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III KONGRES NAUK ROLNICZYCH
„Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji
Wspólnej Polityki Rolnej
i Wspólnej Polityki Rybackiej”
prof. dr hab. inż. EUGENIUSZ K. CHYŁEK
Przewodniczący Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych

W dniu 10 września 2015 roku w Warszawie odbył się III Kongres Nauk Rolniczych. Organizatorem Kongresu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W Kongresie udział wzięło ponad 500 zaproszonych osób, w tym przedstawiciele nauki i doradztwa rolniczego, przedstawiciele odbiorców wyników badań,
instytucji i organizacji sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele Rządu RP,
Sejmu i Senatu, w tym Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ambasad akredytowanych w Polsce.
III Kongres Nauk Rolniczych był kontynuacją poprzednich dwóch Kongresów,
podczas których spotykali się pracownicy nauki z przedstawicielami biznesu –
odbiorcami wyników badań.
Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych zorganizowany został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego w maju 2009 roku
w Puławach - kolebce nauk rolniczych Polski. Termin Kongresu zbiegł się z rocznicą pięciolecia członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, co nadało
Kongresowi szczególnego znaczenia. Kongres odbył się pod hasłem „Przyszłość
sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” i miał na celu integrację środowiska naukowego wokół celów wyznaczanych w ramach polityki rolnej oraz
innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju, technologii i techniki w produkcji
rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w rozwoju obszarów wiejskich
oraz struktur organizacyjnych.
Drugi Kongres Nauk Rolniczych odbył się w Warszawie w październiku 2011
roku. Obrady II Kongresu Nauk Rolniczych wskazały propozycje strategicznych
programów badawczych, ukierunkowanych na poprawę efektywności współpracy
środowiska nauki z gospodarką. Wzbogaciły one wkład Polski w dyskusję nad
„Strategią dla Europejskiej Agendy Badań Naukowych w dziedzinie rolnictwa” oraz
pozwoliły na ocenę działań realizowanych w rolnictwie i na obszarach wiejskich
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
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W ramach prac przygotowujących III Kongres Nauk Rolniczych Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki powołał 29 osobowy Komitet Naukowy
Kongresu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Eugeniusza K. Chyłka. W skład
Komitetu weszli dyrektorzy instytutów badawczych oraz przedstawiciele /rektorzy lub dziekani/ 9 uczelni wyższych. Wiceprzewodniczącymi Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych zostali wybrani: prof. dr hab. Florian Gambuś z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Igras z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz prof. dr hab.
Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
PIB w Warszawie. Sekretarzem Naukowym III Kongresu Nauk Rolniczych został
wybrany prof. dr hab. Mariusz Pietras z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach
k/Krakowa. Funkcje Zastępcy Sekretarza Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych powierzono: prof. dr hab. Kazimierzowi Jankowskiemu z Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Bartoszowi Mickiewiczowi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
i prof. dr hab. Tadeuszowi Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Powołano również 11-osobowy Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk Rolniczych pod przewodnictwem podsekretarz stanu w MRiRW dr Zofii Szalczyk.
Założeniem III Kongresu Nauk Rolniczych było wskazanie kierunków badań
naukowych, których realizacja i wyniki skutecznie będą wspierały proponowaną
przez Polskę wizję Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
Otwierając obrady III Kongresu Nauk Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Marek Sawicki stwierdził, że polskie rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, rynki rolne, rybołówstwo i obszary wiejskie znalazły należne im
miejsce w unijnych strukturach, programach i przede wszystkim na jednolitym
rynku unijnym. Rozwój tych ważnych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia obszarów jest uwarunkowany wsparciem, jakie uzyskują one dzięki nauce
i badaniom oraz skutecznemu transferowi innowacji do praktyki. Podkreślił, że
sektor rolno-spożywczy Polski zaliczany jest do jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów polskiego eksportu. Podkreślił, że należymy do światowej
czołówki eksporterów wielu produktów rolno-spożywczych. Tak dobre wyniki to
w dużej mierze zasługa pracy naukowców, a w konsekwencji wdrażanie nowoczesnych rozwiązań powstających w polskim zapleczu naukowo-badawczym.
Kongres zrealizowany został w formie dwóch sesji plenarnych i siedmiu sesji
panelowych. Wystąpienia i dyskusje podczas sesji plenarnych koncentrowały się
na kluczowych dla polskiego sektora rolno-żywnościowego, rybołówstwa i obszarów wiejskich blokach tematycznych, z referatami prezentującymi wyniki i uwarunkowania unijne i globalne badań realizowanych w różnych sektorach polityki
gospodarczej, naukowej i środowiskowej.

III Kongres Nauk Rolniczych ...

9

W pierwszej sesji plenarnej Minister Marek Sawicki w swoim wystąpieniu na
temat oczekiwań wobec nauki w procesie realizacji obecnej i projektowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zaznaczył, że polski sektor rolno-spożywczy wciąż dysponuje dużym potencjałem rozwojowym,
który może być pełniej wykorzystany dla rozwoju naszego kraju. Do tego celu
niezbędne jest wsparcie naukowo-badawcze i sukcesywne wypracowywanie nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na podnoszenie poziomu
i jakości produkcji oraz dalsze zwiększanie konkurencyjności polskiego rolnictwa
i przemysłu spożywczego. Prace analityczne zaplecza naukowo-badawczego sektora rolno-żywnościowego powinny koncentrować się również na wskazywaniu
najkorzystniejszych dla Polski rozwiązań systemowych we Wspólnej Polityce
Rolnej i Wspólnej Polityce Rybackiej.
Przedstawiane przez pracowników nauki wyniki ekspertyz powinny wskazać
takie kierunki prac rozwojowych, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie konkurować zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Od
nauki oczekuje się również kompleksowych badań dotyczących: uwarunkowań
wpływających na efektywność produkcji żywności, prognozowanych zmian klimatycznych, bioróżnorodności, racjonalności gospodarowania zasobami wody
technologicznej, a także stosowania praw biologicznych rządzących procesami
zachodzącymi w całym łańcuchu wytwarzania żywności.
Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego
i obszarów wiejskich wskazują, że w obliczu globalnych wyzwań związanych m.in.
z kurczącymi się zasobami naturalnymi, zmianami klimatu, niezrównoważoną
konsumpcją zasobów oraz niestabilną sytuacją na rynkach światowych, konieczne jest skoordynowane wsparcie ze strony nauki, tak, by pojawiające się problemy
mogły być rozwiązywane skutecznie, efektywnie i możliwie szybko.
Podsumowując Minister Marek Sawicki stwierdził, że konieczna jest zdecydowana poprawa koordynacji badań naukowych w dziedzinie rolnictwa i nauk
pokrewnych oraz ułatwienia procesu realizacji tematów interdyscyplinarnych,
wspierających politykę gospodarczą i społeczną, m.in. w formie strategicznych
programów badawczych.
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przedstawiając
zagadnienie konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego w warunkach globalizacji stwierdził, że wieś i rolnictwo wykazują mniejszą, niż inne sfery,
zdolność adaptacyjną do wymogów gospodarki rynkowej. Z tego powodu rolnictwo należy do gałęzi najbardziej wrażliwych na sytuację budżetu państwa. Dla
polityki rolnej podmiotami zostaną jedynie gospodarstwa produkujące na rynek
i poddające się konkurencji tego rynku i wymogom narzuconym przez normy
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i standardy techniczne, sanitarne i jakościowe. Pozostałe gospodarstwa o charakterze socjalnym i uzupełniającym staną się obiektem polityki społecznej i polityki
regionalnej, a zwłaszcza polityki walki z bezrobociem i działań wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich.
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przedstawiając zagadnienie biogospodarki jako sfery działania i szansy zastosowania technologii innowacyjnych prowadzących do poprawy konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich stwierdził, że
największym i aktualnym wyzwaniem politycznym i ekonomicznym współczesnej cywilizacji jest ukierunkowanie gospodarki na jej zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie najnowszych, przyjaznych dla człowieka i środowiska technik
i technologii wykorzystywania zasobów naturalnych, a ludzie związani z polityką,
biznesem i nauką muszą bardziej, niż kiedykolwiek, działać wspólnie w ramach
spójnego systemu. Podkreślił, że w wielu krajach Unii Europejskiej działają instytucje i struktury, w których funkcjonowanie zaangażowane są liczne instytucje
naukowe, biznesowe, a także administracji, w tym również rządowej. Podkreślił
wagę działań, które powinny być podjęte z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zaliczył do nich: rozwój skutecznych łańcuchów wartościowania procesów i produktów, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie
zdrowia, zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz właściwą
integrację wszystkich zainteresowanych podmiotów w systemowym podejściu
do biogospodarki. W podsumowaniu podkreślił, że istniejące w Polsce rozwiązania prawne i fiskalne nie sprzyjają podejmowaniu decyzji w procesach wdrażania
rozwiązań innowacyjnych, w tym również w obszarze biogospodarki. Ta sytuacja
wymaga zmian, a zaniechanie ich wprowadzenia może pozbawić Polskę korzyści,
jakie niesie ze sobą rozwój inteligentnych specjalizacji w ramach biogospodarki.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kud z Politechniki Rzeszowskiej przedstawiając zagadnienia technologii naturalnych w aspekcie ich innowacyjności, tradycji, przyszłości i bezpieczeństwa stwierdził, że współczesne badania w obszarze nauk rolniczych wskazują na szereg ważkich problemów wynikających z „przemysłowego”,
wysoce schemizowanego, czyli klasycznie innowacyjnego rolnictwa. Wymienił, że
należą do nich między innymi postępująca degradacja gleby, utrata różnorodności
genetycznej roślin i zwierząt hodowlanych, problemy społeczne związane z wpływem na zdrowie konsumentów żywności niepełnowartościowej biologicznie, stopniowa utrata suwerenności żywnościowej oraz niekorzystne przemiany strukturalne na wsi. Oznacza to, iż rolnictwo stoi przed nowymi wyzwaniami. Poza koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości bezpiecznej żywności o wysokiej wartości
biologicznej, należą do nich między innymi zadania związane z powstrzymaniem
degradacji agroekosystemów. Utrata węgla organicznego, zanik bioróżnorodności
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gleb, zachwianie proporcji pomiędzy składnikami odżywczymi, niedobór wody,
to tylko niektóre problemy rolnictwa, dalekiego od fundamentalnych praw natury.
Zatem, innowacje w rolnictwie i przetwórstwie żywności, ze względu na wieloraką specyfikę powinny koncentrować się na myśleniu o efekcie finalnym produkcji,
zapewniającym wysoką wartość biologiczną wyrobu oraz możliwości restoratywne
czyli odtwórcze. Takie podejście koncentruje się na likwidacji przyczyn negatywnych zjawisk, przez co uzyskać można różnorakie korzyści społeczne, ekonomiczne
i środowiskowe.
Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przedstawiając zagadnienie tradycyjnych i nowych
funkcji obszarów wiejskich w rozwoju kraju stwierdził, że obszary wiejskie Polski
ulegały w ostatnich 25 latach intensywnym przemianom, co dotyczy zarówno szeroko pojętego rolnictwa, jak i pozarolniczych aspektów rozwoju. Dziś obszary te
stoją przed nowymi wyzwaniami, do których w dużo silniejszym, niż wcześniej,
stopniu zalicza się konieczność poprawy struktur przestrzennych i infrastruktury
– zarówno w rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej, jak i na terenach zabudowanych. Wykazał, że obszary te borykają się regionalnie z wieloma różnego typu
problemami rozwoju rolnictwa – jak masowe odłogowanie gruntów, zła struktura i rozdrobnienie gospodarstw, sukcesja leśna na tereny rolne, miejscowo zbyt
intensywna uprawa dużych areałów, powodzie i inne – wynikającymi w dużej
mierze z braku systemowych działań na rzecz poprawy struktur przestrzennych
(planowanie miejscowe, programy prac urządzeniowo-rolnych) i infrastruktury
rolniczej (drogi transportu rolnego, systemy melioracyjne, mała retencja i inne).
Podsumowując podkreślił potrzebę intensyfikacji interdyscyplinarnych badań
na „styku” m.in. rolnictwa, urządzeń rolnych (geodezja rolna), gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich i gospodarki komunalnej.
Na siedmiu sesjach panelowych III Kongresu Nauk Rolniczych omawiane były
zagadnienia związane z:
 kierunkami badań naukowych warunkujących poprawę konkurencyjności
krajowego sektora rolno- spożywczego;
 zintegrowanym rozwojem obszarów wiejskich w Polsce – możliwościami
i barierami
 uwarunkowaniami i perspektywami rozwoju różnych kierunków produkcji
rolniczej oraz ich wpływem na środowisko naturalne i standardy jakościowe
produkcji;
 kierunkami rozwoju rolnictwa w warunkach zróżnicowanej struktury
agrarnej w Polsce;
 gospodarką rybacką i akwakulturą;
 bezpieczną żywnością - zdrowiem człowieka;
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technologiami naturalnymi i ich wpływem na zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.
Dyskusje podczas każdej sesji panelowej III Kongresu Nauk Rolniczych, poprzedzone zostały wygłoszeniem minimum 4 referatów i koncentrowały się na
najważniejszych obszarach badawczych, które zdaniem środowiska naukowego
powinny być podejmowane, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie
konkurować zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Uczestnicy
sesji panelowych Kongresu podkreślali, że powinny być podjęte działania, by poprzez realizację kompleksowych badań uwzględniających uwarunkowania czynników wpływających na efektywność produkcji żywności wynikających z prognozowanych zmian klimatycznych, jej wpływu na bioróżnorodność, racjonalność
gospodarowania zasobami wody technologicznej, efekt nakładów finansowych na
naukę i komercjalizację wyników badań był optymalnie wykorzystywany.
Podczas III Kongresu Nauk Rolniczych w II sesji plenarnej odbył się panel
dyskusyjny pod hasłem „RELACJE NAUKA – BIZNES – ROLNICTWO – nowe
wyzwania w kontekście kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej”. Celem dyskusji panelowej było pokazanie relacji nauka – biznes – rolnictwo, jako wyzwania
w kontekście kształtowania się Wspólnej Polityki Rolnej. Przeprowadzona dyskusja wykazała, że Polska, chcąc stać się jedną z najbardziej zaawansowanych gospodarek świata, będzie musiała rozwijać się w jeszcze szybszym tempie. Wykazano,
że dynamiczna poprawa polskiego sektora rolno-żywnościowego jest możliwa
pod czterema warunkami:
 przezwyciężania barier hamujących rozwój rolnictwa i sektora przetwórstwa spożywczego;
 rozwoju branż o dużym potencjale wpływu na sektor rolno-żywnościowy;
 osiągniecia efektywnego kosztowo przyspieszenia w dziedzinie stosowanych technologii;
 zahamowania presji demograficznej.
Obrady III Kongresu Nauk Rolniczych wykazały, że w realiach współczesnej
gospodarki proste wykorzystywanie istniejących rezerw nie wystarcza, aby odnieść sukces gospodarczy. Korzystająca z wiedzy, przyjazna dla środowiska, innowacyjna i prowadzona z poszanowaniem dla zasobów naturalnych gospodarka, to
klucz do pozyskania globalnych rynków i realizacji celów społecznych dzisiejszej
Europy. Skala i znaczenie tych wyzwań oznaczają, że środków finansowych na
realizację badań środowisko naukowe i praktyka powinny szukać nie tylko w budżecie krajowym, ale także – w możliwie dużym zakresie – w programach Unii
Europejskiej. Kongres wykazał, że nasze krajowe cele są częścią składową celów
polityk Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programu Horyzont 2020. Niezależnie od tych działań, należy za
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pewnić Polsce systemowe rozwiązania pozwalające na skuteczny transfer wiedzy
z nauki do praktyki. Sektor rolno-spożywczy ma swoją specyfikę, a istniejące uwarunkowania strukturalne w rolnictwie oraz zbyt małe środki własne przedsiębiorców
krajowego sektora rolno-żywnościowego, tworzą bariery dla przepływu najnowszych
osiągnięć z nauki do praktyki. Podczas obrad podkreślono również fakt, że uwzględniając specyfikę sektora rolno-spożywczego, rybołówstwa i obszarów wiejskich dobrze się stało, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzono nowe
rozwiązania i zaplanowano środki finansowe na upowszechnianie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w ramach Sieci innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR). Wprowadzono również działanie Współpraca, którego
celem jest poprawa warunków skutecznego transferu innowacji z nauki do praktyki. Na ten cel z budżetu PROW 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 60 mln
Euro.
Kongres wykazał również, że niezależnie od działań podejmowanych w ramach PROW 2014-2020, konieczne są też zmiany w zasadach oceny działalności zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych. Szczególne znaczenie w ocenie działalności jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także pracowników naukowych tych jednostek, powinny mieć zadania i osiągnięcia w zakresie
upowszechniania wyników badań i wprowadzania ich do praktyki. Jest to warunek
dalszego dynamicznego rozwoju polskiego rolnictwa i nie powinno się o tym zapominać przy określaniu zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych polskiego
zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych. Oczekuje się by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych rozważyły
te spostrzeżenia i uwzględniły je w swoich działaniach, co w sposób zdecydowany,
w opinii wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, poprawi skuteczność transferu wiedzy z nauki do praktyki.
Uczestnicy III Kongresu Nauk Rolniczych podkreślali, że nauka i wyniki
badań skutecznie mogą wpływać na procesy decyzyjne w kształtowaniu wizji
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Prezentowane podczas
Kongresu materiały zawierały informacje powiązane z proponowanymi kierunkami badań, a także rozwiązaniami innowacyjnymi o znaczeniu strategicznym
dla przyszłych działań na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Podkreślano wielokrotnie znaczenie wyników badań dla skutecznej obrony interesów polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego zarówno
na rynku wewnętrznym jak i na forum Unii Europejskiej. Przedstawione wyniki badań wskazują, że mimo istniejących trudności udaje się realizować proces
wzmocnienia wizerunku polskiej nauki z obszaru nauk rolniczych i pokrewnych
oraz polskiego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej. W wielu
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wystąpieniach informujących o osiągnieciach sygnalizowano występujące bariery
transferu wyników badań do praktyki / prawne, fiskalne, organizacyjne/. Powinny
one być usuwane, gdyż dalsze ich istnienie nie przyczyni się do rozwoju nauk rolniczych i pokrewnych, ważnych dla stabilności polskiego sektora rolno-spożywczego, a także jego konkurencyjności.
Kongres spełnił swoje zadanie. Umożliwił wymianę poglądów, przedstawił
wnioski i konkluzje ważne dla procesu integracji polityki naukowej z polityką
rolną. Wskazał kluczowe dla rozwoju nauk rolniczych rozwiązania. Wyznaczył
kierunki działań w sferze nauki i systemu upowszechniania wiedzy. Przyczynił się
do integracji środowiska naukowego wokół zagadnień kluczowych dla polityki
rolnej. Stał się ważnym etapem działań wspierających pozycję polskiego sektora
rolno-żywnościowego na arenie międzynarodowej.
W podsumowaniu obrad III Kongresu Nauk Rolniczych stwierdzono, że reprezentanci nauk rolniczych i pokrewnych, mimo trudności występujących w systemie finansowania badań, dobrze wykonują swoje zadania, i że dzięki ich pracy
pozycja polskiego sektora rolno-spożywczego będzie się umacniała nie tylko na
rynku Unii Europejskiej, ale również na rynkach światowych.
Uczestnicy III Kongresu Nauk Rolniczych podkreślali wielokrotnie bardzo dobrą organizację Kongresu. Komitet Organizacyjny III Kongresu wykonał w bardzo
krótkim czasie pod presją terminów i procedur ustawy prawo zamówień publicznych wszystkie prace pozwalające na zrealizowanie punktów programu Kongresu:
dwóch sesji plenarnych, panelu dyskusyjnego, siedmiu sesji panelowych oraz sesji
posterowej. Ostateczne podsumowanie obrad III Kongresu Nauk Rolniczych zostanie zawarte w dwóch wydawnictwach pokongresowych. Monografii zawierającej opracowania naukowe panelistów III Kongresu oraz informacje o posterach
prezentowanych podczas jego obrad. Wydany zostanie również album z obrad III
Kongresu Nauk Rolniczych. Prace nad przygotowaniem tych wydawnictw realizowane są przez Komitet Naukowy Kongresu.

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2015

15

ADRIANA MERTA-STASZCZAK
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Politechnika Wrocławska

DOTACJE UNIJNE I REGIONALNE W ODNOWIE OBSZARÓW
WIEJSKICH NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 2009-2014
Nadesłany: 15.07.2015

Zaakceptowany do druku: 27.09.2015

1. Wstęp
Województwo dolnośląskie to obszar zróżnicowany pod względem warunków
ekonomicznych i przyrodniczych. Jest wysoce zurbanizowany i większość społeczeństwa mieszka w dużych ośrodkach miejskich. Natomiast obszary wiejskie
zajmuje 29% ludności [Kutkowska 2012, 47]. Jednakże współczynnik ten podlega ciągłym zmianom. Stale ubywa mieszkańców wsi położonych na peryferiach,
a przybywa – w bezpośrednim sąsiedztwie miast. Pomimo dynamicznego rozwoju województwa, postęp na wsi ograniczony jest przez liczne bariery związane z funkcjonowaniem gospodarki. Jednocześnie region ten, jest obszarem korzystnym dla rolnictwa ze względu na warunki środowiska naturalnego, które są
lepsze, niż w niemal wszystkich pozostałych województwach. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oceniający jakość gleby, klimat, rzeźbę
terenu i warunki wodne, jest drugi w kraju [Korzeniowska 2009, 83]. Świadczy
to o dużym potencjale gospodarczym, który należy odpowiednio wykorzystać
w strategiach rozwoju obszarów wiejskich. Pośród nich, nadrzędnymi celami są:
modernizacja gospodarki żywnościowej, rozwój turystyki i rekreacji, kształtowanie i odbudowa obrazu przyrodniczego oraz kulturowego, a także podnoszenie
dochodów ludności wiejskiej. Odpowiedzialność za realizację koncepcji mających na celu rozwiązanie problemów wsi i rozbudowę w stronę jej wielofunkcyjności, przejęły nie tylko instytucje państwowe, ale również władze gminne
i samorządowe.
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Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą społeczną, odpowiedzialną za utrzymanie, organizację, kontrolę i zagospodarowanie potencjału gospodarczego na wyznaczonym obszarze. Oddziałuje na
rozwój regionu oraz inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć mających wpływ
na polepszenie warunków oraz jakości życia mieszkańców, a także wykorzystanie
potencjału ekonomicznego. Szczególnie ważna i pożądana jest wysoka aktywność
gmin wiejskich. Tereny te, wymagają wprowadzania nowych koncepcji nastawionych na ożywienie gospodarcze wyrażające się m.in. w racjonalnym zarządzaniu
kapitałem, planami rozbudowy miejscowości i poprawy dostępu do instytucji publicznych, budowaniem zaplecza ekonomicznego, dbaniem o estetykę przestrzeni
oraz wykorzystaniu walorów kulturowych, turystycznych i historycznych.
Znaczenie gmin w rozwoju obszarów wiejskich, wzrosło wraz ze wstąpieniem
Polski do Unii Europejskiej. Stały się one zasadniczym elementem we wprowadzaniu polityki regionalnej oraz wykorzystaniu środków unijnych i krajowych przeznaczonych na rozwój terenów rolniczych. Ich działania były spójne z ideami polityki
rolnej, której celem było podnoszenie kondycji i konkurencyjności gospodarki na
obszarach wiejskich oraz wspieranie procesów inwestycyjnych. Zmianom tym towarzyszyły nowe zjawiska związane z przeobrażaniem się polskiej wsi. Wraz z większą stabilizacją sytuacji obszarów wiejskich, wzrastał optymizm ich mieszkańców,
następował ogólny wzrost ich zamożności oraz poprawa struktury poziomu wykształcenia [Fedyszak-Radziejowska 2010, 74-77]. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, stanowiło również szansę na wdrażanie inwestycji, na które do tej pory
w samorządach brakowało pieniędzy. Działania te zostały związane z postulatem
odnowy wsi. Oznaczał on proces wprowadzania strategicznych rozwiązań w celu
poprawy standardów na wsi, podnoszenia jej niezależności ekonomicznej i przystosowania terenów do współczesnych wymogów społecznych, przy jednoczesnym zaangażowaniu ich mieszkańców [Wilczyński 2003, 12-13]. Podstawową metodą było
podejście oddolne, wspierające procesy rozwojowe wypracowywane i wdrażane na
poziomie lokalnym, zgodne ze wskazanymi problemami [Idziak, Wilczyński 2013,
25]. Priorytetowymi celami było wsparcie dla tworzenia strategii sołeckich, podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i informacyjnych o procesie odnowy, zasobach i działaniach, a także planowanie konkursów [Wilczyński 2011, 38]. Te ostatnie miały zmotywować mieszkańców i docenić ich inicjatywy, wyłonić wiejskich
liderów, ale również propagować wzorce w podejmowanych przedsięwzięciach.
Przy realizacji zamierzeń, niezbędne było również wsparcie instytucji i organizacji,
przy wyraźnym udziale jednostek administracji samorządowej. Wykonywanie zadań spójnych z ideą odnowy wsi, miało również inny, bardziej uniwersalny wymiar.
Powodzenie akcji opierało się na świadomości potrzeby rozwoju siebie i swojego
otoczenia oraz tożsamości, przynależności i poczuciu wartości życia wiejskiego.
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W artykule omówionych zostało pięć programów wdrażanych na Dolnym Śląsku, skierowanych do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz jednostek pracujących na rzecz ich rozwoju. Były to: „Odnowa i rozwój wsi”, „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi”, „Piękna Wieś Dolnośląska”, „Przyjazna wieś” i „Przedsięwzięcia promujące
ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. Realizowane, koordynowane lub nadzorowane
były one przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od 2007 r.,
a w większości zakończone zostały w 2014 r. Tylko w przypadku jednego działania, „Odnowa i rozwój wsi” związanego z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), ostatnie pięć umów podpisano na początku 2015 r. Projekt ten, był
największym unijnym przedsięwzięciem, realizowanym na rzecz dynamizacji regionów wiejskich, a Polska uzyskała dzięki niemu ponad 13 mld EUR. Podstawowym celem było zwiększanie dochodów mieszkańców wsi, ale również poprawa
jakości ich życia. Na Dolnym Śląsku, program ten został uzupełniony kolejnymi
akcjami, mającymi na celu wsparcie i współfinansowanie aktywności jednostek
samorządowych i mieszkańców we wspólnych inicjatywach. Były to: „Odnowa
dolnośląskiej wsi” stanowiąca doraźną pomoc finansowaną z budżetu województwa, a także dwa konkursy organizowane od 2009 r. przez Urząd Marszałkowski:
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy dolnośląskiej wsi” oraz „Piękna wieś
dolnośląska”. Omawianą inicjatywą był też program „Przyjazna wieś”, realizowany
od 2010 r. przy udziale środków unijnych.
Opracowanie zostało oparte na literaturze dotyczącej zagadnienia odnowy wsi
oraz wprowadzania i rozwijania tej koncepcji na Dolnym Śląsku, a także na dokumentacji Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2. Odnowa i rozwój wsi
Podstawowym programem skierowanym do gmin i instytucji w zakresie wsparcia
terenów wiejskich było działanie PROW „Odnowa i rozwój wsi” w Osi 3 „Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarski wiejskiej”. Stanowił on
najważniejsze narzędzie wsparcia dla przedsięwzięć opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, w które zaangażowani byli jednocześnie mieszkańcy wsi
[Głaz, Hasiński 2010, 174].
Podczas pierwszych dwóch lat wprowadzania projektu na Dolnym Śląsku,
przygotowywano dokumenty, organizowano szkolenia oraz wykonywano czynności związane z wdrażaniem projektu. Dopiero po tym okresie, zaczęto podpisywać pierwsze umowy z jednostkami, których projekty zostały przyjęte do
realizacji. Najwięcej zaakceptowanych propozycji związanych było z poprawą
infrastruktury publicznej (tabela 1). W 2009 r., podpisano 124 umowy, co sta-
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nowiło 75% ogólnej liczby wszystkich wniosków. W 2010 r. było to 78%. W kolejnych trzech latach, dane te pozostawały na tym samym poziomie i wynosiły
61%. Natomiast w 2014 r. nieznacznie obniżyły się do 58%. Na ostatnim etapie
programu podpisano dwie umowy. Finansowanie przyznawano przede wszystkim na budowę i adaptację świetlic wiejskich i bibliotek publicznych, przebudowę
boisk i sal sportowych, a także na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, obejmującej modernizacje chodników i parkingów oraz montaż oświetlenia drogowego. Finansowano również projekty wykraczające poza ten zakres. W 2009 r.,
ze środków unijnych, zbudowano w Wilczynie (gmina Oborniki Śląskie) siedzibę Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Natomiast w 2010 r. dotowano powstanie
„Ekomuzeum mleka”, które funkcjonować miało przy farmie bydła mlecznego
w Pełczynie (gmina Wołów). Oferta edukacyjna powstałego ośrodka, skierowana została do dzieci i młodzieży, które mogły zapoznać się z procesem produkcji
mleka. Do innych, ciekawych projektów należały też: budowa punktu promocji
produktów lokalnych i rękodzielniczych w Małej Wsi Górnej w gminie Sulików
oraz uporządkowanie i zagospodarowanie ogrodu klasztornego w Głębowicach
(gmina Wińsko). W drugim wariancie wniosków, brano pod uwagę zaspokajanie
potrzeb społecznych w zakresie turystyki. Oznaczało to budowę kompleksów rekreacyjno-wypoczynkowych, placów zabaw, boisk oraz organizację plenerowych
miejsc spotkań dla mieszkańców. Najwięcej wniosków w tej tematyce, zatwierdzono w 2011 r. i 2014 r. (odpowiednio 69 i 73 wnioski). Natomiast najmniej,
w 2010 r. (12) i 2012 r. (13). W 2015 r. podpisano dwie umowy: na budowę sali
gimnastycznej w Radwanicach (gmina Radwanice) oraz boisk z elementami wyposażenia lekkoatletycznego w Trzebni (gmina Zgorzelec). Efektownym projektem, wykonanym z inicjatywy gminy Przeworno, było zagospodarowanie góry
Gromnik i znajdujących się tam ruin zamku. Budowa wieży widokowej zapoczątkowała prace nad utworzeniem miejsca atrakcyjnego turystycznie, zarówno dla
osób przyjezdnych, jak i mieszkańców regionu.
Podejmowano również inicjatywy z obszaru sportu i rekreacji. Dzięki złożonym wnioskom, finansowano urządzanie i porządkowanie wiejskich terenów
zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, a także budowę, przebudowę,
remont lub wyposażenie obiektów małej architektury lub targowisk. Łącznie,
przeprowadzono 38 działań, z czego najwięcej w 2014 r. Zrealizowano wtedy 15
planów inwestycyjnych. W pozostałych latach, było ich znacznie mniej. Po cztery,
zgłoszone zostały w 2009 r., 2010 r. i 2012 r. W 2010 r. było ich pięć, a w 2013 r.
– sześć.
Ważną częścią „Odnowy i rozwoju wsi” były projekty związane z ochroną lub
odbudową obiektów o szczególnych walorach historycznych bądź kulturowych.
Zagospodarowanie zabytków, szczególnie istotnych dla gmin, stanowiło jedno-
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cześnie element polityki i strategii regionalnej, a ich ochrona i zachowanie – cel
społeczny. W operacji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego”, łącznie przyjęto
94 wnioski. Najwięcej złożono w 2011 r. (29) oraz 2013 r. (36). W porównaniu
z tymi latami, w pozostałym okresie zatwierdzono ich niewielką ilość. W 2009 r.
podpisano 11 umów, w 2010 r. – 4, w 2012 r. – 5, a w 2014 r. – 8. Natomiast
w 2015 r. tylko jedną. Znaczna część działań, bo aż 83%, obejmowała rewitalizację
zabytkowych kościołów. Na zaplanowane czynności składały się remonty dachów
i elewacji, konserwacja murów, a także wymiana okien. Część z tych prac miała
charakter ratunkowy. Składano także projekty dotyczące adaptacji budynków zabytkowych na funkcje publiczne. Pomieszczenia pałacu w Gaworzycach (gmina
Gaworzyce) przekształcono na Dom Kultury „Jowisz”, a na poddaszu działalność
prowadzić miało Centrum Edukacji Ekologicznej. W części dawnego Browaru
w folwarku w Bukowcu (gmina Wrocław) urządzono punkt informacji turystycznej, a w spichlerzu w Galowicach (gmina Żórawina) - muzeum. Natomiast dawny
kościół ewangelicki w Srebrnej Górze (gmina Stoszowice), przeznaczono na cele
społeczne i kulturalno-oświatowe. Pozostałe środki finansowe, oddano na m.in.
rewitalizację zabytkowego pałacu w Wiszni Małej (gmina Wisznia Mała), remont
ratusza w Mirsku (gmina Mirsk) i we Wleniu (gmina Wleń), naprawę zespołu budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim (gmina Lubawka) i drewnianego wiatraka „Koźlak” na terenie gminy Ścinawa.
Tabela 1
Wnioski złożone w operacjach projektu „Odnowa i rozwój wsi”
w latach 2009-2015 według daty podpisania umowy
Rok

