglasa
która stanowi
podstawę
teoretyczną
objaśniania większości
metodę funkcji produkcji
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Cobb-Douglasa
(C-D),
która stanowi
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w ekonomice w
rolnictwa
mice rolnictwa [Bezat,2011,
Rembisz
2011,
22].
Przyjęła
ona
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postać:
22]. Przyjęła ona następującą postać:
𝛽𝛽

𝑌𝑌 = 𝑎𝑎𝑋𝑋1∝ 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3𝛿𝛿 𝑑𝑑, gdzie:

gdzie:
a – stała dany
charakteryzująca
danytechniczno-organizacyjnego,
poziom postępu techniczno-organizacyjnego,
a – stała charakteryzująca
poziom postępu
2, FADN - SE415)2,
- wartość
dodana netto
w zł (zgodnie
Polskim
Y – wartość dodanaYnetto
w zł (zgodnie
z Polskim
FADN - zSE415)
X1– nakłady pracy ogółem w AWU3 (SE010),
X2– powierzchnia użytków rolnych (UR) w ha (SE025),
2
za zaangażowanie czynników wytwórczych do działalności operacyjnej
X3– aktywa trwałe w Opłata
zł (SE441),
gospodarstwa rolnego, bez względu na ich status własnościowy (obce lub własne).
α,β,δ – współczynniki regresji,
d – czynnik losowy.
Obliczenia przeprowadzono przy użyciu oprogramowania GRETL.
Za efekt procesu produkcyjnego przyjęto zatem wartość dodaną netto, która
stanowi jednocześnie o skuteczności gospodarowania z punktu widzenia właściciela gospodarstwa rolnego. Wynika to z faktu, że jest ona miarą dochodu, jaki
uzyskują wszyscy właściciele czynników wytwórczych zaangażowanych w działalności gospodarstwa rolnego [Goraj, Mańko 2009, 76]. Tę kategorię wynikową
wykorzystywali w swoich badaniach min. Niezgoda [2010, 186-196], Polyzos,
i Arabatzis [2006, 58-64]. Czynniki produkcji ujęto z kolei według podejścia zasobowego, które odzwierciedla potencjał gospodarstw. Zasoby ziemi wyrażono
powierzchnią użytków rolnych w ha, natomiast zasoby pracy w postaci liczby
osób pełnozatrudnionych (AWU). Jako kapitał przyjęto kategorię wartości brutto
środków trwałych, ponieważ zaleca się, aby mierniki środków trwałych przedstawiały ich wartość odtworzeniową, tzn. uwzględniały amortyzację. Uznaje się,
że efektywność majątku trwałego maleje w kolejnych okresach użytkowania, ale
nie w stopniu wynikającym z szybkości jego amortyzacji [Czyżewski 2012]. Na
ogół wartość użytkowa majątku trwałego jest większa od wartości netto. Również
Adamczyk [2009] wykorzystuje metodę funkcji produkcji jako narzędzie analizy
2 Opłata za zaangażowanie czynników wytwórczych do działalności operacyjnej gospodarstwa
rolnego, bez względu na ich status własnościowy (obce lub własne).
3 AWU to całkowite nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa
rolnego, 1 AWU to jedna osoba pełnozatrudniona, pracująca 2 120 godz./rok.
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procesu produkcyjnego a za zmienną objaśniającą będącą odzwierciedleniem kapitału przyjmuje kategorię wartości brutto środków trwałych.
Funkcję C-D dla poszczególnych regionów rolniczych oraz badanych lat oszacowano przy pomocy metody najmniejszych kwadratów, zaś istotność współczynników regresji ustalono za pomocą testu t-Studenta na poziomie α=0,01.
Oceny wykorzystania czynnika ziemi, pracy ludzkiej oraz kapitału w badanych
gospodarstwach rolnych poszczególnych regionów FADN dokonano w oparciu
o produktywność całkowitą, przeciętną oraz krańcową. Z uwagi na to, że kategorią wynikową przyjętą w badaniach jest wartość dodana, obliczone wskaźniki
produktywności stanowią mierniki sprawności i skuteczności gospodarowania.

3. Wyniki badań
Równania typu Cobb-Douglasa dla badanych regionów oraz lat przybrały następującą postać:


Pomorze i Mazury
2010: Y= 226,15 X 1

0 , 3578

2011: Y=140,39 X 1

0 , 2877
2
; R = 0,6735
X 20, 6337 X 3

2012: Y=213,03 X 1

0 , 2331
2
; R = 0,7013
X 20, 7545 X 3

0 , 4152

0 , 3040



Wielkopolska i Śląsk
2010: Y=65,38 X 1

0 , 508

0 , 3881
2
; R = 0,6346
X 20,5001 X 3

2011: Y=42,54 X 1

0 , 4268
2
; R = 0,6553
X 20, 4971 X 3

2012: Y=70,94 X 1

0 , 3689
2
; R = 0,6405
X 20,5789 X 3

0 , 4549
0 , 4304



Mazowsze i Podlasie
2010: Y=42,03 X 1

0 , 4144
2
; R = 0,5659
X 20, 4756 X 3

2011: Y=28,95 X 1

0 , 4476
2
; R = 0,6008
X 20,5001 X 3

2012: Y=90,44 X 1

0 , 3273
2
; R = 0,5573
X 20,5978 X 3

0 , 6940
0 , 5872

0 , 6558



0 , 2406
2
; R = 0,7130
X 20, 6776 X 3

Małopolska i Pogórze
2010: Y=49,36 X 1

0 , 4075
2
; R = 0,5290
X 20, 4046 X 3

2011: Y=36,06 X 1

0 , 4272
2
; R = 0,5639
X 20, 4530 X 3

0 , 7789
0 , 7621

2012: Y=116,69 X 1

0 , 7193

0 , 3194
2
; R = 0,5533
X 20,5352 X 3
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Tabela 1
Produktywność całkowita, przeciętna oraz krańcowa ziemi w towarowych
gospodarstwach rolnych w regionach FADN w Polsce
w latach 2010, 2011 oraz 2012
Wyszczególnienie

Pomorze i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Produktywność całkowita ziemi [zł/gospodarstwo]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

326070,91
312069,52
396520,23
121,6

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

3735,92
3629,56
4207,11
112,6

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

1485,19
1501,17
2165,02
145,8

135009,22
146383,31
153512,36
113,7

71589,38
85807,74
82779,65
115,6

69218,23
82270,82
85537,78
123,6

2680,25
3068,95
2891,36
107,9

2273,92
2718,11
2810,05
123,6

1517,90
1785,25
2099,25
138,3

1126,94
1482,97
1891,26
167,8

Produktywność przeciętna ziemi [zł/ha]
2550,71
2782,42
2860,83
112,1

Produktywność krańcowa ziemi [zł]
1441,86
1575,22
1941,80
134,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

We wszystkich badanych regionach obserwuje się także tendencję wzrostową
w przypadku produktywności przeciętnej ziemi. Najwyższy wzrost analizowanego
wskaźnika wystąpił w Małopolsce i Pogórzu, gdzie poziom produktywności był najniższy spośród 4 regionów. Najwyższą wartość dodaną netto z 1 ha użytków rolnych
osiągali producenci Pomorza i Mazur, w 2012 roku wyniosła ona 4207,11 zł/ha i była
1,5-razy wyższa niż w pozostałych regionach. Należy wiązać to z koncentracją ziemi
rolniczej, przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego w regionie Pomorze i Mazury wynosiła w 2012 roku 94,2 ha, wobec 53,7 ha w Wielkopolsce i Śląsku, 28,6 ha
na Mazowszu i Podlasiu oraz 30,4 ha w Małopolsce i Pogórzu. Nie zaobserwowano natomiast wyraźnej zależności pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi do
produkcji rolniczej a poziomem produktywności przeciętnej ziemi. Średni poziom
wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej uśrednionego na podstawie wskaźników z poszczególnych województw wynosił odpowiednio 65,5; 73,0; 62,7
oraz 68,3 punktów w regionach Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze
i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. Potwierdzają to badania Krasowicza i Filipiaka
[1999, 153-158], z których wynika, że łączny wpływ czynników organizacyjno-ekonomicznych na wykorzystanie posiadanego potencjału produkcyjnego w regionach
jest ponad dwukrotnie większy niż uwarunkowań przyrodniczo-agrotechnicznych.
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Krańcowa produktywność ziemi we wszystkich regionach rolniczych w roku
2012 wzrosła w stosunku do roku 2010. Największa dynamika wzrostu miała
miejsce podobnie jak w przypadku produktywności całkowitej i przeciętnej w regionie Małopolska i Pogórze (167,8%). Przyrost wartości dodanej netto na skutek
wzrostu czynnika ziemi o 1 ha był zróżnicowany regionalnie. W latach 2010-2011
najwyższa produktywność krańcowa ziemi występowała na Mazowszu i Podlasiu,
w roku 2012 na Pomorzu i Mazurach, różnica pomiędzy najniższą i najwyższą
produktywnością krańcową w 2012 roku wynosiła 5472,35 zł.
Jak już wspomniano, istnieje ścisła zależność pomiędzy produktywnością
ziemi i pracy. Produktywność pracy jest na ogół najważniejszym miernikiem
produktywności [Poczta 2003, 51-64]. Jej znaczenie wynika z faktu, iż miara ta
określa sytuację dochodową, a także możliwości akumulacji wewnętrznej [Poczta,
Kołodziejczak 2008, 8]. Jest ona wyznacznikiem zarówno siły ekonomicznej, jak
i perspektyw rozwojowych [Kowalski 1998, 108-114].
Tabela 2
Produktywność całkowita, przeciętna oraz krańcowa pracy w towarowych
gospodarstwach rolnych w regionach FADN w Polsce
w latach 2010, 2011 oraz 2012
Wyszczególnienie

Pomorze i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Produktywność całkowita pracy [zł/gospodarstwo]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

97606,3
101148,3
92911,3
95,2

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

39042,5
42145,1
37164,5
95,1

2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

30557,72
38095,54
36868,93
120,6

135012,4
145269,2
153254,1
113,5

72082,5
84601,5
83818,4
116,3

69555,7
82868,5
84953,5
122,4

36041,3
42300,7
39913,5
110,7

33121,7
39461,2
40454,0
122,1

29580,50
29304,63
31396,58
106,1

31449,05
35960,05
36843,23
117,1

Produktywność przeciętna pracy [zł/AWU]
56255,2
63160,5
66632,2
118,4

Produktywność krańcowa pracy [zł]
32301,39
32972,73
33681,79
104,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Całkowitą, przeciętną oraz krańcową produktywność czynnika pracy w badanych towarowych gospodarstwach rolnych dla lat 2010-2012 zestawiono w tabeli 2. Produktywność całkowita pracy w badanych gospodarstwach rolnych podobnie jak produktywność ziemi wykazywała zróżnicowanie zarówno w latach, jak
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i w regionach. Jedynym regionem, gdzie w 2012 roku w stosunku do 2010 roku
produktywność zmalała było Pomorze i Mazury. W pozostałych regionach wzrost
produktywności całkowitej badanego czynnika produkcji wahał się od 13,5%
w Wielkopolsce i Śląsku do 22,4% w Małopolsce i Pogórzu. Najwyższy poziom
analizowanego wskaźnika obserwuje się w regionie Wielkopolska i Śląsk, w 2012
roku wynosiła ona 153254,1 zł/gospodarstwo) i była blisko 2-krotnie wyższa niż
na Mazowszu i Podlasiu, gdzie osiągała poziom najniższy (83818,4 zł/gospodarstwo).
Zróżnicowanie regionalne przeciętnej produktywności pracy miało podobny
rozkład jak produktywności całkowitej. W regionie Wielkopolska i Śląsk 1 osoba pełnozatrudniona w gospodarstwie rolnym generowała wartość dodaną netto
wynoszącą od 56 255,2 zł w 2010 roku do 66 632,2 zł w 2012 roku. W pozostałych
regionach produktywność przeciętna nie przekraczała wartości 42 300,7 zł/AWU.
Zróżnicowań tych należy upatrywać m.in. w różnym poziomie nakładów czynnika pracy. Wprawdzie w przeliczeniu na gospodarstwo rolne nie wykazywały one
silnych dysproporcji wahając się w 2012 roku średnio od 2,06 AWU na Mazowszu i Podlasiu do 2,55 na Pomorzu i Mazurach, jednak w przeliczeniu na 100 ha
użytków rolnych największe były one na Mazowszu i Podlasiu oraz w Małopolsce
i Pogórzu.
Dynamika krańcowej produktywności pracy wskazuje na wzrost przyrostu
wartości dodanej netto wynikającego z nakładów pracy wyrażonych przez 1 AWU
w okresie 2010-2012. W każdym regionie badany wskaźnik przekraczał 30 000 zł
a różnica pomiędzy jego poziomem na Pomorzu i Mazurach oraz w Małopolsce
i Pogórzu, gdzie osiągał najwyższy poziom, a Mazowszem i Podlasiem z najniższym wskaźnikiem wynosiła niecałe 5,5 tys. zł.
Kapitał jest jednym z trzech podstawowych czynników produkcji w rolnictwie
obok ziemi i pracy. Zasoby kapitału w rolnictwie można oceniać poprzez wartość
aktywów trwałych zaangażowanych w gospodarstwie rolnym. Oceny efektywności wykorzystania zasobów kapitałowych dokonano przy pomocy całkowitej,
przeciętnej i krańcowej produktywności aktywów trwałych (tabela 3).
Produktywność całkowita kapitału wykazywała silne zróżnicowanie w obrębie badanych regionów i odznaczała się w latach 2010-2012 dodatnią dynamiką,
wahającą się od 113,7% w Wielkopolsce i Śląsku do 131,7% na Pomorzu i Mazurach. Region o najwyższej wartości tego wskaźnika (Pomorze i Mazury) osiągnął
w 2012 roku 2,6-krotną przewagę w stosunku do regionu o najniższym jego poziomie (Mazowsze i Podlasie).
Produktywność przeciętna wskazuje, że z 1 złotówki zaangażowanych w gospodarstwie aktywów trwałych generowano od 0,14 zł do 0,23 zł wartości dodanej
netto. Ponadto warto zauważyć, że w 3 spośród 4 badanych regionów w roku 2012
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w stosunku do 2010 miał miejsce spadek produktywności przeciętnej kapitału,
w jednym regionie pozostała ona na tym samym poziomie (Małopolska i Pogórze). Przewagę w zakresie przeciętnej produktywności kapitału osiągają regiony
Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk, gdzie przeciętne gospodarstwo rolne dysponowało większym potencjałem produkcyjnym wyrażonym powierzchnią użytków rolnych oraz wartością aktywów trwałych.
Tabela 3
Produktywność całkowita, przeciętna oraz krańcowa kapitału w towarowych
gospodarstwach rolnych w regionach FADN w Polsce
w latach 2010, 2011 oraz 2012
Wyszczególnienie

Pomorze i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Produktywność całkowita kapitału [zł/gospodarstwo]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

165649,15
174114,63
218157,79
131,7

135009,76
146385,83
153516,81
113,7

71574,45
85847,38
82764,29
115,6

68523,08
82270,90
85537,81
124,8

0,16
0,16
0,14
87,5

0,15
0,16
0,15
100,0

0,08
0,08
0,06
75,0

0,08
0,08
0,06
75,0

Produktywność przeciętna kapitału [zł/zł]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

0,23
0,20
0,22
95,6

0,20
0,19
0,19
95,0

Produktywność krańcowa kapitału [zł/zł]
2010
2011
2012
Dynamika 2010-2012 (%)

0,06
0,07
0,06
100,0

0,19
0,19
0,19
100,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Produktywność krańcowa w 2012 roku w regionie Pomorze i Mazury oraz
Wielkopolska i Śląsk pozostawała na tym samym poziomie co w roku 2010.
W dwóch pozostałych regionach uległa niewielkiemu zmniejszeniu i osiągnęła
poziom 0,06 zł (podobnie jak w przypadku Pomorza i Mazur). W regionie Wielkopolska i Śląsk produktywność krańcowa była znacznie wyższa niż w pozostałych regionach, w 2012 roku różnica ta była 3-krotna. Ponadto względnie stabilna
produktywność krańcowa aktywów trwałych we wszystkich regionach FADN,
przy wyższym poziomie ich wartości dowodzi o celowości ich wzrostu [Zwolak
2006, 32]. W latach 2010-2012 przeciętna wartość kapitału aktywów trwałych
wzrosła odpowiednio o 37,9% na Pomorzu i Mazurach, o 20,2% w Wielkopolsce
i Śląsku, o 24,6% na Mazowszu i Podlasiu oraz o 25,9% w Małopolsce i Pogórzu.
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4. Wnioski
1. Gospodarstwa rolne w badanych regionach charakteryzowały się nie tylko
zróżnicowaniem potencjału produkcyjnego, ale także efektywnością jego
wykorzystania. Zmienność uwarunkowań ekonomiczno-przyrodniczych
wpływała na wahania produktywności czynników produkcji w regionach
i w latach. Zmiany w poziomie produktywności świadczą o zdolności do
wykorzystania zasobów oraz stanowią wyznacznik kierunku ich rozwoju.
Jak wynika z badań, w większości regionów w 2012 roku w stosunku do
2010 nastąpił wzrost całkowitej produktywności ziemi, pracy i aktywów
trwałych, jedynie na Pomorzu i Mazurach produktywność pracy zmniejszyła się o prawie 5%.
2. Miarą sprawności gospodarowania poszczególnymi zasobami czynników
produkcji w gospodarstwie rolnym są wskaźniki produktywności przeciętnej. Największą efektywnością wykorzystania czynnika ziemi mierzoną
produktywnością przeciętną wyróżniał się region o największej koncentracji ziemi, tj. Pomorze i Mazury. Z kolei największa dynamika wzrostu przeciętnej produktywności ziemi w latach 2010-2012 miała miejsce w regionie
Małopolska i Pogórze, gdzie w największym stopniu wzrosła także przeciętna produktywność pracy. Wielkopolska i Śląsk odznaczały się najwyższą
przeciętną ekonomiczną wydajnością pracy, w 2012 roku 1 osoba pełnozatrudniona w gospodarstwie wytwarzała tam przeciętnie 66 632,2 zł wartość
dodanej. Produktywność przeciętna kapitału w badanych latach i regionach
wahała się od 0,23 zł/1 zł w 2010 roku na Pomorzu i Mazurach do 0,14
zł/1 zł w 2011 roku na Mazowszu i Podlasiu.
3. Produktywność krańcowa ziemi w latach 2010-2012 wykazywała tendencję
wzrostową w każdym regionie FADN, co świadczy o celowości koncentracji
ziemi w rolnictwie. Wzrost nakładów pracy o jednostkę (AWU) przyczyniał
się w 2012 roku do przyrostu wartości dodanej netto od 31 tys. zł na Mazowszu i Podlasiu do 36 tys. zł na Pomorzu i Mazurach oraz w Małopolsce
i Pogórzu. Produktywność krańcowa aktywów trwałych w dwóch regionach pozostawała na względnie stałym poziomie (Pomorze i Mazury oraz
Wielkopolska i Śląsk), natomiast w dwóch pozostałych uległa zmniejszeniu
(Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze). Wysoki poziom krańcowej produktywności kapitału w Wielkopolsce i Śląsku (3-krotnie wyższy niż
w pozostałych regionach), równy produktywności przeciętnej tego czynnika wskazuje na zasadność zwiększania zasobów aktywów trwałych zwłaszcza w tym regionie.
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REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE PRODUKTYWNOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI
W TOWAROWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: regiony FADN, gospodarstwo rolne, czynniki produkcji,
produktywność
STRESZCZENIE

W opracowaniu poddano ocenie produktywność ziemi, pracy i kapitału w czterech
regionach rolniczych wyodrębnionych w ramach Polskiego FADN, tj. Pomorze i Mazury,
Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. W pracy posłużono się trzyczynnikową funkcją produkcji typu Cobb-Douglasa, w oparciu o którą ustalono produktywność całkowitą, przeciętną oraz krańcową badanych czynników produkcji.
Z badań wynika, że we wszystkich regionach w roku 2012 nastąpił wzrost produktywności
całkowitej ziemi i kapitału oraz w trzech spośród czterech badanych regionów miał miejsce wzrost produktywności pracy (poza regionem Pomorze i Mazury). Najwyższą produktywnością przeciętną ziemi oraz kapitału wyróżniał się region o największej koncentracji
ziemi (Pomorze i Mazury), najwyższą efektywność pracy odnotowano natomiast w Wielkopolsce i Śląsku. W latach 2010-2012 wykorzystanie czynnika ziemi i pracy charakteryzowało się rosnącą produktywnością krańcową we wszystkich regionach. W odniesieniu
do aktywów trwałych wskaźnik ten malał lub pozostawał na tym samym poziomie.
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SUM M A RY

This paper identifies and examines the productivity of land, labor and capital in four
rural regions separated within Polish FADN: Pomorze and Mazury, Wielkopolska i Śląsk,
Mazowsze i Podlasie oraz Malopolska i Pogórze. Survey was done using three-factors
Cobb-Douglas’s production function which helped to determine both total, average and
marginal productivity of surveyed production factors. Survey shows land and capital total
productivity increase as well as labor productivity increase in three from the four surveyed
regions (excluding Pomorze and Mazury). The highest land average productivity was noticed in region with the greatest land concentration (Pomorze and Mazury) but the greatest labor effectiveness was noticed in Wielkopolska and Śląsk. In 2010-2012 the land and
labor factor use was characterized by growing marginal productivity in all regions. But
regarding fixed assets, the above mentioned ratio had the decreasing tendency or stayed
at the same level.
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1. Wstęp
Uprawa roślin oraz chów zwierząt to dwie bardzo ważne gałęzie rolnictwa,
które są ze sobą wzajemnie powiązane i od siebie zależne. Rośliny i ich produkty
oprócz cennego surowca dla przemysłu oraz konsumpcji dla ludzi stanowią także
niezbędne źródło paszy dla zwierząt. Na przestrzeni lat obserwuje się znaczące
zróżnicowanie zarówno pod względem powierzchni jak i struktury zasiewów, tj.
udziału poszczególnych gatunków roślin uprawnych w całkowitej powierzchni
zasiewów. Zmianom ulega również pogłowie zwierząt gospodarskich wyrażone
w sztukach fizycznych ogółem lub w sztukach przypadających na 100 ha użytków rolnych czy w sztukach przeliczeniowych [Użytkowanie gruntów ….. 2011,
Rocznik Stat. Rol. 2011, Kulikowski 2013, 63]. Na ogół obserwuje się tendencję
do ograniczania powierzchni użytków rolnych, w tym powierzchni zasiewów oraz
spadku pogłowia zwierząt [Józwiak i in. 2011, 12, 17, Użytkowanie gruntów …
2011]. Zmniejszenie powierzchni zasiewów wynika z częściowego ich odłogowania jak też spowodowane jest przede wszystkim przeznaczaniem użytków rolnych
na cele nierolnicze, głównie pod zabudowę (budynki mieszkalne, rozwój sieci
przemysłowej, autostrady) lub zalesianie [Wasilewska 2008, 123].
Struktura zasiewów roślin uprawnych z rolniczego punktu widzenia odgrywa
bardzo ważną rolę w możliwości planowania i układania prawidłowego płodozmianu w gospodarstwie rolnym. Płodozmian jest podstawą jego skutecznego
funkcjonowania. Powinien przede wszystkim zapewniać w nim podnoszenie lub
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utrzymanie żyzności gleby na odpowiednim poziomie. Warunek ten możliwy jest
wówczas, gdy w zasiewach nie pomija się roślin o dodatnim wpływie na saldo
bilansu glebowej materii organicznej. Za takie rośliny uważa się między innymi
rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, przyoraną słomę czy poplony.
Cennym źródłem tego komponentu gleby jest także obornik, który najczęściej
stosuje się pod rośliny okopowe, w tym głównie ziemniaki [Kuś, Kopiński 2012,
8, 9, 10].
Celem pracy było wskazanie kierunku oraz dynamiki zmian w użytkowaniu
gruntów, tj. powierzchni oraz strukturze zasiewów roślin uprawnych, a także
pogłowiu głównych grup zwierząt gospodarskich w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu dwudziestego pierwszego wieku (w latach 2000-2010). Ponadto zaprezentowano oraz dokonano analizy zmian w spożyciu głównych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które są podstawowym kierunkiem
wykorzystania uprawianych roślin czy utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt.