Infrastruktura
publiczna

Turystyka

Sport
i rekreacja

Dziedzictwo
kulturowe

Razem

2009

124

26

4

11

165

2010

73

12

4

4

93

2011

156

69

5

29

259

2012

56

13

4

5

91

2013

125

37

6

36

204

2014

134

73

15

8

230

2015

2

2

–

1

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Pisma w sprawie operacji w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013”, Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W programie wnioski składały w głównej mierze gminy i to one stanowiły
też największą grupę beneficjentów (tabela 2). W 2009 r. umowę o dotacje podpisało 110 jednostek, co oznaczało 67% wszystkich organizacji biorących udział
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w działaniu. Większość umów dotyczyła projektów związanych z infrastrukturą
publiczną. W pozostałych latach udział ten był jeszcze wyższy. W 2010 r. i 2014 r.,
było to odpowiednio 90% i 95% wniosków należących do gmin. Pomiędzy tymi
latami, współczynnik był nieco niższy, ale nadal wynosił powyżej 80% wszystkich
wniosków. W 2011 r. było to 88%, w 2012 r. – 86%, w 2013 r. – 81%, a w 2014 r.
– 95%. W 2015 r. umowy zawarto z czterema gminami (Żukowice, Siechnice,
Bolesławiec, Radwanice) oraz jedną parafią (Żukowice), która pozyskała środki
na odnowienie elewacji oraz remont zabytkowego kościoła na Górze Św. Anny.
Dalsze projekty zakładały naprawę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamiona, budowę sali gimnastycznej w Radwanicach, a także budowę
boisk w Trzebni i Buczynie (gmina Radwanice).
Najbardziej aktywnymi organizacjami były ośrodki kultury i sportu. W 2009 r.
dofinansowanie otrzymało 31 inicjatyw, czyli 19% ogólnej liczby projektów.
W pierwszej kolejności dotyczyły one rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej.
Następne 6% wniosków należało do bibliotek w gminach Międzylesie, Stoszowice,
Stare Bogaczowice, Stara Kamienica, Udanin, Chojnów, Twardogóra, Borów, Złotoryja i Dzierżoniów. Natomiast parafie (5,5%) otrzymały środki na restaurację
zabytkowych obiektów architektury sakralnej. W najmniejszej liczbie o dotacje
starały się towarzystwa i stowarzyszenia. W 2010 r., 10% wniosków należało do
ośrodków kultury w gminie Pęcław, Środa Śląska, Kobierzyce i Grębocice, biblioteki (Grębocice), parafii rzymsko-katolickiej (Jedlina Zdrój), fundacji (Żórawina,
Podkowa Leśna) i stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Targoszyn (Mściwojów).
W kolejnym roku - 2011, parafie stanowiły 6% beneficjentów, a w 2012 r. –
9%. Natomiast ośrodki kultury i sportu uzyskały wtedy środki z 4% wniosków.
W tym roku, finansowanie otrzymało również jedno towarzystwo – Przyjaciół
Ziemi Cieszkowskiej, którego zadaniem było przeprowadzenie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowo. Budynek miał pełnić funkcje miejsca
spotkań koła gospodyń wiejskich oraz organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Także w 2013 r., przewagę pośród organizacji pozarządowych utrzymały wnioski parafii (16%). Tylko dwa dotyczyły infrastruktury publicznej. Reszta, znajdowała się w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Kolejne dwa
wnioski zgłosiły ośrodki kultury i sportu, a po jednym biblioteka w Ołdrzychowicach Kłodzkich (gmina Kłodzko), Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów oraz
jednostka straży pożarnej w Urazie (gmina Oborniki Śląskie). W kolejnym roku,
w programie wzięła udział najmniejsza ilość organizacji, nie będących jednostkami samorządowymi. Łącznie 12 umów podpisały: ośrodki kultury i sportu (5),
parafie (5) oraz towarzystwa i stowarzyszenia (2).
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Tabela 2
Beneficjenci programu „Odnowa i rozwój wsi” w latach 2009-2015
Rok

Gminy

Biblioteki

Ośrodki kultury
i sportu

Parafie

Fundacje

Towarzystwa
i stowarzyszenia

2009

110

10

31

9

–

5

2010

84

1

4

1

2

1

2011

229

–

12

16

2

–

2012

78

–

4

8

–

1

2013

166

1

2

32

1

–

2014

218

–

5

5

–

2

2015

4

–

–

1

–

–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Pisma w sprawie operacji w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 207-2013”, Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Przyznawana kwota dofinansowania w programie nie mogła być niższa niż
25 tys. zł. Natomiast maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosiła 500 tys. zł. W ciągu siedmiu lat, beneficjenci otrzymali
225,04 mln zł (tabela 3). W początkowej fazie realizowania płatności, gminy oraz
instytucje, otrzymały prawie 48 mln zł, z czego 77% przekierowanych zostało na
modernizację infrastruktury. Działania związane z turystyką dofinansowane zostały 15% ogólnej sumy pieniędzy. Najmniej otrzymały wnioski z dwóch ostatnich
działań: dziedzictwa kulturowego (2,65 mln zł) oraz sportu i rekreacji (1,13 mln
zł). W 2010 r. pomoc finansowa została zauważalnie zredukowana, a więc odpowiednio mniejsze były wypłacane kwoty. W stosunku do roku poprzedniego, nakłady na infrastrukturę były o połowę niższe. Podobnie było z inwestycjami kierowanymi na dziedzictwo kulturowe oraz turystykę. W sporcie i rekreacji, środki
te były niewiele, bo o 190 tys. zł, większe.
Najwięcej, 30% całej kwoty (62,7 mln zł), wypłacono wnioskodawcom w 2011 r.
Prawie połowa środków, została przeznaczona na rozbudowę infrastruktury publicznej w miejscowościach. Ponad 17 mln zł zarezerwowano na inwestycje związane z rozwojem lokalnym pod względem turystyki, a ponad 6 mln zł na ochronę
lub rewitalizację obiektów wpisujących się w dziedzictwo kulturowe. Wydatki na
sport i rekreację nie przekroczyły 1 mln zł. W kolejnym roku, dotacje znacznie się
obniżyły. Jednostki biorące udział w programie dostały o 73% mniej środków niż
w 2011 r. Jednakże proporcje w ich rozdzieleniu między cztery podstawowe działania nie uległy zmianie. Najwięcej przeznaczono na infrastrukturę (10,88 mln
zł). Na drugim miejscu znalazła się turystyka (3,15 mln zł), a po niej dziedzictwo

22

Adriana Merta-Staszczak

kulturowe (2,24 mln zł). Sport i rekreacja otrzymały 42 tys. zł. Na ostatnie pięć
projektów, których umowy zostały podpisane w 2015 r. przeznaczono 1,63 mln zł.
Tabela 3
Pomoc finansowa dla gmin i organizacji z programu „Odnowa i rozwój wsi”
PROW 2009-2015 [w mln zł]
Rok

Infrastruktura
publiczna

Turystyka

Sport i rekreacja

Dziedzictwo
kulturowe

Razem

2009

36,89

7,13

1,13

2,65

47,82

2010

18,56

3,04

1,32

0,67

23,6

2011

38

17,35

0,96

6,39

62,7

2012

10,88

3,15

0,42

2,24

16,72

2013

25,9

6,95

1,12

9,17

43,12

2014

18,87

7,91

2

0,81

29,45

2015

0,52

0,98

–

0,05

1,63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Pisma w sprawie operacji w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 207-2013”, Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

3. Mała Odnowa Wsi
W „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” (tzw. „mała odnowa”), działania realizowane
były od 2008 r. i skierowane zostały do miejscowości nie przekraczających 5 tys.
mieszkańców należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Maksymalna kwota na realizację projektu wynosiła od 25 tys. zł do 35 tys. zł w poszczególnych latach. Pomoc obejmowała pięć sfer: remonty obiektów rekreacyjnych
i sportowych oraz bibliotek publicznych, dostosowania domów kultury i świetlic
wiejskich do funkcji szkoleniowych, budowy lub przebudowy i remonty ścieżek,
chodników, placów zabaw, szlaków pieszych, a także zakup strojów ludowych oraz
instrumentów muzycznych związanych z lokalną tradycją. W pierwszym roku
realizacji programu przyjętych zostało 129 projektów (tabela 4). W następnych
dwóch latach, ich suma zmniejszała się o kilka wniosków rocznie. W 2011 r. sfinansowano 102 projekty złożone przez gminy. W 2012 r. ich liczba ponownie obniżyła się. Wsparcie otrzymało wtedy 85 projektów. Podobna sytuacja miała miejsce w 2014 r. Pomimo zmniejszającej się liczby akceptowanych inicjatyw, kwota
dotacji, pozostawała na zbliżonym poziomie czyli w granicach od 2,07 mln zł do
2,75 mln zł. Najmniej środków przyznano w 2012 r. - niewiele ponad 2 mln zł.
Natomiast w 2010 r. było to o ponad 700 tys. zł więcej. W ciągu siedmiu lat, beneficjenci otrzymali niemal 16,3 mln zł. Oznaczało to średnio 2,3 mln zł rocznie.
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Każdego roku w programie finansowanie uzyskiwało po kilkadziesiąt gmin.
W 2008 r. było ich najwięcej – 109, z czego 20 jednostek, otrzymało dotacje na
dwa projekty. Największa liczba wniosków dotyczyła remontu, wyposażenia
obiektów publicznych o funkcjach rekreacyjnych i sportowych, turystycznych
oraz społeczno-gospodarczych. Było to 65% wszystkich wniosków. Pośród nich,
dominowały projekty obejmujące remonty i modernizacje oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich. Na drugim miejscu pod względem ilości, znalazły się działania na rzecz remontów i przebudowy ścieżek turystycznych oraz rekreacyjnych.
Stanowiły one 26% inicjatyw. Pozostałe, dotyczyły zakupu strojów dla zespołów
folklorystycznych i tańców ludowych. Tylko dwa wnioski przeznaczone zostały
na przebudowę bibliotek publicznych (gmina Radwanice) i wyposażenia filii bibliotecznych w Pobiednej i w Kościelniku Średnim (gmina Leśna). Projekt o najmniejszej wartości (1,5 tys. zł) dotyczył zakupu strojów ludowych dla Zespołu
Folklorystycznego „Cisowianeczki”. Zaś w 44 projektach wnioskowano o maksymalną kwotę, 25 tys. zł. Operacje te dotyczyły zwłaszcza remontów świetlic.
W 2009 r. projekty zgłosiło 99 gmin. 64% wniosków przeznaczono na remonty
budynków oraz 32% na elementy związane z rekreacją i zagospodarowaniem terenów zielonych. Gmina Grębocice otrzymała prawie 6 tys. zł na dostosowanie
Centrum Kultury do funkcji szkoleniowych. Natomiast Lubań, Stronie Śląskie,
Jerzmanowa i Kunice, za otrzymane środki, zakupiły stroje ludowe oraz instrumenty dla zespołów folklorystycznych. Te ostatnie, należały do przedsięwzięć
o najniższej kwocie wydatków. Natomiast o najwyższą, wnioskowało 46 gmin.
W następnym roku, wysokość dofinansowania wzrosła do 35 tys. zł i taką
sumę otrzymało 27 z 93 gmin. Pieniądze z ponad połowy wniosków (55%), przeznaczono na obiekty użytku publicznego. Dalsze 40% uzyskanych dotacji, zostało
zainwestowanych, w przeważającej ilości przypadków, w budowę lub wyposażenie placów zabaw. Mniej projektów dotyczyło modernizacji szlaków. W tej grupie
znalazły się m.in. projekty gminy Mysłakowice (kładki dla pieszych), Walim (rewitalizacja ronda i skweru), Twardogóra (oczyszczanie i remont zbiornika wodnego) oraz Brzeg Dolny (przebudowy chodników). Pozostałe środki przeznaczono na zakupu strojów związanych z lokalną tradycją oraz remont i wyposażenie
dwóch bibliotek w gminie Mirsk. W 2011 r. liczba składanych wniosków spadła,
chociaż największy w nich udział nadal miały te, odnoszące się do napraw budynków użyteczności publicznej. Ich udział wynosił 65%. Na kolejne 30% składało
się zagospodarowanie przestrzeni na place zabaw i tereny przeznaczone na wypoczynek dla mieszkańców. Pozostałe projekty stanowiły niewielki odsetek wszystkich zakwalifikowanych wniosków. W ostatnich trzech latach realizacji projektu,
złożono ich najmniej i charakteryzowały się one zbliżonym wymiarem. W 2012 r.
i 2014 r. było ich 85, a w 2013 r. – 91. W 2014 r. zaakceptowano jeden z dwóch zło-
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żonych w całym okresie projektów, który jednoznacznie został przeznaczony na
dostosowanie świetlicy do funkcji szkoleniowych. W tym samym roku, jednym
z ciekawszych projektów było odtworzenie fontanny jako dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi Miłków w gminie Podgórzyn.
Tabela 4
Liczba sfinansowanych projektów w programie
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” według typów działań w latach 2008-2014
Rok

Remont,
wyposażenie
obiektów
publicznych

Dostosowanie
do funkcji
szkoleniowych

Budowy i remonty
ścieżek, szlaków,
chodników, placów
zabaw

Zakup strojów
ludowych
i instrumentów
muzycznych

Remont i
wyposażenie
gminnych
bibliotek

Razem

2008

84

–

33

10

5

129

2009

81

1

41

4

-

127

2010

68

–

49

6

1

124

2011

66

–

31

4

1

102

2012

50

–

31

3

1

85

2013

39

–

27

2

4

91

2014

42

1

36

4

2

85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie list rankingowych projektów w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Przyjazna Wieś
Kolejnym konkursem, w którym beneficjentami były samorządy gminne i powiatowe, lokalne grupy działania oraz inne organizacje pozarządowe, był projekt „Przyjazna wieś” (tabela 5), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Odbywał się on w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. W pierwszym,
przeprowadzany był przez sekretariaty regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), a oceny dokonywali przedstawiciele urzędów marszałkowskich,
jednostek współpracujących z KSOW oraz ekspertów powoływanych przez marszałków województw. Do udziału, corocznie zgłaszało się mniej jednostek niż w pozostałych projektach. Na Dolnym Śląsku było to od kilku do kilkunastu projektów w każdej edycji, a laureatami konkursu były wyłącznie gminy. Najaktywniejsza
z nich była gmina Radków, wygrywająca projekty niemal każdego roku oraz gmina
Świerzawa, która zwyciężyła cztery razy. W 2009 r., pierwszym roku realizacji projektu, celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu w zakresie infrastruktury na terenach wiejskich sfinansowanego ze środków unijnych. Do kryteriów
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oceny wniosków należały pomysłowość i innowacyjność projektu, funkcjonalność
i użyteczność, wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz ochronę środowiska.
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca w wysokości 5 tys.
zł, 3 tys. zł oraz 2,5 tys. zł. Później były one większe (7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł).
W następnym roku poszerzono zakres inicjatyw o drugą kategorię - infrastrukturę
techniczną, wyłaniając w kolejnych latach po sześć gmin. Przeważały w nich projekty dotyczące utworzenia i udostępniania świetlic wiejskich oraz centrów kultury,
a także zagospodarowania terenów na miejsca rekreacyjne.
Tabela 5
Laureaci konkursu „Przyjazna wieś” na Dolnym Śląsku w latach 2009-2014
Rok

2009

Inicjatywa

infrastruktura

infrastruktura
społeczna
2010
infrastruktura
techniczna

infrastruktura
społeczna
2011
infrastruktura
techniczna

infrastruktura
społeczna
2012
infrastruktura
techniczna

Gmina/
organizacja

Projekt

Radków

utworzenie Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej

Świerzawa

rekonstrukcja dachu wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodaro
waniem terenu we wsi Podgórki

Siekierczyn

rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach
pałacowo–parkowych w Zarębie

Świerzawa

remont świetlicy wiejskiej, budowa infrastruktury turystycznej na
bazie zabytkowych kapliczek we wsi Dobków

Radków

utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa
Publicznego w Ścinawce Dolnej

Radwanice

realizowanie zadania aktywnej integracji i aktywizacji zawodowej

Chocianów

rewaloryzacja zabytkowego centrum miasta

Bystrzyca Kłodzka

remont Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie

Stronie Śląskie

budowa kanalizacji sanitarnej Stronie ŚląskieBielice

Radków

rozbudowa zespołu sportoworekreacyjnego w Ścinawce Średniej

Legnickie Pole

budowa przedszkola gminnego w Legnickim Polu

Strzegom

budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

Wąsosz

przygotowanie trasy spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy

Męcinka

adaptacja budynku na świetlicę, modernizacja miejsc postojowych
i chodnika w Męcince

Fundacja Gallen

modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z dostoso
waniem do funkcji muzealnej

Radków

utworzenie Centrum Kulturalno–Sportowo–Rekreacyjnego w Ratnie
Górnym

Długołęka

budowa infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie elektronicznego
obiegu spraw i dokumentów w Urzędzie Gminy wraz z Elektronicznym
Biurem Obsługi Klienta oraz Elektroniczną Skrzynką Podawczą
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Rok

Inicjatywa

infrastruktura
społeczna
2013
infrastruktura
techniczna

2014

infrastruktura
społeczna

infrastruktura
techniczna

Gmina/
organizacja

Projekt

Radków

utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji
w Wambierzycach

Góra

modernizacja świetlicy w miejscowości Ryczeń

Stronie Śląskie

turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji (Stara
Morawa)

Lubań

budowa miejsca do wypoczynku i rekreacji w Henrykowie Lubańskim

Prusice

budowa świetlicy we wsi Brzeźno

Miękinia

budowa hali widowiskowo–sportowej w Miękini.

Świerzawa

remont niecki basenu i zaplecza oraz zagospodarowanie terenu
wokół basenu we wsi Stara Kraśnica

Radwanice

przebudowa biblioteki publicznej wraz z Izbą Pamięci im. Jana Wyży
kowskiego w Sieroszowicach

Góra

budowa Centrum Kulturalno–Sportowego w miejscowości Witoszyce

Świerzawa

warsztaty kulinarne połączone z prezentacją przygotowanych potraw

Źródło: Opracowanie własne po podstawie ogłoszeń o rozstrzygnięciu konkursu
„Przyjazna wieś”, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, dolnoslaskie.ksow.pl

W 2011 r. i 2012 r. do konkursu wprowadzono następną kategorię pn.: infrastruktura ekologiczna. Punktację przyznawano w oparciu m.in. o zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, zgodność z lokalnymi strategiami rozwoju, udział społeczeństwa w planowaniu projektu, wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii oraz podjęcie działań edukacyjnych. Jednakże na Dolnym Śląsku,
w konkursie nie wyłoniono żadnego projektu z tego zakresu.
Do etapu ogólnopolskiego kwalifikowały się projekty, które zajęły pierwsze
miejsce w konkursie regionalnym. W 2010 r. nagrodę zdobyła dolnośląska gmina Chocianów (III miejsce w kategorii „Infrastruktura techniczna”). Natomiast
w czwartej edycji konkursu, zwyciężyła Fundacja Gallen z projektem „Modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z dostosowaniem do funkcji muzealnej” (I miejsce w kategorii „Infrastruktura społeczna”).

5. Piękna Wieś Dolnośląska
Program „Piękna Wieś Dolnośląska” skierowany został do sołectw i gmin, będących jednocześnie uczestnikami „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”, a jego celem było
wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszej wsi i zagrody oraz najlepszego przedsięwzięcia związanego z odnową wsi. Od 2010 r. rozszerzono konkurs o czwartą kategorię, „Najlepszy start w Odnowie Wsi”. Podczas sześciu lat realizowania
konkursu, nagrodzonych zostało 271 wsi ze 172 gmin. Jednorazowo nagradzano
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średnio 45 miejscowości. Najmniejsza ilość wsi brała udział w konkursie w 2011 r.
25 gmin reprezentowanych było wtedy przez 42 wsie. Za najpiękniejszą wieś na
Dolnym Śląsku, uznano w kolejnych latach: Mościsko w gminie Dzierżoniów
(2009 r.), Jaszkowa Górna w gminie Kłodzko (2010 r.), Dobków w gminie Świerzawa (2011 r.), Pęgów w gminie Oborniki Śląskie (2012 r.), Goworów w gminie
Międzylesie (2013 r.), a także Spytków w gminie Zgorzelec (2014 r.). W drugiej
kategorii, wybrano najładniejszą zagrodę we wsiach Wojbórz (gmina Kłodzko),
Gierałtowiec (gmina Złotoryja). W 2011 r. wyróżniono trzy zagrody: Głuchowice i Ołdrzychowice Kłodzkie (gmina Kłodzko) i Przesieka (gmina Podgórzyn).
W 2012 r. wybrano Goworów, w 2013 r. Rościsławice (gmina Oborniki Śląskie),
a w 2014 r. – Dobrocin (gmina Dzierżoniów). Za najciekawsze przedsięwzięcia
uznano m.in. organizację przez gminę Dzierżoniów „Święta Niezapominajki” oraz
koncertu charytatywnego w Ślubowie, festiwalu w Krosnowicach, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przez mieszkańców miejscowości Smreczyna, a także
zakup niezbędnego sprzętu i organizację cyklu treningów łuczniczych w Ścinawce
Średniej w gminie Radków. Nagrodę w kategorii najlepszy start w Odnowie Wsi
przyznano wsiom: Mierczyce (gmina Wądroże Wielkie), Bagno (gmina Oborniki
Śląskie), Czaple (gmina Pielgrzymka), a także Kruków (gmina Żarów).
Wybrane zgłoszenia otrzymały wynagrodzenia pieniężne o łącznej wartości
ponad 200 tys. zł. W 2009 r. nagrody wynosiły 31,5 tys. zł, w 2011 r. – 29,4 tys. zł,
w 2012 r. – 36,5 tys. zł, w 2013 r. – 34,5 tys. zł, a w 2014 r. – 70.5 tys. zł. Jedynie
w 2010 r. zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz kompleksowe inwentaryzacje zasobów kultury materialnej wykonane przez Uniwersytet Wrocławski, oraz
opracowania dotyczące przestrzeni wiejskiej wykonane przez Uniwersytet Przyrodniczy.

6. „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.
Programem uzupełniającym działania podejmowane przez gminy, był konkurs
„Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. Miał on na celu
wspomaganie lokalnych inicjatyw, a skierowany został do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz mieszkańców. Kwota dofinansowania wynosiła od 1 tys.
zł do 5 tys. zł. Jego celem była szeroko pojęta promocja wsi i gmin. Obejmowała
ona wykonanie tablic informacyjnych, drukowanie kalendarzy i materiałów reklamowych, organizację imprez i projektowanie stron internetowych. Pomimo
tego, iż ilość pieniędzy przypadająca na jeden projekt, była dużo mniejsza niż
w poprzednich działaniach, łącznie na 617 projektów beneficjenci uzyskali ponad 2,3 mln zł. W pierwszym roku 39 wniosków otrzymało niemal 145 tys. zł.
O dużej popularności programu świadczyła ilość zakwalifikowanych projektów
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w kolejnym roku. Było ich 101, a na ich realizację przeznaczono cztery razy więcej
pieniędzy, niż poprzednio. Następne dwa lata różniły się znacznie pod względem
liczby wniosków (odpowiednio 77 i 152), ale kwota pozostawała niemal taka sama,
339 tys. zł. W 2013 r. 159 projekty uzyskały wsparcie najwyższe w trakcie trwania inicjatywy, bo prawie 600 tys. zł. Natomiast w 2014 r. spadła liczba zarówno
wniosków jak i kwota ich dofinansowania. Na 89 koncepcji, uzyskano 420 tys. zł.
Wszystkie środki przeznaczono głównie na instalacje informacyjne umieszczane
przy wjeździe do miejscowości lub gminy (tzw. „witacze”), ale również prezentacje produktów lokalnych i potraw świątecznych na jarmarkach lub prowadzenie
szkoleń w zakresie źródeł pozyskiwania środków finansowych.
Projekty zgłaszane były przez fundacje, kluby sportowe i ośrodki kultury, jednostki ochotniczej straży pożarnej, parafie, społeczne stowarzyszenia wiejskie,
towarzystwa miłośników gmin, zespoły folklorystyczne, lokalne grupy działania
i biblioteki (tabela 6). Najwięcej inicjatyw należało do stowarzyszeń. W kolejnych latach realizowania programu stanowiły one średnio niemal 70% wszystkich
wniosków, szczególne pod tym względem były zwłaszcza lata 2012 i 2013. Przeważnie realizowały one zadanie promocji odnowy wsi poprzez organizację imprez
i wydawanie materiałów reklamowych takich jak kalendarze i widokówki. Aktywne były także ośrodki kultury i kluby sportowe. W 2010 r. wdrożyły 30 planów
pod hasłami takimi jak „Integrujmy się” czy „Wieś ludzi aktywnych”. W pozostałych latach było ich znacznie mniej. Wnioski składały również jednostki straży
pożarnej organizując m.in. festyny sportowo-rekreacyjne. Natomiast parafie przeważnie otrzymywały dotację na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Od
2010 r. do programu włączyły się fundacje. Najmniej wniosków w tym konkursie
złożyły biblioteki, zespoły folklorystyczne i lokalne grupy działania.
Tabela 6
Jednostki, które otrzymały dofinansowanie z projektu w latach 2009-2014
Rok

Ośrodki
Jednostki
Lokalne
Towarzystwa
i kluby Parafie straży
Fundacje Zespoły grupy Biblioteki Razem
i stowarzyszenia kultury
sportowe
pożarnej
działania

2009

27

6

1

2

-

-

-

3

39

2010

56

30

-

4

1

2

-

8

101

2011

66

2

3

3

2

1

-

-

77

2012

121

7

3

12

6

1

2

-

152

2013

120

10

6

14

7

-

2

-

159

2014

62

6

5

8

8

-

-

-

89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie list rankingowych projektów w ramach
konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Dolnośląskiej Wsi”, Departament
Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
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7. Podsumowanie
Środki unijne, choć zwiększające się w kolejnych latach, nie są wystarczające na
zaspokojenie wszystkich potrzeb gmin, organizacji i lokalnych inicjatyw, szczególnie tych związanych z rozwijaniem niezbędnej infrastruktury i wykorzystaniem
potencjału terenów wiejskich. Gminy oraz jednostki je wspomagające, wymagają
wciąż rosnących nakładów na wydatki inwestycyjne, bez których niemożliwy jest
rozwój zarówno samych jednostek, jak i regionu. Brak środków oznacza zahamowanie inicjatyw i działalności na rzecz pobudzania postępu społeczno-gospodarczego
oraz wzrostu dobrobytu. Z tego powodu, ważne jest inicjowanie i zachęcanie do
nowych przedsięwzięć, pobudzanie, wspieranie i rozwijanie szeroko pojętej przedsiębiorczości mieszkańców, bez których programy rozwoju będą miały małe szanse
na realizację [Kłodziński 2004, 9]. Stopień ich aktywności ma decydujący wpływ
na pozyskiwanie nowych funduszy, wprowadzanie zmian w regionie oraz utrzymanie procesu przeobrażenia wsi w bardziej przyjazną, ekologiczną i nowoczesną.
Otwarcie programów i konkursów skierowanych przede wszystkim do jednostek
samorządowych i organizacji, zaktywizowały działania podejmowane przez dolnośląskie gminy. Ukazały jednocześnie głęboką potrzebę pozyskiwania dodatkowych
źródeł i form finansowania inwestycji, których wcześniej budżet jednostek nie mógł
pokryć. Dzięki środkom z pomocy unijnej i krajowej, zaspokajane były nie tylko
rosnące potrzeby mieszkańców, ale również całej gminy. Stopniowo zwiększano też
atrakcyjność terenów wiejskich. Możliwości płynące z brania udziału w projektach
uwypukliły także to, iż na wsi wciąż rosła liczba liderów i poziom zaangażowania
ludności, działających w celu polepszenia środowiska, w którym żyją. Mieszkańcy
i władze lokalne aktywnie brały udział nawet w programach oferujących stosunkowo niewielkie kwoty. Przykładem na to, iż pomimo ograniczonych środków, można
nadal podejmować określone działania był projekt „Przedsięwzięcia promujące ideę
Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. W ciągu sześciu lat, podjęto się zrealizowania 617 operacji. Ich łączna wartość przekroczyła 2 mln zł. Podobnie było z dwoma kolejnymi
konkursami - doraźnymi i niewielkimi pod względem wysokości dotacji. Wzbudzały one duże zainteresowanie, a ich podstawowym atutem była mniejsza trudność
w wypełnianiu wniosków [Cetner, Żok 2011, 45]. Miały one za zadanie wyróżnić
inicjatywy obejmujące zarówno realizowanie przedsięwzięć, ale i troskę oraz dbanie
o teren wsi. W programie „Piękna wieś dolnośląska” 271 wsi z 172 gmin otrzymało
nagrody pieniężne o wartości ponad 200 tys. zł oraz nagrody rzeczowe. Wygrane
o najwyższej kwocie 7 tys. zł, gminy i organizacje uzyskiwały również z projektu
„Przyjazna wieś”.
Programy ukazały także chęć społecznej solidarności i skupiania się mieszkańców dla osiągnięcia tego samego celu w towarzystwa, stowarzyszenia i fundacje.
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Wspólnoty te, uczyły się skutecznie działać i wykorzystując lokalne zasoby, przyczyniały się do rozwiązywania problemów konkretnej wsi. Budowany w ten sposób
kapitał społeczny, był podstawą do realizowania kolejnych zadań. Razem z pozostałymi jednostkami, gminami, bibliotekami, ośrodkami kultury i sportu z unijnego
budżetu programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 pozyskano 225 mln
zł na 1047 projektów. Natomiast z tzw. „Małej odnowy wsi” realizowanej z budżetu
województwa, dolnośląskim gminom wypłacono ponad 16 mln zł. W inicjatywach
tych, należy również podkreślić różnorodność projektów oraz pomysłowość wnioskodawców na wprowadzanie zmian w ich miejscach zamieszkania.
Kapitał pochodzący z analizowanych programów wykorzystano do budowy,
przebudowy i modernizacji budynków użytku publicznego, zbudowano nowoczesne i bezpieczne place zabaw, zapewniono dostęp ludności do dobrze wyposażonych świetlic oraz bibliotek, zmodernizowano infrastrukturę, odbudowano
chodniki, przystanki autobusowe, skwery i zbiorniki wodne. Inwestowano również w obiekty związane z turystyką i rekreacją, a także w rewitalizację i ochronę
zabytkowych budynków – szczególnie kościołów i pałaców. Sfinansowano zakup strojów i instrumentów muzycznych dla ludowych zespołów pieśni i tańca
oraz wyróżniano inicjatywy obejmujące zarówno realizowanie przedsięwzięć, jak
i troskę oraz dbanie o teren wsi. Oprócz wymiernych środków w postaci zmiany
otoczenia, uzyskiwano również korzyści ważne w dłuższej perspektywie czasowej w postaci integracji społecznej. Dzięki programom zmianie uległo podejście
mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz regionu, jak również ich świadomość
możliwości płynących z własnych inicjatyw oraz poczucie odpowiedzialności za
swoje środowisko [Wijatyk, Czyszczoń 2011, 50].
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza podstawowych programów i konkursów skierowanych do
gmin oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy warunków życia na dolnośląskiej
wsi. Związane one zostały z ideą odnowy terenów wiejskich, a finansowanie pochodziło
zarówno z dotacji unijnych jak i regionalnych. Omówiona została również rola i udział
jednostek samorządowych oraz inicjatyw społecznych w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w dostępie do obiektów użyteczności publicznej, takich jak świetlice i biblioteki, rozwojem infrastruktury i zaplecza
turystycznego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
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The objective of the study is to analyze basic programs and competitions addressed to
communes and non-governmental organizations to encourage improvements living conditions in rural areas in Lower Silesian. Programmes have been associated with the idea
of rural renewal, and funding came from EU and regional subsidies. The article describes
the role and participation of local government units and social initiatives in raising funds
for projects related to meeting the needs of the members of the community in access to
public facilities such as community centers or libraries, development of infrastructure and
tourist facilities and cultural heritage protection.
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1. Wstęp
Przemiany gospodarcze po 1989 roku oraz wstąpienie w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku były najważniejszymi etapami w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, a jednocześnie wyznaczały nowe tendencje przekształceń sektora rolnego
oraz obszarów wiejskich ostatnich dziesięcioleci. Włączenie w system globalnej
gospodarki oraz dostosowywanie się do wymogów związanych z przygotowaniem
do funkcjonowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE ujawniło kilka zasadniczych różnic pomiędzy agrobiznesem Polski i krajów rozwiniętych gospodarczo, znacznie dłużej poddanych regułom gospodarki rynkowej.
Do najważniejszych problemów obszarów wiejskich można było zaliczyć: rozdrobnienie agrarne, tradycyjne i nisko zmechanizowane techniki produkcji, niską
specjalizację gospodarstw rolnych oraz jawne i ukryte bezrobocie. Czynniki te
niewątpliwie przyczyniały się do zubożenia ludności wiejskiej [Sikora 2012]. Według danych GUS struktura agrarna Polski polepsza się, gdyż w 2005 roku gospodarstwa o areale do 5 ha stanowiły 71%, natomiast w 2012 liczba ta spadła do 53%.
Jednak w stosunku do najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw Unii Europejskiej wynik ten jest nadal wysoki, np.: Austria – 32%, Francja – 27%, Niemcy –
9% [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013]. Rozwiązanie problemów tkwi w aktywizacji społeczno-gospodarczej tych terenów. Przemiany strukturalne wymagają
zagospodarowania produktów rolniczych oraz tworzenia zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich o zróżnicowanych funkcjach działalności [Wiatrak 2000].
1 Wkład pracy: Sławomir Zawisza – 50%, Kamila Buczkowska – 50%.
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Już w latach dziewięćdziesiątych, na początku okresu przemian w Polsce, opracowano strategie i założenia rozwoju dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, które zaowocowały nowym podejściem, polegającym na zrozumieniu, że dla
obszarów wiejskich równie ważne jak rolnictwo są także inne działy gospodarki,
tworzące nowe miejsca pracy w zawodach pozarolniczych, czy też związanych
z rolnictwem i jego otoczeniem [Kłodziński 2010]. Dzięki temu następują przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich, prowadzące do redukowania
roli rolnictwa oraz wzrostu znaczenia innych działów gospodarki. Jednym z objawów tych procesów jest rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
w tym aktywności agroturystycznej ludności prowadzącej gospodarstwa rolne.
Od lat zauważane są tendencje do poszukiwania dodatkowych dochodów przez
rolników dzięki oferowaniu usług agroturystycznych. Lokalne władze samorządowe również dostrzegają szanse w rozwoju turystyki wiejskiej, chociaż zbyt często
pozostają one w strategiach wielu gmin jako pożądane kierunki, które nie zawsze
są realizowane [Wiatrak 2013]. Z badań wynika, że główne wsparcie gmin polega
na podejmowaniu działań promocyjnych, poprawianiu zagospodarowania gminy
i podnoszeniu jej atrakcyjności poprzez inwestycje w infrastrukturę [Karbowiak
2013]. Efektem jest stały wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych we wszystkich województwach oraz liczby miejsc noclegowych, za wyjątkiem świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego [Karbowiak 2014]. Turystyka wiejska oraz działalność agroturystyczna od początku jej intensywnego rozwoju jest przedmiotem
zainteresowania badaczy, co znajduje swój wyraz w różnych raportach i publikacjach z badań [Drzewiecki 2001; Sznajder, Przezbórska 2006; Prus, Ratkowska
2006; Jalinik, Ziółkowska 2007; Sikorska-Wolak 2008].

2. Metodyka, cel i organizacja badań
Badania zostały wykonane na przełomie roku 2014 i 2015. Przeprowadzono analizę aktualnego stanu agroturystyki w Polsce na podstawie dokumentów i materiałów, takich jak roczniki statystyczne, strategie rozwoju oraz informacje pochodzące ze stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Turystyki. Celem badań było dokonanie
oceny działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z innymi regionami kraju oraz głównych uwarunkowań wpływających
na taką aktywność. Analizy dotyczyły głównie okresu od roku 2010 do 2015, a dla
porównania umieszczono także dane liczbowe z lat 1998-2007.
Województwo kujawsko-pomorskie powstało w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Powierzchnię 18 tys. km2 zamieszkuje ponad 2 mln ludności. Zarówno pod względem ludności, jak i powierzchni województwo zajmuje
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10 miejsce w Polsce. Województwo dzieli się na 19 powiatów. Posiada najważniejsze urzędy zlokalizowane w dwóch miastach: w Bydgoszczy znajduje się siedziba
wojewody, a w Toruniu – siedziba sejmiku województwa i marszałka. Największe
miasta regionu to w kolejności: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław [Internet 1].

3. Wyniki badań
Dokładna analiza stanu liczbowego gospodarstw agroturystycznych w Polsce jest
nieco utrudniona, z uwagi na brak szczegółowych danych. Spowodowane jest to
przede wszystkim faktem, iż agroturystykę można prowadzić w dwojaki sposób. Po
pierwsze: bez konieczności rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej. Z takiej
możliwości korzystają rolnicy, którzy wynajmują do 5 pokoi. Po drugie: z koniecznością rejestracji działalności, jeżeli prowadzona jest na szerszą skalę. Statystyki prowadzone przez GUS obejmują gospodarstwa agroturystyczne dysponujące 10 i więcej miejscami noclegowymi. Stąd wynikają różnice w zestawieniach statystycznych,
gdyż trudno jest uchwycić te mniejsze gospodarstwa agroturystyczne. Najbardziej
szczegółowe badania zostały ostatni raz przeprowadzone w 2007 roku przez Instytut
Turystyki. O zmianach na rynku usług agroturystycznych świadczą dane ogólnej
liczby obiektów w Polsce. W latach 1998-2007 liczba ta wzrosła prawie 15-krotnie,
świadcząc o rosnącej popularności tej formy wypoczynku (tabela 1). W latach 20102015 podane liczby gospodarstw agroturystycznych są natomiast znacznie mniejsze
i obejmują zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wykazują jednak także tendencję wzrostową – z 346 w 2010 roku do 811 w 2015 roku (tabela 2).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 rok, kwatery agroturystyczne obejmowały 7,2% wszystkich obiektów noclegowych w zarejestrowanych
kwaterach turystycznych (rysunek 1). Duża część działalności agroturystycznej
może wszakże w tych oficjalnych statystykach mieścić się w kategorii pokoi gościnnych/kwater prywatnych, które stanowiły 17,1% wszystkich obiektów. Dane statystyczne wskazują, że w pierwszym półroczu 2014 roku w pokojach gościnnych oraz
gospodarstwach agroturystycznych, które dysponowały przynajmniej 10 miejscami noclegowymi, przyjęto 227,1 tys. gości, w tym 18,1 tys. z zagranicy. Udzielono
707,6 tys. noclegów, w tym 129,5 tys. w kwaterach agroturystycznych. Należy zwrócić uwagę, że pierwsze półrocze obejmuje miesiące niewakacyjne – od stycznia do
czerwca, zatem okres, w którym odnotowuje się największy ruch turystyczny (lipiec
i sierpień) nie jest w tych statystykach uwzględniony [Internet 2]. Jak wynika z danych statystycznych (tabela 3) w I półroczu 2014 roku zwiększyła się liczba turystów
korzystających z zakwaterowania w hotelach oraz kwaterach agroturystycznych.
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Liczba kwater agroturystycznych w Polsce w latach 1998-2007
Rok

Liczba kwater agroturystycznych

Tabela 1

Liczba miejsc noclegowych

1998

608

5509

1999

775

7172

2000

808

8133

2001

1073

11188

2002

898

9557

2003

3323

32885

2004

4052

40635

2005

6550

64075

2006

7214

70300

2007

8790

87144

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zawadka 2010.

Rysunek 1
Struktura turystycznych obiektów noclegowych według GUS
stanu w dniu 31 lipca 2012 r.

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013.

Ocena działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim ...

37

Tabela 2
Liczba kwater agroturystycznych i miejsc noclegowych w gospodarstwach
agroturystycznych w Polsce w latach 2010-2015 według danych GUS
Rok

Liczba kwater agroturystycznych

Liczba miejsc noclegowych

2010

346

5672

2011

582

9281

2012

683

11124

2013

800

12771

2014

804

12810

2015

811

13351

Źródło: Internet 2.

Tabela 3
Liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych
w I półroczu 2013 i 2014 roku według danych GUS
Turystyczne obiekty noclegowe
Ogółem

I półrocze 2013

I półrocze 2014
w tys.

10 439,7

Zmiana w%

11 202,5

107,3

Obiekty hotelowe  razem

7 887,6

8 586,0

108,9

Hotele

6 700,0

7 451,0

111,2

Motele

137,6

110,1

80,0

Pensjonaty

177,3

175,1

98,8

Inne obiekty hotelowe
Pozostałe obiekty  razem
W tym kwatery agroturystyczne

872,8

849,8

97,4

2 552,1

2 616,4

102,5

39,5

42,5

107,6

Źródło: Internet 2.

Ważnym aspektem jest również rozmieszczenie przestrzenne gospodarstw
agroturystycznych w Polsce. Analizując dane Instytutu Turystyki z 2007 roku, zaobserwować można znaczne zróżnicowanie w liczbie tych obiektów w poszczególnych województwach. Najwięcej jest ich w województwach dysponujących atrakcyjnym otoczeniem przyrodniczym, zachęcającym turystów do odwiedzania tych
terenów. Najwięcej obiektów agroturystycznych w 2007 roku zanotowano w województwie małopolskim (1590), kolejno w województwie podkarpackim (1074)
i warmińsko-mazurskim (869). Są to województwa szczególnie atrakcyjne pod
względem turystycznym. Ponadto w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim występował duży odsetek osób bezrobotnych, stąd możliwe większe
zainteresowanie dodatkowymi źródłami dochodu. Najmniej gospodarstw agro-
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turystycznych występuje natomiast w województwach: opolskim (112), lubuskim
(164) oraz łódzkim (167). Są to obszary o stosunkowo niskich walorach turystycznych w stosunku do pozostałych województw (rysunek 2).
Rysunek 2
Kwatery agroturystyczne w Polsce w 2007 roku według województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki.

Działalność agroturystyczna w województwie kujawsko-pomorskim nie wyróżnia się szczególnie na tle innych województw. Pod względem liczby gospodarstw agroturystycznych zajmowało dopiero 13 miejsce (rysunek 2). Wynika to
także z faktu, że województwo kujawsko-pomorskie nie jest liderem pod względem liczby turystów korzystających z noclegów, bowiem zajmuje 10 miejsce w kraju (rysunek 3). Jednak nieco lepiej sytuacja wygląda, jeśli pod uwagę weźmiemy
liczbę noclegów udzielonych turystom. Z danych statystycznych wynika, że najwięcej noclegów w I półroczu 2014 roku udzielono w województwach: małopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim, śląskim
i kujawsko-pomorskim (tabela 4). Województwo kujawsko-pomorskie znalazło się
w tym zestawieniu na 7 miejscu w kraju – 5,3% noclegów udzielonych w obiektach
turystycznych w skali kraju. Najnowsze dane dotyczące liczby gospodarstw i kwater agroturystycznych, uzyskane na podstawie statystyk z lipca 2015 roku, potwierdzają wcześniejsze wyniki i miejsce województwa kujawsko-pomorskiego wśród
innych regionów kraju (tabela 5). Województwo kujawsko-pomorskie wykazuje
jednak duży potencjał turystyczny, a co się z tym wiąże, także agroturystyczny.
Najważniejszymi czynnikami wskazującymi na potencjał agroturystyczny są: walory przyrodnicze i kulturowe obszaru województwa, udział w strukturze gospodarstw o małym areale co utrudnia utrzymanie się wyłącznie z produkcji rolniczej,
średniej klasy gleby ograniczające rozwój działalności tylko rolniczej, odsetek osób
bezrobotnych skłaniający do poszukiwania dodatkowych dochodów.
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Rysunek 3
Liczba turystów korzystających z noclegów
w I półroczu 2014 r. według danych GUS według województw

Źródło: Internet 2.

Tabela 4
Noclegi udzielone w obiektach turystycznych w I półroczu 2014 roku
według danych GUS
Województwo

Turyści ogółem

Dolnośląskie

w tys.
2 880,4

%
10,4

Kujawskopomorskie

1 481,8

5,3

Lubelskie

698,4

2,5

Lubuskie

444,2

1,6

Łódzkie

980,7

3,5

Małopolskie

4 591,6

16,6

Mazowieckie

3 105,2

11,2

269,0

1,0

1 032,3

3,7

420,1

1,5

Pomorskie

2 295,4

8,3

Śląskie

2 104,7

7,6

653,8

2,4

Warmińskomazurskie

1 041,8

3,8

Wielkopolskie

1 322,8

4,8

Zachodniopomorskie

4 411,8

15,9

27 733,7

100,0

Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

Świętokrzyskie

Ogółem

Źródło: Internet 2.
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Tabela 5
Obiekty i kwatery agroturystyczne w Polsce według danych GUS
(stan z lipca 2015 roku)
Województwo
Dolnośląskie

Kwatery agroturystyczne
ogółem
67

Miejsca noclegowe

na wsi

ogółem

na wsi

62

1160

1044

Kujawskopomorskie

23

22

440

424

Lubelskie

30

25

446

372

Lubuskie

23

20

378

316

Łódzkie

24

24

381

381
1481

Małopolskie

96

92

1553

Mazowieckie

41

41

689

674

Opolskie

16

16

220

220
1033

Podkarpackie

67

64

1089

Podlaskie

61

57

903

857

Pomorskie

88

86

1523

1485

Śląskie

43

39

832

766

Świętokrzyskie

40

37

581

532

Warmińskomazurskie

88

83

1351

1288

Wielkopolskie

69

67

1210

1168

Zachodniopomorskie

35

31

595

548

811

766

13351

12589

Ogółem

Źródło: Internet 2.

Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła w styczniu
2014 roku 18,8%. W skali kraju gorzej wypadło tylko województwo warmińsko-mazurskie (22,4%). Agroturystyka mogłaby być zatem alternatywnym źródłem
dochodów i przyczyniać się do zmniejszania bezrobocia wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.
Struktura agrarna i jakość gleb województwa kujawsko-pomorskiego mogą
być czynnikiem determinującym rozwój agroturystyki. Znaczny odsetek gleb
w województwie to gleby IV, V i VI klasy – co jednak nie jest wyjątkiem w skali
całej Polski. W regionie występują także spore obszary gleb klasy III oraz II i I.
Jak wskazują dane GUS, rolnictwo regionu należy do ścisłej czołówki w kraju.
Struktura agrarna województwa, w stosunku do innych województw, jest stosunkowo dobra, gdyż najwięcej gospodarstw (ok. 40%) mieści się w przedziale 5,00
– 14,99 ha (rysunek 4). W dalszym ciągu jednak duża część, bo ok. 30% to małe
gospodarstwa do 5 ha, w których ze względu na niską opłacalność produkcji rolniczej, użytkownicy powinni szukać dodatkowego źródła dochodu. Tym dodatkowym źródłem mogłaby być agroturystyka.
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Rysunek 4

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013.

Najważniejszymi czynnikami determinującymi rozwój agroturystyki w województwie kujawsko-pomorskim są walory przyrodnicze i kulturowe. Mimo, iż
województwo położone jest na nizinach, to ze względu na ostatnie zlodowacenie,
posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. W krajobrazie przeważają równiny
(Bory Tucholskie, Równina Inowrocławska, Wysoczyzna Świecka), pojezierza
(Kujawskie, Gnieźnieńskie, Brodnickie, Iławskie, Dobrzyńskie, Chełmińskie),
doliny dużych rzek (Wisły, Noteci, Brdy i Drwęcy). Charakterystyczny dla tego
obszaru jest także największy w Polsce zwarty, kompleks leśny – Bory Tucholskie.
Najwięcej jezior występuje na Pojezierzu Gnieźnieńskim, a wśród nich znane Jezioro Gopło. Na terenie województwa znajduje się największy sztuczny zbiornik
wodny – Jezioro Włocławskie, powstały w wyniku spiętrzenia Wisły. Dorzecza
Wisły i Odry, na których pograniczu leży województwo, połączone są ze sobą
dwoma kanałami Bydgoskim i Noteckim. Na najcenniejszych terenach zostały
utworzone parki krajobrazowe: Tucholski, Wdecki, Brodnicki, Krajeński, Nadgoplański, Górznieńsko-Lidzbarski, Nadwiślański, Chełmiński oraz Gostynińsko-Włocławski (rysunek 5).
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Rysunek 5
Parki krajobrazowe w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło: Internet 1.

Województwo kujawsko-pomorskie posiada także liczne atrakcje dla odwiedzających ten region. Na terenie województwa występują Certyfikowane Produkty Turystyczne przyznawane przez Polską Organizację Turystyczną, a mianowicie:
 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie,
 Miasto Zakochanych w Chełmnie,
 Żywe Muzeum Piernika w Toruniu,
 Fort IV w Toruniu,
 Wenecka Noc z Parowozami w Wenecji,
 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE w Bydgoszczy
 Planetarium w Toruniu,
 Wyspa Młyńska Wyspą Kultury w Bydgoszczy,
 Szlak Piastowski.
Poza wyżej wymienionymi, na szczególną uwagę zasługują również, m.in.:
 Starówka w Toruniu,
 Spichlerze nad Brdą w Bydgoszczy,
 Zespół Pałacowo-Parkowy w Lubostroniu,
 Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku,
 Ośrodek i Muzeum Fryderyka Chopina w Szafarni,
 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu,
 Zamek Krzyżacki w Świeciu,
 Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim,
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Mysia Wieża w Kruszwicy,
Uzdrowisko i tężnie w Ciechocinku,
 Uzdrowisko Wieniec Zdrój,
 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji,
 Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi,
 Kalwaria Pakoska w Pakości [Internet 3].
Wszystkie wymienione czynniki determinują rozwój agroturystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Z danych uzyskanych w Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie wynika, że pod koniec 2014 roku
były 363 kwatery agroturystyczne. Biorąc pod uwagę dane z 2007 roku (rysunek 2), liczba ta wzrosła o 30 kwater. Z rozkładu działalności agroturystycznej
w poszczególnych powiatach wynika, że największe nagromadzenie gospodarstw
agroturystycznych występuje w powiecie tucholskim – 85. Jest to związane przede
wszystkim z największym kompleksem leśnym – Borami Tucholskimi oraz licznymi jeziorami w tym powiecie. Kolejne miejsca zajmują: powiat świecki – 44,
brodnicki – 33, bydgoski – 29 oraz żniński – 27 gospodarstw agroturystycznych
(rysunek 6).
Rysunek 6
Liczba gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach
województwa kujawsko-pomorskiego



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z KPODR w Minikowie.
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4. Podsumowanie
Po zmianach ustrojowych w 1989 roku, pojawiła się konieczność przystosowania się do nowego systemu gospodarki rynkowej, która zastąpiła gospodarkę centralnie planowaną. Wielkim wyzwaniem i przełomem dla rolników było również
przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. Włączenie do Wspólnoty wymagało przystosowania się do zasad i wymogów Wspólnej Polityki Rolnej. Coraz
mniej opłacalna produkcja rolnicza w gospodarstwach o małej powierzchni, stała się motywacją do poszukiwania przez rolników dodatkowego źródła dochodu
i postaw przedsiębiorczych. Jedną z zalecanych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich była zawsze agroturystyka.
Zebranie danych liczbowych dotyczących agroturystyki było utrudnione, gdyż
ewidencji nie podlegały wszystkie gospodarstwa agroturystyczne. Te, które stanowiły tylko dodatkowe źródło dochodu, obok głównej produkcji rolnej, nie musiały być objęte ewidencją. W istniejących statystykach występują rozbieżności dotyczące potencjału agroturystycznego, wynikające z przepisów umożliwiających
prowadzenie agroturystyki na małą skalę (do 5 pokoi) bez konieczności rejestrowania w ewidencji działalności gospodarczej. Dane z 2007 roku, w stosunku do
tych z 2015 znacznie różniły się liczbowo, co świadczyło o zmianie sposobu klasyfikacji tych obiektów. Wynikało z nich także, że popularność tej formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z roku na rok sukcesywnie się zwiększała.
Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych uzależnione było przede
wszystkim od atrakcji przyrodniczo-kulturowych, a co za tym idzie - liczby turystów odwiedzających badany region kujawsko-pomorski. Był to główny czynnik
determinujący ten rodzaj działalności na obszarach wiejskich. Potencjał rolniczy
województwa powoduje, że jest ono predysponowane do rozwoju działalności
rolniczej. Z badań wynika również, że województwo kujawsko-pomorskie posiada walory przyrodnicze i obiekty, które warte są uwagi i zainteresowania ze strony
turystów, co może stanowić podstawę dla rozwijania działalności agroturystycznej, zwłaszcza w gospodarstwach o mniejszym potencjale rozwoju produkcji rolniczej, położonych na obszarach atrakcyjnych turystycznie.
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SŁAWOMIR ZAWISZA, KAMILA BUCZKOWSKA
OCENA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, rozwój, agroturystyka, województwo kujawsko-pomorskie
STRESZCZENIE

W pracy dokonano oceny działalności agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Analizy zostały wykonane na przełomie 2014 oraz 2015 roku i dotyczyły lat
2010-2015, z uwzględnieniem danych porównawczych z okresu 1998-2007. Z badań wynika, że województwo kujawsko-pomorskie posiada walory przyrodnicze i obiekty turystyczne, które warte są uwagi i zainteresowania ze strony turystów. Jednak pod względem
liczby gospodarstw agroturystycznych zajmuje dopiero 13 miejsce w kraju oraz 10 miejsce pod względem liczby turystów korzystających z noclegów w ogóle. Potencjał rolniczy
województwa powoduje, że jest ono predysponowane do rozwoju działalności rolniczej.
Jednocześnie na terenach atrakcyjnych turystycznie, w mniejszych gospodarstwach, można wykorzystać te walory do uzyskiwania dodatkowych dochodów dzięki przyjmowaniu
turystów. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej gospodarstw agroturystycznych występuje w powiatach: tucholskim (85), świeckim (44), brodnickim (33), bydgoskim (29) i żnińskim (27).
SŁAWOMIR ZAWISZA, KAMILA BUCZKOWSKA
EVALUATION OF AGRI-TOURIST ACTIVITIES IN KUYAVIAN-POMERANIAN
VOIVODESHIP IN COMPARISON WITH OTHER REGIONS OF POLAND

Keywords: rural areas, development, agri-tourist, Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship
A B S T R AC T

The article presents evaluation of agri-tourist activities in Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship the analyses were performed at the turn of 2014 and 2015 and they cover the
yeras 2010-2015, including comparative data from 1998-2007.The results of investigations
show that in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship there are many areas of natural value
with tourist objects which are worth interest and attention of visitors. However, in terms
of the number of agri-tourist farms the province is only on the 13th position in Poland
and 10th position in terms of the number of tourists who use accommodation, altogether.
Due to the agricultural potential of the province it is predisposed to development of agricultural activities. At the same time, these natural values can be used by smaller farms to
make additional profits by accommodating tourists. The majority of agri-tourist farms in
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship can be found in the following districts: tucholski (85),
świecki (44), brodnicki (33), bydgoski (29) and żniński (27).
e-mail: zawisza@utp.edu.pl
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1. Wstęp
Celem działalności gospodarstwa rolnego jest uzyskanie nadwyżki ekonomicznej
w postaci dochodu, będącego z jednej strony źródłem inwestycji w gospodarstwie
rolnym, a z drugiej opłatą pracy własnej, wyznaczając przy tym poziom życia rolnika i jego rodziny. Wartość dochodu uzależniona jest zarówno od czynników
zewnętrznych, głównie rynkowych i politycznych, jak i wykorzystania posiadanych przez gospodarstwo rolne czynników produkcji [Sadowski 2010, 75]. Gołaś
i Kozera [2008, 74] słusznie twierdzą, że „efektywność wykorzystania ziemi, pracy i kapitału jest współcześnie jednym z głównych czynników przesądzających
o zdolnościach konkurencyjnych w skali międzynarodowej i globalnej”. Zdolność
do konkurowania nabrała szczególnego znaczenia po akcesji do Unii Europejskiej,
gdy polskie rolnictwo będąc uczestnikiem jednolitego rynku musi dostosować się
i sprostać konkurencji ze strony pozostałych państw członkowskich UE. Konkurencyjność zasobowa polskiego rolnictwa, w odniesieniu do rolnictwa UE, jest bardzo
istotna ze względu na to, że polskie rolnictwo jest ważnym elementem struktury
rolnictwa UE [Poczta, Siemiński 2010, 15]. Istotnym zatem staje się ciągłe monitorowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji, zarówno na poziomie
całego kraju, jak również na poziomie poszczególnych regionów, gdyż zaobserwowano istotne różnice przestrzenne poziomu rolnictwa, które oddziałują na potencjał wytwórczy i efektywność gospodarstw rolnych [Kołodziejczak 2008, 271-277].
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Odwołując się również do założeń polityki regionalnej Unii Europejskiej, która
koncentruje się na działaniach skierowanych w stronę wzrostu konkurencyjnego
regionów, niwelowania dysproporcji między regionami [Góral 2014, 28- 35], postanowiono określić efektywności wykorzystania czynników produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych przy uwzględnieniu regionów FADN i typów
rolniczych gospodarstw, będących jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji
gospodarstw rolnych stosowanym przez FADN. Zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji – na poziomie regionalnym – może skłaniać do
bardziej pogłębionego diagnozowania stanu rozwoju gospodarstw indywidualnych.
Uzasadnia to podjęcie badań dotyczących efektywności wykorzystania czynników
produkcji w ujęciu regionalnym.

2. Materiał i metoda
Spośród 12 322 gospodarstw rolnych stanowiących reprezentatywną próbę dla
pola obserwacji Polskiego FADN, umownie nazwanymi towarowymi1, do badań
empirycznych wykorzystano dane z indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN2 w 2013 roku. Gospodarstwa wybrane do badań pogrupowano według regionów FADN: Pomorze i Mazury,
Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. Ze względu
na możliwe różnice w efektywności wykorzystania czynników produkcji w zależności od nastawienia produkcyjnego gospodarstw uwzględniono ich typ rolniczy,
wykorzystując przy tym standardową klasyfikację gospodarstw rolnych w FADN
– TF8. Dla celów analitycznych wykorzystano próbę 12 117 gospodarstw rolnych.
Zgodnie z obowiązującą zasadą poufności danych FADN nie opublikowano wyników badań dla grup liczących mniej niż 15 gospodarstw, a więc w przypadku badania dla gospodarstw specjalizujących się w uprawach ogrodniczych w regionie
Pomorze i Mazury.
Efektywność wykorzystania czynników produkcji scharakteryzowano za pomocą sześciu wskaźników:
 produktywności ziemi – wartości produkcji/hektar użytków rolnych,
 ekonomicznej wydajności pracy – wartości produkcji/osobę pełnozatrudnioną ogółem,
1 W polu obserwacji FADN wyznaczonym według SO znajdują się gospodarstwa towarowe,
które wytwarzają w danym regionie lub państwie, co najmniej 90% wartości standardowej produkcji (SO) [Goraj, Olewnik 2011, 9]. SO (ang. Standard Output) standardowa produkcja; parametr
ekonomiczny wyrażający siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych; od roku obrachunkowego 2010
stosowany do klasyfikacji gospodarstw rolnych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych.
2 Podstawa prawna: Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Więcej informacji na temat Polskiego FADN można znaleźć na: www.fadn.pl
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produktywności na 100 zł aktywów ogółem – wartości produkcji *100/aktywa ogółem,
 dochodowości ziemi – dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego/hektar
użytków rolnych,
 dochodowości pracy własnej – dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego/osobę pełnozatrudnioną pracy własnej,
 dochodowości aktywów – dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego*100 /aktywa ogółem.
Przeprowadzone badanie miało z założenia charakter statyczny. Z uwagi na cel
pracy, który wskazywał uwzględnienie specyfiki gospodarstw rolnych oraz regionów FADN, tym samym determinował zakres artykułu, badanie produktywności
i dochodowości w ujęciu dynamicznym niewątpliwie może stać się kontynuacją
niniejszych badań.