2. Materiał i metodyka
W pracy wykorzystano dane zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane w Roczniku Statystycznym Rolnictwa z 2011 roku oraz
w Powszechnym Spisie Rolnym z 2010 roku. Analizą objęto dane z lat 2000-2010.
Ze względu na ograniczoną objętość artykułu w opisie porównywano dane z 2000
roku z danymi z 2010 roku, za 100% przyjmując dane z 2000 roku. Porównując dane
z lat 2001-2010 z rokiem 2000 ukazano kierunek i dynamikę zmian zachodzących
w strukturze zasiewów, pogłowiu zwierząt oraz spożyciu artykułów żywnościowych.

3. Wyniki badań
W 2010 roku powierzchnia uprawy roślin wynosiła 10,4 mln ha (tabela 1).
Powierzchnia ta zmniejszyła się o 1 980 tys. ha (o 16%) w porównaniu z rokiem
2000. W 2010 roku w strukturze zasiewów czołowe miejsce zajmowały zboża
73,3%. Najmniejszy udział stanowiły rośliny strączkowe jadalne (fasola, soja,
groch, bobik itp.), zaledwie 0,4%. Wzrost udziału zbóż odbywał się głównie kosztem spadku powierzchni i udziału ziemniaków, które w 2010 roku stanowiły jedynie 3,7% powierzchni w strukturze zasiewów, podczas gdy w 2000 roku zajmowały 10,1% powierzchni obsianej. Spadek udziału odnotowuje także uprawa
buraka cukrowego. Natomiast wzrostową tendencję wykazywała uprawa rzepaku,
którego powierzchnia zasiewu zwiększyła się ponad dwukrotnie, z 437 w 2000 do
946 tys. ha w 2010 roku. Udział tego gatunku w strukturze zasiewów zwiększył się
odpowiednio z 3,5 do 9,1%.
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Jedną z przyczyn zmian w strukturze zasiewów, tj. wzrostu udziału zbóż i rzepaku oraz spadku udziału ziemniaków czy buraków cukrowych mogą stanowić
nakłady pracy poniesione na ich uprawę. Wniosek ten można wyciągnąć na podstawie danych przedstawionych przez Józwiaka i in. [2011, 27], w których autorzy
pokazali bezpośrednie nakłady pracy poniesione na uprawę poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Nakłady te (w godz.*ha-1) można uszeregować następująco: strączkowe na nasiona (12-15), kukurydza na ziarno (13-18), zboża jare (2031), zboża ozime (26-36), buraki cukrowe (85-238), ziemniaki (125-242), warzywa
(690-977). W przypadku buraków cukrowych ograniczanie uprawy spowodowane jest dodatkowo reformą rynku cukru wprowadzoną przez Komisję Europejską
dnia 1 lipca 2006 roku [Artyszak 2013, 7]. Mechanizmem wspomagającym ograniczenie produkcji cukru, tym samym uprawy buraków cukrowych było uruchomienie rekompensaty dla producentów rezygnujących z ich uprawy na rok 2008/2009
w kwocie 237,5 euro za 1 tonę cukru [Rozporządzenie Rady … 2007].
Należy zatem zaznaczyć, że producenci rolni ograniczają uprawę roślin pracochłonnych (warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych) na rzecz upraw, które nie
wymagają znacznych nakładów pracy (zboża, kukurydza, rzepak i rzepik), czyli
roślin o prostej technologii zbioru z uwagi na mechanizację rolnictwa (zbiór kombajnowy) i nie wymagających dodatkowej obróbki przygotowującej produkt do
sprzedaży (czyszczenie, sortowanie, pakowanie itp.).
Pomimo sytuacji opisanej powyżej wzrasta powierzchnia zasiewów w % powierzchni gruntów ornych, a więc zmniejsza się udział gruntów ugorowanych
(tabela 4). Jest to efektem możliwości pozyskania dopłat do powierzchni użytków
rolnych, które uruchomiono od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
(2004 rok). Od tego bowiem momentu zaznacza się systematyczny wzrost udziału
gruntów obsianych w stosunku do powierzchni możliwej do zagospodarowania
obsiewem [Kulikowski 2013, 19, Zegar 2013, 59].
Sytuacja dochodowa gospodarstw w Polsce coraz silniej uzależniona jest od
dopłat, a nie od sytuacji panującej na rynku [Figura 2012, 144]. Z danych zamieszczonych przez autora wynika, że w 2010 roku udział dopłat w dochodzie
średnio w gospodarstwie wynosił 62%.
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Tabela 1
Powierzchnia zasiewów roślin uprawna w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia (tys. ha)
Powierzchnia zasiewów

12408 12386 10764 10889 11285 11193 11465 11456 11631 11615 10427

Zboża ogółem

8814

8820

8294

8166

8381

8329

8388

8348

8604

8583

7646

Pszenica

2635

2627

2414

2308

2311

2218

2176

2112

2278

2346

2142

Żyto

2130

2002

1560

1479

1550

1415

1318

1316

1397

1396

1063

Kukurydza na ziarno

152

224

319

359

415

339

309

257

323

274

343

Strączkowe jadalne

49

46

45

34

36

33

38

35

27

28

44

Ziemniaki

1251

1194

803

766

713

588

597

549

530

489

388

Buraki cukrowe

333

318

303

286

292

286

262

247

214

200

206

Przemysłowe ogółem

788

779

758

727

847

857

908

1067

1007

1031

1172

Rzepak i rzepik*

437

443

439

426

538

550

624

797

771

810

946

Pastewne ogółem

1054

1045

562

789

901

968

1116

1027

1054

1069

864

Kukurydza na zielonkę

163

180

196

237

286

326

349

372

410

420

387

Pozostałe

453

502

302

407

408

418

418

430

409

416

313

Warzywa

248

240

171

198

208

166

198

185

169

179

140

* z uwagi na nieznaczną powierzchnię rzepiku, podczas omawiania wyników pominięto go, odnosząc się
tylko do rzepaku

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011.

Struktura zasiewów w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

Tabela 2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Udział (%)
Powierzchnia zasiewów

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Zboża ogółem

71,0

71,2

77,1

75,0

74,3

74,4

73,2

72,9

74,0

73,9

73,3

Pszenica

21,2

21,2

22,4

21,2

20,5

19,8

19,0

18,4

26,5

27,3

20,5

Żyto

17,2

16,2

14,5

13,6

13,7

12,6

11,5

11,5

16,2

16,3

10,2

Kukurydza na ziarno

1,2

1,8

3,0

3,3

3,7

3,0

2,7

2,2

3,8

3,2

3,3

Strączkowe jadalne

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

Ziemniaki

10,1

9,6

7,5

7,0

6,3

5,3

5,2

4,8

4,6

4,2

3,7

Buraki cukrowe

2,7

2,6

2,8

2,6

2,6

2,6

2,3

2,2

1,8

1,7

2,0

Przemysłowe ogółem

6,4

6,3

7,0

6,7

7,5

7,7

7,9

9,3

8,7

8,9

11,2

Rzepak i rzepik

3,5

3,6

4,1

3,9

4,8

4,9

5,4

7,0

6,6

7,0

9,1

Pastewne ogółem

8,5

8,5

5,2

7,2

8,0

8,7

9,7

9,0

9,1

9,2

8,3

Kukurydza na zielonkę

1,3

1,4

1,8

2,2

2,5

2,9

3,0

3,2

3,5

3,6

3,7

Pozostałe

3,6

4,0

2,8

3,7

3,6

3,7

3,6

3,8

3,5

3,6

3,0

Warzywa

2,0

1,9

1,6

1,8

1,8

1,5

1,7

1,6

1,5

1,5

1,3

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011.

Michał Figura

60

Tabela 3
Dynamika zmian powierzchni zasiewów w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia zasiewów

100,0

99,8

92,4

92,3

93,7

93,6

84,0

Zboża ogółem

100,0

100,1

94,1

92,6

95,1

94,5

95,2

94,7

97,6

97,4

86,7

Pszenica

100,0

99,7

91,6

87,6

87,7

84,2

82,6

80,2

86,5

89,0

81,3

Dynamika zmian (2000 = 100%)
86,8

87,8

90,9

90,2

Żyto

100,0

94,0

73,2

69,4

72,8

66,4

61,9

61,8

65,6

65,5

49,9

Kukurydza na ziarno

100,0

147,4

209,9

236,2

273,0

223,0

203,3

169,1

212,5

180,3

225,7

Strączkowe jadalne

100,0

93,9

91,8

69,4

73,5

67,3

77,6

71,4

55,1

57,1

87,8

Ziemniaki

100,0

95,4

64,2

61,2

57,0

47,0

47,7

43,9

42,4

39,1

31,0

Buraki cukrowe

100,0

95,5

91,0

85,9

87,7

85,9

78,7

74,2

64,3

60,1

61,9

Przemysłowe ogółem

100,0

98,9

96,2

92,3

107,5

108,8

115,2

135,4

127,8

130,8

148,7

Rzepak i rzepik

100,0

101,8

100,5

97,5

123,1

125,9

142,8

182,4

176,4

185,4

216,5

Pastewne ogółem

100,0

99,1

53,3

74,3

85,5

91,8

105,9

57,4

100,0

101,4

82,0

Kukurydza na zielonkę

100,0

110,4

120,2

145,4

175,5

200,0

214,1

228,2

251,5

257,7

238,7

Pozostałe

100,0

110,8

66,7

89,8

90,1

92,3

92,3

94,9

90,3

91,8

69,1

Warzywa

100,0

96,8

69,0

79,8

83,3

66,9

79,8

74,6

68,1

72,2

56,5

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. Obliczenia i opracowanie własne.

W przypadku produkcji zwierzęcej (tabela 5) na uwagę zasługuje fakt, że pogłowie bydła i trzody chlewnej przeżywało dwa okresy. Począwszy od 2000 do
2005 roku (lub 2006) następował wzrost pogłowia trzody chlewnej, spadało zaś
pogłowie bydła. W przypadku drobiu pogłowie systematycznie rosło z ok. 48 mln
sztuk w 2000 roku do 131 mln sztuk w ostatnim roku objętym analizą. Należy tu
mocno zaznaczyć, że w pierwszych trzech latach (2000-2002) pogłowie tej grupy
zwierząt było niższe ze względu na to, że od 2003 roku w skład pogłowia wliczano już drób w wieku powyżej 2 tygodni, którego nie ujmowano w początkowym
okresie. Podobnie jak w przypadku produkcji roślinnej, tak i tu obserwuje się spadek pogłowia zwierząt, które wymagają znacznych nakładów pracy. Jak podaje
Józwiak i in. [2011, 28] przedstawiają się one następująco (w godz.*szt.-1): krowy
(152-181), pozostałe bydło (21-36), trzoda chlewna (9-26), owce (12-106), drób
(0,1-0,3), konie (69-114). W przypadku przeżuwaczy i koni nakłady pracy liczono
łącznie z nakładami pracy na produkcję pasz objętościowych.
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Tabela 4
Udział powierzchni zasiewów ogółem w powierzchni gruntów ornych
w Polsce w latach 2000-2010 (w %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12090

12112

10942

96,2

95,9

95,3

Powierzchnia gruntów ornych (w tys. ha)
13680

13671

13079

12647

12680

12219

12447

11872

Powierzchnia zasiewów ogółem w % pow. gruntów ornych
90,7

90,6

82,3

86,1

89,0

91,6

92,1

96,5

Źródło: Powszechny Spis Rolny – Zrównoważenie polskiego rolnictwa (2013),
obliczenia i opracowanie własne.

Tabela 5
Pogłowie zwierząt gospodarskich i dynamika jego zmian w Polsce
w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pogłowie zwierząt gospodarskich (w tys. sztuk)
Bydło

6082,6 5734,3 5532,7 5488,9 5353,4 5483,3 5606,4 5696,2 5756,7 5700,0 5760,6

Trzoda chlewna

17122,0 17105,6 18707,4 18605,3 16987,9 18112,4 18880,5 18128,5 15425,3 14278,6 15278,1

Owce

361,6

343,4

345,3

337,8

317,6

316,0

300,8

331,9

323,6

286,4

267,7

Konie

579,7

545,7

329,6

331,3

321,0

312,1

307,0

329,2

325,3

287,9

264,2

Drób (w mln szt.)

48,3

50,7

48,4

133,4

119,8

113,5

111,7

123,7

114,3

114,5

131,0

Pogłowie zwierząt gospodarskich (w szt./100 ha UR)
Bydło

34

32

33

34

33

35

35

35

36

35

37

Trzoda chlewna

96

96

110

115

104

114

118

112

96

89

99

Owce

2,0

1,9

2,0

2,1

1,9

2,0

1,9

2,1

2,0

1,8

1,7

Konie

3,1

3,1

1,9

2,1

2,0

2,0

1,9

2,0

2,0

1,8

1,7

Drób (w mln szt.)

262

276

286

825

734

713

700

765

707

711

845

94,6

93,7

94,7

Dynamika zmian (2000 rok = 100%)
Bydło

100,0

94,3

91,0

90,2

88,0

90,1

92,2

93,6

Trzoda chlewna

100,0

99,9

109,3

108,7

99,2

105,8

110,3

105,9

90,1

83,4

89,2

Owce

100,0

95,0

95,5

93,4

87,8

87,4

83,2

91,8

89,5

79,2

74,0

Konie

100,0

94,1

56,9

57,2

55,4

53,8

53,0

56,8

56,1

49,7

45,8

Drób (w mln szt.)

100,0

105,0

100,2

276,2

248,0

235,0

231,3

256,1

236,6

237,1

271,2

Źródło: Powszechny Spis Rolny – Zrównoważenie polskiego rolnictwa (2013),
opracowanie i obliczenia własne.
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Nieco inaczej kształtowało się pogłowie zwierząt w sztukach fizycznych przypadających na 100 ha użytków rolnych. Obserwowano bowiem systematyczny
wzrost pogłowia bydła. Tendencję wzrostową wykazywało również pogłowie
trzody chlewnej. Najsilniej zaznaczyło się ono w 2006 roku, po którym zaczęło stopniowo spadać. Pomimo spadku w 2010 roku było ono wyższe niż w 2000
roku o 3 sztuki. Zjawisko wzrostu pogłowia przypadającego na 100 ha jest jednak
wynikiem malejącej powierzchni użytków rolnych, w tym szczególnie pastwisk.
Rozpatrując spożycie artykułów żywnościowych w latach 2000-2010 (tabela 6)
zaznacza się ciekawa tendencja. Zauważa się między innymi znaczny spadek spożycia artykułów pochodzenia roślinnego takich jak: ziarno zbóż w przeliczeniu
na przetwory, ziemniaków, warzyw czy owoców. Najsilniejszy spadek dotyczył
ziemniaków, których w 2010 roku spożywało się aż o 16,4%, tj. 22 kg na mieszkańca mniej w porównaniu do roku wyjściowego. Należy wyjaśnić, że spożycie
tego komponentu żywnościowego spadało jednak nie z powodu malejącej powierzchni ich uprawy, ile pod wpływem poprawiającej się sytuacji finansowej niektórych gospodarstw domowych, pozwalającej urozmaicać dietę o inne produkty.
Ponadto zmieniły się nawyki żywieniowe i ziemniaki, które jeszcze do niedawna
uważane były za część główną dania stają się coraz częściej do niego dodatkiem,
często w postaci przetworzonej. Spadkowi spożycia artykułów roślinnych towarzyszy wzrost spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. mięsa (głównie
drobiowego) i jaj. Spożycie mleka w analizowanym okresie czasu (lata skrajne)
utrzymywało się na stałym poziomie (ok. 192 l), chociaż do 2009 roku wykazywało tendencję spadkową w porównaniu z 2000 rokiem. Powyższa sytuacja pozwala
na sformułowanie tezy świadczącej, że Polacy na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia zmienili swoje nawyki żywieniowe. Zaczynając od 2000 roku coraz chętniej sięgają po mięso. W strukturze spożywanego mięsa nadal dominuje mięso
wieprzowe. Należy jednak zauważyć, że mięso drobiowe, które jest najtańsze, charakteryzuje się najsilniejszą dynamiką wzrostu pod względem spożycia. Stosunkowo rzadko konsumuje się mięso wołowe. Spadek spożycia mięsa pochodzenia
bydlęcego wynosi 66,2%, tj. 4,7 kg w porównaniu z 2000 rokiem.
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Tabela 6

Spożycie głównych artykułów żywnościowych i ich dynamika
w Polsce w latach 2000-2010
Wyszczególnienie

2000

2002

2005

2008

2009

2010

111

110

Spożycie wybranych artykułów żywnościowych (na 1 mieszkańca)
Ziarno zbóż w przeliczeniu na przetwory (kg)

120

120

119

112

Ziemniaki (kg)

134

131

126

118

116

112

Warzywa (kg)

121

111

110

115

116

108

Owoce (kg)

51,6

56,7

54,1

55,0

55,5

45,0

Mięso i podroby (kg)

66,1

69,5

71,2

75,3

75,0

74,3

w tym: mięso
mięso wieprzowe

62,0

65,3

66,8

71,2

70,8

70,5

39,0

39,2

39,0

42,7

42,4

42,6

mięso wołowe

7,1

5,2

3,9

3,8

3,6

2,4

mięso drobiowe

14,7

19,8

23,4

24,1

24,0

24,8

Mleko krowie (l)

193

182

173

182

187

191

Jaja kurze (szt.)

188

211

215

205

206

204

93,3

92,5

91,7

Dynamika zmian (2000 rok = 100%)
Ziarno zbóż w przeliczeniu na przetwory

100,0

100,0

99,2

Ziemniaki

100,0

97,8

94,0

88,1

86,6

83,6

Warzywa

100,0

91,7

90,9

95,0

95,9

89,3

Owoce

100,0

109,9

104,8

106,6

107,6

87,2

Mięso i podroby

100,0

105,1

107,7

113,9

113,5

112,4

w tym: mięso

100,0

105,3

107,7

114,8

114,2

113,7

mięso wieprzowe

100,0

100,5

100,0

109,5

108,7

109,2

mięso wołowe

100,0

73,2

54,9

53,5

50,7

33,8

100,0

134,7

159,2

163,9

163,3

168,7

Mleko krowie

mięso drobiowe

100,0

94,3

89,6

94,3

96,9

99,0

Jaja kurze

100,0

112,2

114,4

109,0

109,6

108,5

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011.