3. Ogólna charakterystyka badanych gospodarstw
Badaniem objęto 1 823 gospodarstwa rolne regionu Pomorze i Mazury, 4 367
regionu Wielkopolska i Śląsk, 4 498 Mazowsze i Podlasie oraz 1 429 z regionu
Małopolska i Pogórze. Wśród gospodarstw znajdujących się w próbie poddanej
badaniu we wszystkich regionach dominowały gospodarstwa typu mieszanego
oraz gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych, a w przypadku regionu Mazowsze i Podlasie gospodarstwa nastawione na chów krów mlecznych.
Największy odsetek gospodarstw z uprawami polowymi wystąpił na Pomorzu
i Mazurach stanowiąc 33% ogólnej liczby gospodarstw w tym regionie, natomiast
typu „Mieszane” w Wielkopolsce i na Śląsku (40%). W chowie krów mlecznych
przodowało Mazowsze i Podlasie (33%), natomiast w chowie zwierząt ziarnożernych – Wielkopolska i Śląsk (10%). Największy udział gospodarstw ogrodniczych
i z uprawami trwałymi w ujęciu regionalnym był w regionie Małopolska i Pogórze.
Produkcja rolnicza wymaga zastosowania czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału. Współcześnie wyróżniany jest także czwarty czynnik: intelektualny
[Woś, Tomczak 1983, 92]. W badaniach ograniczono się do zbadania zasobów
ziemi, pracy i kapitału, które według Poczty „w dużej mierze determinują możliwości rozwojowe rolnictwa” [Poczta 2003].
Największymi pod względem wielkości ekonomicznej były gospodarstwa
znajdujące się w regionie Wielkopolska i Śląsk oraz Pomorze i Mazury, natomiast
na drugim biegunie znalazły się regiony Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska
i Pogórze. Biorąc pod uwagę typ rolniczy, najsilniejsze ekonomicznie okazały się
gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt ziarnożernych, a najsłabsze
ekonomicznie były gospodarstwa o typie rolniczym „Zwierzęta trawożerne” (region A i C) oraz „Uprawy trwałe” (region B i D).
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Struktura badanych gospodarstw według typów rolniczych
i regionów FADN

Wykres 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstw będących w polu
obserwacji Polskiego FADN w roku 2013 wyniosła 20,3 ha [Floriańczyk i in.
2014, 45]. W poddanych badaniu gospodarstwach powierzchnia użytków rolnych
mieściła się w przedziale od 26,2 ha (region Małopolska i Pogórze) do 55,3 ha
(Pomorze i Mazury). W obrębie poszczególnych typów rolniczych w analizowanym okresie największą powierzchnią użytków rolnych we wszystkich regionach
charakteryzowały się gospodarstwa o typie rolniczym „Uprawy polowe”, a najmniejszą gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych. Badane
gospodarstwa użytkowały zarówno grunty własne, jak i dodzierżawione. Gospodarstwa regionu Małopolska i Pogórze dzierżawiły prawie 50% użytków rolnych,
co mogło wynikać z rozdrobnionej struktury agrarnej gospodarstw południowej
części Polski i próbę jej poprawy poprzez dzierżawę ziemi. W regionie D najwięcej
dzierżawiły gospodarstwa nastawione na chów zwierząt trawożernych, natomiast
w pozostałych regionach gospodarstwa o typie „Uprawy ogrodnicze”.
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Poziom zaangażowania nakładów pracy ogółem był zbliżony. Nakłady te zmieniały się w zależności od regionu od 1,97 AWU3 w regionie Wielkopolska i Śląsk,
do 2,06 AWU w regionie Małopolska i Pogórze. Odnosząc się do typów rolniczych, najwyższe nakłady pracy odnotowano w gospodarstwach specjalizujących
się w uprawach ogrodniczych, a najniższe w gospodarstwach nastawionych na
chów zwierząt trawożernych i w przypadku regionu Małopolska i Pogórze w gospodarstwach specjalizujących się w mieszanej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Badane gospodarstwa prowadziły działalność głównie w oparciu o pracę własną.
Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 1, większym udziałem pracy najemnej
charakteryzowały się gospodarstwa w regionach zachodnich: Pomorze i Mazury
oraz Wielkopolska i Śląsk (odpowiednio 27,8% i 26,2%). Spowodowane to było
większą średnią powierzchnią użytków rolnych, co stwarzało konieczność zaangażowania dodatkowej siły roboczej. Największy udział nakładów pracy najemnej zaobserwowano w przypadku gospodarstw specjalizujących się w uprawach
ogrodniczych i trwałych, co wynikało z wysokiej pracochłonności upraw i sezonowego zapotrzebowania na siłę roboczą w czasie spiętrzenia prac. Natomiast
najniższy udział nakładów pracy zanotowano w gospodarstwach o mieszanej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w chowie zwierząt trawożernych w przypadku
regionu Pomorze i Mazury. W przypadku typu rolniczego „Uprawy ogrodnicze”
przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne duże zapotrzebowanie na sezonową
siłę roboczą w okresie zbiorów.
Zróżnicowanie wartości produkcji jest odzwierciedleniem regionalnego zróżnicowania wielkości ekonomicznej i obszarowej. Zgodnie z danymi zestawionymi
w tabeli 2, najwyższą wartość produkcji ogółem odnotowano w gospodarstwach
najsilniejszych ekonomicznie w regionie Wielkopolska i Śląsk (prawie 307 tys. zł),
prowadzących intensywną produkcję oraz w gospodarstwach regionu Pomorze
i Mazury, tym samym największych obszarowo (ponad 303 tys. zł). Sytuacja ta
może być również wynikiem lepszego potencjału produkcyjnego gospodarstw zachodniej części kraju. Województwa południowo-wschodnie natomiast odbiegają
na niekorzyść pod względem struktury obszarowej oraz cechują się niższym zaangażowaniem kapitału w produkcji [Czubak 2004, 23-29]. W ujęciu regionalnym
przy uwzględnieniu typów rolniczych, gospodarstwa specjalizujące się w chowie
zwierząt ziarnożernych osiągnęły najwyższą wartość produkcji, natomiast najniższą gospodarstwa o typie „Zwierzęta trawożerne”. Analizując koszty ogółem można zauważyć, że gospodarstwa o najwyższej wartości produkcji ogółem, poniosły
również najwyższe koszty ogółem zarówno w ujęciu regionalnym, jak i według
typów rolniczych.
3 AWU (ang. Annual Work Unit) jednostka przeliczeniowa pracy równa osobie pełnozatrudnionej pracującej 2 120 godz./rok.
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Ogólna charakterystyka badanych gospodarstwach rolnych
(wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN*

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Tabela 1

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Wielkość ekonomiczna (euro)
A

54 411

51 695

57 395

52 228

33 471

160 474

40 300

B

54 659

46 813

86 409

36 125

–

63 850

41 971

100 191

46 757

C

37 992

28 760

75 298

28 982

43 427

20 293

94 197

25 074

D

37 556

41 637

55 454

19 189

32 879

26 564

130 687

24 715

Powierzchnia użytków rolnych (ha)
A

55,3

82,1

6,5

–

39,9

47,0

53,6

41,8

B

39,9

56,5

7,9

20,7

36,6

34,1

30,9

33,0

C

26,4

36,1

7,5

15,1

29,0

22,2

29,1

22,5

D

26,2

44,9

3,5

10,9

26,9

27,5

26,4

20,5

w tym: powierzchnia dodzierżawiona (%)
A

35,3

41,2

66,1

–

30,1

29,8

35,4

31,5

B

34,0

36,1

39,4

38,1

33,4

36,6

31,3

32,7

C

35,2

36,0

42,2

27,7

36,4

34,1

37,9

33,0

D

45,5

48,5

48,5

29,7

47,3

52,8

43,1

43,1

Nakłady pracy ogółem (AWU)
A

1,98

1,85

3,28

–

2,08

1,73

2,43

1,92

B

1,97

1,82

4,85

4,26

2,08

1,79

1,95

1,87

C

2,00

1,92

2,92

2,88

1,99

1,61

1,97

1,80

D

2,06

1,90

3,57

2,39

2,07

1,84

2,46

1,82

w tym: nakłady pracy najemnej (%)
A

27,8

28,9

44,7

–

23,0

31,3

38,6

21,8

B

26,2

26,8

50,6

51,7

24,5

21,0

27,0

19,1

C

23,7

25,3

29,8

37,2

15,4

14,2

25,2

14,6

D

24,3

21,1

43,3

30,7

23,0

13,7

33,1

14,5

Aktywa ogółem (zł/gosp.)
A

1 579 207

1 948 882

503 261

–

1 476 706

1 162 016

2 290 671

1 242 036

B

1 606 507

1 874 112

1 335 126

1 368 349

1 774 614

1 287 933

1 705 852

1 370 273

C

1 074 077

D

920 041

1 153 172

670 891

1 128 428

1 309 374

863 900

1 405 174

763 622

1 188 240

765 999

820 329

1 052 728

719 258

1 572 717

666 655

* Regiony FADN: APomorze i Mazury; BWielkopolska i Śląsk; CMazowsze i Podlasie; DMałopolska i Pogórze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, będący wynagrodzeniem za zaangażowanie własnych czynników produkcji kształtował się średnio na poziomie
od 71 980 zł w regionie Małopolska i Pogórze, do 121 810 zł w gospodarstwach
o największej średniej powierzchni użytków rolnych, w regionie Pomorze i Mazury. Natomiast w obrębie typów rolniczych, najwyższy dochód odnotowano w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych, a najniższy w gospodarstwach o typie rolniczym „Zwierzęta trawożerne” i w przypadku regionu D
w gospodarstwach o mieszanej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Tabela 2
Wartość produkcji, koszty i dochód w badanych gospodarstwach rolnych
(wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Wartość produkcji (zł/gosp.)
A

303 775

317 187

281 799

–

249 896

99 359

1 134 547

197 399

B

306 919

275 443

577 072

258 835

356 502

164 100

603 440

243 396

C

209 575

179 785

269 092

205 521

239 571

80 460

555 880

128 956

D

206 130

228 131

349 087

146 093

184 487

105 002

703 466

125 949

A

250 779

257 334

224 671

–

183 243

108 415

948 045

177 117

B

249 972

226 267

439 730

200 661

265 142

144 662

489 015

206 258

C

165 135

143 068

195 790

149 201

175 616

81 179

466 382

111 451

D

168 900

189 862

266 716

104 579

145 274

88 685

575 822

109 241

A

121 810

157 867

67 307

–

115 865

60 564

259 043

72 542

Koszty ogółem (zł/gosp.)

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (zł)
B

105 409

114 901

146 282

95 064

139 085

64 136

153 924

77 379

C

78 648

84 086

83 508

72 559

101 402

30 156

130 154

46 222

D

71 980

96 211

86 389

57 613

77 834

60 699

162 481

42 671

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

4. Produktywność czynników produkcji w badanych gospodarstwach
rolnych
Produktywność ziemi rozumiana jest jako wartość produkcji rolnej przypadającej
na jednostkę powierzchni użytków rolnych [Kulikowski, 2012, 17]. Im większa
wartość wskaźnika produktywności, tym lepsze wykorzystanie ziemi rolniczej.
Zdecydowanie największą produktywnością ziemi odznaczały się gospodarstwa
regionu Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze (odpowiednio 7 931
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i 7 857 zł/UR). Natomiast najniższą produktywnością ziemi charakteryzowały się gospodarstwa regionu Pomorze i Mazury, co jest wynikiem mniejszej intensywności produkcji oraz słabszego wykorzystania czynnika ziemi. Pomijając
typy: „Uprawy ogrodnicze” i „Zwierzęta ziarnożerne”, w regionie tym wszędzie
produktywność ziemi była najniższa. Odwrotna sytuacja miała miejsce w regionach Małopolska i Pogórze oraz Mazowsze i Podlasie, gdzie gospodarstwa
w poszczególnych typach rolniczych były najmniejsze powierzchniowo, ale charakteryzowały się najwyższą produktywnością, szczególnie w regionie C, gdzie
związane to było z występowaniem, ze znacznym udziałem w ujęciu regionalnym,
gospodarstw o typie rolniczym „Uprawy ogrodnicze”. Zauważyć należy również,
iż regiony C i D charakteryzują się występowaniem gospodarstw o słabszej sile
ekonomicznej i rozdrobnionej strukturze agrarnej. Osiągnięta przez tę grupę
produktywność świadczyć może o wysokim poziomie zarządzania w gospodarstwach. Odnosząc się natomiast do typów rolniczych, najwyższą produktywność
osiągnęły gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych, a najniższą
w gospodarstwach o typie „Zwierzęta trawożerne”, co niewątpliwie związane było
z powierzchnią użytków rolnych tych grup.
Tabela 3
Produktywność czynników produkcji w badanych gospodarstwach według
regionów FADN i typów rolniczych (wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Produktywność ziemi (zł/ha)
A

5 491

3 863

43 262

–

6 266

2 113

21 171

4 722

B

7 691

4 873

72 729

12 511

9 737

4 814

19 515

7 381

C

7 931

4 978

35 923

13 608

8 262

3 632

19 077

5 719

D

7 857

5 084

99 666

13 395

6 869

3 822

26 671

6 144

Ekonomiczna wydajność pracy (zł/AWU)
A

153 383

171 355

86 005

–

120 395

57 592

466 941

103 072

B

155 767

151 613

118 954

60 825

171 262

91 904

309 280

130 480

C

105 019

93 630

91 998

71 329

120 468

50 061

282 089

71 536

D

100 070

119 972

97 832

61 185

89 241

57 133

285 697

69 283

A

19,2

16,3

56,0

–

16,9

8,6

49,5

15,9

Produktywność na 100 zł aktywów ogółem
B

19,1

14,7

43,2

18,9

20,1

12,7

35,4

17,8

C

19,5

15,6

40,1

18,2

18,3

9,3

39,6

16,9

D

22,4

19,2

45,6

17,8

17,5

14,6

44,7

18,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Obok produktywności ziemi jednym z ważnych mierników syntetycznych
efektywności rolnictwa jest wydajność pracy. Jak twierdzi Ziętara, wydajność
pracy jest głównym czynnikiem decydującym o stopniu rozwoju gospodarczego społeczeństwa oraz istotną przyczyną różnic w poziomie zamożności zarówno
między grupami zatrudnionych w różnych działach gospodarki, jak i społeczeństwami różnych państw [Ziętara 2003]. Wydajność pracy, wyrażona wartością
produkcji przypadającej na osobę pełnozatrudnioną, w badanej próbie gospodarstw osiągnęła najwyższą wartość w największych pod względem ekonomicznym i obszarowym gospodarstwach regionów Wielkopolska i Śląsk oraz Pomorze
i Mazury (odpowiednio 156 i 154 tys. zł/AWU). Regiony wschodnie: Mazowsze
i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze charakteryzowały się znacznie niższą wydajnością pracy. Wynikało to przede wszystkim ze znacznego zróżnicowania potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych. Natomiast analiza wydajności pracy
w poszczególnych grupach wykazała najwyższy jej poziom w gospodarstwach
nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych, a najniższy w podmiotach specjalizujących się w uprawach trwałych.
Mniej zróżnicowana była produktywność kapitału rozumiana jako stosunek
wartości produkcji ogółem do wartości aktywów ogółem. Ze 100 zł aktywów
ogółem gospodarstwa regionu Małopolski i Pogórza uzyskały 22,4 zł produkcji
ogółem, Mazowsze i Podlasie – 19,5 zł, Pomorze i Mazury – 19,2 zł, a z regionu
Wielkopolski i Śląska – 19,1 zł. W gospodarstwach regionów A i B zanotowano
stosunkowo wysokie wartości majątku, co przyczyniło się do niższych wartości
omawianego wskaźnika. W obrębie typów rolniczych najwyższy poziom produktywności kapitału zanotowano w typie „Uprawy ogrodnicze”, a najniższy w typie
„Zwierzęta trawożerne”.

5. Dochodowość czynników produkcji w badanych gospodarstwach
rolnych
Dochodowość ziemi mierzona poziomem dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego na jednostkę powierzchni użytków rolnych przyjmowała zbliżone wartości w poszczególnych regionach, przy czym w regionie Pomorze i Mazury wartość
tego wskaźnika była najniższa, co spowodowane było dużą powierzchnią użytków
rolnych przypadającą na gospodarstwo rolne tego regionu. Najwyższy poziom
dochodowości zasobów ziemi odnotowano w gospodarstwach specjalizujących
się w uprawach ogrodniczych, a najniższy w gospodarstwach o typie rolniczym
„Zwierzęta trawożerne”, a w przypadku regionu D w gospodarstwach o mieszanej
produkcji roślinnej i zwierzęcej.
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Tabela 4
Dochodowość czynników produkcji w badanych gospodarstwach
według regionów i typów rolniczych (wartości średnie) w 2013 roku
Region
FADN

Razem

Uprawy
polowe

Uprawy
ogrodnicze

Uprawy
trwałe

Krowy
mleczne

Zwierzęta
trawożerne

Zwierzęta
ziarnożerne

Mieszane

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na 1 ha UR
A

2 202

1 923

10 333

–

2 905

1 288

4 834

1 735

B

2 641

2 033

18 436

4 595

3 799

1 881

4 978

2 347

C

2 976

2 328

11 148

4 804

3 497

1 361

4 467

2 050

D

2 744

2 144

24 665

5 282

2 898

2 209

6 160

2 082

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na 1 osobę pełnozatrudnioną pracy własnej
A

77 127

104
507

44 690

–

61 581

36 621

158 330

50 870
45 038

B

64 373

77 373

78 621

102 772

72 667

38 510

94 083

C

47 765

72 751

46 770

47 590

51 588

19 361

75 889

26 695

D

41 616

60 024

51 119

42 088

39 878

30 014

87 293

23 746

A

7,7

8,1

13,4

7,8

5,2

11,3

5,8

Wskaźnik dochodowości aktywów (%)
–

B

6,6

6,1

11,0

6,9

7,8

5,0

9,0

5,6

C

7,3

7,3

12,4

6,4

7,7

3,5

9,3

6,1

D

7,8

8,1

11,3

7,0

7,4

8,4

10,3

6,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną pracy własnej jest szczególnie istotny dla rolnika i jego rodziny, ponieważ
informuje o wynagrodzeniu za zaangażowanie pracy własnej. Część tego dochodu
przeznaczana jest na akumulację, stanowiąc jedno z podstawowych źródeł inwestycji w gospodarstwach rolnych, a część na konsumpcję, wyznaczając poziom życia rolnika i jego rodziny. Poziom dochodu uzależniony jest przede wszystkim od
pierwszego czynnika, gdyż zarówno w regionach jak i poszczególnych typach rolniczych były podobne nakłady pracy własnej. W związku z powyższym najwyższą dochodowość pracy zaobserwowano w regionie A - ponad 77 tys. zł/ FWU4,
a najniższą w regionie D (42 tys. zł/FWU). W obrębie badanych typów rolniczych
wyższy poziom dochodowości pracy własnej uzyskano w gospodarstwach nastawionych na chów zwierząt ziarnożernych oraz specjalizujących się w uprawach
trwałych.
Porównując dochodowość aktywów obliczoną jako stosunek dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego do aktywów ogółem w analizowanych regionach
4 FWU (ang. Family Work Unit) jednostka przeliczeniowa pracy członków rodziny.
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zauważyć można, iż przyjmuje on najwyższą wartość dla regionów Małopolska
i Pogórze oraz Pomorze i Mazury. Natomiast w typach rolniczych, wskaźnik rentowności aktywów także osiągał najwyższe wartości w typie „Zwierzęta ziarnożerne” (region Pomorze i Mazury) oraz w typie „Uprawy ogrodnicze” (pozostałe
regiony). Najniższy natomiast poziom wspomnianego wskaźnika zaobserwowano
w gospodarstwach nastawionych na mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą.

6. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że występowało regionalne i zależne od typu
rolniczego zróżnicowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw, produktywności czynników produkcji oraz ich dochodowości. W 2013 roku regiony Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk cechowały się większą siłą ekonomiczną,
przeciętną powierzchnią użytków rolnych, a także wartością posiadanego majątku. Wspomniane regiony osiągnęły wyższą produktywność i dochodowość pracy
w porównaniu do regionów Polski wschodniej.
Porównanie produktywności i dochodowości poszczególnych czynników produkcji w analizowanych typach rolniczych wskazuje, że gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych osiągnęły najwyższą produktywność oraz
dochodowość ziemi i kapitału. Ekonomiczna wydajność i dochodowość pracy
kształtowała się na wyższym poziomie w gospodarstwach nastawionych na chów
zwierząt ziarnożernych, które osiągały wysoką wartość produkcji ogółem.
Należy zauważyć, że analizowana próba badawcza nie została dobrana w sposób losowy, zatem uzyskanych wyników nie można odnosić do populacji generalnej gospodarstw towarowych w polu obserwacji Polskiego FADN. Dalsze,
bardziej pogłębione badania będą prowadzone w ujęciu dynamicznym. Niezbędna jest także szczegółowa identyfikacja czynników objaśniających poszczególne
wskaźniki efektywności. Interesującym podejściem badawczym wydaje się próba
klasyfikacji gospodarstw pod względem ich zdolności konkurencyjnej, biorąc pod
uwagę efektywność czynników produkcji jako istotną składową. Przedstawione
wyniki badań mogą, choć w pewnym stopniu, być wykorzystane do oceny realizacji przyjętych strategii rozwoju sektora rolnego w Polsce.
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Celem artykułu było określenie efektywności wykorzystania czynników produkcji
w indywidualnych gospodarstwach rolnych przy uwzględnieniu regionów FADN i typów
rolniczych gospodarstw rolnych. Próba badawcza obejmowała 12 117 indywidualnych
gospodarstw rolnych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż potencjał produkcyjny gospodarstw, produktywność czynników produkcji oraz ich dochodowość jest zróżnicowana regionalnie i w zależności od typów rolniczych gospodarstw rolnych. W 2013 roku
regiony Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk osiągnęły wyższą produktywność
i dochodowość pracy w porównaniu do regionów Polski wschodniej. Analiza typów rolniczych wskazała, że gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych osiągnęły
najwyższą produktywność i dochodowość ziemi i kapitału. Ekonomiczna wydajność i dochodowość pracy kształtowała się na wyższym poziomie w gospodarstwach nastawionych
na chów zwierząt ziarnożernych.
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The aim of the paper was to measure the efficiency of production factors in family
farms. Agricultural holdings were grouped according to types of farming and FADN regions. The study was conducted in 12 117 family farms. The results show that the production potencial, productivity and profitability varied regionally and by types of farming.
In 2013 Pomorze i Mazury and Wielkopolska i Śląsk regions reached higher productivity
and profitability of labor than Eastern Regions of Poland The highest level of productivity
and profitability of both: land and capital can be observed in farms specialized in horticultural production. The economic efficiency and profitability of labour was the highest
in grainvores farms.
e-mail: Monika.Puchalska@ierigz.waw.pl

60

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO NR 4/2015

MICHAŁ FIGURA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Katedra Agronomii

WPŁYW NASTAWIENIA PRODUKCYJNEGO GOSPODARSTWA
ROLNEGO NA ODŁOGOWANIE GRUNTÓW
Nadesłany: 07.07.2015

Zaakceptowany do druku: 27.09.2015

1. Wstęp
Zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych, w tym również ich odłogowanie na ogół
związane są z brakiem opłacalności produkcji rolniczej, urbanizacją obszarów
wiejskich lub utratą wartości produkcyjnej gleby [Orłowski, Nowak 2004, 27].
Według danych zamieszczonych w Roczniku statystycznym rolnictwa [2013] powierzchnia odłogów w 2012 roku wynosiła 439,9 tys. ha, co stanowiło dokładnie
4,2% powierzchni gruntów ornych w Polsce.
Celem pracy była analiza problemu odłogowania ziemi rolniczej (pozostającej
bez zasiewów) w Polsce w zależności od ukierunkowania gospodarstwa na prowadzenie określonych działalności rolniczych, tj. typu rolniczego oraz regionu kraju
uwzględniając podział terytorialny kraju przyjęty przez Polski FADN1.

2. Metodka badań
W pracy wykorzystano bazę danych Polskiego FADN prowadzoną przez Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie. Badaniem
objęto 11 114 gospodarstw rolnych, które reprezentowały zbiór 738 055 towaro1 System obowiązujący w każdym państwie członkowskim w ramach corocznego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw rolnych; w Polsce obowiązuje od 2004 roku.
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wych2 gospodarstw znajdujących się w Polu obserwacji Polskiego FADN. Analizą
objęto dane z 2012 roku.
W metodologii stosowanej przez obowiązujący w Polsce system zbierania
i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, zwanym Polskim FADN, wyróżnia się 8 podstawowych typów rolniczych gospodarstw rolnych. W zależności od ukierunkowania produkcyjnego są to następujące typy
gospodarstw rolnych: 1 - „Uprawy polowe”, 2 - „Uprawy ogrodnicze”, 3 - „Uprawy
trwałe”, 4 - „Winnice” (z uwagi na brak tego typu gospodarstw w Polsce w opracowaniu ich nie uwzględniono), 5 - „Krowy mleczne”, 6 - „Zwierzęta trawożerne”,
7 - „Zwierzęta ziarnożerne” oraz gospodarstwa określane jako „Mieszane” (8).
Klasyfikacja gospodarstw rolnych według typów rolniczych dokonywana jest na
podstawie udziału standardowej produkcji3 (z ang. Standard Output – SO) poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu całkowitej wartości SO w gospodarstwie. Klasyfikacja według tego parametru stosowana jest od 2010 r. [Goraj, Cholewa, Osuch, Płonka 2010, 12].
Dla gospodarstw rolnych znajdujących się w danym typie rolniczym obliczono
udział gruntów odłogowanych. Udział ziemi pozostającej bez uprawy zaprezentowano w stosunku do użytków rolnych będących w posiadaniu gospodarstwa, a nie
w stosunku do GO, jak prezentuje to GUS. Dane liczbowe będące podstawą obliczenia udziału gruntów odłogowanych (powierzchnia użytków rolnych i odłogów) w gospodarstwach znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN
przedstawiono w postaci średnich ważonych, uwzględniając podział regionalny
kraju wydzielony na potrzeby systemu. Podział regionów wraz z przypisanymi im
województwami przedstawiono w tabeli 1. [Floriańczyk, Mańko, Osuch, Płonka
2013, 40]. W tabeli 2. natomiast zaprezentowano rozkład gospodarstw w poszczególnych regionach FADN oraz liczbę gospodarstw, które je reprezentowały.
Dokonując podziału na regiony uwzględniono m. in. następujące cechy gospodarstw rolnych: wielkość obszarową (powierzchnia użytków rolnych), udział
trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych, poziom nawożenia mineralnego
(NPK) oraz wydajność mleczną krów [Skarżyńska, Goraj, Ziętek 2005, 12-13].
2 W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe. Minimalna wielkość ekonomiczna, po przekroczeniu której włącza się gospodarstwo rolne do pola obserwacji FADN, ustalana jest od 2010 roku obrachunkowego na podstawie analizy sum Standardowej Produkcji (SO)
z danych GUS w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej. W praktyce prowadzony jest rachunek polegający na obliczeniu skumulowanej sumy SO z poszczególnych klas, zaczynając od największej, aż do osiągnięcia ok. 90% SO z populacji generalnej. Dolna granica przedziału, w którym
to nastąpi jest minimalnym progiem wielkości ekonomicznej. W Polsce próg ten wynosi 4000 euro.
3 SO – Standardowa produkcja – średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od jednego zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach.
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Tabela 1
Podział Polski na regiony obowiązujący w systemie Polski FADN
Region A
(Pomorze i Mazury)

Region B
(Wielkopolska i Śląsk)

Region C
(Mazowsze i Podlasie)

Region D
(Małopolska i Pogórze)

warmińskomazurskie,
pomorskie,
zachodniopomorskie,
lubuskie

kujawskopomorskie,
wielkopolskie,
dolnośląskie,
opolskie

podlaskie,
mazowieckie,
łódzkie,
lubelskie

śląskie,
świętokrzyskie,
małopolskie, podkarpackie

Źródło: Floriańczyk Z., Mańko S., Osuch D., Płonka R., 2013: Wyniki standardowe
2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I.
Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Tabela 2

Populacja i próba gospodarstw rolnych według typów rolniczych
w zależności od regionu.
Typ gospodarstwa
Zmienna

Liczba
gospodarstw
w próbie

Liczba
reprezento
wanych
gospodarstw

Region

Razem

Pl

11 114

2 303

388

435

2 302

609

1460

3617

A

1815

554

35

14

384

135

175

518

B

4030

1018

106

54

489

149

766

1448

C

4014

511

161

272

1235

257

404

1174

D

1255

220

86

95

194

68

115

477

Pl

738055

59191

27032

19729

80093

44194

60711

447105

A

75395

11774

2040

664

9172

7859

6505

37379

B

175833

21845

7715

1277

8230

5402

28805

102559

C

344166

17899

10610

14788

50101

21172

18479

211117

D

142661

7673

6667

2993

12589

9760

6922

96050

Uprawy Uprawy Uprawy Krowy
Zwierzęta Zwierzęta
polowe ogrodnicze trwałe mleczne trawożerne ziarnożerne Mieszane

Źródło: Baza danych Polski FADN.

3. Wyniki badań
Gospodarstwa rolne w poszczególnych regionach FADN znajdujące się w danym
typie rolniczym charakteryzują się posiadaniem różnej powierzchni użytków
rolnych. Typ rolniczy gospodarstwa decyduje także o powierzchni odłogowanej
(tabela 3).
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Największą powierzchnią UR, w odniesieniu do regionów, odznaczają się gospodarstwa w regionie A (ok. 33 ha), a najmniejszą gospodarstwa zlokalizowane na terytorium regionu D (12 ha). Z kolei w przypadku typów rolniczych największe zasoby ziemi użytkowanej rolniczo posiadają gospodarstwa z uprawami
polowymi, w których średnia powierzchnia UR wynosi 53,4 ha, a najmniejsza
powierzchnia do dyspozycji uprawy jest w posiadaniu gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawie warzyw i kwiatów, tj. w gospodarstwach znajdujących się
w typie „Uprawy ogrodnicze”. Zjawisko to niewątpliwie uwarunkowane jest różnicą kosztochłonności oraz pracochłonności produkcji, która w przypadku gospodarstw w tych typach rolniczych jest znacząca.
Tabela 3
Powierzchnia użytków rolnych oraz gruntów odłogowanych
w zależności od typu rolniczego oraz regionu kraju
Typ produkcyjny

A

B

C

D

UR

Odłogi

UR

Odłogi

UR

Odłogi

UR

Odłogi

94,5

1,24

61,8

0,29

30,1

0,16

27,9

0,28

6,1

0,86

4,8

0,04

7,2

0,34

2,8

0,09

Uprawy trwałe

0,0*

0,00*

13,0

0,54

9,2

0,36

7,2

0,28

Krowy mleczne

40,2

0,32

27,6

0,11

17,9

0,07

11,3

0,09

Zwierzęta trawożerne

22,7

0,19

19,4

0,19

16,1

0,11

9,2

0,14

Zwierzęta ziarnożerne

40,8

0,78

18,4

0,09

18,0

0,18

16,4

0,05

Mieszane

27,6

0,49

24,9

0,15

14,2

0,15

9,7

0,10

Uprawy polowe
Uprawy ogrodnicze

* nie zaprezentowano wyników z uwagi na zbyt małą liczbę gospodarstw w regionie; zgodnie z metodyką stosowaną
w polskim FADN wyniki można prezentować wyłącznie jako średnie pochodzące z co najmniej 15 gospodarstw
rolnych, aby zapewnić anonimowość i ochronę danych osobowych.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN.