4. Podsumowanie
Na przestrzeni lat 2000-2010 można zaobserwować kilka bardzo ważnych
zmian dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz spożycia produktów obu
gałęzi rolnictwa. W analizowanym okresie w strukturze zasiewów nastąpił wzrost
udziału zbóż. Wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem pogłowia trzody
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chlewnej (do 2007 roku) i drobiu (do 2010 roku) oraz potrzebami paszowymi
tych grup zwierząt. Ziarno zbóż stanowi bowiem ich podstawowy składnik żywieniowy. Ponadto zboża należą do upraw mało pracochłonnych z uwagi na prostą technologię zbioru i niewielkie nakłady związane z obróbką przed sprzedażą
(ewentualne suszenie ziarna), a więc cechuje je niska kosztochłonność. Z rolniczego punktu widzenia nadmierny udział zbóż w strukturze zasiewów jest jednak
zjawiskiem bardzo niepożądanym. Ogranicza bowiem możliwości racjonalnego
następstwa roślin po sobie i zasad prawidłowego układania płodozmianu. Następstwem tego jest uprawa zbóż po sobie, która ma negatywny wpływ na stan sanitarny uprawianych roślin. Zjawisko to potęguje się zwłaszcza z uwagi na zmniejszanie się udziału w strukturze zasiewów ziemniaków i buraków cukrowych, tj.
roślin, pod które najczęściej stosuje się dopływ materii organicznej w postaci
obornika. W dłuższej perspektywie czasu nadmierny udział zbóż w strukturze
zasiewów na gruntach ornych prowadzi do nadeksploatacji zasobów przyrodniczych, która w przypadku gleby przejawia się zubożeniem jej w substancję organiczną [Wrzaszcz i in. 2014, 22].
Należy zaznaczyć, że producenci rolni ograniczają uprawę roślin pracochłonnych (warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych) na rzecz upraw, które nie wymagają znacznych nakładów pracy (zboża, kukurydza, rzepak). Wynikać to może
z coraz wyższych kosztów uprawy i mniejszej opłacalności, co w konsekwencji
utrudnia rolnikom uzyskanie godziwej zapłaty za wykonaną przez nich pracę. Coraz większe znaczenie odgrywają tu dopłaty pozyskane w ramach tzw. płatności
bezpośrednich, o czym świadczy wzrost powierzchni zasiewów w powierzchni
gruntów ornych począwszy od momentu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej.
Podobna tendencja zmian kreuje się w przypadku produkcji zwierzęcej. Rośnie pogłowie zwierząt, które charakteryzują się niską pracochłonnością mierzoną w godzinach przeliczonych na sztukę, tj. drobiu na rzecz spadku pogłowia
pozostałych zwierząt, których chów pociąga za sobą większe zainteresowanie ze
strony producenta. Zmianie ulega również spożycie poszczególnych artykułów
żywnościowych. Przeciętny obywatel naszego kraju coraz częściej spożywa produkty pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza drobiu, tj. mięsa i jaj, które należą raczej do tanich produktów żywieniowych.
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MICHAŁ FIGURA
ZMIANY W POWIERZCHNI I STRUKTURZE ZASIEWÓW ROŚLIN UPRAWNYCH ORAZ
POGŁOWIU ZWIERZĄT W POLSCE W LATACH 2000-2010

Słowa kluczowe: struktura zasiewów, pogłowie zwierząt
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany dotyczące powierzchni i struktury zasiewów roślin uprawnych, pogłowia zwierząt oraz spożycia wybranych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 2000-2010. W analizowanym okresie zmniejszyła się powierzchnia uprawy i udział w powierzchni zasiewów takich roślin jak: warzywa, ziemniaki
i buraki cukrowe oraz pogłowie wszystkich grup zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem
pogłowia drobiu. Natomiast zwiększył się udział w strukturze zasiewów zbóż, w tym głównie kukurydzy uprawianej na ziarno i zielonkę oraz rzepaku chociaż powierzchnia uprawy
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dwóch spośród pięciu podstawowych zbóż (pszenicy i żyta) zmniejszyła się. Powierzchnia
i udział roślin strączkowych utrzymuje się na stałym poziomie (zaledwie 0,4% powierzchni w strukturze zasiewów). W rolnictwie zaznacza się tym samym silna tendencja do uprawy grup roślin i chowu zwierząt nie wymagających znaczących nakładów pracy.
MICHAŁ FIGURA
CHANGES IN THE SURFACE AND THE STRUCTURE OF SOWN CROPS
AND LIVESTOCK IN POLAND IN 2000-2010

Keywords: structure of sown crops, livestock
SUM M A RY

The paper presents the most important changes in the surface and structure of sown
crops, livestock, and consumption of selected food products in Poland in 2000-2010. In
the period decreased cultivation area and participated in area sown crops such as vegetables, potatoes and sugar beet, and the population of all groups of livestock, except poultry
population. In contrast, the share in the structure of sown cereals, mainly maize for grain
and silage and rapeseed cultivation area although two of the five major cereals (wheat and
rye) decreased. Area and share of leguminous plants is maintained at a constant level (only
0.4% of the crop structure). In agriculture selects the same strong tendency for growing
groups of plants and livestock do not require significant work.
e-mail: michalf6@tlen.pl
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1. Wstęp
W ostatnich latach, wskutek podjętych działań proekologicznych, a także zmiany asortymentu nawozów w wielu krajach stwierdzono niedobory siarki w produkcji roślinnej [Stern 2005, 163-175; Morris 2007, 12-16]. W Polsce niedobór siarki
w agroekosystemach występuje zwłaszcza w produkcji roślinnej o intensywnym
nawożeniu azotem. W tej sytuacji zachodzi obawa, że stosowane tradycyjnie nawożenie NPK nie jest zbilansowane, a deficyt siarki może ograniczać wykorzystanie
przez rośliny pozostałych składników, w tym przede wszystkim azotu [Lošák i in.
2000, 481-487]. Przyswajanie azotu przez rośliny jest ściśle związane z ich zaopatrzeniem w siarkę, gdyż przy stosowaniu wysokich dawek tego składnika jego wykorzystanie z nawozów oraz efektywność rolnicza i fizjologiczna są znacznie większe
w warunkach nawożenia siarką [Podleśna 2005, 161-174].
W handlu dostępne są liczne rodzaje nawozów zawierających siarkę. Jednak
ich agronomiczne znaczenie powinno być potwierdzone dla poszczególnych gatunków roślin, bowiem siarka w różnych nawozach może być różnie przyswajana przez
rośliny. W nawozach organicznych siarka jest labilna i może być łatwo ługowana.
1 Wkład pracy: Beata Grygierzec – 50%, Jarosław Mikołajczyk – 50%.
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Natomiast bardziej stabilne formy siarki są zmineralizowane. Dlatego też, według
Eriksena i in. [2001, 283-289], odchody zwierząt jako źródło siarki dla roślin mają
niewielką wartość i nie mogą być uważane w praktyce za źródło tego pierwiastka,
nawet wówczas gdy zawierają go znaczne ilości. Zdaniem Eriksena i Mortensena
[2002, 283-289] nawet długoterminowe stosowanie odchodów zwierzęcych nie ma
istotnego wpływu na poziom dostępnych form siarki dla roślin o krótkim okresie
wegetacji. Dlatego według Blake-Kalffa i in. [2003, 5-25] należy stosować nawożenie
mineralne siarką, chociaż ono nie może stać się rutynowym zabiegiem agrotechnicznym, lecz musi być poprzedzone testami diagnostycznymi.
Obecnie badania dotyczące ograniczania i zapobiegania niedoborom siarki
skupiają się na ogół na gatunkach o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik.
Najwięcej badań prowadzi się na rzepaku [Lošák i Richter 2003, 160-168]. Mniej
badań przeprowadzono na zbożach [Zhao i in. 2006, 369-377], a nieliczne tylko
opracowania dotyczą roślin z rodzin bobowate (Fabaceae) [Sator i in. 2002, 1-4]
oraz wiechlinowate (Poaceae) [Richards 1990, 8-9].
Z punktu widzenia praktyki kluczowe pytanie odnoszące się do nawożenia
siarkowego skupia się na opłacalności tego działania. Pojedynczy rolnik musi być
przekonany, że korzyści wynikające z zastosowanego działania przewyższą nakłady z nim związane. Stąd też w opracowaniu podjęto próbę oceny efektywności
nawożenia siarkowego.

2. Cel i założenia metodyczne pracy
Celem badań jest ocena efektywności ekonomicznej nawożenia siarką użytków zielonych. Badania polowe przeprowadzono w południowej Polsce w Gnatowicach (50°11’51,3600’’ N i 20°10’36,4440’’ E, 220 m n.p.m.) koło Krakowa.
Doświadczenie realizowano w latach 2011-2013 w układzie split-plot (rozszczepionych poletek) w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 12 m2
(3 m x 4 m). Badaniami objęto życicę mieszańcową (odmianę tetraploidalną Gala)
uprawianą w monokulturze oraz w mieszance z koniczyną białą (odmianą Romena) w zasiewie po 50%.
Obiekty doświadczalne założono na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. Właściwości chemiczne tej gleby w warstwie do 0-20 cm przedstawiały się następująco: pHKCl–6,5; przyswajalne P–62,5; K–136,7 i Mg–54,9 mg∙kg-1;
N-ogólny1,8; węgiel organiczny 24,7 g∙kg-1gleby.
Życicę mieszańcową oceniano na tle zróżnicowanego nawożenia azotem
w dawkach 50 i 100 kg N·ha-1, stosowanych dwukrotnie: wczesną wiosną i po
pierwszym pokosie, każda dawka aplikowana była w równych częściach, w formie saletry amonowej 34%. W nawożeniu stosowano także fosfor w ilości 35 kg
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P·ha-1 w formie superfosfatu potrójnego (46% P2O5), jednorazowo wiosną. Potas
był stosowany w ilości 83 kg K·ha-1 w postaci soli potasowej wysokoprocentowej
(60% K2O), w dwóch równych dawkach wczesną wiosną i po pierwszym pokosie.
W doświadczeniu polowym stosowano także nawożenie dolistnie siarką, gdzie
uwzględniono następujące czynniki:
 czynnik I – rodzaj nawozu: Arysta siarka (80% S) oraz Pro-siarka S 800 SC
(80% S),
-1
 czynnik II – dawki siarki: 5, 10 i 15 kg S·ha .
Siarka w postaci nawozu płynnego Pro-siarka S 800 SC stosowana była jednorazowo przed ruszeniem wegetacji w trzech dawkach. Również siarka w formie
nawozu Arysta siarka zastosowana była w trzech dawkach. Przy czym opryski
roślin roztworami nawozu Arysta siarka wykonywano w następujących fazach
wegetacji roślin, oznaczonych za pomocą kodów obowiązującej w UE skali BBCH
[Adamczewski i Matysiak 2002, 134]:
-1
 5 kg S·ha – dawka jednorazowa w fazie późnego krzewienia (BBCH: 26-29),
-1 – dawki dzielone na dwie równe części stosowane w nastę 10 i 15 kg S·ha
pujących terminach: w fazie krzewienia (BBCH: 22-23) (5 i 7,5 kg S·ha-1)
oraz na początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH: 31-33) (5 i 7,5 kg S·ha-1).
W latach użytkowania prowadzono obserwacje polowe, w których wyceniano
udział koniczyny białej przed zbiorem pierwszego pokosu metodą botaniczno-wagową Steblera–Schrötera.
Rośliny koszono 3-krotnie w sezonie wegetacyjnym. Zebraną biomasę zważono, następnie wysuszono 1 kg próbki w temperaturze 105OC do stałej wagi, w celu
określenia zawartości suchej masy – metodą wagową. Uzyskane wyniki zawartości suchej masy przeliczono na powierzchnię 1 ha i przeanalizowano statystycznie za pomocą analizy wariancji, używając programu STATISTICA. Najmniej
istotne różnice (NIR) dla parametrów nawożenia zostały zweryfikowane testem
Tukeya przy poziomie istotności α=0,05.
Ocena efektywności nawożenia siarką wymagała ustalenia wartościowego przyrostu produkcji oraz kosztów zastosowania nawożenia. Wartość produkowanej
suchej masy określono wykorzystując ceny siana z traw oraz roślin motylkowych.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie publikuje na swej stronie internetowej kalkulacji, a pozyskane z Małopolskiego ODR materiały informują jedynie
o koszcie jednostkowym produkcji siana, bez podania jego ceny rynkowej. Stąd
w opracowaniu przyjęto ceny pasz publikowane w kalkulacjach przez inne ośrodki
(Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Wykorzystano
uśrednioną cenę wynoszącą w przypadku siana łąkowego 300 zł∙t-1, a w przypadku
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siana z koniczyny 450 zł∙t-1. Dla celów rachunku efektywności uwzględniono 14%
zawartość wody w sianie. Wartość produkcji przeliczono z uwzględnieniem zawartości wody oraz składu botanicznego produkcji.
Ceny nawozu pozyskano od przedstawicieli handlowych drogą telefoniczną.
Są to ceny detaliczne i wynoszą: preparat Arysta siarka 7,00 zł∙kg-1, preparat Pro-siarka 7,14 zł∙kg-1. Zbliżone ceny nawozów skutkują także zbliżonymi wartościami czystego składnika: w preparacie Arysta siarka 8,75 zł∙kg-1 S, w preparacie Pro-siarka 8,93 zł∙kg-1 S.
Wartości kosztów zastosowania nawożenia oraz zbioru dodatkowej produkcji mają charakter szacunkowy i przyjęto je za wyceną pracy sprzętu własnego
wg szacunków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Koszty publikowane przez Warmińsko-Mazurski ODR były najbardziej zbliżone do
kosztów zamieszczonych w niepublikowanych kalkulacjach Małopolskiego ODR.
Koszt oprysku (zabiegu) przyjęto na poziomie 58,24 zł∙h-1, natomiast koszty związane ze zbiorem dodatkowej produkcji (prasowanie, załadunek, transport i rozładunek) przyjęto na poziomie 57,57 zł∙t-1 suchej masy. Koszty zastosowanego
nawożenia obliczono z uwzględnieniem zaleceń producentów. Ze względu na
wyższe rozcieńczenie preparatu Pro-siarka, są one wyższe po zastosowaniu tego
nawozu (niezbędna większa liczba przejazdów, jeśli przyjmie się, że gospodarstwa
rolnicze dysponują niewielkimi opryskiwaczami).
Do obliczenia efektywności ekonomicznej posłużono się metodyką proponowaną przez Manteuffela [1979, 137]:
Efektywność = efekt / nakład
Za efekt przyjęto wartość wzrostu produkcji. Za nakład przyjęto wzrost kosztów nawożenia siarką oraz kosztów związanych ze zbiorem dodatkowej produkcji.
Zarówno wzrost efektów, jak i nakładów obliczano odejmując od analizowanego
poziomu produkcji jej poziom bez nawożenia siarką.
Ze względu na różne reakcje produkcji na poziom nawożenia siarką określono
także krańcową (przyrostową) efektywność nawożenia [Adamowski 1977, 70]:
Efektywność krańcowa = ∆ efekt / ∆ nakład
Efektywność krańcową obliczono odejmując od wartości analizowanego poziomu produkcji i nakładów, wartości dla niższego poziomu nawożenia.

3. Wyniki badań
Średni udział koniczyny białej w obiekcie kontrolnym bez nawożenia wynosił
20%, natomiast w obiektach z wyłącznym nawożeniem azotowym kształtował się na
poziomie 23 i 8% (rysunek 1). Pod wpływem nawożenia 50 kg N·ha-1 oraz S w for-
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mie nawozu Arysta siarka średnia ilość koniczyny białej wahała się od 24 do 33%.
Największy udział tej rośliny stwierdzono po zastosowaniu siarki w dawce 10 kg
S·ha-1. Z kolei pod wpływem niższego nawożenia azotem połączonego z nawozem
Pro-siarka średnia ilość koniczyny białej w obiektach wahała się od 22 do 37%.
Przy czym najwięcej koniczyny oznaczono w obiektach, gdzie stosowano 15 kg
S·ha-1 w połączeniu z 50 kg N·ha-1. Po zastosowaniu azotu w dawce 100 kg N·ha-1
i nawożenia siarką w formie Arysta siarka udział koniczyny białej kształtował się
od 9 do 16%, a po zastosowaniu nawozu Pro-siarka, wahał się od 12 do 16%.
Rysunek 1
Średni udział koniczyny białej w mieszance z życicą mieszańcową (%)

Źródło: Opracowanie własne.

Plonowanie życicy mieszańcowej uprawianej w monokulturze, jak i w mieszance z koniczyną białą w obiektach nawożonych wyłącznie azotem niezależnie
od zastosowanej dawki było zróżnicowane (tabela 1). Zastosowane nawożenie
azotowe w dawce 100 kg N·ha-1 istotnie zwiększyło plonowanie życicy mieszańcowej w odniesieniu do nawożenia 50 kg N·ha-1.
Po zastosowaniu łącznie azotu i siarki, zarówno w postaci nawozów Arysta
siarka, jak i Pro-siarka stwierdzono wyraźny synergizm pomiędzy azotem i siarką,
co znalazło odzwierciedlenie w plonowaniu roślin. Dodatni wpływ siarki na ilość
suchej masy roślin wykazali również Zhao i in. [1999, 189-194] oraz Salvagiotti
i Miralles [2008, 282-290].
Średni wzrost sumarycznych plonów suchej masy życicy mieszańcowej po
zastosowaniu Arysta siarka i 50 kg N·ha-1 w porównaniu do nawożenia 50 kg
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N·ha-1, wahał się od 2,17 do 2,98 t·ha-1, z kolei po zastosowaniu nawozu Pro-siarka zawierał się w przedziale 2,85-4,01 t·ha-1. Dla porównania średni wzrost
plonowania mieszanki życicy mieszańcowej i koniczyny białej po zastosowaniu
Arysta siarka i 50 kg N·ha-1 w odniesieniu do nawożenia 50 kg N·ha-1, wynosił
1,89-3,15 t·ha-1, natomiast po zastosowaniu nawozu Pro-siarka wahał się od 3,05
t do 4,25 t·ha-1.
Tabela 1
Średnie plony suchej masy, uzyskane w badanym okresie przy różnych
poziomach nawożenia azotem oraz azotem i siarką – zaaplikowaną
w formie dwóch różnych nawozów siarkowych
Poziom nawożenia
w czystym składniku
(kg∙ha-1)

Siarka w formie nawozu:

N50
N100

Plon (t∙ha-1):
życica mieszańcowa

mieszanka

–

6,79
13,1

7,85
13,0

Arysta siarka

9,36
9,77
8,96
14,6
15,1
14,0

9,74
11,0
10,1
15,4
16,1
15,8

Pro-siarka

10,0
9,64
10,8
14,6
14,9
15,3

10,9
11,1
12,1
15,4
16,3
16,5

NIRα=0,05 – LSDα=0,05

1,91

1,61

Kontrola

3,02

3,39

N50+S5
N50+S10
N50+S15
N100+S5
N100+S10
N100+S15
N50+S5
N50+S10
N50+S15
N100+S5
N100+S10
N100+S15

Źródło: Opracowanie własne.

Z kolei średni wzrost sumarycznych plonów suchej masy życicy mieszańcowej
po zastosowaniu zarówno Arysta siarka, jak i Pro-siarka w połączeniu z 100 kg
N·ha-1 i w odniesieniu do nawożenia azotem w dawce 100 kg N·ha-1, zawierał się
w przedziale od 0,90 do 2,20 t·ha-1. Dla mieszanki odnotowano również wzrost
plonowania na poziomie 2,40-3,50 t∙ha-1 s.m. pod wpływem nawożenia azotem
w dawce 100 kg N∙ha-1 połączonego z nawożeniem siarką w obu formach, w odniesieniu do nawożenia azotem w analogicznej dawce (100 kg N·ha-1).
Nawożenie siarką badanych roślin powodowało wzrost ich plonowania (tabela 2). Produktywność nawożenia oceniana jest z uwzględnieniem różnicy w plonowaniu z zastosowaniem oraz bez zastosowania nawożenia. Efektywność rolni-
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cza natomiast określa najczęściej wzrost produkcji (plonowania) w stosunku do
zastosowanej zwiększonej porcji nawożenia.
Tabela 2
Efektywność rolnicza uzyskana w badanym okresie przy różnych
poziomach nawożenia azotem oraz azotem i siarką – zaaplikowaną
w formie dwóch różnych nawozów siarkowych
Poziom nawożenia
w czystym
składniku (kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka
w formie nawozu:

–

Mieszanka

Przyrost plonu (t∙ha-1) w stosunku do nawożenia:
N0

N50

N100

N0

N50

3,77

X

X

4,88

X

X

10,03

6,26

X

10,82

5,94

X

N100

N50+S5

6,34

2,57

X

6,72

1,84

X

N50+S10

6,75

2,98

X

7,49

2,61

X

5,94

2,17

X

7,15

2,27

X

11,57

7,80

1,54

11,72

6,84

0,90

N100+S10

12,05

8,28

2,02

12,32

7,44

1,50

N100+S15

11,00

7,23

0,97

12,16

7,28

1,34

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

N50+S5

7,01

3,24

X

6,78

1,90

X

N50+S10

6,62

2,85

X

8,00

3,12

X

7,73

3,96

X

8,46

3,58

X

11,60

7,83

1,57

11,81

6,93

0,99

N100+S10

11,84

8,07

1,81

12,03

7,15

1,21

N100+S15

12,27

8,50

2,24

12,61

7,73

1,79

N50+S15
N100+S5

Pro-siarka

Źródło: Opracowanie własne.

Wzrost produkcji widoczny jest już w przypadku zastosowania w nawożeniu
większych ilości azotu. Stąd z punktu widzenia oceny wpływu wyłącznie nawożenia siarką na wzrost plonów, konieczne jest porównanie ich poziomu do plonowania przy uwzględnieniu nawożenia azotowego, które ma decydujący wpływ na tę
wartość. Większa reakcja plonowania roślin na nawożenie miała miejsce przy niższym poziomie nawożenia azotem (50 kg N∙ha-1). Nawożenia siarką niezależnie
od zastosowanej dawki w połączeniu z nawożeniem azotem w dawce 50 kg na 1 ha
skutkowało wyraźnym wzrostem plonu roślin. W uprawie życicy mieszańcowej
odnotowano większy wzrost plonowania. Należy jednak zauważyć, że wyjściowy
poziom plonów (bez nawożenia siarką) był w jej wypadku zdecydowanie niższy.
Skala wzrostu plonów okazała się być uzależniona także od zastosowanego nawozu. Najwyższe plonowanie roślin uzyskano w obydwu uprawach przy nawożeniu
siarką na poziomie 10 kg S na 1 ha (w przypadku preparatu Arysta siarka) oraz na
poziomie 15 kg S na 1 ha (w przypadku preparatu Pro-siarka).
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Dla rolnika zdecydowanie istotniejsza od efektywności rolniczej (agronomicznej) jest efektywność ekonomiczna. W przypadku jej wyliczenia brane są
pod uwagę wartości użytych środków produkcji oraz uzyskanych efektów. Stąd
dla jej oceny niezbędne jest wycenienie uzyskiwanych wzrostów produkcji oraz
użytych do ich osiągnięcia zasobów. Zestawienie wartościowego wzrostu produkcji zamieszczono w tabeli 3. W przypadku stosowania mieszanki trawy z koniczyną wzrost wielkości produkcji był przeważnie mniejszy niż w przypadku traw
w siewie czystym, jednak domieszka koniczyny skutkowała zacieraniem się różnic w przypadku analizy wzrostu wartości produkcji (wyższa cena rynkowa siana
z koniczyny niż z traw).
Tabela 3
Efektywność ekonomiczna uzyskana w badanym okresie przy różnych
poziomach nawożenia azotem oraz azotem i siarką - zaaplikowaną
w formie dwóch różnych nawozów siarkowych
Poziom nawożenia
w czystym
składniku (kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka
w formie nawozu:

Przyrost wartości plonu
N0

–

Mieszanka
(zł∙ha-1)

N50

N100

N0

1346

X

X

3582

2236

X

w stosunku do:
N50

N100

1964

X

X

3936

1971

X

N50+S5

2264

918

X

2754

790

X

N50+S10

2411

1064

X

3207

1243

X

2121

775

X

2888

924

X

4132

2786

550

4353

2389

418

N100+S10

4304

2957

721

4724

2760

789

N100+S15

3929

2582

346

4462

2498

526

N50+S5

2504

1157

X

2702

738

X

N50+S10

2364

1018

X

3461

1497

X

N50+S15

2761

1414

X

3698

1734

X

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

Pro-siarka

4143

2796

561

4499

2535

564

N100+S10

4229

2882

646

4499

2535

563

N100+S15

4382

3036

800

4836

2872

901

N100+S5

Źródło: Opracowanie własne.

Dane tabeli 3 wskazują na znaczący wzrost wartości wytwarzanej produkcji.
Wyższe wartości przyrostów odnotowano w przypadku obydwu preparatów przy
nawożeniu azotem na poziomie 50 kg∙ha-1. Zapewne związane jest to z samymi
możliwościami plonowania badanych roślin, które przy wyższym poziomie nawożenia azotem zbliżają się do górnej granicy możliwości produkcyjnych. Istotne
natomiast z praktycznego punktu widzenia jest uzyskiwanie przeciętnie wyższych
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wzrostów plonów przy zastosowaniu preparatu Pro-siarka niż Arysta siarka. Także zastosowane dawki nawożenia skutkowały zróżnicowanymi efektami produkcyjnymi. W przypadku preparatu Arysta siarka najwyższe wartości przyrostu produkcji uzyskiwano przy dawce 10 kg S∙ha-1 (przy obydwu analizowanych poziomach nawożenia azotem). Preparat Pro-siarka natomiast umożliwiał uzyskiwanie
wyższych wartości przyrostu produkcji przy dawce 15 kg S∙ha-1.
Ocena efektywności ekonomicznej wymaga uwzględniania w rachunku kosztów nawozów i ich zastosowania, a także kosztów związanych ze zbiorem dodatkowego plonu. Spośród wyżej wymienionych kosztów jedynie koszt nawozu jest
kosztem łatwym do określenia. Pozostałe koszty (opryski, prasowanie siana, załadunek i transport, a następnie rozładunek) to koszty w praktyce bardzo zróżnicowane pomiędzy gospodarstwami, stąd także trudne do oszacowania.
Koszty zastosowanych w badaniach nawozów były do siebie bardzo zbliżone.
Wynika to przede wszystkim z podobnej ceny nawozów (1 kg S z nawozu Arysta
siarka - 8,75 zł; 1 kg S z nawozu Pro-siarka 8,93 zł). Koszty nawozów siarkowych
przedstawiono na rysunku 2.
Rysunek 2
Koszty nawozów siarkowych dla zróżnicowanych poziomów
nawożenia siarką (w zł∙ha-1)

Źródło: Opracowanie własne.

Szacunkowe koszty zastosowania nawożenia wykazują zróżnicowanie wynikające z wymogów producentów nawozów odnośnie ich zastosowania (rysunek 3).
Przy nawożeniu preparatem Arysta siarka producent zaleca rozcieńczenie 6-8 kg
nawozu 300 l wody. Jednocześnie wyższe poziomy nawożenia (10 i 15 kg S∙ha-1)
stosuje się w dwóch dawkach. Stąd nawożenie na poziomie 5 kg S∙ha-1 można
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wykonać jednym przejazdem opryskiwacza. Wyższe nawożenie wraz z koniecznością rozłożenia nawożenia na dwa terminy realizowane są przy dwukrotnie
wyższym koszcie zabiegów. Producent preparatu Pro-siarka zaleca zdecydowanie wyższe rozcieńczenie nawozu podczas jego stosowania na użytkach zielonych
(20 l nawozu powinno się rozcieńczać 3000-4000 l wody). Jednocześnie zalecane
jest jednorazowe zastosowanie nawożenia. Przy typowym opryskiwaczu będącym w posiadaniu gospodarstw rolniczych konieczne jest więc wielokrotne jego
napełnianie. Wiąże się to z koniecznością dojazdów do pól oraz zdecydowanie
wyższym nakładem czasu pracy. Stąd też koszty zastosowania nawozu Pro-siarka
są wyższe niż Arysta siarka.
Rysunek 3
Szacunkowe koszty zastosowania nawozów siarkowych dla zróżnicowanych
poziomów nawożenia siarką (w zł∙ha-1)

Źródło: Opracowanie własne.

Koszty związane ze zbiorem dodatkowo wytworzonej produkcji mogą budzić
pewne kontrowersje. Należy zdawać sobie sprawę, że w niektórych gospodarstwach
posiadających wydajne maszyny i duże środki transportu, wytworzenie dodatkowej produkcji może nie generować dodatkowych kosztów. Dla celów analiz modelowych oszacowanie takich kosztów jest jednak niezbędne, dlatego też zostały
one włączone do niniejszego rachunku. Zestawienie sumaryczne wartości wzrostu
kosztów związanych ze zbiorem dodatkowego plonu zamieszczono w tabeli 4.
Brak rzeczywistych kosztów związanych z nawożeniem oraz zbiorem dodatkowego plonu utrudniają przeprowadzenie pełnego rachunku ekonomicznego.
Szacunkowe dane dotyczące wzrostu kosztów dają podstawę do oszacowania
efektywności ekonomicznej. Wyniki zestawiono w tabeli 6. Wartości wyraźnie
wskazują na opłacalność podjęcia nawożenia siarką. Najwyższe wartości przy-
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rostów produkcji uzyskano przy najniższym poziomie nawożenia (5 kg S∙ha-1)
w przypadku obydwu preparatów.
Tabela 4
-1
Przyrost kosztów zbioru dodatkowego plonu (w zł∙ha )
Poziom nawożenia
w czystym składniku
(kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka w formie
nawozu:

–

Mieszanka

Przyrost kosztów w stosunku do:
N0

N50

N100

N0

N50

N100

217

X

X

281

X

X

577

360

X

623

342

X

N50+S5

365

148

X

387

106

X

N50+S10

389

172

X

431

150

X

N50+S15

342

125

X

412

131

X

N100+S5

Arysta siarka

666

449

89

675

394

52

N100+S10

694

477

116

709

428

86

N100+S15

633

416

56

700

419

77

N50+S5

404

187

X

390

109

X

N50+S10

381

164

X

461

180

X

445

228

X

487

206

X

668

451

90

680

399

57

N100+S10

682

465

104

693

412

70

N100+S15

706

489

129

726

445

103

N50+S15
N100+S5

Pro-siarka

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 5 zestawiono łączne koszty związane z nawożeniem siarką oraz zbiorem
dodatkowej produkcji z 1 ha. Jak można zauważyć wzrost nawożenia pociąga za
sobą wzrost ogólnych kosztów związanych z wyprodukowaniem i sprzętem dodatkowego plonu. W największym zakresie koszty wzrastają przy stosowaniu najwyższych dawek nawożenia (azotowego i siarkowego).
Zwiększanie poziomu nawożenia ponad 5 kg S∙ha-1 przyczynia się do dalszego opłacalnego ekonomicznie wzrostu produkcji (i tym samym jej wartości), jednak wzrost ten jest już w większości przypadków mniejszy niż przy zastosowaniu
pierwszej (najniższej) dawki. Wyniki w tym zakresie są oczywistym efektem działania prawa malejącej produktywności krańcowej [Adamowski 1977, 34]. Uzyskane wyniki dają pełne podstawy do stwierdzenia, że z ekonomicznego punktu
widzenia nawożenie siarką jest w pełni opłacalne. Efektywność nawożenia mierzona stosunkiem przyrostu wartości produkcji do kosztów nawożenia jest dla wszystkich analizowanych poziomów nawożenia siarką powyżej wartości 1. Oznacza to,
że efekty w każdym przypadku przekraczają związane z ich uzyskaniem koszty.
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Tabela 5
Przyrost łącznych kosztów nawożenia oraz zbioru dodatkowego plonu
(w zł∙ha-1)
Poziom nawożenia
w czystym składniku
(kg∙ha-1)
N50
N100

Życica mieszańcowa
Siarka w formie
nawozu:
N0
–

Mieszanka

Przyrost kosztów w stosunku do:
N50

N100

217

N0

N50

N100

281

577

360

623

342

N50+S5

438

221

X

460

179

X

N50+S10

534

317

X

577

296

X

N50+S15

590

373

X

659

378

X

797

580

220

748

467

125

N100+S10

839

622

262

855

574

232

N100+S15

881

664

304

948

667

325

N50+S5

536

319

X

522

241

X

N50+S10

645

428

X

725

444

X

841

624

X

883

602

X

800

583

222

812

531

189

N100+S5

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

Pro-siarka

N100+S10

946

729

368

957

676

334

N100+S15

1102

885

525

1122

841

499

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6

Efektywność nawożenia siarką
Poziom nawożenia w
czystym składniku (kg∙ha-1)

Siarka w formie
nawozu:

Życica mieszańcowa

Mieszanka

Stosunek wartości efektów nawożenia do kosztów:
N0

N50

N100

N0

N50

N50+S5

5,2

4,2

X

6,0

4,4

X

N50+S10

4,5

3,4

X

5,6

4,2

X

3,6

2,1

X

4,4

2,4

X

5,2

4,8

2,5

5,8

5,1

3,4

N100+S10

5,1

4,8

2,8

5,5

4,8

3,4

N100+S15

4,5

3,9

1,1

4,7

3,7

1,6

N50+S5

4,7

3,6

X

5,2

3,1

X

N50+S10

3,7

2,4

X

4,8

3,4

X

3,3

2,3

X

4,2

2,9

X

5,2

4,8

2,5

5,5

4,8

3,0

4,5

4,0

1,8

4,7

3,8

1,7

4,0

3,4

1,5

4,3

3,4

1,8

N50+S15
N100+S5

N50+S15
N100+S5

Arysta siarka

Pro-siarka

N100+S10
N100+S15

Źródło: Opracowanie własne.
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Zestawienie tabeli 7 wskazuje jednak, że nie każde zwiększanie nawożenia
skutkuje takimi samymi efektami. Wskazuje na nieco wyższą efektywność
krańcową nawożenia preparatem Arysta siarka przy niższych poziomach
nawożenia siarką (dawki 5 i 10 kg S∙ha-1) oraz wyższą efektywność preparatu Pro-siarka przy poziomie nawożenia 15 kg S∙ha-1. Z zestawiania wynika, że zwiększanie nawożenia preparatem Arysta siarka ponad 10 kg S∙ha-1 jest nieopłacalne.
Tabela 7

Krańcowa efektywność nawożenia siarką
Poziom nawożenia w
czystym składniku (kg∙ha-1)

Siarka
w formie nawozu:

Życica
mieszańcowa

Mieszanka

Przyrost plonu w stosunku do:

N50+S5 / N50

4,2

4,4

N50+S10 / N50+S5

1,5

3,9

-5,2

-3,9

2,5

3,4

N100+S10 / N100+S5

4,1

3,5

N100+S15 / N100+S10

-9,0

-2,8

N50+S15 / N50+S10
N100+S5 / N100

Arysta siarka

N50+S5 / N50

3,6

3,1

N50+S10 / N50+S5

-1,3

3,8

2,0

1,5

2,5

3,0

N100+S10 / N100+S5

0,0

0,6

N100+S15 / N100+S10

2,2

0,9

N50+S15 / N50+S10
N100+S5 / N100

Pro-siarka

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wnioski
1. Nawożenie siarką plantacji traw i mieszanek trawiasto-motylkowatych jest
przedsięwzięciem opłacalnym. Analizy uzyskanych wzrostów plonów oraz
ich wartości, a także oszacowanie kosztów zastosowania nawożenia i zbioru
dodatkowej produkcji dowodzą, że przy każdym z badanych poziomów nawożenia efekty przewyższają koszty.
2. Należy stwierdzić, że połączenie nawożenia siarką z intensyfikacją nawożenia azotem może prowadzić do znacznego wzrostu plonów (co ma duże
znaczenie w przypadku gospodarstw borykających się z niedoborem ziemi).
3. W obiektach nawożonych siarką i azotem następował również wzrost udziału koniczyny w mieszance, w stosunku do obiektów kontrolnych oraz nawożonych azotem (następuje więc także wzrost jakości plonu).
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4. Efekty stosowania przyjętych do badań nawozów siarkowych były różne
pomimo takich samych parametrów. Różnic w plonowaniu przy różnych
poziomach nawożenia należy raczej doszukiwać się w zaleceniach producentów dotyczących stosowania preparatów, niż w nich samych.
5. Nawóz Arysta siarka najkorzystniejsze efekty produkcyjno-ekonomiczne
wywoływał po zastosowaniu dawki 10 kg S∙ha-1. Zwiększenie nawożenia
do 15 kg S∙ha-1 skutkowało zmniejszeniem plonowania roślin niezależnie
od poziomu nawożenia azotowego. Można więc przyjąć, że w zgodzie z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania, optymalną ekonomicznie
dawką na przemienne użytki zielone była ilość 10 kg S∙ha-1 niezależnie od
wysokości nawożenia azotowego.
6. Nawóz Pro-siarka w ilości 15 kg S∙ha-1 wywoływał najwyższe efekty w obiektach obsiewanych wyłącznie trawą. W przypadku mieszanki trawy z koniczyną najwyższe plony stwierdzono także przy nawożeniu 15 kg S∙ha-1
w połączeniu z nawożeniem azotem w ilości 50 kg N·ha-1. Wzrost nawożenia azotowego do 100 kg N·ha-1 powodował jednak zmniejszanie efektywności nawożenia siarką.
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BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA SIARKĄ ŻYCICY MIESZAŃCOWEJ
UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE I W MIESZANCE Z KONICZYNĄ BIAŁĄ PRZY
DWÓCH POZIOMACH NAWOŻENIA AZOTEM

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, nawożenie, siarka, azot, trawa, mieszanka
trawiasto-motylkowata
STRESZCZENIE

Praca poświęcona jest efektywności ekonomicznej nawożenia siarkowego na plonowanie życicy mieszańcowej uprawianej w monokulturze i mieszance z koniczyną białą.
Zastosowano dwa poziomy nawożenia azotem w dawkach 50 i 100 kg N·ha-1 i dwa nawozy
siarkowe Arysta siarka i Pro-siarka w dawkach 5, 10, 15 kg S·ha-1.
Badania wykazały, iż nawożenie siarką było opłacalne i ekonomicznie efektywne.
Stwierdzono, że połączenie nawożenia siarką z nawożeniem azotem może prowadzić do
znacznego wzrostu plonów. Efekty stosowania przyjętych do badań nawozów siarkowych
były różne pomimo takich samych parametrów. Nawóz Arysta siarka najkorzystniejsze
efekty produkcyjno-ekonomiczne wywoływał po zastosowaniu dawki 10 kg S∙ha-1, bez
względu na poziom nawożenia azotem. Z kolei nawóz Pro-siarka w dawce 15 kg S∙ha-1
wywoływał najwyższe efekty w roślinności trawiastej. W przypadku mieszanki trawy z koniczyną najwyższe plony stwierdzono także przy nawożeniu 15 kg S∙ha-1, w połączeniu
z nawożeniem azotem ilości 50 kg N·ha-1. Wzrost nawożenia azotowego do 100 kg powodował jednak zmniejszanie efektywności nawożenia siarką.
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BEATA GRYGIERZEC, JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
ECONOMIC EFFICIENCY OF FERTILIZING RYEGRASSES WITH SULPHUR
CULTIVATED IN MONOCULTURE AND IN A MIXTURE WITH WHITE CLOVER WITH
TWO-LEVEL NITROGEN FERTILIZATION

Keywords: economic efficiency, fertilization, sulphur, nitrogen, grass, mixture of grass
and papilionaceous plants
SUM M A RY

The paper discusses the economic efficiency of sulphur fertilization on the yield of
ryegrasses cultivated in monoculture and in a mixture with white clover. Two levels of nitrogen fertilization were used in doses of 50 and 100 kg N·ha-1 and two sulphur fertilizers,
Arysta siarka and Pro-siarka in doses of 5, 10, 15 kg S·ha-1.
The research shows that sulphur fertilization was profitable and economically effective. It was found that the combination of sulphur fertilization with nitrogen fertilization may result in significant yield increase. The effects of sulphur fertilizers adopted for
research differed despite the same parameters. Arysta siarka fertilizer produced the most
effective production and economic results if the 10 kg S∙ha-1 dosage was used regardless of
the nitrogen fertilization level whereas Pro-siarka fertilizer (15 kg S∙ha-1 dosage) produced
the highest yield in regard of grass plants. In the case of the mixture of grass and white clover, the highest yield was produced also in regard of the 15 kg S∙ha-1dosage in combination
with the nitrogen fertilization of 50 kg N·ha-1. The increase of nitrogen fertilization up to
100 kg, however, led to the decline in the effectiveness of sulphur fertilization.
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1. Wprowadzenie
Badania skutków zmian klimatu wskazują, że głównym zagrożeniem rozwoju
ekonomicznego i stanu środowiska w świecie są wysokie poziomy emisji gazów
cieplarnianych (GHG) w wyniku wzrastającego w gospodarce światowej, wykorzystywania energii z paliw kopalnych oraz intensywnej produkcji rolniczej.
W reakcji na powstałe zagrożenia zmian klimatycznych, opracowano liczne programy zarówno światowe, jak i regionalne, których celem jest spowolnienie tempa
wzrostu koncentracji GHG [ECE 2007]. Realizacja celów polityki klimatycznej
wymaga ciągłego monitorowania emisji oraz weryfikacji skuteczności rozwiązań
dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęcie przez kraje UE w 2014 roku
planu działania na rzecz redukcji emisji gazowych w sektorach nie objętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji, do których również zaliczane
jest rolnictwo, wymaga ograniczenia emisji GHG o 30% do roku 2030, w stosunku
do poziomu z 2005 roku [European Council Conclusions 2014]. Oznacza to, że
kontrola emisji GHG powinna być traktowana jako ważny instrument wspierający zarządzanie środowiskowe w produkcji rolniczej, mające na celu łagodzenie
skutków zmian klimatycznych.
Do oceny emisji GHG powiązanej z procesami gospodarczymi coraz częściej
stosuje się metodę śladu węglowego. Ślad węglowy może mieć różnorodne zastosowania, na przykład do:
1 Wkład pracy: Jerzy Bieńkowski – 50%, Janusz Jankowiak – 25%, Radosław Dąbrowicz –

12,5%, Małgorzata Holka – 12,5%.
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a) informowania konsumentów o emisji gazów cieplarnianych związanych
z wytwarzaniem produktów,
b) opracowania i zastosowania strategii zarządzania emisjami GHG na różnych etapach cyklu życia produktów,
c) określenia potencjalnych możliwości mitygacji GHG wzdłuż łańcucha zaopatrzenia,
d) monitorowania postępu w redukowaniu emisji GHG w czasie,
e) wspomagania konsumentów w wyborze produktów o najmniejszym wpływie na zmiany klimatu [Weidema i in. 2008, Dong i in. 2013].