Rozpatrując strukturę odłogowania gruntów według regionów (rysunek 1)
można zauważyć, że największy problem odłogowania gruntów występuje w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terytorium Pomorza i Mazur, a więc
w gospodarstwach, które na tle gospodarstw w pozostałych regionach wyróżniają
się największą powierzchnią UR.
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Struktura odłogowania gruntów według regionów FADN

Rysunek 1

Źródło: Jak w tabeli 3.

Ciekawym wydaje się fakt małego udziału gruntów odłogowanych w gospodarstwach z regionu Wielkopolski i Śląska, w przypadku których ziemia
pozostająca bez zasiewów w analizowanym roku stanowiła zaledwie 16,8%
odłogów w Polsce pomimo, że są to gospodarstwa o równie wysokiej średniej
powierzchni, jak gospodarstwa z regionu A. Zjawisko to można częściowo
wytłumaczyć bardzo dużą liczbą gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawie
zbóż i rzepaku (upraw polowych) i gospodarstw mieszanych, które odznaczają się
nieznacznym udziałem odłogów w użytkowaniu ziemi rolniczej.
Struktura odłogowania gruntów w Polsce (a)
oraz w regionach FADN (b)

a

Rysunek 2
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b

Źródło: Jak w tabeli 3.

W strukturze odłogów w zależności od typu rolniczego (rysunek 2) dostrzega
się, że odłogi w gospodarstwach w dwóch typach rolniczych, tj. „Uprawy ogrodnicze” oraz „Uprawy trwałe”, stanowią blisko 2/3 (65,4%) powierzchni odłogów
w Polsce. Najmniej ziemi pozostającej bez obsiewu w danym roku produkcyjnym
jest w posiadaniu producentów rolnych ukierunkowanych na chów krów mlecznych. Wytłumaczyć to można zagospodarowaniem UR jako tzw. powierzchnię
paszową, która w przypadku tego typu gospodarstw jest niezbędna.
Rysunek 3
Udział odłogów w UR w poszczególnych typach rolniczych
w zależności od regionu kraju

Źródło: Jak w tabeli 3.
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Największy problem odłogowania ziemi w gospodarstwach z uprawami ogrodniczymi dotyka gospodarstw zlokalizowanych na Pomorzu i Mazurach, w których
ziemia pozostająca bez uprawy w danym sezonie wegetacyjnym wynosi aż 14,1%.
W regionie tym również w pozostałych typach rolniczych, z wyjątkiem gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych, odsetek gruntów
odłogowanych jest największy w porównaniu z odłogami w tych samych typach
gospodarstw w innych regionach kraju.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania, których celem była analiza odłogowania ziemi w gospodarstwach rolnych ukierunkowanych na prowadzenie określonych działalności rolniczych wskazuje, że odłogowanie gruntów jest uzależnione od nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego. Pozostawianie ziemi bez uprawy
niezależnie od regionu kraju w większym stopniu dotyczy jednak gospodarstw
z produkcją roślinną, niż zwierzęcą. Rozpatrując gospodarstwa roślinne zauważa
się, że największy problem odłogowania ma miejsce w gospodarstwach ogrodniczych oraz nastawionych na uprawy trwałe (sady i plantacje wieloletnie). Odłogowanie w tych typach rolniczych dotyczy głównie gospodarstw znajdujących się
na terenie Pomorza i Mazur. W przypadku produkcji zwierzęcej powierzchnia
bez upraw jest niewielka i w strukturze gruntów odłogowanych stanowi średnio
zaledwie 6%. Najmniej ziemi niezagospodarowanej rolniczo (bez upraw) w danym roku produkcyjnym stanowią odłogi w gospodarstwach nastawionych na
chów krów mlecznych oraz utrzymujących zwierzęta żywione w systemie wypasowym (zwierzęta trawożerne). W przypadku tzw. przeżuwaczy niezbędna jest
powierzchnia paszowa (łąki i pastwiska, ewentualnie trawy uprawiane na GO),
która zwłaszcza w okresie letnim stanowi źródło taniej paszy dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, stąd między innymi tak znikomy udział odłogów
w użytkach rolnych.
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W pracy, wykorzystując dane Polskiego FADN z 2012 roku, podjęto problem wpływu
nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego na odłogowanie gruntów.
Przeprowadzona analiza wykazała, że typ rolniczy gospodarstwa wywiera wpływ na
pozostawianie ziemi bez uprawy. Największy problem odłogowania gruntów dotyczy gospodarstw zaliczanych do dwóch typów rolniczych, tj. „Uprawy ogrodnicze” oraz „Uprawy
trwałe”. Grunty odłogowane będące w posiadaniu tych typów gospodarstw w analizowanym roku stanowiły prawie 2/3 (65,4%) odłogów w Polsce. Najmniejszy odsetek odłogów
stanowiły grunty rolne bez upraw w gospodarstwach rolnych wyspecjalizowanych w chowie krów mlecznych.
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The study, using data from the Polish FADN 2012, discusses the problem of the influence of attitudes farm production on set-aside land. The analysis showed that the type of
farming household has an effect on leaving land without cultivation. The biggest problem
concerns the set-aside land holdings belonging to the two types of farming, ie. „Horticultural crops” and „Permanent crops”. Land set aside in the possession of these types of
farms in the reporting year accounted for nearly 2/3 (65.4%) of fallow land in Poland. The
smallest percentage of fallow agricultural land were no crops on farms specialized in the
dairy cows.
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1. Wstęp – teoretyczne aspekty konkurencyjności w agrobiznesie
Jak podaje Pawlak [2011, 41 za Skawińską 2002] konkurencyjność wywodzi się
od konkurencji i jest jej elementem. Konkurencja w naukach ekonomicznych
jest najczęściej określana jako proces współzawodnictwa rywalizacji podmiotów
gospodarczych na rynku dążących do osiągnięcia swoich celów poprzez przedstawienie oferty korzystniejszej od ofert innych uczestników rynku pod względem ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzje o zawarciu transakcji
[Pawlak 2011, 41 za Kamerschen i inni 1991 i Urbaniak 2007]. Natomiast konkurencyjność jest określonym stanem (poziomem) konkurencji [Pawlak 2008, 8 za
Adamkiewicz 1999].
Konkurencyjność gospodarstwa rolnego można zdefiniować jako jego atrybut, wynikający zarówno z wewnętrznej jego charakterystyki, jak i związany
z umiejętnością adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu [Józwiak 2014,
11 za Kagan 2013]. W warunkach rolniczych konkurencyjność może wynikać
z wielkości gospodarstwa, z posiadanych określonych warunków przyrodniczych,
możliwości stosowania danej technologii produkcji, posiadanego know how czy
uwarunkowań makroekonomicznych występujących w danym państwie np. rodzaj stosowanej polityki rolnej wobec gospodarstw rolnych. Dobór odpowiedniej
technologii produkcji do posiadanych zasobów i uwarunkowań zewnętrznych
może decydować o pozycji konkurencyjnej danego gospodarstwa. Gospodarstwa
rolne mogą konkurować poprzez wygenerowanie jak najwyższego zysku z jed-
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nostki powierzchni (który jest wypadkową uzyskiwanego plonu i zysku z jednostki produkcji), czy też poprzez wyprodukowanie jednostki plonu po najniższych
kosztach. Najniższe koszty produkcji nie muszą gwarantować najwyższego zysku
z jednostki uprawy, szczególnie przy niskich plonach, ale po uwzględnieniu wielkości gospodarstwa zysk ten może być znaczący zwłaszcza przy dużej powierzchni gospodarstwa.
Przedsiębiorstwa rolnicze z różnych krajów nie konkurują między sobą
bezpośrednio, lecz pośrednio [Zientara 2014, 258]. Z konkurencyjnością mamy
również do czynienia, gdy poszczególne gospodarstwa nie są stroną na rynku rolnym, ale ich koszty produkcji mają zasadniczy wpływ na zdolność konkurencyjną
produktów finalnych [Ziętara i Zieliński 2012, 45 za Woś 2003]. Konkurencyjne gospodarstwa maja swój wkład w konkurencyjność branży przetwórczej, co
stwierdza między innymi Gołębiewski [Zientara 2014, 257 za Gołębiewski 2001]
podkreślając, że można mówić o konkurencyjnym przemyśle zbożowym bez
sprawnego zaplecza surowcowego.
Stankiewicz [2003, 184-201] konkurencyjność przedsiębiorstw przedstawia
jako system składający się z czterech elementów: potencjału konkurencyjności,
przewagi konkurencyjnej, instrumentów konkurowania i pozycji konkurencyjnej. Według Stankiewicza potencjał konkurencyjny to całkowite zasoby przedsiębiorstwa wraz z kompetencjami i zdolnościami. Przewaga konkurencyjna to
efekt skutecznego wykorzystania potencjału produkcyjnego umożliwiającego generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkurowania. Instrumenty konkurowania to świadome i celowo wykorzystane narzędzia
i metody budowania kapitału klientów oraz kreowania wartości firmy. Z kolei pozycja konkurencyjna to osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik konkurowania
w danym sektorze, na tle wyników osiąganych przez konkurentów.

2. Cel pracy
Celem opracowania jest analiza kosztów produkcji pszenicy w typowych gospodarstwach głównych graczy rynkowych oraz uzyskanego wyniku finansowego.
Dzięki takiemu porównaniu będzie można wskazać wybrane czynniki decydujące
o konkurencyjności uprawy, jak również zaprezentowane dane mogą stanowić tło
do analizy własnych kosztów produkcji. Pszenica jest głównym zbożem konsumpcyjnym, którego produkcja i zapotrzebowanie w ostatnich latach ciągle wzrastało. Obecny poziom produkcji i zużycia pszenicy kształtuje się na poziomie około
650-700 mln ton, a światowe obroty tym gatunkiem zboża wynoszą około 140150 mln ton [Rynek zbóż 2015, 6-8]. Równocześnie wraz ze wzrostem produkcji,
wykorzystania i handlu pszenicą, wzmacnia się presja konkurencyjna na rynku
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pszenicy. Po stronie głównych eksporterów pszenicy w ostatnich latach pojawili
się nowi gracze, którzy również próbują sprzedawać swoje zboże na rynkach międzynarodowych. Głównymi graczami po stronie eksportu są: Stany Zjednoczone,
Kanada, Argentyna, Australia, Unia Europejska oraz Rosja i Ukraina.

3. Charakterystyka danych
Dane wykorzystane w tym opracowaniu pochodzą z bazy danych agri benchmark
Cash Crop. Agri benchmark jest globalną siecią ekonomistów rolnych, doradców
i producentów rolnych. Celem głównym działalności agri benchmark jest rzetelne
pokazanie stosowanych technologii produkcji, sposobu organizacji gospodarstw
rolnych, warunków ramowych, w jakich te gospodarstwa funkcjonują i perspektyw ich rozwoju [Cash Crop Report 2011, 7]. Dzięki pozyskaniu autentycznych
informacji z gospodarstw rolnych, możliwe jest porównanie kosztów uprawy i uzyskiwanego wyniku finansowego dla produkcji określonej rośliny, która jest uprawiana w różnych częściach globu. Wykorzystując te dane możemy np. porównać
technologię uprawy pszenicy, czy rzepaku w różnych regionach świata. W swoich
analizach porównawczych agri benchmark wykorzystuje dane pochodzące z tak
zwanych Typowych gospodarstw. Typowe gospodarstwo rolne to faktycznie egzystujące gospodarstwo lub zespół cech opisujących gospodarstwo położone w specyficznym regionie, mające znaczący udział w produkcji rozważanych produktów,
prowadzące system produkcji charakterystyczny dla danego produktu i będące
połączeniem ziemi, zasobów kapitałowych oraz właściwego sposobu organizacji
pracy. W celu zachowania jak najlepszej reprezentatywności gospodarstw selekcja
typowego gospodarstwa przebiega przy współpracy naukowców i doradców z danego regionu czy państwa, którzy znają wielkości niezbędne do scharakteryzowania
takiego gospodarstwa. Jak wspomniano wcześniej typowe gospodarstwo selekcjonowane jest z regionu mającego istotne znaczenie w produkcji danego surowca, np.
pszenicy lub rzepaku. Region ten wytypowany zostaje na podstawie dostępnych danych statystycznych. Podstawą selekcji typowego gospodarstwa są następujące wielkości: poziom uzyskiwanego dochodu, system produkcji, wielkość gospodarstwa
i sposób zarządzania. Typowym gospodarstwem mogą być gospodarstwa, w których ponad 50% uzyskiwanego dochodu pochodzi z gospodarstwa lub gospodarstwo jest w stanie utrzymać przynajmniej jednego członka rodziny. System produkcji prowadzony w gospodarstwie jest charakterystyczny dla danego regionu uprawy.
Typowe gospodarstwo charakteryzuje się też przynajmniej przeciętną wielkością
dla danego rejonu lub jest to duże gospodarstwo. Gospodarstwo to charakteryzuje
się średnim lub wysokim poziomem zarządzania [Zimmer i Deblitz 2005, 2-14].
Ze względu na ograniczoną objętość opracowania i dostępność danych z bazy agri
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benchmark Cash Crop, do analizy wybrano: cztery gospodarstwa z UE (w tym po
jednym z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski), oraz po jednym gospodarstwie z USA, Kanady, Argentyny, Australii, Rosji oraz Ukrainy.
Zestawienie gospodarstw prezentowanych w opracowaniu przedstawiono w tabeli pierwszej. Gospodarstwa scharakteryzowano pod względem przynależności do
danego państwa, wielkości, regionu, stosowanego sytemu uprawy roli oraz wielkości opadów występujących w tych gospodarstwach. Wielkość omawianych gospodarstw kształtowała się w przedziale 110-20 000 ha. W gospodarstwach tych stosowane były trzy różne systemy uprawy, począwszy od uprawy tradycyjnej (uprawa
płużna), poprzez uproszczenia uprawowe (mulch), a skończywszy na siewie bezpośrednim (no tillage). Roczny poziom opadów wahał się w zakresie 400-900 mm.
Prezentowane gospodarstwa oznaczone są symbolem, który należy czytać następująco: pierwsze dwie litery oznaczają skrót państwa, z którego dane gospodarstwo
pochodzi, cyfry informują o wielkość gospodarstwa, natomiast litery występujące
po cyfrach, oznaczają region kraju, w którym położone jest dane gospodarstwo.
Oznaczenie PL2100ST* informuje nas, że jest to gospodarstwo polskie o powierzchni 2100 ha położone w zachodniopomorskim (okolicach Stargardu Szczecińskiego).
Niektóre z gospodarstw oznaczone są gwiazdką – oznacza to, że są to gospodarstwa wiodące w danym rejonie pod względem wielkości i poziomu zarządzania. Ze
względu na czytelność przy wykresach pominięty został symbol dotyczący regionu,
w którym położone jest dane gospodarstwo.
Tabela 1
Charakterystyka analizowanych gospodarstw produkujących pszenicę
Symbol
gospodarstwa

Kraj

Ha

Region

Sposób uprawy gleby

Ilość opadów
mm

DE1300MB*

Niemcy

1300

SaxonyAnhalt

Uprawa konserwująca, siew
w mulcz

700

FR110ALS

Francja

110

Alsace

665

PL2100ST*

Polska

2100

Zachodniopomorskie

UK440SUFF

W. Brytania

440

Suffolk

AR700SBA

Argentyna

700

Sout Buenos Aires

Uprawa tradycyjna
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Siew bezpośredni

AU4500SC*

Australia

4500

Esperance

Siew bezpośredni

520

CA2000SAS

Kanada

2000

Saskatchewan

400

RU20000BS

Rosja

20000

Voronezh

UA2600WU

Ukraina

2600

Kremenets

US1000ND

USA

1000

North Dakota

Siew bezpośredni
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz
Uprawa konserwująca, siew
w mulcz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Przedstawione gospodarstwa porównano pod względem uzyskiwanych plonów, ponoszonych kosztów oraz uzyskiwanego przychodu i wyniku finansowego
z 1 hektara uprawy. W celu zachowania porównywalności wyników przy obliczaniu wyniku finansowego pominięto płatności bezpośrednie. Wśród kosztów
uprawy wyróżniono:
 koszty bezpośrednie, do których zaliczono koszt nasion, nawożenia, środków ochrony roślin i inne koszty bezpośrednie, np. koszt suszenia, nawodnień, ubezpieczeń upraw, oraz koszt odsetek od kapitału finansującego nakłady bezpośrednie;
1
 koszty operacyjne, wśród których wyróżniono koszty: pracy , usług, mechanizacji2 i oleju napędowego;
3
 koszty ziemi , zostały uwzględnione w obliczeniach dla pokazania pełnego
kosztu, jednak w niektórych rejonach są one mocno zniekształcone poprzez
stosowanie różnego typu dopłat do produkcji;
 koszty pozostałe, stanowią koszty: budynków (razem z amortyzacją oraz
kosztem odsetek od kapitału ulokowanego w budynkach), prowadzenia biura, księgowości, doradztwa, ubezpieczeń.
Charakteryzowane gospodarstwa mocno różniły się pod względem intensywności produkcji i uzyskiwanych plonów, dlatego przedstawiono również poziom kosztów przypadających na 1 tonę plonu. Dane prezentowane w opracowaniu dla większości gospodarstw stanowią średnią z trzech lat: 2011-2013. Jeżeli
dane dotyczyły krótszego okresu, informacje o tym umieszczono bezpośrednio
pod określonym wykresem. Wartości dotyczące kosztów, przychodów i wyniku
finansowego przedstawiono w Euro. Prezentowane w tekście wielkości dotyczące
struktury kosztów zostały obliczone na podstawie wielkości zamieszczonych na
poszczególnych wykresach.

4. Wyniki
W produkcji pszenicy w analizowanych gospodarstwach dominowała uprawa
w mulcz i siew bezpośredni (tabela 1). Tylko w gospodarstwie francuskim była
stosowana uprawa płużna. Spośród prezentowanych gospodarstw z UE najwyższe
1 Koszty pracy stanowią sumę kosztów pracy najemnej oraz kosztów pracy własnej. Koszty pracy własnej szacowane są na podstawie kosztów alternatywnych dla pracy własnej (ile rolnik mógłby
zarobić pracując poza gospodarstwem).
2 Koszty mechanizacji - stanowią odpisy amortyzacyjne, koszty napraw oraz koszt odsetek od
kapitału ulokowanego w maszynach.
3 Koszty ziemi – stanowią sumę aktualnego czynszu dzierżawnego płaconego za grunt dzierżawiony i/lub kosztów alternatywnych dla własnej ziemi (koszt alternatywny dla własnej ziemi obliczany jest na podstawie wielkości stawki czynszu dzierżawnego w danym rejonie uprawy).
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plony pszenicy 8 t/ha osiągnęły gospodarstwa z Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii
(rysunek 1). Zbliżony plon wysokości 7,7 t/ha uzyskało również gospodarstwo
z Francji. Najniższy plon pszenicy w wysokości 6,3 t/ha odnotowało polskie gospodarstwo. W grupie gospodarstw spoza Unii Europejskiej plony pszenicy były
zdecydowanie na niższym poziomie. W gospodarstwie z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Rosji plony pszenicy kształtowały się na poziomie około
3 t/ha, a w gospodarstwie z Argentyny i Ukrainy na poziomie około 4,5 t/ha.
Łączne koszty przypadające na 1 ha uprawy pszenicy (rysunek 2) w gospodarstwach UE kształtowały się na poziomie od 1000 Euro (gospodarstwo polskie) do
ponad 1700 Euro na ha (gospodarstwo francuskie). W gospodarstwach spoza UE
koszty te mieściły się w przedziale od 370 Euro na ha (gospodarstwo rosyjskie) do
590 Euro na ha (gospodarstwo ukraińskie). Z kolei koszty bezpośrednie (rysunek
3) w gospodarstwach unijnych wyniosły od niespełna 400 Euro na ha (gospodarstwo polskie i niemieckie) do ponad 500 Euro na ha (gospodarstwo francuskie
i z Wielkiej Brytanii). Natomiast w gospodarstwach pozostałych poziom kosztów
bezpośrednich przyjmował wielkość od 170 Euro na ha (gospodarstwo rosyjskie)
do 270 Euro na ha (gospodarstwo argentyńskie). Największy udział kosztów bezpośrednich w strukturze kosztów ogółem na poziomie około 50% występował
w gospodarstwie argentyńskim i kanadyjskim. Relatywnie wysokim udziałem
kosztów bezpośrednich na poziomie około 40% charakteryzowały się gospodarstwa z Polski, Australii, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Rysunek 1
Średnie plony pszenicy z lat 2011-2013* w wybranych
gospodarstwach w t/ha

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Rysunek 2
Średnie koszty oraz przychód z lat 2011-2013* w uprawie pszenicy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa FR110ALS jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Rysunek 3
Średnie koszty bezpośrednie z lat 2011-2013* w uprawie pszenicy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Rysunek 4
Średnie koszty operacyjne z lat 2011-2013* w uprawie pszenicy
w wybranych gospodarstwach w EUR/ha

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Rysunek 5
Średnie koszty oraz średnia cena sprzedaży z lat 2011-2013*
w uprawie pszenicy w wybranych gospodarstwach w EUR/t

* dla gospodarstwa FR110 jest to średnia z lat 20122013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.
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Gospodarstwa z Unii Europejskiej w porównaniu do pozostałych gospodarstw posiadały zdecydowanie wyższe koszty środków ochrony roślin, jak
i koszty materiału siewnego na 1 ha uprawy pszenicy (rysunek 3). Wśród gospodarstw unijnych gospodarstwo z Wielkiej Brytanii zdecydowanie odstawało
poziomem kosztów środków ochrony roślin. W gospodarstwie tym koszt środków ochrony roślin kształtował się na poziomie 177 Euro na ha, w pozostałych
gospodarstwach unijnych koszt ten wyniósł 90-110 Euro na ha. Koszt materiału
siewnego w gospodarstwach z UE przyjmował poziom 50-100 Euro na ha. W gospodarstwach spoza UE koszty środków ochrony roślin przyjmowały poziom
30-50 Euro na ha, a koszt materiału siewnego 20-45 Euro na ha. Wśród kosztów
bezpośrednich we wszystkich gospodarstwach przedstawionych na rysuneku 3.
największy udział bo 40-60% miały koszty nawożenia, w których dominował
koszt nawożenia azotem z udziałem w kosztach bezpośrednich w przedziale
30-40%. Łączny koszt nawożenia w gospodarstwach unijnych przyjmował poziom 160-260 Euro na ha, a w gospodarstwach pozostałych 60-110 Euro na ha.
Udział kosztów środków ochrony roślin w gospodarstwach unijnych wyniósł
22-33%, a materiału siewnego 12-20%. W gospodarstwach pozaunijnych udział
kosztów środków ochrony roślin kształtował się na poziomie 17-25%, a materiału siewnego w zakresie 10-33%.
W celu lepszej charakterystyki kosztów bezpośrednich w tabeli 2 przedstawiono poziom wybranych czynników produkcji wraz z ich cenami. Pokazano również ilość stosowanego azotu na 1 tonę uzyskiwanego plonu pszenicy. W gospodarstwach unijnych ilość wysiewu pszenicy mieściła się w granicach 130-170 kg/
ha, a cena 1 kg materiału siewnego kształtowała się na poziomie 0,35-0,6 Euro/
kg. W gospodarstwach spoza UE różnice w ilości wysiewu były zdecydowanie
większe. Najniższe normy wysiewu stosowało gospodarstwo z USA (64 kg/ha)
oraz z Australii (80 kg/ha). Z kolei najwyższe ilości wysiewu pszenicy posiadały
gospodarstwo z Rosji (200 kg/ha) i Ukrainy (270 kg/ha). Cena materiału siewnego
dla gospodarstw spoza UE mieściła się w granicach 0,15-0,52 Euro/kg. W gospodarstwie z Francji oraz z Stanów Zjednoczonych w 100 % procentach materiał
siewny był kwalifikowany. Z kolei w gospodarstwie z Niemiec i Australii stanowił
on zaledwie 5%. W pozostałych gospodarstwach udział materiału kwalifikowanego wynosił do 30%.
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Tabela 2
Wybrane składniki kosztów bezpośrednich oraz ilość stosowanego azotu
na 1 t plonu pszenicy w analizowanych gospodarstwach
Symbol
gospodarstwa

Materiał siewny

Fosfor1

Azot

kg/ha

EUR/ kg

Potas2
kg/ha

EUR/ kg

kg N/t

kg/ha

EUR/ kg

kg/ha

EUR/ kg

DE1300MB*

142

0,42

188

0,76

23

0,80

43

0,65

23

FR110ALS

170

0,59

181

1,18

25

1,04

25

0,70

23

PL2100ST*

132

0,35

177

0,79

4

1,89

13

0,74

28

UK440SUFF

160

0,39

197

0,95

16

1,46

22

0,65

25

AR700SBA

128

0,31

114

0,98

38

1,21

0

–

24

AU4500SC*

80

0,24

56

1,07

13

2,23

2

1,09

19

CA2000SAS

99

0,41

76

1,01

17

1,59

0

–

25

RU20000BS

203

0,22

78

0,61

3

1,83

5

0,66

23

UA2600WU

267

0,15

88

0,79

6

1,74

12

0,76

19

US1000ND

64

0,52

97

0,90

22

1,14

0

–

32

1

2

Fosfor wyrażony jest w formie pierwiastkowej, w celu przeliczenia na formę tlenkową należy podane wartości
pomnożyć przez 2,29.
Potas wyrażony jest w wyrażony jest w formie pierwiastkowej, w celu przeliczenia na formę tlenkową należy
podane wartości pomnożyć przez 1,2.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Poziom nawożenia azotem w analizowanych gospodarstwach był proporcjonalny do poziomu uzyskiwanych plonów. Najwyższy poziom w wysokości 180200 kg/ha był stosowany w gospodarstwach unijnych, a zdecydowanie niższy
w gospodarstwach spoza UE np. w gospodarstwie z Australii 56 kg N/ha. Jednak po przeliczeniu ilości azotu przypadającego na 1 tonę plonu, w większości
gospodarstw ilość ta mieściła się w zbliżonym zakresie 23-28 kg N. Wyjątek stanowiły gospodarstwa z Ukrainy i Australii, gdzie wielkość N przypadająca na 1 t była
zdecydowanie niższa – 19 kg oraz gospodarstwo z USA, gdzie poziom ten wyniósł
32 kg. Nawożenie fosforem i potasem było zdecydowanie na niższym poziomie,
niż nawożenie azotem, a w niektórych gospodarstwach wręcz pomijane (np. nawożenie potasem w gospodarstwie z Argentyny, Kanady czy USA). Ilości stosowanego fosforu i potasu podane w tabeli 2 wyrażone są w formie pierwiastkowej.
W celu przeliczenia ich na formę tlenkową, która powszechniej jest stosowana
w Polsce, należy pomnożyć przez odpowiednie współczynniki znajdujące się pod
tabelą. Uwzględniając poziom uzyskiwanych plonów i ilość stosowanego fosforu
i potasu można stwierdzić, że w niektórych gospodarstwach bilans składników
pokarmowych był ujemny. Jednak do pełnego obrazu bilansu składników po-
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karmowych brakuje nam informacji o zasobności gleby w składniki pokarmowe
jak i również to, czy nawożenie fosforem i potasem nie było stosowane w sposób
skomasowany pod przedplon. Taki sposób nawożenia stosowany był na przykład
w gospodarstwie polskim, gdzie nawożenie fosforem i potasem stosowane jest
głównie pod rośliny o większych wymaganiach nawozowych typu burak czy rzepak. Oprócz znacznych różnic w ilości stosowanych składników pokarmowych
na jednostkę powierzchni, można zauważyć również znaczne różnice w cenie
1 kg składnika pokarmowego. Cena 1 kg azotu w analizowanych gospodarstwach
kształtowała się od 0,61 Euro/kg (gospodarstwo rosyjskie) do 1,11 Euro/kg (gospodarstwo francuskie). Jeszcze większe różnice w cenie 1 kg składnika pokarmowego wystąpiły przy fosforze 0,8 Euro/kg (gospodarstwo niemieckie) do 2,23
EUR/kg (gospodarstwo australijskie). Najniższe różnice w cenie 1 kg składnika
pokarmowego wystąpiły przy potasie od 0,65 Euro/kg (gospodarstwo niemieckie
i z Wielkiej Brytanii) do 1,09 Euro/kg (gospodarstwo australijskie).
Poziom kosztów operacyjnych przypadających na 1 ha uprawy pszenicy był
bardzo zróżnicowany zarówno w gospodarstwach unijnych jak i spoza UE (rysunek 4). W gospodarstwach unijnych koszty operacyjne kształtowały się w przedziale 360-750 Euro na ha, a w pozostałych gospodarstwach 110-290 Euro na
ha. Największy udział kosztów operacyjnych w strukturze kosztów ogółem na
poziomie 50% i więcej miał miejsce w gospodarstwie rosyjskim (głownie za sprawą relatywnie wysokich kosztów mechanizacji) i ukraińskim (relatywnie wysokie koszty siły roboczej). Względnie wysokim udziałem kosztów operacyjnych
w kosztach ogółem, na poziomie około 40% i więcej, charakteryzowały się gospodarstwa z Francji i Wielkiej Brytanii oraz Australii. Wśród kosztów operacyjnych
w gospodarstwach unijnych, poza gospodarstwem z Wielkiej Brytanii, gdzie dominujący składnik stanowił koszty mechanizacji (55%), oprócz kosztów mechanizacji (udział w granicach 36-45%) znaczny udział miał koszt siły roboczej (udział
w granicach 36-41%). W gospodarstwach spoza UE sytuacja odnośnie udziału
poszczególnych kosztów operacyjnych była podobna w przypadku gospodarstwa z Ukrainy (udział kosztów siły roboczej 37%, a mechanizacji 31%). Z kolei
w gospodarstwie z Argentyny główny udział w kosztach operacyjnych stanowiły
koszty usług (prawie 90%), a w pozostałych gospodarstwach dominowały udziały
kosztów mechanizacji (udział w granicach 50-80%).
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Wybrane składniki kosztów operacyjnych w uprawie pszenicy
w analizowanych gospodarstwach

Tabela 3

Symbol
gospodarstwa

KM/100 ha

Nakład pracy1
h/ha

Poziom
wynagrodzenia2
EUR/h

Ilość ON na ha

DE1300MB*

60

8,8

17,5

54

1,11

FR110ALS

336

14,6

20,8

58

0,74

PL2100ST*

64

17,0

7,4

70

0,71

UK440SUFF

227

10,5

15,1

103

0,92

AR700SBA

0,1

0,4

29,5

0

0

AU4500SC*

12

1,2

29,2

28

1,02

CA2000SAS

77

1,4

19,4

38

0,74

RU20000BS

26

13,2

1,5

35

0,56

UA2600WU

25

63,1

1,7

57

0,74

US1000ND

60

2,5

14,9

40

0,69

Cena ON
EUR/l

1

Prezentowany nakłady pracy na ha stanowi sumę nakładów pracy wykonywanych bezpośrednio w procesie
produkcji (np. nakład pracy na siew czy nawożenie) jaki i również pośrednich nakładów pracy (np. nakład pracy
zarządczy gospodarstwa, księgowej czy mechanika).