2. Definicja i metoda wyznaczania oraz kalkulacji śladu węglowego
Ślad węglowy jest utożsamiany z globalnym ociepleniem. Definiowany jest
jako bilans emisji GHG w całym cyklu życia produktu [Wiedmann i Minx 2007].
W jego kalkulacji uwzględnia się wszystkie gazy cieplarniane emitowane w cyklu
życiowym produktów lub usług. W opracowaniach IPCC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń) [2006] wymienia się 32 rodzaje gazów
cieplarnianych. W sektorze produkcji rolniczej i przetwórstwa surowców rolnych największe znaczenie odgrywa natomiast emisja trzech rodzajów związków
chemicznych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O).
Parametrem charakteryzowania dla tej kategorii wpływu środowiskowego jest
potencjał globalnego ocieplenia (GWP, ang. Global Warming Potential). Jest on
najczęściej obliczany dla okresu stuletniego i wyrażany w kg równoważnika CO2
na kg emitowanej substancji [Guinée i in. 2002]. Znając potencjały globalnego
ocieplenia dla różnych gazów powstających w cyklu życia produktu, można określić jego potencjał ocieplający według następującej zależności:
GWP =

∑ (GWP × m ),
i

i

i

gdzie:
– GWP jest potencjałem ocieplającym produktu,
– GWPi jest potencjałem efektu cieplarnianego dla substancji „i” (kg CO2 ekw./
kg substancji),
– mi jest emisją substancji „i” (w kg).
Wskaźnik ten należy do kategorii impaktów, charakteryzujących problemy
środowiskowe w tzw. punktach pośrednich. Obejmują one głównie: eutrofizację,
zakwaszenie siedlisk, tworzenie utleniaczy fotochemicznych, zubożenie zasobów
abiotycznych, wykorzystanie ziemi, niszczenie warstwy ozonowej. Poszczególne
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kategorie punktów pośrednich mogą być alokowane do jednej lub kliku tzw. kategorii szkód reprezentujących punkty końcowe oddziaływania emisji na środowisko, wyrażające w sposób ilościowy zmiany jakościowe środowiska w zakresie
zdrowia ludzi, jakości ekosystemu, stanu zasobów naturalnych i zmian klimatycznych [Guinée i in. 2002].
Najważniejsze zasady i wytyczne kalkulacji śladu węglowego produktów i usług
zostały przedstawione w brytyjskiej specyfikacji technicznej PAS2050:2011 [BSI
2011], natomiast ogólny standard obliczeń śladu węglowego dla przedsiębiorstw
podano w protokole emisji gazów cieplarnianych [WRI/WBCSD 2004]. Najbardziej aktualną specyfikację metodologii śladu węglowego opracowała ostatnio
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna [ISO 2013]. Zaletą wykorzystania
potencjału globalnego ocieplenia do określania śladu węglowego jest jego jednakowe znaczenie w skali globalnej, niezależnie od miejsca emisji GHG. Dzięki temu
wyniki obliczeń mają uniwersalne zastosowanie i są porównywalne dla szerokiej
grupy produktów. Pewnym ograniczeniem stosowania obliczeń śladu węglowego
produktów, w informowaniu konsumentów i opracowywaniu instrumentów polityki środowiskowej, jest zawężenie problematyki środowiskowej wyłącznie do
kategorii zmian klimatu. Możliwości poznania pełnego profilu środowiskowego
produktów uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnych metod oceny cyklu życia w analizach LCA, na przykład CML 2 baseline 2000, Eco-Indicator 99, czy też
EDIP/UMIP [Guinée i in. 2002].
Analizę śladu węglowego według metodyki LCA prowadzi się poprzez rozpoznanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych zazwyczaj w całym cyklu życia
produktu, tj. od wydobycia i przetworzenia surowców, ich transportu, poprzez
produkcję główną, dystrybucję i użytkowanie, aż do zagospodarowania odpadów
[Milà i Canals i in. 2011]. Specyfikacja techniczna PAS 2050 rekomenduje ocenę
śladu węglowego w pełnym cyklu, w zakresie od „kołyski do grobu”, jeżeli jest
znany etap wykorzystania produktu i zagospodarowania końcowego odpadów lub
w niepełnym cyklu, w zakresie od „kołyski do bramy” przedsiębiorstwa, przy braku informacji na temat dystrybucji i wykorzystania produktów. Przykładową prezentację systemu dla mięsa wieprzowego przedstawiono na rysunku 1. Granice
systemu wskazują, że hipotetyczne badanie śladu węglowego prowadzone byłoby
od „kołyski do klienta”, to znaczy nie zawierałoby etapów przygotowania mięsa do
spożycia i zagospodarowania odpadów.
Przed wprowadzeniem ocen śladu węglowego, do szacowania emisji GHG
w rolnictwie wykorzystywano w sposób pośredni wskaźnik energochłonności
skumulowanej. W produkcji rolniczej emisje związane wprost ze zużyciem energii nie są jednak dominujące [Huijbregts i in. 2010]. Dużą część emisji GHG w gospodarstwach stanowią bowiem straty gazowe z pól uprawnych, z utrzymywania
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zwierząt oraz z obornika. W obliczeniach śladu węglowego, przy wykorzystaniu
modeli emisji w rolnictwie według raportów IPCC, uwzględnia się natomiast
wszystkie źródła emisji, zarówno te związane z nośnikami energii, jak i z procesami zachodzącymi w środowisku rolniczym.
Rysunek 1
Analizowane procesy w granicach systemu dla produkcji i dystrybucji
wieprzowiny

Źródło: Opracowanie własne.

3. Stosowanie śladu węglowego w analizach porównawczych systemów
produkcyjnych
Znaczenie i akceptacja śladu węglowego wynika z ujawnienia zależności pomiędzy emisjami GHG a globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi.
Źródłem emisji CO2 w rolnictwie jest spalania paliw (olej napędowy, benzyna)
i wytwarzanie energii cieplnej (w wyniku spalania oleju opałowego, gazu) oraz
wykorzystywanie energii elektrycznej. Do emisji CH4 dochodzi w trakcie fermentacji jelitowej przeżuwaczy oraz w trakcie przechowywania obornika lub
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gnojowicy. Znaczne ilości N2O emitowane są natomiast wskutek stosowania nawozów naturalnych i mineralnych nawozów azotowych. Obszary zastosowań śladu
węglowego są różnorodne. Analiza ta może być wykorzystywana w identyfikowaniu rodzaju gazu cieplarnianego o największym udziale w emisjach GHG w cyklu
życia produktu. Potwierdzeniem jego przydatności dla producentów jest sytuacja,
w której występuje potrzeba poszukiwania możliwości redukcji emisji związanych
z produkcją żywności przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu produkcji [Dong
i in. 2013, Bieńkowski i in. 2014a]. Ważne może być również porównanie cyklów
życia analogicznych produktów w celu określenia najbardziej efektywnej metody
zmniejszania wielkości emisji GHG lub porównywania różnych miejsc produkcji
(lokalizacji) w relacji do emisji GHG. Analizy śladu węglowego mają najczęściej
charakter porównawczy. Wyróżnia się dwie, główne, kategorie porównań. Pierwsza
kategoria dotyczy porównania różnych systemów produkcji w tej samej lokalizacji,
np. uprawy uproszczonej z uprawą konwencjonalną, natomiast druga porównania
tych samych systemów produkcji w dwóch różnych lokalizacjach, np. regionach,
państwach. W obydwóch przypadkach ważne jest określenie najbardziej efektywnego systemu produkcji pod względem emisji GHG [Iriarte i in. 2010, Hospido i in.
2009]. Czasami analizy podlegają dalszej komplikacji ze względu na konieczność
uwzględnienia dodatkowych czynników, na przykład jakości i świeżości produktów.
Ważnym typem analiz jest porównywanie konwencjonalnych systemów produkcji z systemami ekologicznymi. Wyniki tych badań nie zawsze są jednoznaczne. Aktualnie plony roślin z upraw ekologicznych są niższe w porównaniu do
plonów z systemów konwencjonalnych. Dlatego porównanie na bazie jednostki
funkcjonalnej odnoszącej sie do plonu jest obciążone preferencją na korzyść systemu konwencjonalnego, z kolei przy porównaniu w odniesieniu do jednostki
powierzchni nadmierną preferencję uzyskuje system ekologiczny. W warunkach
niedoborów wody lub suszy rośliny uprawiane w systemie ekologicznym odznaczają się mniejszym śladem węglowym w porównaniu do systemu konwencjonalnego, zarówno w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, jak i jednostkę produktu
[Badgley i in. 2007]. Jeżeli w analizach uwzględnia się zmiany zasobów materii
organicznej, to ślad węglowy roślin w systemie ekologicznym jest wtedy znacznie mniejszy niż w systemie konwencjonalnym. Stosowanie bowiem w systemie
ekologicznym nawozów naturalnych i międzyplonów w zmianowaniu zwiększa
sekwestrację CO2 w glebie w dłuższym okresie czasu [Knudsen i in. 2014]. Ślad
węglowy w ekologicznym systemie produkcji ziemniaków w Czechach był niewiele niższy (o 13%) niż w systemie intensywnym z wyłącznym nawożeniem mineralnym, ponieważ stosowane dodatkowe zabiegi uprawowe, rozrzucanie obornika na polu oraz jego przeorywanie zwiększały energochłonność uprawy i przez
to również emisje GHG [Moudrý i in. 2012].
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4. Emisje GHG z produkcji zwierzęcej i upraw polowych
W produkcji zwierzęcej zasadniczymi źródłami emisji GHG są procesy: produkcji pasz, fermentacji jelitowej u zwierząt podczas trawienia (głównie u przeżuwaczy), przechowywania obornika i zużycia energii w budynkach gospodarskich i przygotowania pasz [Vergé i in. 2007]. Do emisji GHG towarzyszących
przechowywaniu nawozów naturalnych nie włącza się strat gazowych podczas ich
stosowania na polach. Stanowią one bowiem część emisji GHG, która obciąża
produkcję polową roślin.
Z produkcją pasz wiążą się emisje GHG ze spalanych paliw w trakcie prac polowych, przygotowania i transportu mieszanek paszowych, produkcji nawozów
mineralnych oraz emisji związanej ze stosowaniem nawozów na polach. Stosowanie nawozów azotowych, resztek pożniwnych i obornika przyczynia się do wzrostu emisji N2O w procesach nitryfikacji. Gaz ten posiada 298 razy większy potencjał ocieplający niż CO2 w okresie 100-letnim. Dla porównania, CH4 cechuje się
potencjałem ocieplenia 25-krotnie wyższym w porównaniu do CO2 [BSI 2011].
Użytkowanie gleb organicznych lub zagospodarowywanie rolnicze terenów leśnych na cele wypasu zwierząt lub upraw, powoduje uwalnianie do atmosfery
dużych ilości CO2. Znaczenie dla emisji GHG ma również rodzaj nawozów azotowych. Wysokie współczynniki emisji GHG są charakterystyczne dla nawozów
zawierających formy mocznikowe azotu [IPCC 2006].
U zwierząt monogastrycznych N2O jest generalnie odpowiedzialny w największym stopniu za wielkość śladu węglowego produktów, podczas gdy u przeżuwaczy zarówno CH4, jak i N2O przyczyniają się znacząco do kształtowania się
śladu węglowego. Emisje CH4 są wyższe u przeżuwaczy niż u zwierząt monogastrycznych. Źródłem emisji CH4 u trzody jest głównie obornik, natomiast u bydła
największe ilości powstają w trakcie procesów fermentacyjnych w żwaczu. Emisje
CH4 z fermentacji jelitowej i z obornika stanowią odpowiednio 74% i 26% ogólnej jego emisji [GUS 2010]. Poziomy emisji CH4 u przeżuwaczy wywierają duży
wpływ na ślad węglowy żywca wołowego i mleka. Z kolei w śladzie węglowym
żywca wieprzowego oraz drobiu dominujące znaczenie mają emisje związane
z uprawą roślin paszowych oraz sposobami przechowywania obornika. Emisje
GHG pochodzące z wykorzystania energii elektrycznej i paliw w budynkach inwentarskich oraz przy sporządzaniu pasz przyczyniają się relatywnie w małym
stopniu do emisji GHG [Huijbregts i in. 2010].
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5. Przykłady produktów zwierzęcych, dla których w literaturze
występują informacje o śladzie węglowym
Liczba produktów, dla których opublikowano w świecie dane o ich śladzie węglowym systematycznie rośnie. W skład tej grupy wchodzą mleko i przetwory
mleczne, mięso wieprzowe i wołowe, owoce i inne produkty spożywcze.

Mleko

W produkcji mleka generalnym trendem jest zmniejszanie się emisji GHG
na jednostkę produkcji wraz ze wzrostem wydajności mlecznej krów. Wzrost
wydajności powyżej 10 000 l mleka od krowy wpływa niekorzystnie na wysokość śladu węglowego mleka z powodu zbyt wysokiej intensywności żywienia
krów mieszankami treściwymi. Innymi czynnikami mającymi wpływ na ogólną
wartość śladu węglowego mleka są: udział kiszonki z kukurydzy, sianokiszonek
z lucerny i koniczyny w dawce żywieniowej krów oraz rodzaj systemu produkcji
mleka. Optymalnym rocznym poziomem produkcji mleka ze względu na wysokość śladu węglowego jest 7000-9000 l mleka na 1 krowę. Ślad węglowy mleka
produkowanego w systemie ekologicznym w Holandii wynosił 1,81 kg CO2 ekw.
na kg mleka skorygowanego na zawartość tłuszczu i białka [Thomassen i De Boer
2005]. W systemie intensywnej, konwencjonalnej produkcji w Japonii, przy wydajności rocznej poniżej 11 000 kg mleka, skorygowanego na zawartość tłuszczu,
ślad węglowy wynosił 0,97 kg CO2 kg [Ogino i in. 2008]. W ekstensywnym typie
produkcji mleka ślad węglowy może być zbliżony do śladu węglowego w konwencjonalnym systemie chowu jedynie przy długotrwałym wypasania krów na
pastwiskach o dobrej jakości traw [Casey i Holden 2005]. W warunkach Polski,
produkcja mleka wiązała się z emisją GHG równą 0,94 kg CO2 ekw. na kg mleka,
przy wyraźnym zróżnicowaniu regionalnym w zakresie od 0,79 do 1,15 kg CO2
ekw. [Bieńkowski i in. 2014b]. Wyników tych nie można jednak odnieść wprost
do podanych wyżej, ponieważ w zastosowanej metodologii cytowanej pracy nie
uwzględniono procesów wstępnych, obejmujących produkcję pasz oraz przemysłowe środki do produkcji. Po zastosowaniu pełnej analizy LCA wartości śladu
węglowego z pewnością uległyby podwyższeniu.

Trzoda chlewna

Zróżnicowanie śladu węglowego dotyczy również produkcji trzody chlewnej.
W badaniach przeprowadzonych w północnych Niemczech, w szerokiej grupie
gospodarstw, oceniono, że ślad węglowy wieprzowiny wynosił średnio 3,62 kg
CO2 ekw. na kg wagi bitej [Reckman i Krieter 2012]. Granice analizowanego systemu obejmowały: produkcję pasz, tucz trzody chlewnej oraz jej ubój. W gospodarstwach zaliczonych do podgrupy o ponad przeciętnym zysku netto (powyżej
25%) ślad węglowy był równy 3,46 kg CO2 ekw., natomiast w podgrupie o niższym
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zysku netto o 25% od wartości średniej dla całej grupy – 3,67 kg CO2 ekw. Podobnie jak w przypadku bydła mlecznego, intensywny tucz trzody wiąże się z mniejszym obciążeniem środowiska emisjami GHG w przeliczeniu na jednostkę produktu. We Francji, w scenariuszu konwencjonalnego tuczu, z zachowaniem zasad
dobrych praktyk rolniczych, uzyskano ślad węglowy na poziomie 2,30 kg CO2
ekw. na kg wagi żywej, w przeciwieństwie do jego wysokiej wartości w systemie
ekologicznej produkcji wynoszącej 3,97 kg CO2 ekw. [Basset-Mens i Van der Werf
2005]. Przy przeliczeniu śladu węglowego na jednostkę powierzchni okazało się,
że obydwa systemy posiadały bardzo zbliżone wartości tego wskaźnika, tj. 4236 kg
CO2 ekw. ha-1 w systemie konwencjonalnym i 4022 kg CO2 ekw. ha-1 w systemie
ekologicznym. Dane niemieckie i francuskie nie są wprost porównywalne, ponieważ analiza LCA dla produkcji trzody we Francji nie obejmowała etapu uboju.

Żywiec wołowy

GWP na kg żywca wołowego produkowanego w UE zawiera się w przedziale
16-27,3 kg CO2 ekw. kg-1 wagi rzeźnej, w zależności od systemu opasu bydła rzeźnego [Nguyen i in. 2010]. Systemy chowu bydła rzeźnego różnią się pod względem wielu parametrów, takich jak: wieku uboju zwierząt, sposobu utrzymania
zwierząt w budynkach, długości czasu wypasu, czy też rodzaju paszy. Według
Nguyen’a i in. [2010] chów bydła rzeźnego ras mięsnych (ubój w wieku 16 miesięcy) charakteryzuje się najwyższą wartością GWP na kg wagi rzeźnej, natomiast
najniższe wartości GWP występują w systemie utrzymywania byczków (od krów
mlecznych) w oborach, żywieniu ich mieszankami treściwymi i uboju w wielu
12 miesięcy. Największy wkład w powstawanie potencjału ocieplającego wnosiły
bezpośrednie emisje CH4 i N2O. Razem stanowiły one 48 i 72% ogólnej wartości
potencjałów GWP odpowiednio w systemie opasu byczków od krów mlecznych
i systemie chowu bydła rzeźnego ras mięsnych. W badaniach de Vries’a i de Boer’a
[2010] produkcja 1 kg żywca (wagi rzeźnej) powodowała emisję w zakresie od
14 do 32 kg CO2 ekw. Różnorodność systemów opasu bydła rzeźnego jest główną przyczyną zróżnicowania wartości śladu węglowego. Z reguły niższe wartości śladu węglowego związane są z systemem opasu byczków pochodzących od
krów mlecznych. W tej kategorii nie utrzymuje się bowiem krów mamek oraz
nie stosuje się mleka w żywieniu opasów, z wyjątkiem pierwszych kilkunastu dni
po urodzeniu. Przeżuwacze mają gorszy współczynnik konwersji pasz na mięso
w porównaniu do trzody i drobiu, co oznacza zużycie większej ilości pasz na kg
żywca. Tym samym znajduje to również odzwierciedlenie w wyższej emisji GHG
na kg żywca wołowego.
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6. Systemy etykietowania odnoszące się do śladu węglowego
produktów
Obecnie na świecie rozwijane są programy regulujące zasady i techniki rejestracji śladu węglowego oraz wprowadzania etykiet ze śladem węglowym do wielu
grup produktów. Zamieszczanie etykiet środowiskowych na produktach spożywczych przedstawiających informacje o śladzie węglowym może w przyszłości być
obowiązkowe w niektórych krajach świata. Realizacja tego typu decyzji będzie
miała za zadanie osiągnięcie dwóch celów. Pierwszym celem będzie przekazywanie konsumentom sprawdzalnej, dokładnej informacji o ważnym aspekcie środowiskowym produktów ułatwiającej ich świadomy wybór. Drugim celem będzie
wprowadzenie śladu węglowego jako nowego czynnika konkurencji pomiędzy
różnymi producentami podobnych wyrobów. Stymulować one bowiem będą
działania rynkowe i produkcyjne, o charakterze innowacyjności środowiskowej,
powodujące ciągłą poprawę stanu środowiska [Shi 2013].
Rosnące zainteresowanie konsumentów problemami środowiskowymi w zamożnych krajach zachodnich może mieć wpływ na ograniczanie dostępu do rynków tych krajów produktów spożywczych nie posiadających informacji o emisjach
GHG, związanych z ich wytwarzaniem i dystrybucją. Określanie wielkości emisji
GHG w procesach wytwórczych i etykietowanie na tej podstawie produktów jest
nowym instrumentem zarządzania łańcuchem dostaw. Część dużych producentów
żywności uruchomiła już proces publicznego komunikowania śladów ekologicznych swoich wyrobów (np. Danone, Nestlé, Unilever, Granarolo). Informacje środowiskowe o śladzie węglowym wyrobu są oparte na procedurach badania cyklu
życia wyrobu (LCA). Efekty tych badań muszą być uzyskiwane zgodnie z regułami
deklaracji środowiskowej produktu III typu. Wytyczne do jej opracowania zawarte
są w raporcie technicznym ISO 14025 [PKN 2010]. Ustalenie deklaracji środowiskowej obejmuje: przygotowanie deklaracji, weryfikację metod oceny i certyfikację.
Systemowe rozwiązania w zakresie certyfikacji na podstawie śladu węglowego
wprowadzono najwcześniej w Wielkiej Brytanii. W 2007 roku firma Carbon Label Company wprowadziła Etykietę Redukcji CO2 (ang. Carbon Reduction Label).
Warunkiem zakwalifikowania wyrobu do przyznania tego znaku jest opracowanie raportu potwierdzającego pomiar śladu węglowego na podstawie uznanych
międzynarodowych metod, np. standardu PAS 2050:2011 [BSI 2011]. Ta etykieta
jest także stosowana w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, w wielu krajach
UE [Shi 2013]. Wspólnym systemem dla znakowania śladu węglowego w krajach
skandynawskich jest Deklaracja Klimatyczna (ang. Climate Declaration). Przedstawia ona wskaźnik kategorii wpływu zmian klimatycznych opracowany w deklaracji środowiskowej produktu [Cordero 2013]. W deklaracji podane są infor-
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macje o całkowitej emisji GHG oraz oddzielnie, dla każdego etapu cyklu życia
produktu, w kg równoważnika CO2 na jednostkę funkcjonalną produktu [PKN
2010]. Kraje azjatyckie realizują szereg własnych programów certyfikacji na znak
śladu węglowego. W Japonii wprowadzono oficjalną etykietę śladu węglowego informującą o wartości bezwzględnej tego impaktu, w gramach równoważnika CO2
na gram produktu [Ikezuki 2009]. Korea Południowa wdrożyła dwupoziomowy
program certyfikacji. Certyfikat emisji na poziomie pierwszym odnosi się do emisji GHG związanej z produktem, natomiast na poziomie drugim do osiągnięcia
minimalnej redukcji emisji GHG określonej przez rząd. Znaki śladu węglowego
funkcjonują również w kilku innych krajach azjatyckich, tj. w Chinach, Tajlandii
i Tajwanie [Bolwig i Gibbon 2009, Guenther i in. 2012].

7. Podsumowanie
Prognozy postępujących, globalnych zmian klimatycznych spowodowały
wzrost zainteresowania gazami cieplarnianymi emitowanymi podczas produkcji surowców, ich przetwarzania oraz sprzedaży produktów żywnościowych. Niskoemisyjna gospodarka rolna jest jednym z ważnych priorytetów w obecnym
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niezbędnym narzędziem w ocenie skuteczności działań w kierunku redukcji emisji GHG jest analiza śladu węglowego. Jej skuteczne wykorzystanie w rolnictwie będzie wymagało
upowszechnienia znajomości zasad i warunków jej stosowania. Wydaje się, że dla
osiągnięcia tego celu potrzebne jest stworzenie szerokiego programu szkoleń dla
doradców rolniczych. Zdobyte umiejętności będą służyły weryfikowaniu efektów
realizowanych programów w ramach wyznaczonych priorytetów PROW zakładających wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów niskiej
emisyjności. W dalszej perspektywie czasowej, po upowszechnieniu znajomości
tej metody, możliwe będzie opracowywanie programów rolnośrodowiskowych
dedykowanych wprost obniżaniu śladu węglowego. Istotną ich częścią może być
zobowiązanie rolnika lub przetwórcy sektora rolno-spożywczego do osiągnięcia
niższych pułapów emisyjności w określonym horyzoncie czasu przy realizacji
konkretnych programów lub podejmowanych inwestycji, wpisujących się przez
to w europejski program „zazielenienia” produktów spożywczych. Dla osiągania
standardów w tym zakresie konieczna jest stała pomoc doradców rolniczych. Niewątpliwie tym wysiłkom powinny dodatkowo sprzyjać, równolegle prowadzone,
certyfikacja środowiskowa oraz jakościowa zarówno produktów pośrednich, jak
i produktów finalnych, gotowych do spożycia.
Jedną z ważniejszych konsekwencji upowszechniania analiz śladu węglowego w świecie jest opracowanie zasad etykietowania produktów spożywczych oraz
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stosowanie etykiet na produktach spożywczych z informacją o śladzie węglowym.
Dzięki śladowi węglowemu możliwa jest identyfikacja źródeł emisji, co skierowuje
działania mitygacyjne w miejsca najbardziej zagrożone emisjami. W świetle rosnącego ogólnie zainteresowania poznaniem wpływu produktów żywnościowych na
wielkość śladu węglowego istnieje potrzeba stworzenia w Polsce krajowego programu rejestracji danych inwentarzowych dla procesów produkcyjnych w sektorze
rolno-spożywczym, gromadzenia i agregacji danych w centralnej bazie danych,
w formacie przydatnym dla analiz LCA. Brak systemu organizowania i interpretacji danych powoduje, że oceny śladu węglowego nie są dotąd stosowane zarówno
w gospodarstwach rolnych, jak i w polskich zakładach przetwórczych. Ukształtowanie preferencji środowiskowych w zakresie śladu węglowego wśród konsumentów
i zagranicznych organizacji rządowych może z czasem mieć charakter ograniczeń
handlowych i przekładać się na utratę rynków zbytu przez producentów.
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POTRZEBY WYZNACZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO PRODUKCJI ROLNICZEJ
I PERSPEKTYWY JEGO ZASTOSOWAŃ

Słowa kluczowe: ślad węglowy, gospodarka niskoemisyjna, rolnictwo, produkty spożywcze,
LCA
STRESZCZENIE

W opracowaniu omówiono znaczenie śladu węglowego dla oceny emisji gazów cieplarnianych generowanych w różnorodnych procesach produkcyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiono metodykę jego wyznaczania na podstawie wytycznych
analizy LCA, obejmującą emisje GHG w całym cyklu życia produktu od „kołyski aż do
grobu”. W świetle dotychczasowych badań okazuje się, że emisje gazów cieplarnianych
w systemach produkcji zwierzęcej i upraw polowych wpływają znacząco na wartości śladu
węglowego finalnych produktów spożywczych. Niskoemisyjna gospodarka rolna w Polsce
jest jednym z głównych priorytetów w obecnym programie PROW na lata 2014-2020. Postęp w zakresie zmniejszania śladu węglowego produkcji rolniczej jest ważnym atrybutem
innowacyjnego rozwoju rolnictwa.
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SUM M A RY

This paper discusses the importance of the carbon footprint for the assessment of greenhouse gas emissions generated by various production processes in the agri-food sector. The methodology of its determination based on the LCA guidelines, including GHG
emissions throughout the product life cycle from “cradle to grave”, has been presented. In
the light of studies to date, it turns out that greenhouse gas emissions in the systems of
animal production and field crops influence significantly the carbon footprint values of
the final food products. Low emission agriculture in Poland is one of the main priorities
in the current PROW program for the years 2014-2020. Progress in reducing the carbon
footprint of agricultural production is an important attribute of innovative development
of agriculture.
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1. Wstęp
Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2009/128/
WE z 21 października 2009 z dniem 1 stycznia 2014 roku wszystkie Państwa Unii
Europejskiej zobligowane zostały do prowadzenia upraw płodów rolnych według
zasad Integrowanej Ochrony Roślin, a co za tym idzie wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.]. Zasady Integrowanej
Ochrony wykorzystują wszystkie dostępne metody i techniki ograniczania liczebności agrofagów przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnych metod ochrony
oraz ograniczaniu stosowania chemicznych środków używanych w rolnictwie,
dbając tym samym o ochronę środowiska naturalnego [Tette 1997]. Integrowana
ochrona kładzie duży nacisk na zmniejszanie ilości stosowanych substancji czynnych w rolnictwie (Boller i wsp. 2004). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin przy przeprowadzaniu zabiegów chemicznej ochrony roślin
należy ograniczać liczbę zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin
do niezbędnego minimum [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 kwietnia 2013 r.]. Przy przystępowaniu do wykonania zabiegów w dawkach obniżonych na chronionych plantacjach należy pamiętać o tym, że można
1 Wkład pracy: Jakub Danielewicz – 40 %, Marek Korbas – 15 %, Joanna Horoszkiewicz-Janka

– 20 %, Ewa Jajor – 20 %, Joanna Krzymińska – 5 %.
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takie działanie podejmować na podstawie monitoringu plantacji. Gdy znany jest
stan zagrożenia i doradca potwierdzi zasadność zastosowania zmniejszonej dawki
środka ochrony roślin to ma to pełne i niekwestionowane uzasadnienie. Redukcja dawek fungicydów może mieć znaczenie w ochronie środowiska. Stosowanie obniżonych dawek fungicydów pozwoliłoby na zmniejszenie ilości substancji
czynnych pozostających w środowisku. Tematyka redukcji dawek stanowi treść
badań naukowych już od początku lat 90 ubiegłego wieku [Hedke i Verret 1999,
Jorgensen i Nielsen 1994, Mercer i Ruddock 2003, Wale 1994, Conry i Hogan
2001]. Badania dotyczące skuteczności fungicydów stosowanych w obniżonych
dawkach prowadzone były na wielu gatunkach roślin uprawnych [Mercer i Ruddock 2003, 2005]. Badacze wskazują, że w ramach Strategii Tematycznej w sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów dążyć się będzie między innymi
do propagowania użycia niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów, m.in.
przez pobudzenie świadomości użytkowników, promowanie kodeksów dobrej
praktyki i rozważenie zastosowania instrumentów finansowych [Pruszyński
i Pruszyński 2013]. Jednak ze względu na stosunkowo niskie zużycie substancji
czynnej na hektar (poniżej 2 kg. s.cz./ha) celem polskiej ochrony roślin jest nie
tyle redukcja ile optymalizacja stosowania środków ochrony roślin [Pruszyński
i wsp. 2012]. W związku z zainteresowaniem plantatorów rolnych stosowaniem
zredukowanych dawek może pojawić się również oczekiwanie wobec służb doradczych dotyczące tematyki z tego zakresu. Jednocześnie brakuje aktualnych
badań dotyczących możliwości stosowania zredukowanych dawek fungicydów
w uprawie pszenicy Autorzy przypominają, że w przypadku, gdy stosuje się środek ochrony roślin, jakim w tym przypadku jest fungicyd, w dawce obniżonej
czyli mniejszej niż podanej w etykiecie, w przypadku uwag o niewystarczającej
skuteczności zastosowania takiej dawki pełną odpowiedzialność za wynik zabiegu ponosi podmiot stosujący czyli producent rolny, a nie właściciel środka czy
firma produkująca dany środek ochrony roślin. Informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonych doświadczeń stanowić mogą potwierdzone źródło danych
o skuteczności obniżonych dawek substancji czynnych zarówno w ograniczaniu
chorób występujących na podstawie źdźbła, jak i liściach, czy kłosach.

2. Cel badań i metody badawcze
Celem doświadczenia było określenie wpływu użycia zalecanych do ochrony
pszenicy ozimej fungicydów zarejestrowanych w Polsce w dawkach niższych
od podawanych w etykiecie środka na porażenia podstawy źdźbła przez grzyby
chorobotwórcze. Doświadczenia polowe wykonano w sezonach wegetacyjnych
2009/2010 – 2010/2011 na pszenicy ozimej odmiany Tonacja w Polowej Stacji
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Doświadczalnej IOR–PIB Winna Góra, w 4 powtórzeniach w układzie bloków
losowych. W fazie pierwszego kolanka (BBCH 31) stosowano wybrane fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób podstawy źdźbła. W tabeli 1 zestawiono
zawartość substancji czynnych poszczególnych fungicydów, przynależność do
grup chemicznych oraz zastosowaną dawkę. W kombinacjach 2, 3, 4 stosowano
obniżone (od zarejestrowanych dla tych środków) dawki fungicydów. W pozostałych kombinacjach 5–7 dla porównania zastosowano fungicydy w pełnych, zarejestrowanych dawkach. W fazie dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75) wykonano ocenę zdrowotności podstawy źdźbła, określając procent roślin porażonych
przez sprawców łamliwości źdźbła zbóż i traw (Oculimacula spp.) oraz fuzaryjnej
zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni zbóż (Fusarium spp.). Zabiegi opryskiwania
wykonywano przy użyciu opryskiwacza plecakowego AXR z wykorzystaniem
końcówek TeeJet 110. Fungicydy stosowano przeliczając dawkę na hektar na 300
litrów wody przy ciśnieniu opryskiwacza 3 bar. W celu oceny nasilenia występowania chorób pobierano po 100 roślin z każdego poletka doświadczalnego. Następnie określano procent porażonych roślin z objawami poszczególnych chorób.
Obserwacje makroskopowe potwierdzano każdorazowo przy użyciu mikroskopu.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Tabela 1
Fungicydy, stosowane w doświadczeniu
Lp.

Substancje
Nazwa handlowa czynne i ich zawartość
[g/l]

Dawka
zalecana
[l/ha]

Dawka
zastosowana
[l/ha]

Grupa chemiczna

1.

Kontrola

–

–

–

–

2.

Capalo 337,5 SE

fenpropimorf (200),
epoksykonazol (62,5),
metrafenon (75)

1,4 – 2,0

1,0

morfoliny, triazole,
pochodne ketonu
difenylowego

3.

Yamato 303 SE

tiofanat metylu (233),
tetrakonazol (70)

1,5 – 1,75

1,0

benzimidazole, triazole

4.

Input 460 EC

protiokonazol (160),
spiroksamina (300)

0,75 – 1,0

0,5

triazole, ketoaminy

5.

Capalo 337,5 SE

fenpropimorf (200),
epoksykonazol (62,5),
metrafenon (75)

1,4 – 2,0

1,5

morfoliny, triazole,
pochodne ketonu
difenylowego

6.

Yamato 303 SE

tiofanat metylu (233),
tetrakonazol (70)

1,5 – 1,75

1,75

benzimidazole, triazole

7.

Input 460 EC

protiokonazol (160),
spiroksamina (300)

0,75 – 1,0

1,0

triazole, ketoaminy

Źródło: Etykiety fungicydów (http://www.bip.minrol.gov.pl).
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Tabela 2
Warunki meteorologiczne w trakcie prowadzenia doświadczeń
Parametr pogody

Sezon

Średnia
temperatura [°C]
Suma opadów
[mm]

Miesiąc
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

2009/2010

15,3

7,3

6,0

-1,3

-6,8

-0,9

3,4

8,5

11,6

17,6

21,7

2010/2011

12,4

6,2

4,8

-6,0

0,3

-3,8

3,3

11,2

14,4

18,6

17,8

2009/2010

45,5

47,2

39,9

46,0

33,1

20,4

43,8

11,6 103,6 42,8

71,8

2010/2011

67,3

3,9

122,4 63,1

27,8

27,8

19,4

6,7

65,9

25,5

61,2

Źródło: Stacja meteorologiczna IOR–PIB w Winnej Górze.

3. Wyniki
W doświadczeniach polowych przeprowadzonych w PSD Winna Góra pszenica ozima w obydwu latach badań porażona była przez łamliwość źdźbła oraz
fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (tabela 3). Choroby te występują
corocznie na terenie całej Polski i mogą powodować straty na poziomie ekonomicznym [Fogt 2006]. Objawy powodowane przez sprawców łamliwości źdźbła
zbóż obserwowane mogą być już od początku krzewienia, jednakże środki mające
ograniczyć wystąpienie tej choroby powinny być wykonane od fazy końca krzewienia lub strzelania w źdźbło (BBCH 29-30) do fazy pierwszego lub drugiego
kolanka (BBCH 31-32). Łamliwość źdźbła występuje w różnych regionach klimatu umiarkowanego. W sprzyjających warunkach pogodowych starty plonu ziarna
osiągać mogą nawet 30–50%. Szkodliwość choroby związana jest z uszkodzeniem
tkanek podstawy źdźbła co, prowadzi do zakłócenia transportu wody i substancji
odżywczych [Kryczyński i wsp. 2011].
W sezonie 2009/2010 procent porażonych roślin pszenicy przez sprawców
łamliwości źdźbła w obiektach niechronionych przy użyciu fungicydów wynosił
– 4,7%, natomiast w sezonie 2010/2011 – 3,3% (tabela 3). Nasilenie choroby nie
było wysokie pomimo korzystnego dla rozwoju jej sprawców grzybów Oculimacula yallundae i O. acuformis przebiegu pogody w miesiącach jesiennych (temperatury dodatnie, suma opadów około 40 mm/miesiąc) (tabela 2). Fungicydy zawierające: epoksykonazol, fenpropimorf, metrafenon oraz protiokonazol, spiroksaminę zastosowane w pełnych dawkach w pierwszym roku badań (kombinacje 5
i 7) wpłynęły na zmniejszenie procentu porażonych roślin (3,0%). W przypadku
zastosowania fungicydu zawierającego tiofanat metylu i tetrakonazol (kombinacja 6) nie odnotowano ograniczenia występowania choroby w stosunku do obiektu
niechronionego chemicznie (tabela 3). Tiofanat metylu należy do grupy chemicz-
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nej benzimidazole, która jest jedną z najstarszych grup chemicznych. Zostały one
wprowadzone do stosowania w ochronie roślin w latach 60 i 70-tych XX wieku.
Ze względu na coraz częstsze powstawanie zjawiska odporności u patogenów na
benzimidazole mogą być one mniej skuteczne w zwalczaniu grzybów. Badania laboratoryjne innych badaczy wskazują, że badane izolaty O. acuformis były wysoce
odporne na tiofanat metylowy i blisko 80% badanych izolatów O. yallundae (Pieczul i Korbas 2014). Spośród zastosowanych w doświadczeniu w zredukowanych
dawkach fungicydów tylko po zastosowaniu środka, w skład którego wchodzą
epoksykonazol, fenpropimorf i metrafenon zanotowano zmniejszenie obecności
sprawców łamliwości źdźbła (2,7%). W pozostałych kombinacjach (3 i 4) nie odnotowano zmniejszenia ograniczenia występowania choroby. W sezonie wegetacyjnym 2010/2011 zastosowanie zredukowanych dawek fungicydów (kombinacja
2, 3, 4) pozwoliło na ograniczenie występowania łamliwości podstawy źdźbła na
poziomie porównywalnym z zastosowaniem pełnych zarejestrowanych dawek
(tabela 2). Jednak różnic tych nie udało się potwierdzić statystycznie.
Na uzyskane w latach badań wyniki wpływ miały warunki pogodowe, a w szczególności temperatura powietrza i ilość opadów w czasie sezonu wegetacyjnego. Często warunki te sprzyjały rozwojowi sprawców łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. W kombinacji, w której nie stosowano fungicydów
w pierwszym roku badań obserwowano wyższe porażenie źdźbeł przez wymienione
choroby w porównaniu do drugiego roku badań (tabela 2). Różnice te spowodowane były przez wyższe opady w październiku i marcu w pierwszym roku badań. Innym czynnikiem, który wpływał na słabsze porażenie źdźbeł przez sprawców łamliwości (Oculimacula spp.) był wysoki udział sprawców fuzaryjnej zgorzeli podstawy
źdźbła i korzeni. Średni procent porażonych źdźbeł przez grzyby rodzaju Fusarium
wynosił 12,3% i był trzykrotnie wyższy od wielkości jaką stwierdzono w przypadku
łamliwości źdźbła (tabela 3). Wyższy odsetek roślin, na których stwierdzono wystepowanie grzybów powodujących fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
powodował, że ograniczony był wzrost grzybów wywołujących łamliwość źdźbła.
Użyte substancje czynne w testowanych dawkach, a niekiedy też w dawkach wyższych zarejestrowanych, nie zwalczały dostatecznie dobrze występujących jednocześnie na podstawie źdźbła badanych chorób. Jednak uzyskane wyniki wskazują,
że obniżona dawka środka zawierającego epoksykonazol + fenpropimorf + metrafenon i zwiększona dawka o 100 ml od niższej zalecanej dawki fungicydu o tym
składzie (zalecana dawka 1,4-2,0 l/ha) również istotnie wpłynęła na zahamowanie
rozwoju łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni (tabela 3).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni podobnie jak łamliwość źdźbła
zbóż występuje w uprawie pszenicy powodując straty o charakterze ekonomicznym. Średnie straty w plonie w przypadku wystąpienia choroby mogą wynosić
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15-30% [Mrówczyński i wsp. 2013]. Termin ochrony roślin przed wystąpieniem
tej choroby przypada w tej samej fazie, jak w przypadku łamliwości źdźbła. Objawy choroby są trudne do rozpoznania i często mogą być mylone z innymi objawami chorób występujących na podstawie źdźbła [Korbas 2007]. W sezonie
wegetacyjnym 2009/2010 stwierdzono 9,0% roślin porażonych przez sprawców
fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni w obiekcie kontrolnym, natomiast
w kolejnym sezonie wegetacyjnym wartość ta wynosiła 15,7%. Fungicydy zawierające epoksykonazol, fenpropimorf, metrafenon oraz protiokonazol i spiroksaminę zastosowane w pełnych zarejestrowanych dawkach pozwoliły na istotne
statystycznie ograniczenie występowania choroby w porównaniu do kontroli.
W przypadku zredukowanych dawek tylko w kombinacji 2 (substancje czynne:
epoksykonazol, fenpropimorf i metrafenon) potwierdzono statystycznie mniejsze
porażenie w porównaniu do kontroli. W drugim roku badań procent roślin z objawami fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni był istotnie statystycznie
mniejszy po zastosowaniu fungicydów, zarówno w standartowych (zarejestrowanych) dawkach, jak i w zredukowanych (tabela 3).
Użycie fungicydów zarówno w dawkach zarejestrowanych, jak i w dawkach
zredukowanych pozwoliło na uzyskanie w obydwu latach badań wyższych plonów
w stosunku do obiektów, na których nie stosowano chemicznej ochrony w fazie
pierwszego kolanka (BBCH 31) (tabela 4). Zostało to potwierdzone statystycznie.
Różnice pomiędzy zastosowaniem pełnych oraz zredukowanych dawek fungicydów i ich wpływu na plon udało się udowodnić statystycznie jedynie w przypadku kombinacji, w której stosowano fenpropimorf + epoksykonazol + metrafenon
w zarejestrowanej oraz obniżonej dawce. Analogiczne wyniki uzyskano biorąc
pod uwagę średnie z lat.
Tabela 3
Wpływ zastosowanych dawek fungicydów na występowanie
łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni
Lp.

Kombinacja

Testowana
dawka
[l/ha]

Fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni
[% porażonych roślin]

Łamliwość źdźbła
[% porażonych roślin]
2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

1.

kontrola

–

4,7

3,3

4,0

9,0

15,7

12,3

2.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,0

2,7

1,7

2,2

7,0

10,3

8,7

3.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,0

8,0

2,0

5,0

8,0

5,7

6,8
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Lp.

Kombinacja

Testowana
dawka
[l/ha]

Fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła i korzeni
[% porażonych roślin]

Łamliwość źdźbła
[% porażonych roślin]
2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

2009/2010

2010/2011

Średnia
z lat

4.

protiokonazol
+
spiroksamina

0,5

10,7

1,3

6,0

7,7

6,3

7,0

5.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,5

3,0

1,3

2,2

3,7

5,7

4,7

6.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,75

8,0

0,7

4,3

10,7

5,0

7,8

7.

protiokonazol
+
spiroksamina

1,0

3,0

0,3

1,7

6,7

5,3

6,0

2,33

r.n.

l.i.

1,88

2,13

l.i.

NIR = 0,05

Źródło: Badania własne.

Tabela 4
Wpływ zastosowanej ochrony na uzyskany plon ziarna
Lata
Lp.

Kombinacja

Testowana
dawka [l/ha]

2009/2010

2010/2011

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

średnia
z lat

1.

kontrola

–

84,5

100

78,4

100

81,4

2.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,0

89,6

106

90,3

115,2

89,9

3.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,0

87,1

103

92,5

118,1

89,8

4.

protiokonazol
+
spiroksamina

0,5

89,1

105

90,3

115,2

89,7

5.

epoksykonazol
+
fenpropimorf
+
metrafenon

1,5

92,3

109

91,0

116,1

91,6

6.

tiofanat metylu
+
tetrakonazol

1,75

86,2

102

91,7

117

88,9
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Lata
Lp.