2

Prezentowana stawka wynagrodzenia stanowi średni poziom wynagrodzenia płacony za godzinę pracy (obliczany
jest poprzez sumowanie wszystkich kosztów wynagrodzenia w gospodarstwie i podzielnie ich poprzez łączny
nakład pracy wykonywany w gospodarstwie).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie agri benchmark Cash Crop 2014.

Również w celu lepszego wyjaśnienia poziomu kosztów operacyjnych przedstawiono wybrane składniki tych kosztów (tabela 3). Pewnym odzwierciedleniem
poziomu kosztów mechanizacji może być ilość koni mechanicznych przypadających na 100 ha UR. Ważnym składnikiem kosztów operacyjnych są również
koszty pracy dlatego przedstawiono nakład pracy na jeden hektar uprawy oraz
średni poziom wynagrodzenia za godzinę. Pokazano również ilość zużywanego
oleju napędowego na 1 ha uprawy wraz z cena płaconą za 1 litr ON. W przypadku
uprawy pszenicy największą ilość KM przypadających na 100 ha posiadały gospodarstwa francuskie (336 KM/100 ha) oraz z Wielkiej Brytanii (227 KM/100 ha),
natomiast najniższą wielkość gospodarstwa spoza UE. Wartość 0,1 KM/100 ha
w gospodarstwie z Argentyny wynikała z korzystania z usług przez to gospodarstwo. Również poziom nakładów pracy na 1 ha uprawy pszenicy wykazuje duże
zróżnicowanie w analizowanych gospodarstwach. Najwyższy poziom nakładów
pracy występował w gospodarstwie z Ukrainy – 63 h/ha i wynikał on głównie
z wysokich pośrednich nakładów pracy. Sytuacje w tym gospodarstwie przypo-
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mina stan, z jakim mieliśmy do czynienia w Polsce (i czasami jeszcze mamy),
gdy państwowe czy spółdzielcze gospodarstwa ulegały prywatyzacji. Na poziom
kosztów pracy, oprócz nakładów fizycznych pracy, wpływ ma również stawka
płacona przez gospodarstwo za 1 h pracy. Najniższe stawki wynagrodzenia występowały w gospodarstwie z Ukrainy i Rosji 1,5-1,7 Euro/h. Z kolei najwyższe
na poziomie około 29 Euro/h w gospodarstwie z Argentyny i Australii. Prezentowane wielkości zużycia ON stanowi poziom zużycia ON bezpośrednio związany
z produkcją danej uprawy. Najwyższy poziom zużycia ON na 1 ha uprawy pszenicy miał miejsce w gospodarstwie z Wielkiej Brytanii 103 l/ha i był on głównie
wynikiem intensywnej uprawy gleby. Najniższa ilość na poziomie około 30 l ON/
ha, zużywana była w gospodarstwie z Australii. W pozostałych gospodarstwach
poziom zużycia ON na 1 ha upraw pszenicy mieścił się w przedziale od około 40
l na ha (gospodarstwo z Kanady, Rosji i Stanów Zjednoczonych) do 70 l ON/ha
(gospodarstwo z Polski). Oprócz różnic w poziomie zużycia ON na ha wstępowały również znaczne rozbieżności w cenie jakie gospodarstwa płaciły za 1 l ON.
Różnice te były niemal dwukrotne. Najtańszy ON posiadało gospodarstwo z Rosji
0,56 Euro/l, a najdroższy gospodarstwo z Niemiec 1,11 Euro/l.
Najwyższe koszty ziemi (rysunek 2) w uprawie pszenicy w wielkości 533 Euro
na ha posiadało gospodarstwo niemieckie, a najniższe 13 Euro na ha gospodarstwo z Rosji. W strukturze kosztów ogółem koszty ziemi kształtowały się w przedziale od 4% do 36%. Udział pozostałych kosztów w kosztach ogółem w większości gospodarstw był poniżej 10%. Wyjątek stanowiło gospodarstwo z Francji,
gdzie ten udział wyniósł 16%, głównie za sprawą wysokich kosztów budynków.
Przychód z uprawy 1 ha pszenicy (rysunek 2) w gospodarstwach unijnych
przyjmował poziom od 1300 Euro na ha (gospodarstwo polskie) do 1700 Euro na
ha (gospodarstwo niemieckie). Natomiast w gospodarstwach spoza UE przychód
mieścił się w granicach 500-600 Euro na ha. Dla gospodarstwa z Francji i Wielkiej Brytanii przychód ze sprzedaży pszenicy był zbyt niski, aby pokryć koszty
ogółem. Gospodarstwa te odnotowały stratę na poziomie odpowiednio 250 Euro
na ha i 157 Euro na ha. Niewielką stratę odnotowało również gospodarstwo z Argentyny (7 Euro na ha) oraz z Ukrainy (9 Euro na ha). Najlepszy wynik finansowy
z uprawy pszenicy w wysokości 235 Euro z ha odnotowało gospodarstwo z Polski.
Najniższymi koszami ogółem przypadającymi na 1 tonę pszenicy wśród gospodarstw unijnych w wysokości 157 Euro charakteryzowało się również gospodarstwo z Polski, natomiast z gospodarstw spoza UE, gospodarstwo z Rosji z kosztem
wysokości 108 Euro (rysunek 5). Cena sprzedaży pszenicy w analizowanym okresie dla gospodarstw unijnych kształtowała się w zakresie 190-210 Euro za tonę,
a w gospodarstwach spoza UE 110-210 Euro za tonę.
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5. Podsumowanie
Ze względu na różne warunki klimatyczno glebowe oraz organizacyjne gospodarstwa stosowały różny poziom intensywności upraw co miało przełożenie na łączne koszty uprawy oraz poziom uzyskiwanych plonów. Analizowane gospodarstwa
unijne na tle gospodarstw spoza UE charakteryzują się wyższą intensywnością
produkcji i wyższymi plonami uzyskiwanymi z jednostki powierzchni. Jednak
uzyskiwane plony nie zawsze gwarantowały pokrycie całkowitych kosztów.
Z dokonanej analizy wynikło, że w większości analizowanych gospodarstw
(poza gospodarstwem z Rosji i Ukrainy) koszty bezpośrednie przypadające na
1 tonę plonu kształtowały się na zbliżonym poziomie, a główne różnice wystąpiły
przy kosztach operacyjnych oraz kosztach ziemi. W celu poprawy konkurencyjności należałoby się starać obniżać szczególnie te koszty, na które gospodarstwa
maja wpływ. Ceny ziemi czy siły roboczej nie są bezpośrednio zależne do gospodarstw, ale wysokie koszty mechanizacji można starać się obniżać poprzez dokładne planowanie inwestycji w sprzęt. Pewnym rozwiązaniem dla wysokich kosztów
mechanizacji mogłoby być korzystanie z usług, pod warunkiem, że rynek danych
usług istnieje. Również obniżenie kosztów bezpośrednich może przyczyniać się
do polepszenia konkurencyjności gospodarstw. W przypadku kosztów ochrony
roślin należałoby starać się najpierw wykorzystać inne elementy agrotechniki
w ochronie jak płodozmian, sposób uprawy, zbilansowane nawożenie czy dobór
odmian itp., a dopiero na końcu sięgać po środki ochrony roślin. Koszty materiału siewnego można starać się obniżać, o ile jest to możliwe, poprzez zmniejszanie ilości wysiewu czy przez dobór odpowiednich odmian (nie koniecznie tych
najdroższych). Wysokie koszty nawożenia szczególnie azotem, można próbować
obniżać poprzez poprawę jego produktywności. W tym celu należałoby zwrócić
uwagę między innymi na zbilansowanie nawożenia (w tym na nawożenie magnezem i siarką), utrzymanie odpowiedniego pH gleby, bilansu materii organicznej,
czy sposobu uprawy gleby.
Wysokość stosowanych nakładów jest zależna od producenta i to on ma
wpływ na ich poziom. W związku z tym ich wysokość powinna być dostosowana
do ryzyka produkcyjnego jak również ryzyka rynkowego. Obecny poziom kosztów powoduje, że gospodarstwa unijne jeżeli chcą być konkurencyjne, muszą starać się uzyskiwać wysokie plony, ponieważ tylko odpowiedni poziom plonów jest
w stanie „zabić” koszty, szczególnie stałe (koszty ziemi, czy amortyzacji). W tym
celu gospodarstwa muszą poprawić efektywność stosowanych nakładów. Jednym
ze sposobów na to jest ich odpowiednie „zbilansowanie”. Tak jak dla uzyskania
odpowiednich plonów ważne jest zbilansowanie nawożenia, tak dla uzyskania
dodatniego wyniku finansowego ważne jest zachowanie odpowiedniej wysokości
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i struktury kosztów. Nie ma jednej właściwej struktury kosztów, która gwarantuje
sukces dla gospodarstwa. Wiadomo jednak, że im wyższy jest poziom kosztów
stałych i większy ich udział w strukturze kosztów ogółem, tym ryzyko uzyskania
dodatniego wyniku finansowego jest większe, a elastyczność mniejsza. Struktura
i poziom kosztów w dużej mierze zależy od właściciela gospodarstwa. Dlatego,
aby poprawić efektywność gospodarowania i stać się przez to bardziej konkurencyjnym, producenci muszą poprawić sposób zarządzania gospodarstwem. Jako
przykład niekoniecznie najlepszych decyzji można podać to, że gospodarstwa łatwiej inwestują w bardzo drogi sprzęt, niż w jakość siły roboczej. Innym przykładem może być to, że wiele gospodarstw nie wyobraża sobie istnienia bez kombajnu, którego często wydajność jest i tak zbyt mała, aby sprawnie dokonać zbioru.
Lepszym rozwiązaniem mogłoby być skorzystanie z usługi, a zamiast kombajnu
zakupienie suszarni.
Na koniec warto nadmienić, że prezentowane polskie gospodarstwo na tle
innych analizowanych gospodarstw osiągnęło najwyższy wynik finansowy przy
uprawie pszenicy. Należy jednak dodać, że analizowane lata dotyczyły okresu,
w którym ceny uzyskiwane ze sprzedaży produktów rolniczych kształtowały się
na wysokim poziomie. W przypadku obniżenia się cen wynik finansowy może
wyglądać całkiem inaczej. Dlatego konieczna jest stała analiza kosztów w celu ich
trzymania na odpowiednim poziomie i strukturze. Dobrym prognostykiem dotyczącym konkurencyjności polskich gospodarstw jest to, że na tle analizowanych
gospodarstw z UE mieliśmy najniższe koszty produkcji przypadające na jedną
tonę produktu, ale żeby nie było zbyt optymistycznie to analiza również pokazała,
że są regiony na świecie, w których produkuje się taniej.
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PAWEŁ BOCZAR
KONKURENCYJNOŚĆ W PRODUKCJI PSZENICY NA ŚWIECIE – WYBRANE ELEMENTY

Słowa kluczowe: konkurencyjność, koszty produkcji, pszenica
STRESZCZENIE

Celem opracowania była analiza kosztów produkcji pszenicy w wybranych gospodarstwach głównych graczy rynkowych oraz uzyskanego wyniku finansowego. Wśród analizowanych kosztów wyróżniono koszty bezpośrednie, operacyjne, ziemi oraz pozostałe.
W opracowaniu wykorzystano dane z bazy agri benchmark za okres 2011-2013. Z dokonanej analizy wynikło, że w większości analizowanych gospodarstw (poza gospodarstwem
z Rosji i Ukrainy) koszty bezpośrednie przypadające na 1 tonę plonów kształtowały się na
zbliżonym poziomie. Główne różnice wystąpiły przy kosztach operacyjnych oraz kosztach
ziemi.
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COMPETITIVENESS IN WHEAT PRODUCTION IN THE WORLD –
SELECTED ELEMENTS

Keywords: competitiveness, production costs, wheat
SUM M A RY

The aim of the study was to analyze wheat production costs in selected farms of the
main players in the market and the achieved financial result. The analyzed costs are divided into direct costs, operational, land and other costs. The study used data from an agri
benchmark database for the period of 2011-2013. It resulted that in most of the analyzed
farms (except farm from Russia and Ukraine) direct costs for 1 ton yields remained at
a similar level. The main differences was in operating costs and the cost of land.
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1. Wstęp
Program opracowany przez Ministerstwo Gospodarki pt. ”Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku” zakłada pobudowanie do 2020 r. średnio po jednej biogazowni rolniczej w gminie. Biogazownie będą wykorzystywały przede wszystkim
wszelkiego rodzaju substraty odpadowe pochodzące z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, uzupełniane biomasą rolniczą. Na glebach gorszej przydatności rolniczej, w rejonach o małej sumie rocznych opadów atmosferycznych (<550
mm), dobrym rozwiązaniem jest produkcja biomasy z uprawy żyta w poplonach
ozimych i kukurydzy w plonie wtórym [Burczyk 2013].
Poplonem ozimym nazywamy żyto uprawiane po zbiorze plonu głównego,
wysiewane w początku września i zbierane w fazie kłoszenia z przeznaczeniem na
paszę objętościową lub w okresie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna w połowie
czerwca do produkcji biogazu. Po zbiorze biomasy z poplonu ozimego wysiewa
się średniowczesne odmiany kukurydzy. Do uprawy żyta w poplonie ozimym wykorzystywanym na paszę, zaleca się odmiany żyta typu zielonkowego. Natomiast
do produkcji biomasy na biogaz preferowane są odmiany żyta chlebowego.
Niezależnie od sposobu wykorzystania biomasy, uprawa poplonów ozimych
stanowi dobrą metodę intensyfikacji i rozwoju rolnictwa poprzez wzbogacenie
gleby w składniki pokarmowe oraz substancję organiczną [Burczyk i inn. 1971].
Celem niniejszych doświadczeń polowych było porównanie przydatności
trzech odmian zielonkowych (Pastar, Sellino i Magnifico) z odmianą żyta chle-
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bowego Horyso pod względem wysokości plonów biomasy i wydajności biogazu
z jednostki powierzchni pola.

2. Materiał i metody badań
Doświadczenia polowe wykonano w latach 2011-2013 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec na glebach bielicowych zalegających na glinie o odczynie pH
w granicach 5,5-5,6 i dobrej zasobności w składniki pokarmowe, w stanowisku
po zbożach. Uprawę roli wykonywano zgodnie z zasadą dobrej praktyki rolniczej.
Doświadczenia zakładano metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach
z tym, że z połowy poletek zbierano biomasę w fazie mleczno-woskowej ziarna, a drugą połowę w pełni dojrzałości ziarna. Nawożenie mineralne stosowano
przed siewem ziarna w następujących ilościach w kg/ha: 30 N, 30 P2O5 i 60 K2O
oraz pogłównie w początku marca 120 N na połowie poletek zbieranych na zieloną masę i 80 N na drugą połowę poletek zbieranych w pełnej dojrzałości ziarna.
Zbioru biomasy dokonywano w fazie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna
w terminach od 12-15 czerwca, a zbiór żyta w pełnej dojrzałości ziarna wykonywano od 25-30 lipca. Podczas zbioru biomasy pobierano próby z każdego poletka w celu oznaczenia zawartości suchej masy i wydajności biogazu z jednostki
powierzchni pola. Wydajności biogazu określano metodą prof. Podkówki, który
na podstawie zagranicznych wyników badań ustalił, że podczas zbioru i kiszenia
zielonej masy żyta (GPS) i kukurydzy powstają straty w wysokości 12 %. Jednocześnie stwierdził, że wydajności biogazu z 1 dt kiszonki wynoszą dla żyta 17,1 m3
a dla kukurydzy 19,8 m3 [Podkówka i inn. 2010].
Natomiast oceny przydatności porównywanych odmian żyta dokonano na podstawie wysokości plonów zielonej i suchej masy oraz wydajności biogazu z 1 ha.
Poza tym, określano koszty produkcji biomasy żyta uprawianego w poplonie ozimym oraz plonów zielonej masy kukurydzy uprawianej w plonie wtórym
w doświadczeniach przeprowadzonych na tym samym polu [Burczyk 2013].
Koszty biomasy żyta i kukurydzy określono na podstawie wysokości faktycznie
ponoszonych nakładów w warunkach produkcyjnych ZD Stary Sielec oraz wolnorynkowych cen środków produkcji i usług występujących w końcu 2014 roku.

3. Wyniki badań i dyskusja
Wyniki doświadczeń polowych uzyskane w latach 2011-2013 wyrażone w plonach zielonej i suchej masy przedstawiono w tabeli 1. Na uwagę zasługują niższe
plony biomasy i mniejsza wydajność biogazu w 2011 roku w porównaniu z pozostałymi latami, spowodowane niższą ilością opadów atmosferycznych w zimie
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i wiosną. W pozostałych dwóch latach (2012 i 2013) uzyskano ok. 50 % wyższe
plony biomasy i biogazu (tabela 2).
Najwyższe plony zielonej masy dała odmiana Magnifico, a najniższe odmiana
Pastar. Plony suchej masy odmiany Magnifico, Sellino i Horyso były jednak na
podobnym poziomie i wynosiły średnio 128 dt/ha-1, z uwagi na niższą od pozostałych zawartość suchej masy w odmianie Magnifico (32%).
Tabela 1
Plony zielonej i suchej masy odmian żyta uprawianego
w poplonie ozimym na biogaz
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso

Plony zielonej masy w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

283
277
305
285

362
387
469
432

356
388
408
415

334
351
394
377

Plony suchej masy w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

100
102
108
101

115
145
146
148

128
137
131
133

114
128
128
127

Źródło: Badania własne.

Plony kiszonki i wydajności biogazu przedstawione w tabeli 2 są porównywalne do plonów biomasy odmian żyta. Najwyższe plony kiszonki oraz biogazu dała
odmiana Magnifico, a najniższe odmiana Pastar. W świetle powyższych wyników
doświadczeń, dobrze plonujące odmiany zielonkowe żyta można obok odmian
żyta chlebowego rekomendować do uprawy w poplonach ozimych z wykorzystaniem na biogaz.
Porównywane w doświadczeniach odmiany żyta zbierano również w fazie pełnej dojrzałości ziarna, ich plony przedstawiono w tabeli 3. Najlepiej plonowała
odmiana Magnifico w wysokości 51,6 dt/ha-1 ziarna oraz 97,5 dt/ha-1 słomy. Nieco
niższe plony ziarna uzyskano z odmiany Horyso (41,4 dt/ha-1 ziarna i 95,7 dt/ha-1
słomy). Natomiast najniższe plony ziarna dała Pastar, a słomy odmiana Sellino.
Z tego powodu nie ma istotnych różnic między dobrze plonującymi odmianami
zielonkowymi i odmianą chlebową w produkcji ziarna żyta wykorzystywanego do
siewu w poplonach ozimych.

88

Henryk Burczyk

Tabela 2
Plony kiszonki i biogazu z biomasy wybranych odmian żyta
uprawianych w poplonach ozimych
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso

Plony kiszonki w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

249
244
268
251

319
341
413
380

313
341
359
365

294
309
347
332

Plony biogazu w m3/ha-1
2011

2012

2013

średnia

4258
4172
4583
4292

5455
5831
7062
6498

5352
5831
6139
6241

5027
5284
5933
5677

Źródło: Badania własne.

Plony ziarna i słomy wybranych odmian żyta uprawianych
w poplonie ozimym
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso
Odmiany
Pastar
Sellino
Magnifico
Horyso

Tabela 3

Plony ziarna w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

32,6
36,0
47,9
40,0

32,2
33,9
54,2
41,1

31,7
33,7
52,8
43,1

32,2
34,5
51,6
41,4

Plony słomy w dt/ha-1
2011

2012

2013

średnia

94,8
89,5
98,3
97,1

95,3
86,9
98,8
94,9

92,8
89,1
95,3
95,1

94,3
88,5
97,5
95,7

Źródło: Badania własne.

Jednocześnie należy podkreślić, że uprawa żyta w poplonach ozimych umożliwiająca na tym samym polu uprawę kukurydzy kiszonkowej w plonie wtórym,
ma duże uzasadnienie ekonomiczne. Bowiem łączne plony biomasy żyta i kukurydzy dały w wieloletnich doświadczeniach polowych- potwierdzone w praktyce
rolniczej ok. 30 % wyższe plony biomasy i biogazu od kukurydzy uprawianej na
kiszonkę w plonie głównym [Burczyk 2013]. Wyższe o ok. 30 % koszty jednostkowe produkcji biomasy z żyta poplonowego od kosztów pozyskiwania biomasy

Przydatność wybranych odmian żyta uprawianego w poplonach ozimych ...

89

z kukurydzy uprawianej w plonie wtórym, są wynikiem różnicy w plonach biomasy żyta i kukurydzy, przy zbliżonych kosztach produkcji. Jednak większe wartości łącznych plonów biomasy żyta i kukurydzy z nadwyżką pokrywają wyższe
koszty produkcji biomasy z żyta (tabela 4). Uprawa żyta w poplonach ozimych
i kukurydzy w plonie wtórym daje w warunkach klimatyczno-glebowych Wielkopolski możliwości uzyskiwania najwyższych plonów biomasy dla potrzeb energii
odnawialnej z jednostki powierzchni pola.
Tabela 4
Produktywność biomasy i wydajności biogazu z poplonu ozimego
i kukurydzy w plonie wtórym w latach 2009-2013
Żyto
(GPS)
w poplonie ozimym

Kukurydza
w plonie wtórym

Razem

Koszty produkcji biomasy w PLN/ha-1

3027

3515

65421)

Plony zielonej masy w dt/ha-1

394

675

1069

Koszty produkcji zielonej masy w PLN/dt

Wyszczególnienie

7,68

5,20

–

Straty przy zbiorze i kiszeniu w %%

12

12

12

Plony kiszonki w dt/ha-1

347

594

941

Wydajności biogazu w m3/dt

17,1

19,8

–

Wydajności biogazu w m3/ ha-1

5934

11761

17695

1) Bez dopłat Krajowych i UE (loco pole).

Źródło: Badania własne.

Reasumując należy podkreślić, że uprawa żyta w poplonach ozimych do produkcji biomasy ma nie tylko ekonomiczne, ale również rolnicze uzasadnienie.
Stwarza bowiem w zmianowaniu roślin możliwość zagospodarowania nieobsianych pól leżących od żniw do wiosny, wykorzystując nagromadzoną wodę w glebie podczas zimy. Jednocześnie poplony wpływają na realizację programu zwiększania powierzchni terenów zielonych na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

4. Wnioski
1. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń można rekomendować do
uprawy w poplonach ozimych na produkcję biomasy i biogazu, zarówno
dobrze plonujące odmiany żyta typu zielonkowego, jak też chlebowego.
2. Wydajności biogazu z jednostki powierzchni pola korelują z wysokością
plonów biomasy i kiszonki żyta uprawianego w poplonach ozimych, a nie
z jego formą użytkową.
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3. Plony biomasy, ziarna i słomy żyta zależą od genetycznie uwarunkowanej
plenności, a nie od typu użytkowego odmiany.
4. Uprawa żyta w poplonie ozimym jest ekonomicznie uzasadniona, ponieważ
umożliwia zwiększanie plonów biomasy oraz wydajności biogazu ok. 30%
z jednostki powierzchni pola, liczone łącznie z plonami kukurydzy uprawianej w plonie wtórym, w porównaniu do plonów kukurydzy uprawianej na
kiszonkę jako plon główny.
5. Koszty produkcji biomasy z żyta poplonowego są ok. 30% wyższe od kosztów pozyskiwania biomasy z kukurydzy uprawianej w plonie wtórym. Jednak większa wartość wyższych plonów łącznych biomasy z żyta i kukurydzy
z nadwyżką pokrywają wyższe koszty produkcji biomasy z żyta poplonowego.
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PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH ODMIAN ŻYTA UPRAWIANEGO W POPLONACH
OZIMYCH DO PRODUKCJI BIOGAZU

Słowa kluczowe: poplony ozime, odmiany żyta, plony biomasy, wydajności biogazu
STRESZCZENIE

Celem badań było porównanie przydatności trzech odmian żyta typu zielonkowego
(Pastar, Sellino, Magnifico) z odmianą żyta typu chlebowego (Horyso) uprawianych w poplonach ozimych do produkcji biomasy na biogaz. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2011-2013 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec na glebach średniej
przydatności rolniczej o dobrej zasobności w składniki pokarmowe, w rejonie o małej
ilości opadów atmosferycznych (<550 mm).
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Na podstawie uzyskanych wyników badań można rekomendować do produkcji biomasy na biogaz w poplonach ozimych zarówno dobrze plonujące odmiany żyta typu zielonkowego jak też typu chlebowego. Plony biomasy oraz wydajności biogazu z 1 ha zależą
od genetycznie uwarunkowanej plenności, a nie od typu użytkowego odmiany.

HENRYK BURCZYK
SUITABILITY OF SELECTED VARIETIES OF WINTER RYE FOR PRODUCTION
OF BIOGAS

Keywords: winter catch crop, rye verieties, biomass yield, biogas efficiency
SUM M A RY

The purpose of the study was to compare the suitability of three verieties of rye for
silage (Pastar, Sellino, Magnifico) with grain rye (Horyso) grown as a winter catch crop
intended for biomass. Field experiments were conducted between 2011-2013 at the Zakład Doświadczalny Stary Sielec experimental unit, using medium class agricultural soils
of good nutritional content located in the region of limited rainfall (<550 mm).
On the basis of results obtained, winter rye can be recommended as a source of biomass for the production of biogas both as regards high yield rye for silage and grain rye.
The yield of biomass and biogas efficiency per one hectare depend on the genetically conditioned fertility rather than the type of variety grown.
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1. Wstęp
Środki produkcji w rolnictwie są niezbędne w realizacji procesów produkcyjnych,
stwarzają szerokie możliwości dla poprawy ich efektywności (zwiększenie wydajności poprzez poprawienie warunków uprawy roślin i chowu zwierząt). W produkcji rolnej wykorzystuje się środki produkcji pochodzenia rolniczego i nierolniczego (przemysłowego). Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. materiał siewny
oraz zwierzęta hodowlane. Wśród środków produkcji pochodzenia przemysłowego wymienić z kolei można m.in.: maszyny i urządzenia techniczne, nawozy
mineralne, pestycydy, pasze przemysłowe i leki weterynaryjne. Wraz z postępującym procesem industrializacji rolnictwa wzrasta znaczenie i wykorzystanie w gospodarstwach rolnych środków produkcji pochodzenia przemysłowego [Piwowar
2011, Piwowar 2014]. Zachodzące przeobrażenia w agrobiznesie, będące pochodną dążenia do zrównoważonego rozwoju, obligują do wprowadzania w szerszym
zakresie do praktyki rolniczej środków biologicznych i biotechnicznych. Sprawia
to, że współcześnie dynamicznie rozwija się m.in. przemysłowa produkcja środków produkcji, w której wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze z dziedziny biotechnologii i nanotechnologii. Jak wskazują przeprowadzone
badania, udział środków biologicznych w ogólnym rynku środków ochrony roślin
jest relatywnie niewielki, jednakże w ostatnich latach następuje jego dynamiczny wzrost ilościowy [Tomalak 2010]. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się
także rynek bionawozów i preparatów poprawiających strukturę gleby. Bionawo-
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zy mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie dla popularnych w rolnictwie nawozów mineralnych. Z uwagi na konieczność posiadania przez rolników szerokiej
wiedzy z zakresu nawożenia, w tym innowacyjnych środków produkcji i technik
nawożenia, istotna jest pomoc doradcza [Piwowar 2013].
Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy innowacji w zakresie nawożenia roślin uprawnych i ochrony roślin. Praca ma charakter przeglądowy, a jej
głównym celem jest charakterystyka głównych rodzajów biopreparatów i bionawozów wykorzystywanych w produkcji roślinnej. Omawiane biopreparaty w literaturze przedmiotu nazywane są: preparatami biologicznymi, biopreparatami
oraz biostymulatorami. Podstawę opracowania stanowiły obserwacje rynku środków produkcji rolnej w Polsce oraz analiza literatury przedmiotu, w tym wyniki
najnowszych badań nad skutecznością i efektywnością stosowania tych środków
produkcji w rolnictwie. Podstawą opracowania jest również doświadczenie autora
z pracy w przemyśle nawozowym.

2. Środki biologiczne i biotechniczne w rolnictwie – klasyfikacje,
rodzaje, przykłady środków
Środki biologiczne i biotechniczne w produkcji roślinnej, zawierające w swym
składzie mikroorganizmy i substancje pochodzenia naturalnego, można podzielić
na dwie główne grupy: biopestycydy oraz bionawozy.
Biopestycydy to grupa środków ochrony roślin zawierających m.in. różne
grupy mikroorganizmów (wirusy, bakterie i grzyby) oraz nicienie. Wśród drobnoustrojów będących składnikami czynnymi biopreparatów dominują bakterie
(Bacillus i Pseudomonas) oraz grzyby (Trichoderma, Beauveria, Coniothyrium,
Matharhizium, Pythium) [Martyniuk 2012]. Wśród biopestycydów można wyróżnić kilka grup, tj. bioherbicydy, biobakteriocydy, biofungicydy, bioinsektycydy,
bionematocydy. Wykaz wybranych mikroorganiznów jako składników czynnych
biologicznych środków ochrony roślin przedstawiono w tabeli 1.
Do grupy biopestycydów zaliczamy także środki biotechniczne, tj. biologicznie czynne substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (olejki, saponiny,
kwasy organiczne, chitozan), regulatory wzrostu roślin oraz semiozwiązki (feromony, atraktanty i repelenty) [Tomalak 2010, Martyniuk 2012].
Jak wspomniano we wstępie, na krajowym rynku dostępnych jest wiele biopestycydów. Przykładowy asortyment oferowanych w Polsce biopestycydów z wykazem producentów/dystrybutorów przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 1
Przykładowe mikroorganizmy jako czynne składniki w poszczególnych
grupach biopestycydów
Grupa biopestycydów

Mikroorganizmy jako czynne składniki

Bioherbicydy

Alternaria destruens

Biobakteriocydy

Agrobacterium, Pseudomonas, Bacillus

Biofungicydy

Trichoderma, Gliocladium, Pythium, Coniothyrium, Bacillus, Pseudomonas,
Streptomyces

Bioinsektycydy

Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana

Bionematocydy

Metarhizium, Paecilomyces, Verticillium, Bacillus, Heterorhabditis, Steinernema

Źródło: [Martyniuk 2011].