7.

Kombinacja

Testowana
dawka [l/ha]

protiokonazol
+
spiroksamina

1,0

NIR = 0,05

2009/2010

2010/2011
średnia
z lat

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

plon
[dt/ha]

% do
kontroli

89,8

106

94,0

119,9

91,9

1,85

-

11,89

-

5,70

Źródło: Badania własne.

4. Wnioski
1. Zastosowanie fungicydu, w skład którego wchodzą: epoksykonazol, fenpropimorf i metrafenon w obniżonej dawce w określonych warunkach
doświadczenia pozwala na zwalczanie sprawców chorób podstawy źdźbła.
2. Zastosowanie obniżonych dawek fungicydów umożliwia uzyskanie wyższych plonów, w porównaniu do kombinacji niechronionych.
3. Skuteczność zastosowania obniżonych dawek środków zależy od odpowiednio dobranego rodzaju fungicydu, czyli od zawartych w nim substancji
czynnych.
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ZASTOSOWANIE ZREDUKOWANYCH DAWEK FUNGICYDÓW W INTEGROWANEJ
OCHRONIE ROŚLIN

Słowa kluczowe: pszenica, IPM, integrowana ochrona roślin, fungicydy, zredukowane
dawki
STRESZCZENIE

Integrowana ochrona roślin stanowi obecnie główny kierunek podjęty w uprawie roślin rolniczych na terenie Unii Europejskiej. W myśl jej zasad niezbędne jest połączenie
wszelkich dostępnych metod ograniczania występowania agrofagów do poziomu, w którym nie powodują one strat o znaczeniu ekonomicznym. Duży nacisk kładzie się na ra-
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cjonalne stosowanie środków ochrony roślin oraz ich selektywność. Niezbędna jest duża
wiedza z zakresu skuteczności działania poszczególnych substancji czynnych oraz dawek,
w których osiągają one największą skuteczność działania. W doświadczeniach z pszenicą
ozimą porównano porażenie podstawy źdźbła przez grzyby chorobotwórcze po aplikacji
fungicydów w dawkach zarejestrowanych do stosowania w Polsce, oraz w dawkach obniżonych. Obserwacje fitopatologiczne przeprowadzono w fazie dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75) oceniając występowanie łamliwości źdźbła zbóż (Oculimacula yallundae,
O. acuformis) oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (Fusarium spp.). Badano wpływ
zastosowanej ochrony na wartość uzyskanego plonu. Użycie fungicydów zarówno w dawkach zarejestrowanych, jak i w dawkach zredukowanych pozwoliło na uzyskanie w obydwu latach badań wyższych plonów w stosunku do obiektów, na których nie stosowano
chemicznej ochrony w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31).

JAKUB DANIELEWICZ, MAREK KORBAS, JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA.
EWA JAJOR, JOANNA KRZYMIŃSKA
APPLICATION OF REDUCED DOSES OF FUNGICIDES IN INTEGRATED PEST
MANAGEMENT

Keywords: winter wheat, IPM, Integrated Pest Management, fungicides, reduced doses
SUM M A RY

Integrated pest management is actually the main direction taken in the cultivation of
agricultural crops in the European Union. In accordance with its principles it is necessary
to combine all available methods of reducing the occurrence of pests to a level where they
do not cause losses of economic importance. Great emphasis is placed on the rational use
of plant protection products and its selectivity. Essential is the large knowledge of the effectiveness of individual active ingredients and dosages in which they achieve the greatest
efficacy. The aim of the experiment was to determine the possibility of using lower doses
(than those registered in Poland) of fungicides in wheat cultivation in comparison to full
doses. In BBCH 75 stage (medium milk) stem-base assessment was performed to confirm
the effectiveness of mentioned above fungicides against eyespot of cereals (Oculimacula
spp.) and Fusarium foot rot (Fusarium spp.). Application of fungicides in BBCH 31 stage
in both doses (registered and reduced) allowed to obtain higher yields in comparison to
non protected plots in two years of experiment.
e-mail: j.danielewicz@iorpib.poznan.pl
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OWADY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA ORAZ ŻYCIA
CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT DOMOWYCH
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1. Wstęp
W ciągu setek tysięcy lat ewolucji owady przystosowały się do życia we wszystkich środowiskach w tym również, w otoczeniu człowieka. Niezależnie od szkodników rozwijajacych się kosztem roślin uprawnych, zbiorów i produktów spożywczych, które nie są przedmiotem tego opracowania, wykształciła się liczna grupa
gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka oraz zwierząt.
Zagrożenie ze strony tych owadów, to nie tylko pasożytowanie i powodowanie
uczuleniowych zmian skóry, ale często przenoszenie chorób i głównie w przeszłości doprowadzanie do wybuchów epidemii. W życiu codziennym natomiast do
furii może nas doprowadzić jeden bzyczący w nocy komar, względnie biegamy
z muchobijką za przedostajacymi sie do pomieszczeń ,,insektami“.
W opracowaniu przedstawiono najczęściej występujące w naszym otoczeniu,
atakujące człowieka i zwierzęta owady, a także metody ochrony przed nimi. Pomoże to w lepszym ich poznaniu i ograniczaniu ich występowania (Arlian 2002,
Boczek 2003, 2011; Boczek, Lewandowski 2007; Buczek, Boczek 2011).

2. Rodzina: muchowate (Muscidae)
Mucha domowa (Musca domestica L.) jest najpospolitszym i występującym na
całym świecie owadem. Towarzyszy człowiekowi i zwierzętom w czasie ich dzien1 Wkład pracy: Jan Boczek – 65%, Grzegorz Pruszyński – 35%.
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nej aktywności. Samice żyją około miesiąca, zimę przeżywają w stanie anabiozy.
Mucha domowa - męczy, niepokoi ludzi w czasie pracy i wypoczynku. Jest wektorem licznych, groźnych chorób człowieka i zwierząt. Narządy gębowe muchy
są typu liżącego: śliną lub wymiocinami rozpuszczają pokarm i płynny połykają.
Samica składa około 600 jaj w kilku złożach na oborniku, kompoście i wszelkich fermentujących lub gnijących materiałach organicznych, skąd ulatnia się wabiący ją amoniak. Beznogie larwy żerują do kilku tygodni i w suchszych miejscach
przeistaczają się w brązowe poczwarki-bobówki. Rozwój pokolenia trwa w temperaturze 25oC około 2 tygodni.
Miejscem rozmnażania się muchy domowej jest ściółka w pomieszczeniach chowu zwierząt gospodarskich i obornik, zwłaszcza świń, kur i bydła. Mucha domowa
przenosi na ciele i w przewodzie pokarmowym patogeny ponad 100 chorób (salmonelloza, dur brzuszny, czerwonka, tyfus, gruźlica, zapalenie wymion, i inne). Jest
ruchliwa, bez przerwy poszukuje pożywienia i ciągle zostawia kupki kału z patogenami. Opisywane są przypadki alergii na samą obecność wielu much w otoczeniu.
Larwy i poczwarki muchy domowej są w niektórych krajach (USA, Kanada,
Nigeria) wykorzystywane jako pasza dla ptaków i ryb. Wysuszone zawierają: blisko 50% białka, 25% tłuszczu, 8% włókna, 7% popiołu, w tym bardzo korzystny
zestaw 17 aminokwasów (Geden i in., 2009; Kassiri i in. 2012).
Problem zwalczania muchy domowej jest poważniejszy w rejonach sub- i tropikalnych, niż u nas. W Polsce, w pomieszczeniach domowych oraz zabudowaniach
gospodarskich wiesza się lepy, pułapki z przynętami, wyłapuje muchy na feromon
płciowy, na światło ultrafioletu. Bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie
żywności, moskitiery w oknach i częsta wymiana ściółki w budynkach zwierząt
gospodarskich (Geden i in. 2009; Kassiri i in. 2012).
W stajniach i oborach występują często pokrewne gatunki muchy domowej:
bolimuszka (kleparka) (Stomoxys calcitrans [L.]) i bolimuszka oborówka (Haematobia irritans [L.]). Kłują człowieka i zwierzęta gospodarskie. Są wektorami wielu
chorób jak: wąglik, ospa drobiu, różyca, świdrowce, tasiemce. Inną kłopotliwą dla
człowieka i zwierząt muchówką jest kuczman Culicoides pulicaris. Ukłucia przez
maleńkie, 2 mm samice powodują bolesne, ropiejące ranki.

3. Rodzina: komarowate (Culicidae: Diptera)
W Polsce występuje 47 gatunków komarów i większość z nich kłuje człowieka
od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Każdy gatunek ma określoną bionomię, zachowanie i preferowanego żywiciela. (Zwiebel i Takken, 2004). Atakowane są także inne ssaki, ptaki i lądowe kręgowce, a nawet owady. Kłuje tylko samica. Samiec,
ma uwstecznione narządy gębowe i korzysta tylko z pokarmu roślinnego. W ślinie
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komarów stwierdzono ponad 20 białek, niektóre z nich są alergenami, wywołują reakcje organizmu takie jak: świąd, puchnięcie, katar, gorączka, kaszel. Ludzie
różnią się bardzo w reakcji na alergeny (Arlian, 2002). Ponieważ przebywa często
na kwiatach, może je przy okazji zapylać. Dla złożenia jaj samica musi pobrać
krew. Samica komara Aedes aegypti pobiera maksimum 2,5 µl krwi, a jeśli mniej,
nadal poszukuje żywiciela. Po pobraniu krwi samica kopuluje w locie, a następnie
poszukuje miejsc do składania jaj (Takken i Verhulst, 2013).
Jaja składane są do stojącej wody, łącznie samica składa do 400 jaj. Rozwój
larwy odbywa się w wodzie, larwa, w kształcie przecinka kilkakrotnie linieje. Żywi
się bakteriami, pierwotniakami, okrzemkami. Larwy zjadane są przez ropuchy,
ważki i chrząszcze żyjące w wodzie. Ropucha może zjeść dziennie do 3 000 larw
i poczwarek komarów. Poczwarka jest ruchliwa, ale nie pobiera pokarmu. Rozwój
całego pokolenia w temperaturze 20-25oC trwa około 2-4 tygodni. Samce żyją
kilka dni, samice kilka tygodni. Zimę przeżywają zapłodnione samice. Największe
kolonie komarów występują w pobliżu akwenów wodnych, nawet bardzo zanieczyszczonych, oraz na terenach podmokłych i bagnistych. Komary unikają silnego światła i suchego powietrza. Loty komarów są powolne, 1-2 km/godzinę
Dwa gatunki komarów są najpospolitsze w Polsce: komar pospolity, nazywany
brzęczącym (Culex pipiens L.) i komar widliszek (Anopheles maculipennis Meig.)
(jest wektorem malarii). W lasach dominuje komar leśny (doskwierz – Aedes). Komar pospolity występuje w 2 podgatunkach: C.pipiens pipiens żyjący w środowisku naturalnym i rolniczym oraz C.pipiens molestus – w środowisku podmiejskim
i miejskim. Długość ciała komara pospolitego wynosi 6 mm. Komar widliszek ma
6-8 mm długości, a jego żywicielami są: człowiek, bydło i konie. Samica składa do
wody do 340 jaj, w warunkach Polski rozwijają się 3-4 pokolenia tego gatunku.
Podstawowym czynnikiem wabiącym komary do żywiciela jest jego zapach.
Receptory węchu znajdują się u komara na czułkach, głaszczkach szczękowych
i wargach. Wabią komary przede wszystkim specyficzne dla każdego osobnika-żywiciela wydzieliny ze skóry (kwas mlekowy, zwłaszcza izomer L u człowieka)
jak i bakterii i grzybów żyjących na skórze. Wabią komary także: dwutlenek węgla,
detergenty i stosowane kosmetyki. Działanie wabiące może występować z odległości 40 m, przy czym będzie to zależeć od ruchów powietrza, wiatru, ale także
od odległości między osobnikami, żywicielami. Komary, dla komunikownia się
pomiędzy przedstawicielami tego samego gatunku, wydzielają specjalne substancje chemiczne (głównie lotne) zwane feromonami. (Cabrera i Jaffe, 2007). Do grupy feromonów należą feromony agregacyjne wydzielane m.in. w celu zwabienia
partnerów seksualnych czy poinformowaniu o znalezieniu źródła pożywienia
Powszechną jest opinia, że niektóre osoby bardziej niż inne są atakowane
przez komary. Nie ma to związku z grupą krwi natomiast osoby chore, spocone
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i w gorączce są zwykle liczniej atakowane. Człowiek chory na malarię jest bardziej
atrakcyjny dla komarów niż zdrowy (Lacroix i in. 2005).
Także wielkość i masa żywiciela może decydować o jego wyborze przez komary. Większy żywiciel roztacza w otoczeniu więcej substancji wabiących. Wysoka
wilgotność powietrza, ponad 95% jest dla komarów niekorzystna. Nie stwierdzono
istotnych różnic w atakowaniu mężczyzn i kobiet. Spożywanie niektórych potraw
i napojów może mieć określony, chwilowy wpływ na komary. Picie piwa, zjadanie
bananów ma sprzyjać komarom, natomiast mięta, wanilia, lawenda, a zwłaszcza
eukaliptus, goździki i cedr działają na komary repelentnie.
Komary różnych gatunków różnią się w doborze swoich żywicieli. Są gatunki,
które zdecydowanie wybierają człowieka (np. A.gambiae), a inne gatunki – wolą
inne kręgowce (np.krowy – A.quadriannulatus, czy określone gatunki ptaków np.
Culex pipiens). Te preferencje mogą częściowo zanikać, gdy brakuje, lub jest rzadko dostępny główny żywiciel, a w środowisku jest pospolity, inny gatunek, którego
krew może spełniać wymagania komara.
Nakłuwany przez komary żywiciel broni się zarówno określonym zachowaniem (np. machanie ogonem) jak i fizjologicznie, produkuje obronne substancje.
Na skutek tego część komarów ginie.
Komary są wektorami wielu poważnych chorób człowieka i niektórych zwierząt domowych (malaria, żółta febra, denga, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, filariozy). Klimat w naszym kraju na razie nie pozwala na rozwój tych chorób, jednak niektóre z nich obserwowano już u sąsiadów: na Słowacji, w Czechach,
Ukrainie, aze względu na fakt, iż klimat się ociepla. Malarię przenosi 40 gatunków
komarów z rodzaju Anopheles. Choruje na nią corocznie około 500 milionów ludzi, umiera blisko milion, zwłaszcza dzieci, Wpływa to na poziom życia całych
regionów. Komar egipski (Aedes aegypti) i 13 innych gatunków przenosi wirus
żółtej febry, która zagraża krajom Ameryki Południowej i subsaharyjskiej Afryki,
a także inną chorobą wirusową zwaną denga. Komary przenoszą także wirusowe
zapalenie mózgu. Komary z rodzajów Culex, Aedes i Anopheles (oprócz kleszczy)
roznoszą wirus Zachodniego Nilu. Wirus stwierdzono w organiźmie 150 gatunków ptaków, 12 przypadków odnotowano w Polsce. Pięć z tych 12 uważanych jest
za skuteczne wektory tego patogenu (w tym wróbel). Ostatnio stwierdzono pojedyncze przypadki tej choroby u ludzi w naszym kraju. Są doniesienia, że komary
mogą przenosić także bakterie boreliozy. Dlatego słusznie uważa się, że komar jest
najgroźniejszym dla człowieka zwierzęciem na kuli ziemskiej.
Dla uniknięcia kłucia przez komary zaleca się noszenie ubrań z długimi rękawami oraz nogawkami, pełnych butów i nakryć głowy. Skórę odsłoniętą należy
zabezpieczać przed komarami przez nasmarowanie repelentami.
Są lata i rejony, gdzie komary występują masowo. Tak bywa np. na terenach
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popowodziowych. Wdraża się wtedy program masowego zwalczania, głównie
opryskiwania stojących rozlewisk wodnych. W niektórych krajach stosuje się biologiczne zwalczanie komarów przez wykorzystanie Bacillus thuringiensis v.israelensis. Odstraszająco na komary działają olejki lawendy, mięty pieprzowej, goździków, bazylii (Pates, Curtis 2005).
Dla uniemożliwienia rozwoju komarów w wielu krajach zakazane jest stawianie na cmentarzach kwiatów w wodzie i pozostawianie opon. W jednej oponie
może się rozwinąć nawet tysiąc komarów, wielu gatunków.

4. Rodzina: meszkowate (Meszki)(Simuliidae)
Meszki to muchówki mniejsze od komarów (zwykle 3-6 mm), ciemno ubarwione, o krępej budowie ciała, ze zgarbionym tułowiem. Ich skrzydła są krótkie,
daszkowato układane w spoczynku. Czułki są krótkie 11-członowe, aparat gębowy kłująco-ssący. Owady jakby sztylecikiem przecinają skórę żywiciela i wysysają
krew. Kłują, podobnie jak u komarów, tylko samice, a samce odżywiają się spadzią i pyłkiem kwiatowym. Tworzą, często nad drogami, mostami brzęczące roje
wabiące samice. Jaja, nawet do 1000 na samicę, składane są w płytkich, czystych
płynących wodach strumyków i rzek. Zasiedlają wszelkie płynące cieki wodne
– nawet rzeki górskie. Larwy przymocowane do podwodnych roślin, kamieni 6-krotnie linieją. Imagines pojawiają się już w kwietniu, w upalne, słoneczne
dni. W roku dają 3-4 pokolenia, najliczniej występują w maju i czerwcu. Samice
pozostają w środowiskach wilgotnych, obsiadają krzewy, drzewa i stąd, przede
wszystkim wieczorem, w temperaturach ponad 7oC, rozlatują się w poszukiwaniu
żywicieli.
Dotychczas opisano około 1750 gatunków meszek, w tym w Polsce 48 gatunków, z których 8 atakuje człowieka (Niesiołowski, Bukłak, 2001). Najczęstsze,
tworzące duże roje to: Simulium erythrocephalum, S.equinum i S.pusillum. Opisywane są ogromne problemy z meszkami na Syberii. Mówi się o coraz liczniejszych
pojawach tych pasożytów w Polsce i uważa się je nawet za bardziej nieznośne
pasożyty niż komary. Oczyszczanie rzek, budowa tam, regulacja rzek z betonowymi umocnieniami brzegów sprzyja meszkom, ich larwom i poczwarkom. Roje
tworzą częściej meszki rozwijające się w rzekach nizinnych niż górskich.
Meszki mają duże znaczenie gospodarcze i medyczne. Są też bioindykatorami
stanu zanieczyszczeń wód. Roje meszek niepokoją nas, latają wokół głowy, wchodzą do uszu, nosa i gardła. Sa udręką w czasie spacerów, pracy na świeżym powietrzu i dla bawiących się dzieci. Mogą prowadzić nawet do śmierci zwierząt gospodarskich: krów, koni, a nawet człowieka.W ich ślinie są enzymy rozkładające
białka, oraz histamina. W efekcie ich pasożytowania występują obrzęki, rumienie
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z krwawymi wybroczynami, pęcherze. Następuje osłabienie, złe samopoczucie,
podwyższenie temperatury ciała, nudności, bóle głowy. Dolegliwości związane
z krążeniem mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego i śmierci, zwłaszcza
dziecka. Krowa pada po 20 tysiącach ukąszeń. Atakowane są także ptaki.
Meszki wysysają duże ilości krwi i zatykają przewody nosowe zwierząt. W Polsce nie stwierdzano dotąd skutków przenoszenia chorób przez meszki. Stosunkowo często natomiast, podobnie jak w związku z komarami, notowane są reakcje
alergiczne na ukłucia meszek.
Przed meszkami należy się chronić podobnie jak przed komarami. Meszki pozostawiają na skórze ranki, które trzeba przemywać i sterylizować. Fakt rozwoju
meszek tylko w wodach płynących, czystych, dobrze natlenionych utrudnia ich
zwalczanie. Polecane jest stosowanie na młode larwy endotoksyny Bacillus thuringiensis. Trudno jest jednak uzyskać rozeznanie co do liczbności i rozmieszczenia tych larw w czasie i przestrzeni. Dlatego zwalcza się głównie dorosłe meszki
przez zadymianie zoocydami. Częstotliwość takich zabiegów zależy od pogody
(temperatura, wiatr). W Polsce tylko niektóre miasta regularnie prowadzą takie
akcje. Wycofywanie z użycia kolejnych substancji czynnych zoocydów przez Unię
Europejską także utrudnia ochronę przed meszkami.