Tabela 2
Przykłady biopestycydów dostępnych na polskim rynku
Nazwa

Producent/Dystrybutor

Substancja czynna/organizm pożyteczny

Dipel WG

Valent BioSciences, USA

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Novodor SC

Valent BioSciences, USA

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis ATCC
1252, szczep NB 176

Madex MAX

Biofa AG Bio Farming Systems, Niemcy

Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV)

Timorex Gold 24 EC

Biomor Israel Ltd., Izrael

Olejek z krzewu herbacianego

Spruzit EC

Neudorff GmbH KG, Niemcy

Naturalne pyretryny i olej rzepakowy

Polyversum WP

Biopreparaty spol. s.r.o., Republika
Czeska

Pythium oligandrum

Constans XX

PROPHYTA Biologischer
Pflanzenschutz, Niemcy

Coniothyrium minitans

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród biopestycydów dostępnych na krajowym rynku można wymienić m.in.
Dipel WG oraz Novodor SC. Podmiotem wprowadzającym te środki ochrony
roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odpowiednim zezwoleniem MRiRW, jest Biocont Polska Sp. z o.o. z Krakowa. Dipel WG jest biologicznym środkiem owadobójczym o działaniu żołądkowym, przeznaczonym do
zwalczania: gąsienic bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy
i tantnisia krzyżowiaczka w białej kapuście oraz gąsienic pachówki strąkóweczki w grochu. Na roślinie działa powierzchniowo1. Dipel WG jest selektywnym
insektycydem, stąd jest nieszkodliwy dla pożytecznych owadów. Podkreślić przy
1 Etykieta Dipel WG, załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-44/2010 z dnia 23.04.2010 r.
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tym należy, że dostępnych na rynku jest wiele biopreparatów zawierających bakterię Bacillus thuringensis, zawierają one różne szczepy i są zalecane do ochrony
przed różnymi gatunkami szkodników. Z kolei Novodor SC to środek owadobójczy o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw stonki ziemniaczanej (w polskich warunkach najgroźniejszy szkodnik ziemniaka). Podobnie
jak poprzedni produkt na roślinie działa powierzchniowo2. Novodor S.C. możne
być stosowany w uprawach ekologicznych. Oprócz biopreparatów zawierających
bakterie, na krajowym rynku dostępne są także biopestycydy zawierające wirusy. Przykładem takiego preparatu jest Madex MAX. Jest to biologiczny środek
ochrony roślin przeznaczony do zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki.
Substancją czynną tego preparatu jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki
(CpGV). Innym biopreparatem dostępnym na polskim rynku, zawierającym entomopatogenicznego wirusa CpGV, jest Carpovirusine Super S.C. Wśród biopestycydów dostępnych na rynku znajdują się także środki zawierające naturalne
substancje lub wyciągi roślinne (np. Timorex Gold oraz Spruzit). Wśród biopestycydów grzybobójczych wymienić można Polyversum WP. Środek ten zawiera
niepatogenicznego grzyba Pythium oligandrum, który jest pasożytem niektórych
gatunków grzybów chorobotwórczych. Jedynym zarejestrowanym w Polsce biologicznym preparatem opartym o gatunek grzyba Coniothyrium minitans (pasożyt
grzybów z rodzaju Sclerotinia), jest Contans XX.
Coraz bardziej popularne w praktyce rolniczej są bionawozy i preparaty poprawiające właściwości gleb. Bionawozy zdefiniować można jako preparaty zawierające mikroorganizmy, które poprzez interakcje w ryzosferze powodują poprawę właściwości gleby oraz wzrost przyswajania składników pokarmowych
przez rośliny [Vessey 2003]. W tym celu wykorzystywane są m.in. następujące
bakterie: Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium i Bacillus mucilaginous. Na krajowym rynku nawozów występują także produkty wytwarzane na bazie naturalnych ekstraktów z roślin lądowych i wodnych. Popularnym w polskich
gospodarstwach rolnych jest m.in. preparat EM. Z punktu widzenia klasyfikacji
prawnej, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu, jest to środek poprawiający właściwości gleby3. Przykładowe bionawozy i preparaty poprawiające właściwości gleb przedstawiono w tabeli 3.

2 Etykieta Novodor SC, załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-40/2010 z dnia 22.04.2010 r.
3 Środki poprawiające właściwości gleby są to substancje dodawane do gleby w celu poprawy

jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych,
z wyłączeniem dodatków do wzbogacenia gleby wytworzonych wyłącznie z produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego [Ustawa…2007].
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Tabela 3
Przykładowe bionawozy i preparaty poprawiające właściwości gleb
dostępne na polskim rynku
Nazwa

Producent

Charakterystyka

EM Efektywne
Mikroorganizmy

Greenland Technologia EM, Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby, preparat mikrobiologiczny

BIOALGEEN S90

P.H.U. „POLGERKIDO”, Polska

Glony morskie i produkty z glonów

MIKROVITAL

EKOHYDROCLEAN P.H.U., Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby, preparat mikrobiologiczny

HB101

F.I.S. IMPEX GROUP sp. z o.o., Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby, mieszanina soków roślinnych

BIOMASS SUGAR

ILLOVO SUGAR ESPAÑA, Hiszpania

Środek poprawiający właściwości
gleby

BioFeed Amin

Agro Bio Products B.V., Holandia

Środek poprawiający właściwości
gleby

UGmax

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Innowacyjne
Bogdanowicz Andrzej, Polska

Środek poprawiający właściwości
gleby

Źródło: Opracowanie własne.

Ze względu na skład surowcowy oraz technologię produkcji środki poprawiające właściwości gleb można podzielić na kilka grup, m.in.:
 środki pochodzenia organicznego i organiczno-mineralnego,
 pozostałości pofermentacyjne pochodzące z biogazowni,
 preparaty mikrobiologiczne [Rutkowska 2013].
W zagranicznej literaturze przedmiotu przyjmuje się, że preparaty zawierające efektywne mikroorganizmy można traktować jako bionawozy [Muthaura i in.
2010; Schenck zu Schweinsberg-Mickan i Müller 2009]. Według producenta preparat EM działa kompleksowo zarówno na glebę, jak i na rośliny uprawne. Po
zastosowaniu preparatu zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności oraz wzrostu roślin
uprawnych. Twórcą preparatu EM jest japoński naukowiec Teruo Higa, który do
jego stworzenia wykorzystał naturalnie występujące w środowisku mikroorganizmy, m.in. bakterie kwasu mlekowego i fotosyntetyczne, drożdże, promieniowce oraz grzyby [Mayer Scheid, Widmer, Fliebbach, Oberholzer 2010]. W tabeli 4 przedstawiono wybrane środki poprawiające właściwości gleb opiniowane
w IUNG-PIB w Puławach.
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Nazwa

Producent
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Tabela 4

Parametry jakościowe (minimum)
N – 1,0%
P2O5 – 0,4%

HUMERRA

RETERRA
Sp. z o.o.

K2O − 0,8%
MgO – 0,4%
CaO – 3,0%
S – 0,3%
substancja organiczna– 30%
N – 4,00%
P2O5 – 0,8%

EKONEEM GRAN

ALLEGROEKO
Sp. z o.o.

K2O − 0,9%
MgO – 0,4%
CaO – 1,0%
substancja organiczna– 76%
N – 1,5%
N – 1,5%
P2O5 – 1,0%

NEEM GR

MATRIX
AGROSERVICES

K2O − 0,4%
MgO – 0,4%
CaO – 0,75%
S – 0,3%
substancja organiczna– 65%

Źródło: [Rutkowska 2013].

Znajdujące się na rynku preparaty, których celem jest poprawa właściwości
gleb, zawierają zróżnicowany skład chemiczny. Dla przykładu preparat Bio-Algeen oprócz makro- i mikroelementów jest wzbogacony glonami morskimi i wodorostami. Z kolei preparat EM zawiera mikroorganizmy, w tym m.in. bakterie
kwasu mlekowego. Interesującą grupę preparatów w produkcji ogrodniczej stanowią te zawierające w swym składzie grzyby, a w szczególności grzyby mikoryzowe,
które stymulują wzrost i plonowanie roślin. Wykorzystanie symbiozy mikoryzowej4 pozwala na uzyskanie znacznie lepszych efektów we wzroście i zdrowotności
4 Mikoryza to zjawisko polegające na współżyciu korzeni lub innych organów roślinnych

z grzybami.
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uprawianych roślin. Symbiotyczne grzyby mikoryzowe wprowadzane są do upraw
w postaci szczepionek [Kubiak 2007].

3. Efektywność stosowania wybranych bionawozów i preparatów
poprawiających właściwości gleb
Warto podkreślić, że dotychczasowe badania nad wpływem bionawozów i preparatów poprawiających właściwości gleb na wzrost i plonowanie roślin są niejednoznaczne [Kołodziejczyk 2014]. Badania przeprowadzane są zarówno w polowej
produkcji roślinnej na gruntach ornych, jak i produkcji ogrodniczej (w tym głównie w sadownictwie i warzywnictwie).
W literaturze przedmiotu dostępne są badania, których wyniki wskazują na
zwiększenie żyzności gleby, wzrost plonów, a także na podniesienie odporności
roślin na patogeny i szkodniki po zastosowaniu bionawozów i preparatów poprawiających właściwości gleb. Na przykład w literaturze krajowej pozytywne oddziaływanie biopreparatu EM na poprawę zdrowotności roślin opisali Boligłowa
i Gleń [2008]. Badania wykazały, że zabiegi ochronne z zastosowaniem preparatu
EM skutecznie chroniły pszenicę przed septoriozą i brunatną plamistością liści.
Z innych badań wynika, że stosowanie efektywnych mikroorganizmów w pszenicy
ozimej wpływa na zmniejszenie odłowu owadów doskonałych skrzypionki zbożowej (w fazie kłoszenia) rośliny, lednicy zbożowej (podczas kłoszenia i kwitnienia)
oraz mszycy zbożowej (w fazie dojrzałości mleczno-woskowej) [Lamparski i in.
2013]. Jak wskazuje Martyniuk [2011] również w literaturze światowej znajdują się wyniki doświadczeń wskazujących na pozytywne oddziaływanie preparatu
EM na plonowanie różnych gatunków roślin i poprawę właściwości gleb. Jednak są
to opracowania opublikowane w nierecenzowanych materiałach konferencyjnych
bądź (nieliczne) w czasopismach o niskim Impact Factor. Wiele badań dotyczyło
efektywności stosowania preparatu w krajach azjatyckich [Condor-Golec 2007].
Z drugiej strony w czasopismach naukowych dostępne są pozycje literaturowe,
w których autorzy krytycznie odnoszą się do skuteczności omawianych środków
produkcji rolnej, w tym wspomnianego EM. Badania przeprowadzone w Szwajcarii dowiodły, że mikroorganizmy zawarte w EM nie miały wpływu na plonowanie
roślin uprawnych [Mayer, Scheid, Oberholzer 2008]. Podobne rezultaty opublikowali holenderscy badacze [VanVliet, Bloem, de Goede 2006]. Sprzeczne wyniki
badań w zakresie skuteczności preparatów stosowanych w uprawie roślin mogą
być spowodowane m.in. zróżnicowanymi warunkami glebowo-klimatycznymi,
a także jakością preparatów [VanVliet, Bloem, de Goede 2006].
Przeprowadzane w Polsce badania naukowe w zakresie bionawozów obejmują
m.in. ich wpływ na aktywność enzymatyczną gleb. Jak wynika z badań zastoso-
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wanie preparatów użyźniających (w tym EM i UG max) stymulowało aktywność
dehydrogenaz, ureazy oraz proteazy [Bielińska i in. 2013]. Z kolei z badań Gajewskiego i in. [2013] wynika, że wpływ preparatu EM na właściwości fizyczne,
chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej
był niewielki. Podobnie wyniki badań Jakubus i in. [2013] nie potwierdziły korzystnego oddziaływania preparatu EM na zintensyfikowanie procesu mineralizacji materii organicznej.
Interesujące są również badania w zakresie bakteryjnych czynników Nod,
uznawanych za cząstki sygnalne i wpływające m.in. na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach motylkowatych (bobowatych) [Podleśny, Wielbo, Podleśna, Kidaj 2013]. Jak wynika z badań, aplikowanie czynników Nod bezpośrednio
na nasiona lub opryskanie ich roztworem kilkudniowych siewek wywołuje zwiększenie liczby brodawek korzeniowych zasiedlanych przez rizobia autochtoniczne,
przyspiesza kiełkowanie oraz wpływa korzystnie na liczbę i masę brodawek korzeniowych [Podleśny, Wielbo, Podleśna, Kidaj 2013; Kidaj i in. 2012].
Z kolei badania biostymulatora Kelpak SL, przeprowadzone w latach 20102011, dowiodły istotnego zwiększenia liczby i masy nasion oraz liczby strąków fasoli w porównaniu z kombinacją w której nie stosowano biostymulatora [Kocira,
Kornas, Kocira 2013].
Badania nad skutecznością biopreparatu BIO-ALGEEN S90 w uprawie pomidorów przeprowadzili m.in. Mikiciuk i Dobrolimska [2014]. Jak wynika z ich
badań rośliny potraktowane biostymulatorem cechowało znacznie większe tempo
asymilacji CO2 i większy wskaźnik efektywności wykorzystania wody w fotosyntezie. Zastosowanie biopreparatu spowodowało również wzrost zawartości chlorofilu a i b.

4. Podsumowanie
Nowoczesne środki produkcji rolnej są coraz częściej wynikiem prac badawczych z wykorzystaniem osiągnięć bio- i nanotechnologii. Postęp naukowo-techniczny w zakresie środków produkcji rolnej uwzględnia również rosnące
wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Na polskim rynku
nawozów i środków ochrony roślin dostępnych jest coraz więcej biologicznych
i biotechnicznych produktów, które w swym składzie zawierają mikroorganizmy
i substancje pochodzenia naturalnego. Ich zadaniem jest stymulowanie procesów
życiowych i zwiększanie odporności roślin na warunki stresowe w celu uzyskania
większego i lepszego jakościowo plonu.
Przydatność biopreparatów w zabiegach ochrony roślin nie ulega wątpliwości. Wszystkie biologiczne środki ochrony roślin przed ich dopuszczeniem do
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obrotu i stosowania przechodzą wymagany cykl badań oraz muszą się wykazać
odpowiednią skutecznością. Na podstawie przytoczonego przeglądu dotyczącego zastosowania bionawozów można natomiast stwierdzić, że część badaczy
sceptycznie odnosi się do ich wpływu na zdrowotność roślin uprawnych, stąd
konieczne są dalsze badania, które dadzą odpowiedź na pytania dotyczące skuteczności i efektywności w warunkach polowych oraz celowości ich stosowania
w praktyce rolniczej. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia ekonomiki gospodarstw rolnych oraz wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
Przedstawione w pracy wyniki badań dowodzą, że część bionawozów może być
istotnym elementem zrównoważonej gospodarki nawozowej w gospodarstwach
rolnych w Polsce.
LITERATURA
1. Bielińska E. J., Futa B., Bik-Mołodzińska M., Szewczuk C., Sugier D. (2013): Wpływ
preparatów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb. Journal of Research and
Applications in Agricultural Engineering, vol. 58, nr 3, s. 15-19.
2. Boligłowa E., Gleń K (2008): Assessment of effective microorganisms activity (EM)
in winter wheat protection against fungal diseases. Ecological Chemistry and Engineering A., vol. 15, s. 23-27.
3. Cóndor-Golec A. F., Pérez P. G., Lokare Y. C. (2007): Effective microorganisms: myth
or reality? Rev. Peru Biol, vol. 14, p. 315–319.
4. Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarek W., Jakubus M., Mocek A. (2013): Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu EM-a na właściwości fizyczne, chemiczne oraz
na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Journal of Research
and Applications in Agricultural Engineering, vol. 58(3), s. 119-123.
5. Jakubus M., Gajewski P., Kaczmarek Z., Mocek A. (2013): Journal of Research and
Applications in Agricultural Engineering, vol. 58(3), s. 220-225.
6. Kidaj D., Wielbo J., Skorupska A (2012).: Nod factors stimulate seed germination and
promote growth and nodulation of pea and vetch under competitive conditions. Microbiol Res., vol. 167(3), p. 144-50.
7. Kocira A., Kornas R., Kocira S. (2013): Effect assessment of Kelpak SL on the bean
yield (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Central European Agriculture, vol. 14(2),
p. 67-76.
8. Kołodziejczyk M. (2014): Effectiveness of nitrogen fertilization and application of microbial preparations in potato cultivation” Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 38, p. 299-310.
9. Kubiak J. (2007): Przyszłościowa technologia mikrozyacji masowej produkcji ogrodniczej. Inżynieria Rolnicza, nr 9, s. 73-78.
10. Lamparski R., Kotwica K., Jaskulski D., Piekarczyk M., Wawrzyniak M. (2013): Wpływ
stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny. Fragm. Agron. 30(3), s. 108–114.

Środki biologiczne i biotechniczne w produkcji roślinnej

101

11. Martyniuk S. (2012): Czy rozwój integrowanej ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego zwiększy wykorzystanie biopestycydów w praktyce rolniczej? Journal of Research
and Applications in Agricultural Engineering, vol. 57, s. 35-37.
12. Martyniuk S. (2011): Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikrobiologiczne stosowane
w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne i nierzetelne metody ich oceny. Post. Mikrobiol., nr 50,4, s. 321-328.
13. Mayer J., Scheid S., Oberholzer H. R. (2008): How Effective are ‘Effective Microorganisms® (EM)’? Result from an Organic Farming Field Experiment” 16th IFOAM Organic
World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.
14. Mayer J., Scheid S., Widmer F., Fliebbach A., Oberholzer H. (2010): How effective are
“Effective microorganisms (EM)”? Results from a field study in temperature climate.
Appl. Soil Ecol., vol. 46, p. 230-239.
15. Mikiciuk M., Dobromilska R. (2014): Assessment of yield and physiological indices
of small-sized tomato cv. ‘Bianka F1’ under the influence of biostimulators of marine
algae origin. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, vol. 13(1), s. 31-41.
16. Muthaura Ch., Musyimi D. M., Ogur J. A., Okello S. V. (2010): Effective microorganisms and their influence on growth and yield of pigweed (Amaranthus dubians)
ARPN J. Agric. Biol. Sci., vol. 5(1), p. 17-21.
17. Piwowar A. (2011): Innowacje w zakresie nawożenia mineralnego i ich praktyczne
zastosowanie. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, s. 47-56.
18. Piwowar A. (2013), Doradztwo w zakresie nawożenia w agrobiznesie. Zagadnienia
Doradztwa Rolniczego, nr 1, s. 19-29
19. Piwowar A. (2014): Pierwszy agregat agrobiznesu – zaopatrzenie, [w:] Agrobiznes
i biobiznes. Teoria i praktyka (red. S. Urban). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław, s. 20-32.
20. Podleśny J., Wielbo J., Podleśna A., Kidaj D. (2013): Przydatność stosowania preparatu czynników Nod (Lcos) do przedsiewnego zaprawiania nasion grochu siewnego
(Pisum sativum l.). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering,
vol. 58(4), s. 124-129.
21. Rutkowska A. (2013): Środki wspomagające uprawę roślin jako element gospodarki
nawozowej. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 34, s. 159-171.
22. Schenck zu Schweinsberg-Mickan M., Müller T. (2009): Impact of effective microorganisms and other biofertilizers on soil microbial characteristics, organic-matter decomposition, and plant growth. J. Plant Nutr. Soil Sci., vol. 172, p. 704-712.
23. Tomalak M. (2010): Rynek biologicznych środków ochrony roślin i przepisy legislacyjne. Postępy w Ochronie Roślin, nr 50, s. 1053-1063.
24. Van Vliet P. C. J., Bloem J., De Goede R. G. M. (2006): Microbial diversity, nitrogen
loss and grass production after addition of Effective Micro-organisms® (EM) to slurry
manure. Applied Soil Ecology, volume 32, p. 188-198.
25. Vessey J. K. (2003): Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer. Plant and
Soil, vol. 255, p. 571-586.
26. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033,
z późn. zm.).

102

Arkadiusz Piwowar

ARKADIUSZ PIWOWAR
ŚRODKI BIOLOGICZNE I BIOTECHNICZNE W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Słowa kluczowe: bionawozy, biopestycydy, rolnictwo
STRESZCZENIE

W niniejszej pracy przedstawiono rodzaje i przykłady środków biologicznych i biotechnicznych, wykorzystywanych w produkcji roślinnej. Jak wynika z analiz, na polskim
rynku dostępnych jest wiele krajowych i zagranicznych biopestycydów i bionawozów, które mogą być alternatywą lub uzupełnieniem dla tradycyjnych agrochemikaliów, tj. pestycydów oraz nawozów mineralnych. W dotychczas przeprowadzonych badaniach naukowych brak jest jednoznaczności odnośnie wymiernych pozytywnych efektów stosowania
niektórych bionawozów w produkcji rolnej.
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SUM M A RY

This study presents types and examples of biological and biotechnical products used
in plant production. As the analyses show, there is a number of national and international
biopesticides and biofertilizers on the Polish market, which can be an alternative or a supplement for traditional agrochemicals, that is pesticides and mineral fertilizers. When it
comes to research studies conducted so far there is no clarity regarding positive effect of
using some biofertilizers in agricultural production.
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1. Wstęp
Sadownictwo, jako jeden z prężnie rozwijających się sektorów ogrodnictwa, umożliwia uzyskanie relatywnie wysokiego dochodu z ha uprawianej powierzchni.
W 2013 r. powierzchnia uprawy drzew owocowych w Polsce wynosiła ponad 274
tys. ha, a krzewów owocowych, plantacji jagodowych i leszczyny ponad 150 tys. ha
[Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014]. Owoce są sprzedawane w postaci nieprzetworzonej, jako surowiec dla przetwórstwa oraz jako przetwory owocowe. W 2012 r.
na eksport przeznaczono 1252,4 tys. t owoców świeżych lub suszonych oraz 304,8
tys. t owoców zamrożonych [Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi
2013]. Z danych rynku owoców i warzyw wynika, że obrót przetworami owocowymi
w handlu zagranicznym stale rośnie i w latach 2011-2013 saldo wynosiło 1476,2 mln
USD [Bugała i inni 2014]. Świeże owoce eksportujemy głównie do Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Francji [Stefko 2013]. Wśród eksportowanych z Polski owoców dominują
jabłka. Stanowią one 88% wszystkich eksportowanych owoców. Udział innych owoców (tj. wiśni, śliwek, truskawek, malin, porzeczek, agrestu) stanowi 1% w eksporcie
światowym. Są to jednocześnie produkty przeznaczone do dalszego przetwórstwa
w krajach-odbiorcach. Polska jest znanym na świecie eksporterem mrożonych owoców i zagęszczonych soków z owoców miękkich. Zajmujemy 2. miejsce w światowym rankingu w eksporcie zagęszczonego soku jabłkowego [Nosecka 2014].
1 Wkład pracy: Magdalena Szulc – 70%, Joanna Sobczak – 10%, Ewa Matyjaszczyk – 20%.
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Ze względu na charakter produkcji, ponoszone koszty jak i specyfikę stosowanych technologii, ogrodnictwo wymaga zwiększonych nakładów pracy i kapitału
w stosunku do innych rodzajów produkcji rolniczej. Gałąź tę cechuje także wysoka kapitałochłonność, a co się z tym wiąże wysoki koszt produkcji. Za warunek
sukcesu ekonomicznego można uznać właściwą relację pomiędzy wniesionym
kapitałem, a uzyskaną korzyścią finansową. Poprzez właściwą relację rozumie się
stosunek poniesionych kosztów produkcji z tytułu stosowania kapitałochłonnych
technologii do wysokości uzyskanych dochodów [Stefko i Ciesielska 2013].
Na rynku środków ochrony roślin, zarówno polskim jak i europejskim, największy udział mają herbicydy, następnie fungicydy i insektycydy. Można jednak
zauważyć różnice w zużyciu środków należących do poszczególnych grup. Dla
przykładu w Polsce jest mniejszy udział środków owadobójczych w porównaniu
do UE [Matyjaszczyk 2014].
Koszty środków ochrony roślin i herbicydów zaliczane są do kosztów faktycznie poniesionych. Poziom ponoszonych przez plantatora kosztów, jak również
uzyskana cena zbytu i wielkość plonów, wpływa ostatecznie na opłacalność uprawy [Paszko 2006].
Środki z substancjami pochodzenia naturalnego stanowią niewielki odsetek
(12,7%) preparatów zarejestrowanych do ochrony jabłoni i zawierają w swoim
składzie zarówno wyciągi roślinne (pyretryny) czy oleje (olej parafinowy), jak
i żywe organizmy (Cydia pomonella Granulosis Virus).

2. Metodyka badań
Na koszty zabiegów ochronnych upraw jabłoni przy zastosowaniu środków
ochrony roślin składają się w głównej mierze dwa czynniki: cena środka i koszt
wykonania zabiegu. O ile można przyjąć, że dla danego gospodarstwa i uprawy
koszt jednego zabiegu w przeliczeniu na 1ha powierzchni jest stały, pierwszy uzależniony jest od ceny środka.
Panuje przeświadczenie, że produkty „naturalne” są droższe od syntetycznych.
W celu zweryfikowania tej tezy przeprowadzono porównanie kosztów zabiegów
ochrony jabłoni dwiema metodami: przy użyciu typowych środków chemicznych
oraz przy użyciu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne pochodzenia naturalnego.
Do porównań wykorzystano dane literaturowe oraz materiały, zarówno wtórne
jak i pierwotne. Źródłami wtórnymi były roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, rejestry Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety
preparatów zarejestrowanych. Jako źródła pierwotne wykorzystano wywiady na
temat cen detalicznych i hurtowych środków ochrony roślin oraz cenniki dostępne na stronach internetowych.
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Przy dużym nasileniu szkodników, zabiegi wykonuje się kilkukrotnie, często
przy użyciu różnych środków (pojedynczo lub w mieszaninie). Mając tego świadomość, porównano koszt stosowania poszczególnych preparatów z osobna. Wydaje się, że informacja ta jest przydatna dla rolników, zwłaszcza w przypadku produkcji mało intensywnej lub przy niewielkim nasileniu agrofagów.

Przy gromadzeniu danych postępowano w następujący sposób:

1) porównano koszty zabiegów ochronnych 1 ha sadu jabłoniowego przed
przędziorkiem owocowcem i owocówką jabłkóweczką. Oba agrofagi występują powszechnie w sadach i powodują straty w plonowaniu;
2) przeglądu dostępnych środków ochrony chemicznej i niechemicznej roślin
dokonano na podstawie rejestru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
3) wybór środków do porównań, które są przeznaczone do ochrony jabłoni
przed przędziorkiem i owocówką przeprowadzono na podstawie etykiet/
instrukcji stosowania;
4) sporządzono wykaz wszystkich środków zawierających substancje czynne
pochodzenia naturalnego zarejestrowanych do ochrony jabłoni przed badanymi szkodnikami;
5) z grupy 48 środków chemicznych zarejestrowanych do ochrony jabłoni
przed różnymi szkodnikami wyodrębniono i użyto do dalszego badania
12 preparatów o zakresie stosowania najbardziej pokrywającym się ze środkami zawierającymi substancje czynne pochodzenia naturalnego;
6) przeglądu cen środków ochrony roślin dokonano w punktach ich sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz na stronach internetowych. Następnie dla każdego środka i objętości opakowania ceny uśredniono;
7) koszty wykonania zabiegu oszacowano na 60 zł/ha (na podstawie literatury)
[Gantner 2009, Wachowiak i Kierzek 2009]. W obliczeniach uwzględniono
koszt wykonania jednej aplikacji w sezonie wegetacyjnym.

3. Wyniki
Na podstawie przeglądu szkodników uszkadzających jabłonie ustalono, że jednymi
z najgroźniejszych są owocówka jabłkóweczka oraz przędziorek owocowiec. W wyniku przeglądu rejestru środków ochrony roślin, dostępnego na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyodrębniono środki, które swoim zakresem stosowania
obejmują ochronę przed owocówką jabłkóweczką oraz przędziorkiem owocowcem.
W grupie tej znajdują się zarówno środki zawierające substancje czynne pochodzenia chemicznego, jak i substancje nie będące produktem syntezy chemicznej.
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Tabela 1
Lista środków owadobójczych do ochrony jabłoni przed owocówką
jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem zawierających substancje czynne
pochodzenia naturalnego
Dawka środka

Średnia cena środka
(według cen z czerwca 2014 r.)

Nazwa środka

Zakres stosowania

Carpovirusine Super SC

owocówka jabłkóweczka

1 l/ha

Catane 800 EC

przędziorek owocowiec

10 l/ha przy 500 l
wody/ha

11,40 zł/0,25 l (45,60zł/1 l)

Promanal 60 EC

przędziorek owocowiec

10 l/ha przy 500 l
wody/ha

36,20 zł/1 l

Treol 770 EC

przędziorek owocowiec

7,5 l/ha przy 500 l
wody/ha

26,12 zł/1 l

120 zł/1 l

Źródło: Opracowanie własne na podstawie etykiet/instrukcji stosowania.