5. Rodzina: bąkowate (Ślepaki, Bąki) (Tabanidae)
Są to dość duże muchówki, od 8 mm do 3 cm długości, koloru żółtego lub
brązowego. Ciało krępe, głowa wypukła, oczy duże, lśniące, kolorowe, czułki
3-członowe, skrzydła duże, szerokie. Oczy u samców stykają się, u samic rozdziela
je wąskie czoło. Opisano ponad 3000 gatunków, w Polsce około 50. Kłują krowy,
konie, zwierzynę płową i człowieka Samce żywią się nektarem i pyłkiem roślin.
Około połowy maja pojawiają się dorosłe, które przezimowały. Po kopulacji samica poszukująe dużego ssaka. Rozcina skórę żywiciela i wysysa krew, do 0,2 ml. Ich
ślina hamuje krzepnięcie krwi i zawiera związki toksyczne. Po kilku dniach składa do 150 jaj w pobliżu wody, przeważnie na rośliny. Larwy rozwijają się długo,
nawet do dwu lat. Żywią się planktonem roślinnym lub jako drapieżne, drobnymi
bezkręgowcami. Larwy poszczególnych gatunków żyją albo w wodzie, albo później w glebie, albo w dziuplach drzew i próchniejącym drewnie. Przepoczwarczenie następuje w glebie.
Dorosłe osobniki są bardzo aktywne przed deszczem, burzą. Szukają żywicieli
głównie wzrokiem, ale reagują także na zapach potu, podczerwień i dlatego zgrzany koń, człowiek na rowerze, grający w tenisa jest atakowany. Częściej atakowane
są zwierzęta ciemne oraz ludzie w jednolitych, ciemnych ubraniach. W locie wydają charakterystyczne bzyczenie, które niepokoi krowy i konie. Miejsce ukąsze-
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nia czerwienieje i puchnie, objawy mogą być widoczne, ze świądem przez kilka
dni. Przy liczniejszych ukąszeniach, u ludzi następuje wzrost temperatury ciała,
brak apetytu, i objawy jak przy zatruciach. Owady te mogą przenosić patogeny
wąglika, tularemii oraz świdrowce i nicienie
Najważniejsze dla polskich warunków są trzy gatunki: bąk bydlęcy (Tabanus
bovinus L.), do 24 mm długości ciała, atakujący głównie krowy na pastwiskach,
a nawet w oborach. Występuje pospolicie w całej Europie, Azji i północnej Afryce.
Jusznica deszczowa (Haematopoda pluvialis) atakujące często konie na pastwiskach i w zaprzęgach. Larwy jej rozwijają się w błocie lub w bardzo wilgotnej
glebie. Występuje głównie w środkowej Europie. Ślepak (Chrysops caecutiens),
długości ciała do 11 mm. Ma plamkowane skrzydła i zielono-złote oczy. Larwy
żyją w glebie, zjadają larwy innych owadów. Żywicielami są krowy, konie i człowiek (Ignatowicz 1998).

6. Rodzina: gzowate (Gzy) (Oestridae)
Na pastwiskach krowom, owcom, kozom mogą dokuczać i zagrażać gzy. Są
to dość duże muchówki, do 15 mm długości ciała, silnie owłosione o różnych
kolorach od białego, przez żółty, ceglasty do czarnego. Larwy są pasożytami
ssaków, rozwijają się pod skórą w gardle, nozdrzach, a nawet jelitach żywiciela.
Dorosłe nie pobierają pokarmu. Giez bydlęcy (Hypoderma bovis (L.)) ma ciało
owłosione, długości 15 mm, ciemno żółte, skrzydła przeźroczyste, lekko przydymione. Brzęczenie lecącego gza powoduje, że bydło gwałtownie ucieka do miejsc
osłoniętych dachem, cieniem, oganiając się ogonem.
W słoneczne dni samica gza składa pojedynczo jaja na skórze żywiciela, do
800 szt. w ciągu całego życia. Larwy pasożytują pod skórą i gromadzą tam duże
ilości ciała tłuszczowego. Tworzy się wokół nich torebka, wypełniona ropą, na
zewnątrz widoczna jako guz (tak zwana hypodermatoza). Zaatakowane krowy nie
dojadają, chudną, ranią się biegnąc, mogą łamać nogi. Dorosła larwa wygryza
w skórze otwór i wypada na ziemią, tam się przepoczwarcza. Dorosłe osobniki
z powodu uwstecznionych narządów pokarmowych żyją krótko (do kilku dni),
korzystając w tym czasie z zapasów tłuszczu zgromadzonego w okresie larwalnym. Zarówno bąki jak i gzy rozwijają się w wilgotnej glebie, błocie, w wodzie.
Jeśli pastwisko jest w pobliżu bagnisk, należy się liczyć z możliwością pojawu tych
pasożytów. W niektórych krajach stosowane są pułapki do ich wyłapywania. Dostępne są także skuteczne repelenty (Ignatowicz 1998).
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7. Podrząd: wszoły (Mallophaga)
Wszoły (nazywane także ptasimi wszami, to maleńkie lub małe (0,5-10 mm)
spłaszczone grzbietobrzusznie, z zesklerotyzowaną powłoką ciała integumentem,
bezskrzydłe owady. Występują jako pasożyty ptaków, rzadziej ssaków. Nie atakują
człowieka. Głowa szeroka z maleńkimi oczami po bokach i krótkimi 3-5 członowymi czułkami. Żuchwy gryzące i często dodatkowe sztyleciki do nakłuwania.
Nogi z 2 pazurkami (jeden u tych gatunków, które atakują ssaki) i co najmniej
1 przylgą. Mogą być bieżne, kroczne lub czepne. Odwłok jest zbudowany z 9 wyraźnie widocznych segmentów.
Znanych na świecie jest około 3000 gatunków, w Polsce około 400, tyle ile
gatunków ptaków. Na kurze występuje 13 gatunków, z czego nieliczne zasiedlają
także indyki. Na gołębiach w Europie żyje 7 gatunków. Na ptakach czy ssakach
jednego gatunku może żyć równocześnie kilka gatunków wszołów.
Rozwój wszołów jest niepełny bez stadium poczwarki. Jaja od kilkunastu do
100 sztuk, samica składa na pióra i puch ptaków. Rozwój pokolenia trwa około
4 tygodni, a składanie jaj i rozwój mogą przebiegać przez cały rok. Rozwija się
zwykle kilka pokoleń w roku. Zmiany w upierzeniu ptaków w ciągu roku i aktywność hormonów wpływają na płodność i liczebność różnych stadiów. Młode ptaki
są zwykle silnie porażone przez krwiopijne wszoły, gdyż skóra kurcząt jest cienka.
Rozprzestrzenienie pasożytów zachodzi głównie na drodze forezji, czyli przenoszenia przez poruszające się zwierzęta. Poszczególne gatunki pasożytów zasiedlają określone części ciała ptaków: lotki, sterówki, tułów.
Liczebność wszołów na ptakach dzikich jest zwykle niewielka, gdyż pozbywają
się pasożytów czyszcząc upierzenie dziobem i tarzając się w piasku. Więcej wszołów
występuje na ptakach chowanych w kurnikach. Pasożyty te przez miesiące mogą
pozostawać bez pokarmu, a nawet pozostawać i żerować na ptakach martwych.
Wszoły obniżają korzyści chowu drobiu na fermach oraz po dostaniu się na
ciało pracowników, zniechęcają ich do tej pracy. Mogą być wektorami patogenów
takich jak: gronkowiec złocisty i bakterie coli. Mikroorganizmy obecne na tych
pasożytach mogą powodować toksoplazmozy, riketiozy i salmonellozę kur.
Pokarmem wszołów są substancje keratynowe piór, krew, części naskórka.
Ranią skórę ptaków i spijają wypływającą krew. Ptaki tracą pióra, są niespokojne, cierpią na świąd, podrażnienia skóry. Porażony drób wykazuje zwiększoną
podatność na choroby, spadek nieśności i masy ciała, zwłaszcza kurcząt. Drób
nieodpowiednio karmiony, nie czyszczący swego upierzenia, chowany w dużym
zagęszczeniu jest bardzo licznie porażany przez te pasożyty. Koguty, które z reguły
nie korzystają z kąpieli piaskowych są zwykle silniej porażane i w czasie kopulacji rozprzestrzeniają pasożyta. Odpowiednie pomieszczenia dla chowu, pasza
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z utrzymaniem niewysokiej wilgotności ogranicza namnażanie pasożytów. Na
fermach niekiedy stosuje się pestycydy i opisywane są próby prowadzenia walki
biologicznej z wszołami z wykorzystaniem drapieżnych roztoczy, mrówek i zaleszczotków.

8. Grupa w obrębie błonkówek – żądłówki (Aculeata)
Owady społeczne
Osa (Vespidae: (Vespa germanica L.) to błonkówka długości ciała 20-25 mm.
Tułów smukły, gładki, żółty lub pomarańczowy z czarnymi plamami i paskami
z charakterystycznym wcięciem. Głowa duża ze zagiętymi czułkami. Skrzydła
błoniaste, wąskie. Żądło długości około 2,6 mm. Gniazda os mają przeważnie
średnicę 20-30 cm, ale zdarzają się znacznie większe, sięgające 100 cm. Umiejscawiane są w starych dziuplach lub w ziemi, a w pobliżu osad ludzkich również
w otworach w murach, elementach dachu lub innych dogodnych lukach budynków. Osa żywi się owadami (muchy, komary i pszczoły miodne), a także dojrzałymi owocami i sokami drzew. Przy masowych wystąpieniach powoduje znaczne
szkody w sadach owoców pestkowych oraz na plantacjach winorośli. Użądlenie
osy jest bolesne, ale dla większości ludzi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, poza
przypadkami osób uczulonych.
Szerszeń (Vespa crabro L.) wygląda jak duża osa. Ciało długości 17-24 mm,
królowej od 25-35 mm. Głowa żółta z czarną przepaską, tułów czarny, odwłok
brunatny w czarne pasy, nogi czerwono-brunatne. Żądło długie 3,7 mm, występuje znacznie rzadziej niż u os. Żywi się owadami, owocami oraz sokami niektórych
drzew. Jego gruczoł jadowy jest duży, a jego użądlenie może być niebezpieczne dla
osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.
Użądlić może również pszczoła miodna (Apis mellifera), ale jej pożyteczna rola
w zapylaniu roślin oraz produkcji miodu i wosku każe ją bezwzględnie traktować
jako gatunek niezwykle pożyteczny. Jad pszczół jest wykorzystywany w lecznictwie.
Również trzmiele, ważne zapylacze i pozostajace pod ochroną gatunkową
mogą użądlić, chociaż ma to miejsce znacznie rzadziej.
Reakcja ludzi na jad żądłówek jest bardzo różna. U większości ludzi jest to
reakcja miejscowa, występuje pieczenie, ból, lekka opuchlizna trwająca przez kilka dni. W jadzie os a zwłaszcza szerszeni jest więcej neurotoksyn, niż w jadzie
pszczoły (Pisulewski 1982). Osoby uczulone mogą bardzo cierpieć już po pojedynczych użądleniach, a nawet może to prowadzić do szoku anafilaktycznego.
Ludzie zdrowi znoszą 5-15 użądleń, ale użądlenia 100-300-krotne powodują silne
zatrucia. Wskazane jest podanie choremu preparatu wapniowego i preparatu pobudzającego akcję serca.
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9. Rodzina: mrówkowate (Mrówki) (Myrmicydae)
Znanych jest około 12 000 gatunków mrówek z czego w Polsce występują
103 gatunki. Tworzą różnorakie gniazda, mrowiska. Do częstych typów mrowisk
należą gniazda podziemne, złożone z licznych komór i korytarzy, nad którymi
pewne gatunki wznoszą jeszcze kopce naziemne (kopiec ochronny) z igliwia, patyczków i piasku, jak pospolita w polskich lasach mrówka rudnica. Często trafiaja
do naszych domów i ogrodów.
Mrówka faraona (Monomorium pharaonis L.) Pospolita w wielu miastach
w Polsce, zawleczona z Indii. Ciało robotnic jest wysmukłe, czerwono-żółte,
długości 2-2,4 mm. Czułki zbudowane są z 2-członowego biczyka i 3-członowej
maczugi. Zakończenie tułowia pozbawione jest szczecin. Ciało z drobniutkimi
dołeczkami na oskórku. Larwy są białe, czerwiowate, bez nóg z maleńką głową.
Rozwój robotnic trwa około miesiąca, form płciowych około 6 tygodni. Samice
żyją do 40 dni, robotnice do 8 tygodni. Samica składa około 350 jaj.
Poza gniazdem widoczne są jedynie robotnice. Mrowiska złożone są nawet
z miliona osobników, zwykle zakładane w niedostępnych miejscach około fundamentów, w piwnicach, w ścianach. Aktywność mrówek maleje w temperaturze
140C. Są one pantofagami, zjadają wszelkie produkty spożywcze. Mrówki opanowują wielopiętrowe budynki, wędrują po ścianach, meblach, zanieczyszczają
i niepokoją mieszkańców, są podejrzewane o przenoszenie chorób. Zwalczanie
mrówek faraona jest trudne, ponieważ likwidowanie robotnic powoduje zwiększenie liczby jaj składanych przez samice i szybkie odbudowywanie liczebności
tego gatunku. Rozwiązaniem są środki toksyczne, które mogą być wnoszone przez
mrówki do gniazda, gdzie zabijają samice.
W warunkach Polski występuje wiele gatunków mrówek stwarzających problemy w ogrodach oraz przy zabudowaniach. Ochrona przed nimi opiera się na
niszczeniu ich mrowisk.

10. Rząd: pchły (Siphonaptera)
Owady wtórnie bezskrzydłe o długości ciała 1-6 mm. Ciało bocznie spłaszczone, nogi silnie rozwinięte, przystosowane do skoków (Boczek, 1999a) Narządy
gębowe kłująco – ssące. Okrywa ciała twarda ze szczecinami lub ząbkami skierowanymi do tyłu. Rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Są pasożytami ptaków
i ssaków. Pobierają dużo krwi, nawet 20 razy więcej, niż ważą, w ciągu całej doby.
Opisanych jest ponad 2000 gatunków.
W Polsce warte wzmianki są trzy gatunki: pchła ludzka (Pulex irritans L.),
pchła kocia (Ctenocephalides felis Bouche) i pchła psia (Ctenocephalides canis
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Eurt). Pchła ludzka to kosmopolityczny pasożyt człowieka, ale także psa, kota,
a nawet kury czy szczura. Ciało długości około 3 mm. Larwa beznoga, długości
około 2 mm. Larwa 3 razy linieje, poczwarka bytuje w luźnym kokonie. Samica
składa do 500 jaj w szparach podłogi, w pościeli lub legowisku zwierzęcia. Żyje
do 4 miesięcy, żywi się krwią. Rozwój pokolenia może trwać od 18 dni do ponad
roku. Ukłucia pchły powodują lokalne zapalenie skóry, początkowo pojawia się
pieczenie, a po kilku godzinach świąd. Pchła jest wektorem tularemii, tyfusu, tasiemców, zakażeń gronkowcem złocistym.
Wygląd, rozwój i chorobotwórczość pozostałych dwóch gatunków pcheł: psiej
i kociej są podobne jak u pchły ludzkiej. Psia pchła jest najczęstszym pasożytem
skórnym psów. Ich ślina jest silnym alergenem. Psy często rozdrapują swędzące
miejsca stwarzając warunki do infekcji i w konsekwencji wielu zachorowań. Przy
okazji pies może być zasiedlony przez tasiemce. Wszystkie wymienione gatunki
pcheł mogą atakować także człowieka.
Podstawowym sposobem uniknięcia rozwoju i pojawu pcheł jest higiena środowisk, w których się rozwijają, zwłaszcza szczelin podłóg i legowisk zwierząt
(Falconer W. 2007; Gardner 2008).

11. Rząd: pluskwiaki (Hemiptera)
Pluskwa domowa (Cimex lectularius L.): Cimicidae, Heteroptera). Pasożytniczy owad czerwono-brunatny związany z człowiekiem, długości 4-5 mm, a napełniona krwią samica może mieć 8 mm. Ciało owalne zwężające się ku przodowi,
narządy gębowe kłująco-ssące, czułki 4-członowe, stopy zakończone podwójnymi haczykami. Samica w ciągu sezonu może złożyć do 500 jakby perłowych jaj
(dziennie do 12), larwy to nimfy – podobne do dorosłych, rozwój pokolenia trwa
do 2 miesięcy i odbywa się w szczelinach ścian, w ramach obrazów, w meblach
tapicerskich. Żyją do dwóch lat. Samice pobierają krew co kilka dni, nocą. Mogą
przeżywać bez żywicieli kilka miesięcy. Owad wytwarza charakterystyczny, cuchnący oleisty płyn nieco przypominający gnijące maliny. Po tym zapachu można
poznać, czy w danym pokoju są pluskwy.
Przenoszą bakterie gronkowca złocistego. Ukłucia pieką, swędzą. Można przynosić pluskwy na ubraniach ze środków lokomocji, szpitali, kin. Aby się ich pozbyć z domu należy: narzuty, zasłony, pościel odkurzać i prać w wysokich temperaturach. Podejrzane miejsca smarować spirytusem denaturowanym lub olejkiem
z miodli indyjskiej.
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12. Podrząd: wszy (Anoplura)
Wszy (Anoplura). Są to nieduże owady (0,35 - 6 mm) należące do uskrzydlonych, ale podobnie jak pchły wtórnie bezskrzydłe, pasożyty ssaków, w tym człowieka. Ciało silnie spłaszczone grzbieto-brzusznie, okryte skórzastym pancerzem,
o silnie zrośniętych segmentach. Oczy zredukowane, czułki krótkie, narządy gębowe kłująco-ssące. Nogi przednie i drugie przystosowane do poruszania się po
włosie, drugie i trzecie zakończone haczykami, które pozwalają utrzymać nawet
2000 x większy ciężar, niż ciężar ciała. Żywią się wysysaną krwią. Jaja, tak zwane
gnidy przyklejane są do włosów. Samica składa do 300 perłowo-białych jaj, żyje
do 3 miesięcy. Larwy to nimfy, podobne do dorosłych. Rozwój pokolenia trwa 3-4
tygodnie latem, a 5-6 zimą.
Opisano 500 gatunków wszy. W Polsce ważne jest kilka gatunków związanych
z różnymi gospodarzami: ludzka (Pediculus humanus L.), łonowa (Phthirus pubis
L.), psia (Linognathus setosus) i pasożytująca na gryzoniach (Hoplopleura acanthopus). Wesz ludzka występuje w dwóch liniach, jako wesz głowowa i odzieżowa. Wesz łonowa występuje w okolicy włosów łonowych. Zapobieganie pojawowi
wszy to przede wszystkim higiena i częste kontrole, zwłaszcza dzieci w szkołach,
przedszkolach (Ibarra i in. 1990).

12. Zakończenie
Niezwykle bogaty jest świat owadów i dokonany w tym oraz poprzednim
opracowaniu (Boczek, Pruszyński 2015), opis ich znaczenia w życiu i gospodarce
człowieka daje tylko częściowy obraz roli jaką spełniają w środowisku i naszym
otoczeniu. Nie poruszono przecież znaczenia owadów jako szkodników i nie
podjęto problemu gatunków inwazyjnych, które przedostają się na teren naszego
kraju. Przykładem może tu być biedronka azjatycka (Harmonia axyridis Pallas),
która celowo sprowadzona do Europy w celu ograniczenia mszyc rozprzestrzeniła się w sposób niekontrolowany, budząc niepokój ekologów oraz społeczeństwa.
Ma ona bowiem zwyczaj gromadzenia się w dużych ilościach w pobliżu domów
i zabudowań, a także potrafi boleśnie uszczypnąć.
Z drugiej jednak strony postęp naukowy i opracowanie metod ochrony,
a przede wszystkim wzrost higieny spowodowały, że problem owadów pasożytujących na człowieku został poważnie ograniczony, chociaż nadal tysiące ludzi
w krajach tropikalnych choruje na przenoszoną przez komary malarię.
W coraz bardziej racjonalny sposób potrafimy też wykorzystywać pożyteczną
rolę owadów, a obowiązująca obecnie ochrona integrowana powinna stwarzać ku
temu coraz lepsze warunki. Prawdą jednak jest to, że musimy nauczyć się żyć
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z owadami, doceniając ich pozytywna rolę i broniąc się przed tymi, które nam
zagrażają. Czynić to jednak należy tak, aby nie ingerować w to co dobre, a złe
ograniczyć na ile to konieczne. Każdy gatunek ma bowiem swoje miejsce w otaczającym nas środowisku i do jego występowania nie można podchodzić jednostronnie.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”. Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Janusz Igras. Wydawca: Centrum Kompetencji
Puławy, Warszawa 2014, s. 144
Publikacja porusza większość kluczowych dla polskiego rolnictwa tematów.
Przedstawia i opisuje wykorzystanie potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej, postęp w produkcji roślinnej i zwierzęcej, sytuacje dochodową i znaczenie
rolnictwa w gospodarce Polski, a także bezpieczeństwo żywnościowe Polski na
tle Europy i Świata. Przybliża czytelnikowi wyzwania jakie stoją przed sektorem
rolno-spożywczym we współczesnym świecie. Na koniec prezentuje osiągnięcia
kraju w zakresie innowacyjności rolnictwa i przedstawia statystyki dot. skali produkcji w poszczególnych regionach oraz na tle innych krajów.
Książka bardzo przydatna, zaciekawi każdego, kogo interesują zagadnienia
związane z rangą, znaczeniem dla gospodarki, rozwojem i innowacyjnością rolnictwa w Polsce.
„Warunki prowadzenia małej pasieki pszczelej i sprzedaż bezpośrednia produktów”. Oprac. Iwona Kajdan-Zysnarska, Zygmunt Bilski. Wydawca: Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2014, s. 47.
W broszurze opisano kolejne kroki wymagane przy zakładaniu pasieki, takie
jak: rejestrację pasieki i sprzedaży bezpośredniej, wybór lokalizacji i spełnienie
wymogów weterynaryjnych przy produkcji, sprzedaży i przechowywaniu produktów pszczelich. Przedstawiono niezbędne wyposażenie pasieki, pracowni
pasiecznej, informuje się czytelnika jak dokonać właściwego zakupu materiału
matecznego, unikając kłopotów w przyszłości. W dalszej części opracowania Autorzy przedstawili organizację pracy w pasiece, omówili zasady profilaktyki oraz
zwalczania ważniejszych chorób pszczół, a także podpowiedzieli jak dokonywać
właściwego wyboru pożytków w przypadku gospodarki wędrownej. Publikację
zamyka przydatny słowniczek podstawowych pojęć w pszczelarstwie.
Pozycja bardzo przydatna dla osób chcących rozszerzyć swoją działalność rolniczą, szukających alternatywnych źródeł dochodu, a także dla doradców rolniczych chcących im w tych działaniach pomóc.
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1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach publikowane są również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu i adres
poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA F OR M A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