Do ochrony przed owocówką jabłkóweczką zarejestrowane są obecnie 4 środki zawierające substancje czynne pochodzenia naturalnego: Carpovirusine Super
SC, Madex Max, Madex SC (wszystkie zawierają Cydia pomonella Granulosis Virus) oraz zawieszki feromonowe Ecodian-CP VP. W badaniu uwzględniono tylko
środek Carpovirusine Super SC (tabela 1). W przypadku pozostałych preparatów
występują problemy w dostępności lub trudności w porównaniu kosztów innej
formy aplikacji. Średni koszt zakupu 1 l środka wynosi 120 zł.
Do ochrony przed przędziorkiem owocowcem zarejestrowane są obecnie
3 środki pochodzenia naturalnego (tabela 1): Catane 800 EC, Promanal 60 EC oraz
Treol 770 EC (wszystkie zawierają w swoim składzie olej parafinowy). Najtańszy jest
środek Treol 770 EC (26,12 zł/1l), a najdroższy środek Catane 800 EC (45,60 zł/l).
Do ochrony przed owocówką jabłkóweczką zarejestrowanych jest obecnie
11 środków zawierających substancje czynne pochodzenia chemicznego (tabela
2). Środki te dostępne są na rynku w różnych opakowaniach. Koszt zakupu preparatów oszacowano w przeliczeniu na jednostkę objętości 1 l lub 1 kg. Najtańszy
jest środek Reldan 225 EC zawierający chloropiryfos metylowy (38,58 zł/l), dalej
Sherpa 100 EC zawierający cypermetrynę (53,50 zł/l) oraz Affirm 095 SG zawierający benzoesan emamektyny (87,32 zł/kg). W grupie najdroższych środków do
ochrony przed owocówką znajduje się Coragen 200 SC zawierający chlorantraniliprol (1060,68 zł/1 l), Steward 30 WG zawierający indoksakarb (996,64 zł/kg)
oraz Rumo 30 WG także zawierający tą samą substancję czynną (940 zł/kg).
Do zwalczania przędziorka owocowca zarejestrowany jest tylko jeden środek
(tabela 2) zawierający substancję czynną pochodzenia chemicznego – Envidor 240
SC (zawiera spirodiklofen). Koszt zakupu 1 l tego środka wynosi średnio 646,06 zł.
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Tabela 2
Lista środków owadobójczych do ochrony jabłoni przed owocówką
jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem zawierających substancje czynne
będące produktem syntezy chemicznej
Zakres stosowania

Dawka środka

Średnia cena środka (według
cen z czerwca 2014 r.)

owocówki

2,53 kg/ha

436,62 zł/5 kg
(87,32 zł/1 kg)

Coragen 200 SC

owocówka jabłkóweczka

125175 ml/ha

185,62 zł/175 ml
(1060,68 zł/1 l)

Reldan 225 EC

owocówka jabłkóweczka

2,252,7 l/ha

192,93 zł/5 l
(38,58 zł/1 l)

Rumo 30 WG

owocówka jabłkóweczka

0,170,2 kg/ha

159,80 zł/170 g
(940 zł/1 kg)

Steward 30 WG

owocówka jabłkóweczka

0,170,2 kg/ha

169,43 zł/170 g
(996,64 zł/1 kg)

Runner 240 SC

owocówka jabłkóweczka

0,40,5 l/ha

242,74 zł/1 l

Sherpa 100 EC

owocówka jabłkóweczka

0,3750,45 l/ha

53,50 zł/1 l

Calypso 480 SC

owocówka jabłkóweczka

0,150,2 l/ha

653,04 zł/1 l

Dimilin 480 SC

owocówka jabłkóweczka

0,20,4 l/ha

364,78 zł/1 l

Envidor 240 SC

przędziorek owocowiec

0,4 l/ha

646,06 zł/1 l

Nazwa środka
Affirm 095 SG

Fury 100 EW

owocówka jabłkóweczka

0,30,4 l/ha

1 354,16 zł/10 l
(135,41 zł/1 l)

Mospilan 20 SP

owocówka jabłkóweczka

0,1250,3 kg/ha

273,32 zł/600 g
(455,53 zł/1 kg)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie etykiet/instrukcji stosowania.

Tabela 3 przedstawia łączny koszt ochrony jabłoni na powierzchni 1 ha przed
owocówką jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem po zsumowaniu kosztów
zakupu środka i kosztów wykonania zabiegu. Do ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem można zastosować Envidor 240 SC oraz preparaty Treol
770 EC, Promanal 60 EC i Catane 800 EC. Najtańszy w użyciu był Treol 770 EC
(ponad 255 zł). Zbliżone były koszty ochrony za pomocą preparatów Envidor
240 SC i Promanal 60 EC (ponad 300 i 400 zł), natomiast najwyższy był koszt
ochrony środkiem Catane 800 EC (ponad 500 zł).
W zwalczaniu owocówki jabłkóweczki można zastosować preparat wirusowy
Carpovirusine Super SC, gdzie koszt ochrony wynosi 180 zł. W przypadku ochrony za pomocą środków chemicznych, najtańszymi opcjami są preparaty Sherpa
100 EC oraz Fury 100 EW (około 100 zł/ha), natomiast najdroższa jest ochrona
środkami Rumo 30 WG, Steward 30 WG, Coragen 200 SC oraz Affirm 095 SG (od
ponad 200 do blisko 300 zł/ha).
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Tabela 3
Porównanie kosztu wykonania 1 zabiegu ochronnego chemicznymi
i niechemicznymi środkami ochrony na powierzchni 1 ha sadu jabłoniowego
przed dwoma szkodnikami*
Nazwa agrofaga

Środki chemiczne

Środki zawierające substancje
czynne pochodzenia naturalnego
255,90 zł/ha (Treol 770 EC)

Przędziorek owocowiec

318,42 zł/ha (Envidor 240 SC)

422 zł/ha (Promanal 60 EC)
516 zł/ha (Catane 800 EC)

80 zł/ha (Sherpa 100 EC)
100,62 zł/ha (Fury 100 EW)
116,94 zł/ha (Mospilan 20 SP)
132,95 zł/ha (Dimilin 480 SC)
146,80 zł/ha (Reldan 225 EC)
Owocówka jabłkóweczka

157,09 zł/ha (Runner 240 SC)

180 zł/ha (Carpovirusine Super SC)

157,95 zł/ha (Calypso 480 SC)
219,80 zł/ha (Rumo 30 WG)
229,43 zł/ha (Steward 30 WG)
245,62 zł/ha (Coragen 200 SC)
278,30 zł/ha (Affirm 095 SG)
* koszt aplikacji środka przyjęto na 60 zł/ha [Gantner 2009, Wachowiak i Kierzek 2009].

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podsumowanie i wnioski
Środki pochodzenia naturalnego nie zapewniają możliwości ochrony przed
wszystkimi ważnymi szkodnikami jabłoni. Problemem może być także ich dostępność, ponieważ są one oferowane w niewielu punktach dystrybucyjnych na
terenie Polski. W wielu przypadkach ich zakup jest możliwy tylko za pośrednictwem producenta.
Analiza nie potwierdziła tezy, że ochrona jabłoni przed owocówką jabłkóweczką i przędziorkiem owocowcem przy użyciu substancji pochodzenia naturalnego
jest droższa niż przy użyciu typowych środków chemicznych. Wyciągnięto także
następujące wnioski cząstkowe:
 do ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem zarejestrowany jest
1 środek zawierający substancję czynną będącą produktem syntezy che-
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micznej oraz 3 środki o działaniu fizycznym zawierające olej mineralny,
do ochrony jabłoni przed owocówką jabłkóweczką zarejestrowany jest 1 środek pochodzenia naturalnego oraz 11 środków pochodzenia chemicznego,
przy ochronie jabłoni przed przędziorkiem najtańszą alternatywę stanowi
środek Treol 770EC zawierający olej parafinowy. Koszt ochrony preparatem
typowo chemicznym kształtuje się na wyższym poziomie i jest porównywalny z ochroną preparatem Promanal 60 EC,
w ochronie jabłoni przed owocówką jabłkóweczką najtańszą alternatywę stanowił środek Sherpa 100 EC zawierający chemiczną substancję czynną cypermetrynę. Koszt ochrony preparatem biologicznym (Carpovirusien Super SC)
był porównywalny ze środkiem chemicznym Runner 240 SC i Calypso 480
SC. Najdroższa była ochrona chemicznym środkiem Affirm 095 SG.
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PORÓWNANIE KOSZTÓW ZABIEGÓW OCHRONY JABŁONI PRZED PRZĘDZIORKIEM
OWOCOWCEM I OWOCÓWKĄ JABŁKÓWECZKĄ PRZY WYKORZYSTANIU RÓŻNYCH
ŚRODKÓW

Słowa kluczowe: substancje czynne pochodzenia chemicznego i naturalnego, ochrona, jabłoń, koszty zabiegów ochronnych, owocówka jabłkóweczka, przędziorek
owocowiec
STRESZCZENIE

Przeprowadzono badanie przeglądowe kosztów zabiegów ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem (Metatetranychus ulmi) i owocówką jabłkóweczką (Laspeyresia
pomonella). Zestawiono i porównano środki ochrony roślin zawierające substancje czynne pochodzenia naturalnego i chemicznego. Badanie kosztów zabiegów ochrony jabłoni,
biorąc pod uwagę 15 środków, nie potwierdza tezy, że ochrona przy użyciu substancji
chemicznych jest tańsza, niż stosowanie substancji pochodzenia naturalnego. Środki zawierające substancje pochodzenia naturalnego nie chronią wystarczająco przed wszystkimi ważnymi ekonomicznie szkodnikami, a ich dostępność jest gorsza w porównaniu do
środków chemicznych.

MAGDALENA SZULC, JOANNA SOBCZAK, EWA MATYJASZCZYK
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROTECTION COSTS OF SELECTED ORCHARD
CROPS AGAINST INSECTS USING PLANT PROTECTION PRODUCTS CONTAINING
ACTIVE SUBSTANCES OF CHEMICAL AND NATURAL ORIGIN

Keywords: active substance of chemical and natural origin, protection, apply, cost
of protection treatments, codling moth, fruit-tree red spider mite
SUM M A RY

The cost of apple protection against fruit-tree red spider mite (Metatetranychus ulmi)
and codling moth (Laspeyresia pomonella) was analyzed. The plant protection products
containing active substances of natural and chemical origin were listed and compared.
The analysis of protection costs considering 15 products failed to confirm the thesis that
the protection with the use of chemical substances is cheaper than using the substances of
natural origin. The products containing substances of natural origin do not ensure protection against all economically important insects and their availability is worse in comparison to chemical products.
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1. Wstęp i cel
Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, w Polsce oraz pozostałych
państwach członkowskich Unii Europejskiej, obowiązuje od dnia 1 stycznia
2014 r. Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia
21 października 2009 r. oraz rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, stosowanie integrowanej ochrony roślin polega na wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod
ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności metod nie chemicznych, minimalizujących ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz
dla środowiska. Przepisy te ustanawiają normy wspólnotowego działania na rzecz
zrównoważonego stosowania pestycydów.
W produkcji roślinnej nie można wykluczyć stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ale trzeba zawsze mieć na uwadze, że muszą być one używane w sposób odpowiedzialny, korzystny ekonomicznie i uwzględniający aspekt
społeczny. Mając na uwadze wymagania integrowanej ochrony roślin, ochrony
1 Wkład pracy: Magdalena Jakubowska – 40%; Andrzej Podleśny – 20%; Stanisław Bawoł –

10%; Andrzej Obst – 10%; Andrzej Bandyk – 10%; Beata Wielkopolan – 10%.
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środowiska i presję konsumentów, dużego znaczenia nabierają działania zmierzające do ograniczenia liczby zabiegów chemicznego zwalczania agrofagów, przy
jednoczesnym zachowaniu ich maksymalnej skuteczności [Tratwal i in. 2014].
W ochronie roślin rolniczych sygnalizacja zagrożeń upraw ze strony szkodników
jest dotychczas stosowana w niewielkim zakresie i dotyczy tylko kilku gatunków
fitofagów [Walczak i in. 2010]. Przy wyznaczeniu optymalnego terminu zwalczania agrofagów należy przede wszystkim kierować się prawidłowo prowadzonym
monitoringiem szkodnika [Walczak 1999]. Polega on na systematycznych obserwacjach organizmów szkodliwych w celu określenia nasilenia ich występowania,
liczebności czy procentowego opanowania roślin. Prowadzony monitoring jest
podstawą do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego w przypadku
przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości [Golinowska i in. 2014; Golinowska 2012; Matyjaszczyk i in. 2010; Walczak i in. 2010]. Dobra praktyka ochrony roślin, jak i wymagania integrowanej produkcji i ochrony roślin zalecają wykonanie zabiegów w najbardziej optymalnym terminie przy uwzględnieniu progów
ekonomicznej szkodliwości. Ponadto w ostatnich latach, w dobie internetowych
rozwiązań i powszechnego dostępu do komputerów w gospodarstwach rolnych,
obserwuje się duże zainteresowanie rozwojem systemów wspomagania decyzji
i innych programów doradczych.
Niski poziom wykształcenia jest poważną barierą w upowszechnianiu poprawnych praktyk w produkcji rolniczej. Wymogi wynikające z członkowstwa
w UE powodują, że rolnicy poszukują informacji lub fachowej wiedzy w ośrodkach doradztwa rolniczego [Kiełbasa i Krysztoforski 2009].
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz możliwości wykorzystania programów komputerowych w zarządzaniu
gospodarstwem rolnym.

2. Materiał i metody
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku
2014 wśród rolników z różnych powiatów regionu Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Próbę badawczą stanowiło 360 respondentów wybranych z określonej
wcześniej populacji, podczas przeprowadzonych w ośrodkach doradztwa rolniczego wiosennych szkoleń (marzec/kwiecień) dotyczących rejestracji i sygnalizacji najważniejszych agrofagów w uprawach rolniczych. Grupę producentów
rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego stanowiło 117 ankietowanych,
a z województwa wielkopolskiego – 243 ankietowanych. Uczestnikami badania
byli właściciele gospodarstw, producenci rolni, którzy brali udział w szkoleniach,
dobrani według wskazanych kryteriów. Badania ankietowe przeprowadzono
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w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji i powierzchni co najmniej lub
równej 1ha UR, w których działalność rolnicza jest głównym źródłem dochodu.
Pominięto gospodarstwa specjalistyczne. Zestawienia uzyskanych danych dokonano w formie graficznej oraz tabelaryczno-opisowej.
Kwestionariusz ankiety składał się z 26 pytań zamkniętych. Na niektóre pytania respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Część ogólna zawierała pytania o dane personalne respondenta (płeć, wiek, wykształcenie, powierzchnia gospodarstwa, struktura zasiewów), część szczegółowa składała się
z pytań dotyczących wiedzy rolników na temat integrowanej ochrony roślin i stosowania jej zasad w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Uzyskane dane źródłowe
pogrupowano według cech i liczebności odpowiedzi, obliczono średnie i wskaźniki struktury dla poszczególnych cech, oraz poddano je analizie porównawczej
i statystycznej.
W celu oceny poziomu wiedzy rolników z zakresu integrowanej ochrony roślin w ankiecie sformułowano pytania w ten sposób, by można było zweryfikować
postawione hipotezy:
– dotyczące zależności pomiędzy wiekiem, wykształceniem a wiedzą rolników,
– posiadaniem komputera i dostępu do narzędzi internetowych (np. programy doradcze, programy wspomagania decyzji) a świadomością rolników
odnośnie stosowania wyżej wymienionych zasad w prowadzeniu produkcji
roślinnej.
Do obliczeń statystycznych wykorzystano pakiet statystyczny Statistica 6.0.

3. Wyniki
W poniższym artykule przedstawione zostały najważniejsze wnioski z wyników
badania, dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z oceną świadomości
rolników w zakresie integrowanej ochrony roślin. Przeprowadzone badania pozwoliły na zebranie wyników z 360 ankiet w dwóch terminach.
W zasadniczym pytaniu dotyczącym terminu ”integrowana ochrona roślin”2,
większość z producentów rolnych (ponad 93%) jest świadoma powszechnego i obowiązkowego stosowania integrowanej ochrony roślin. Z grupy tej około 30% rolników udzieliło odpowiedzi, że pierwszy raz o „integrowanej ochronie roślin” dowie2 Integrowana Ochrona Roślin (IPM – Integrated Pest Management), która jest systemem
obowiązującym we wszystkich państwach członkowskich UE, gwarantującym uzyskanie płodów
rolnych o wysokiej jakości zapewniając przy tym ochronę środowiska naturalnego. Integrowana
Ochrona Roślin polega na zamierzonym wykorzystaniu wszystkich możliwych środków oddziaływania na zdrowie roślin, a także ich odporność na choroby, szkodniki i chwasty – agrofagi [Dominik
i Schönthale 2012].
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dzieli się w momencie wejścia w życie Dyrektywy Unii Europejskiej, wskazując datę
1 stycznia 2014 roku jako datę wejścia w życie tego obowiązku w Polsce (tabela 1).
Tabela 1
Znajomość definicji i zasad integrowanej ochrony roślin w ujęciu
ankietowanych
Znajomość definicji: „Integrowana ochrona roślin”
Tak, słyszałem

Tak , pierwszy raz
1.01.2014 r.

Raczej nie

Nie słyszałem

63%

30%

6%

1%

Źródło: Opracowanie własne.

W pytaniu oceniającym znajomość dostępnych metod ochrony roślin, poza
metodą chemiczną, zdecydowana większość rolników, bo aż 43% wskazała na ich
znajomość. Równie istotna według badanych była wiedza o co najmniej trzech metodach ochrony (35%), w tym metody biologicznej, agrotechnicznej i hodowlanej.
Tylko 15% respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej, że nie zna i nie korzysta z innych metod ochrony swoich upraw, prócz metody chemicznej (tabela 2).
Tabela 2
Znajomość dostępnych metod ochrony roślin, poza metodą chemiczną
Metody ochrony roślin (np. agrotechniczna, biologiczna, hodowlana itd.), poza chemiczną
Tak, znam

Tak, znam tylko wybrane

Nie znam

Znam tylko metodę
chemiczną

43%

35%

7%

15%

Źródło: Opracowanie własne.

Od 1 stycznia 2014 roku nowością dla wielu rolników stała się konieczność
prowadzenia zapisów czynności poprzedzających wykonanie zabiegu chemicznego. Dotyczy to wyników monitoringu plantacji (dla celów prawidłowej sygnalizacji), nasilenia wystąpienia patogenów. Obserwacje te w zestawieniu z bieżącymi
czy spodziewanymi warunkami atmosferycznymi w konkretnej fazie rozwoju
roślin uprawnych pozwalają, przy znajomości progów szkodliwości, prawidłowo
ocenić zagrożenie upraw (prognozowanie krótko- i długoterminowe) [Kruszyński i in. 2015].
W praktyce rolnicy w pytaniu dotyczącym sformułowania terminów związanych z „sygnalizacją zabiegów chemicznych”, odpowiedzieli, że są one im znane
- 45%, następnie 26% ankietowanych pozytywnie oceniło swoją znajomość dotyczącą sygnalizacji zabiegów chemicznych, przy czym 8% z badanych rolników
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ograniczyło swoją znajomość do zagadnień dotyczących „prognozowania krótkoterminowego i długoterminowego”.
W kwestii stosowania chemicznych środków ochrony roślin w swoich gospodarstwach zdecydowana większość rolników wskazywała niezbędność ich
stosowania. Pytani o pozytywne i negatywne skutki stosowania chemicznych
preparatów, wśród najbardziej istotnych zalet wymieniają: wysoką ich skuteczność, szybkie działanie, zwiększenie plonowania oraz niski nakład pracy. Natomiast jako negatywne skutki ich zastosowania wymieniają przede wszystkim:
wysoką ich cenę, szkodliwość dla zdrowia ludzi i zwierząt, powstawanie odporności chorób, szkodników i chwastów wynikające z ich nadmiernego stosowania oraz degradację środowiska.
Znajomość progu ekonomicznej szkodliwości, który wiąże się z integrowaną
ochroną roślin, a polega na określaniu liczebności szkodnika, nasilenia choroby
czy liczby chwastów, przy której wartość spodziewanej utraty plonu przewyższa koszt wykonania zabiegu ochronnego, zadeklarowało 56% ankietowanych
producentów rolnych. Kolejna duża grupa rolników (28%) potwierdziła, że stosuje pestycydy po stwierdzeniu śladów żerowania szkodnika czy wystąpienia
choroby, nie przestrzegając progu szkodliwości, zaś 16% badanych rolników
(58 producentów rolnych) przyznało się do stosowania chemicznych środków
ochrony bez potrzeby ustalenia progu szkodliwości. Prawdopodobnie wynikało
to z nieumiejętności prawidłowego zdefiniowania progu ekonomicznej szkodliwości (tabela 3).
Tabela 3
Znajomość progu ekonomicznej szkodliwości
Stosowanie zabiegów chemicznych w momencie przekroczenia progu szkodliwości

Tak, stosuję

Stosuję zabiegi chemiczne
w momencie żerowania
szkodnika lub wystąpienia
choroby

Nie uwzględniam progu
szkodliwości

Nie wiem

56%

28%

15%

1%

Źródło: Opracowanie własne.

Badani producenci rolni, poproszeni o wskazanie preferowanych form doskonalenia wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin wymienili przede wszystkim
szkolenia organizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego w formie tradycyjnej – 28%, jak również za pomocą fachowej prasy rolniczej, broszur doradczych,
informatorów itd. – 22%. Tylko 16% badanych rolników wskazało na współpracę
z wykwalifikowaną kadrą doradców państwowych i prywatnych. Z innych form
doskonalenia wiedzy, ankietowani wybrali prowadzenie dyskusji i przeglądanie
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stron internetowych dotyczących branży rolniczej – 11%. Najmniejszym zainteresowaniem producentów rolnych cieszyły się szkolenia e-lerningowe – 3% (tabela 4).
Tabela 4
Preferowane formy doskonalenia wiedzy z zakresu integrowanej
ochrony roślin
Formy doskonalenia wiedzy
Dyskusje

Szkolenia
Elerning

Szkolenia
tradycyjne

Samodzielne
dokształcanie

Prasa
rolnicza/
doradztwo

Studia

Wycieczki

Współpraca
ODR

Inne

11%

3%

28%

8%

22%

1%

11%

16%

0%

Źródło: Opracowanie własne.

Rolnicy poproszeni o wymienienie podstawowych źródeł, z których czerpią
informacje o nowościach w rolnictwie, wskazywali przede wszystkim prasę rolniczą – 26%, służby doradztwa rolniczego, w tym szkolenia organizowane przez
ośrodki doradztwa rolniczego – 18%, internet – 17%, targi i wystawy rolnicze
– 11%, a w mniejszym stopniu telewizję, radio, publikacje naukowe czy też informacje uzyskane od innych rolników (tabela 5).
Tabela 5
Pozyskiwanie informacji o aktualnych nowościach w rolnictwie
Źródła informacji o rolnictwie
Prasa

Internet

26%

17%

Doradcy
Wykłady
(ODR)
18%

Przedstawiciele
firm

9%

9%

Inspektorzy
Telewizja Wycieczki
branżowi
2%

3%

5%

Targi/
wystawy

Inne

11%

0%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród potrzebnych działań na rzecz wzmocnienia i upowszechnienia wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, ankietowani zdecydowanie opowiadali
się za: podnoszeniem kwalifikacji doradców – 20%, zwiększeniem liczby kursów
i szkoleń – 20%, tworzeniem specjalistycznych darmowych programów komputerowych – 17%, oraz tworzeniem specjalistycznych platform internetowych np.
wortali agronomicznych – 12%. Wśród rolników ponad 30% ankietowanych nie
widzi potrzeby działań na rzecz upowszechnienia wiedzy z zakresu integrowanej
ochrony (tabela 6).
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Tabela 6
Działania na rzecz wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin (IOR)
Działania wdrożeniowe IOR
Programy
komputerowe
wspomagające
podejmowanie
decyzji

Komputerowe
platformy rolnicze
np. wortale
agronomiczne

Zwiększona liczba
szkoleń, kursów,
seminariów

Szkolenia doradców
(ODR, sektor
prywatny)

Inne formy/Brak
działań

17%

12%

20%

20%

31%

Źródło: Opracowanie własne.

Przygotowanie edukacyjne, umiejętności wykorzystania dostępnej wiedzy,
oryginalność podejmowania decyzji to podstawowe czynniki gwarantujące efektywność innowacyjną rolników [Chyłek 2009]. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że zainteresowanie rolników szkoleniami rolniczymi jest duże; około 70%
ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez lokalne ośrodki doradztwa rolniczego. Większość
z nich ocenia te szkolenia jako podstawowe źródło informacji o działaniach związanych z integrowaną ochroną roślin. Z rozmów przeprowadzonych z rolnikami
wynika, że wielu z nich wykazuje chęć do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach,
rozszerzających ich wiedzę na ten temat. Również z badań Kiełbasy i Krysztoforskiego [2009] przeprowadzonych wśród doradców ośrodków doradztwa rolniczego wynika, że rolnicy interesują się szkoleniami rolniczymi w średnim (55%)
lub dużym i bardzo dużym stopniu (35%). Autorzy podają, że tylko około 10%
rolników wykazuje małe zainteresowanie szkoleniami.
W przypadku korzystania z serwisów informacyjnych umieszczanych na
stronach internetowych, związanych z poszukiwaniem wiedzy na temat integrowanej ochrony, 60% ankietowanych odpowiedziało, że korzysta w celu sprawdzenia warunków meteorologicznych, dostępnych metod i programów, zarejestrowanych preparatów chemicznych. Tylko 19% ankietowanych opowiedziało
się, że korzysta regularnie, a 41% nieregularnie (od czasu do czasu). Niestety,
około 40% badanych odpowiedziało w sposób negatywny tzn. nie ma potrzeby
poszerzania wiedzy na ten temat, za pomocą serwisów informacyjnych umieszczanych w Internecie (tabela 7). Prawdopodobnie, jednym z głównych powodów tego stanu, jest brak dostępu do technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz czynniki ograniczające ten dostęp np. brak lub wadliwe połączenia
sieciowe w wybranych miejscowościach [Bisaga 2014; Marks i in. 2012; Wielogórska i in. 2011].
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Tabela 7
Znajomość serwisów informacyjnych (Internet) jako forma wiedzy
o integrowanej ochronie roślin
Technologia informacyjno-telekomunikacyjna (serwisy internetowe)
Tak, stosuję regularnie

Tak, stosuję od czasu do
czasu

Nie stosuję

Nie mam zdania

19%

41%

40%

0%

Źródło: Opracowanie własne.

Rolnicy pytani o to czy w prowadzeniu gospodarstwa rolnego wykorzystują
upowszechnione w Internecie systemy wspomagania decyzji, w większości odpowiadali negatywnie (55%). Dla porównania, w 45% odpowiedzi ankietowani
stwierdzili, że nieregularnie korzysta z darmowych programów wspomagających
systemy podejmowania decyzji w ochronie roślin (np. programy doradcze dla
ochrony rzepaku, program NegFry do zwalczania zarazy ziemniaka).
W pytaniu oceniającym zakres działań związanych z rozwiązywaniem problemów odnośnie prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Unii Europejskiej (2009/128/WE), ankietowani w większości opowiedzieli się
za zwiększeniem finansowania i łatwiejszym dostępem do ich źródeł w realizacji
unijnej dyrektywy (28%), a co za tym idzie zmiany polityki rolnej (18%). Działania Państwa w zakresie realizacji polityki rolnej według ankietowanych, powinny
uwzględniać: zwiększenie dostępności dla rolników programów unijnych (18%),
sporządzanie szczegółowych planów polityki rolnej (11%) oraz polepszenie dostępności systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwami (16%).
W badanej grupie wielkopolskich i warmińsko-mazurskich producentów rolnych dominowali rolnicy, którzy przekroczyli 45. rok życia (42%). Spośród nich
89% stanowili mężczyźni, a 11% kobiety. Młodzi rolnicy, czyli ci, którzy nie przekroczyli 40. roku życia stanowili 29%. Wszyscy respondenci gospodarowali na
areale przekraczającym 5 hektarów fizycznych.
Pod względem wykształcenia dominowały osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia szkoły średniej (45%). Wykształcenie zasadnicze zawodowe zadeklarowało 37% rolników, wyższe 15%, zaś absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych stanowili w badanej próbie 3% (tabela 8). Na podstawie postawionej hipotezy:
jak poziom wykształcenia oraz wiek badanych wpływa na stan wiedzy rolników na
temat integrowanej ochrony roślin – w świetle zebranych odpowiedzi okazuje się,
że wykształcenie zwiększa świadomość rolników o potrzebie wdrażania systemów
uprawy zmniejszających zagrożenie dla człowieka i środowiska naturalnego. Rolnicy posiadający średnie i wyższe wykształcenie (60% ankietowanych) znacznie częściej, niż pozostali, odpowiadali ze zrozumieniem na wskazane pytania w ankiecie.
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Tabela 8
Znajomość definicji i zasad integrowanej ochrony roślin według
kryterium wykształcenia
Wykształcenie
Podstawowe i gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe

Średnie

Wyższe

3%

37%

45%

15%

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie analizy statystycznej wykazano, istotną zależność wyrażania
przez rolników opinii na temat ich wiedzy z zakresu omawianych zagadnień, a ich
wykształceniem, przy czym wiek nie odgrywał tu istotnej roli. Osoby młode, częściej niż starsze, rozumiały że przedsiębiorstwo rolne powinno być prowadzone
zgodnie z wytycznymi, dla zabezpieczenia zdrowej żywności i ograniczenia kosztów poprzez zmniejszenia liczby zabiegów chemicznych przeciwko agrofagom,
szkodliwym dla środowiska (wykres 1 i 2). Choć z badań Czernyszewicz i Pawlak
[2012] wynika, że wraz z wiekiem i doświadczeniem producenta rolnego, stosowanie systemów zmniejszających ryzyko zagrożeń dla ludzi i środowiska malało.
Wykres 1
Wpływ wykształcenia respondentów na stan posiadanej wiedzy
na temat integrowanej ochrony roślin

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 2
Wpływ wieku respondentów na stan posiadanej wiedzy na temat
integrowanej ochrony roślin.

Źródło: Opracowanie własne.

Rolnicy pochodzący z terenów województwa wielkopolskiego nie wykazywali się większą znajomością zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin,
aniżeli respondenci biorący udział w badaniu z województwa warmińsko-mazurskiego (wykres 3).
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, że
ponad 55% ankietowanych nie korzystało lub nie korzysta z komputera, Internetu, nie chce szkoleń e-lerningowych. Przyczyny tego zjawiska można upatrywać
w braku dostępu do sieci internetowych lub braku znajomości obsługi komputera. Dostęp do komputera, a co za tym idzie do usług internetowych, w znaczący
sposób wpływa na poszerzenie świadomości producentów rolnych na temat integrowanej ochrony roślin. W celu ułatwienia dostępu rolnikom do tych informacji niezbędne jest: organizowanie dla zainteresowanych spotkań informacyjnych,
nawiązanie szerszej współpracy między ośrodkami doradztwa rolniczego poprzez
szkolenia doradców z zakresu integrowanej ochrony oraz informowanie rolników
o szkoleniach, pokazach, wyjazdach studyjnych.
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Wykres 3

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wnioski
Z uwagi na wdrażaną od wielu lat legislację unijną i krajową dotyczącą zasad integrowanej ochrony roślin w celu zmniejszenia ryzyk wynikających z zastosowania chemicznej ochrony, wydaje się, że większość gospodarstw rolnych w Polsce
powinna być w znacznym stopniu do tego przygotowana. W praktyce, jak wynika
z przeprowadzonej ankiety, poziom przygotowania do wdrożenia integrowanej
ochrony jest bardzo różny. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, iż wiedza ankietowanych na temat zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin ogranicza się do znajomości podstawowych definicji
związanych z wejściem w życie Dyrektywy UE 2009/128/WE, odnoszącej się do
prowadzenia gospodarstwa, zgodnie z wymogami obowiązującymi w Polsce od
1 stycznia 2014 roku. Wynika to najprawdopodobniej z braku wiedzy lub jej nieusystematyzowania.
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Posiadanie komputera, a co za tym idzie dobra znajomość jego obsługi, jak
również korzystanie z usług internetowych, w znaczący sposób mógłoby wpłynąć na poszerzenie świadomości producentów rolnych w tym zakresie. Uzyskane
wyniki mogą również pomóc określić stopień przydatności internetowych portali
rolniczych, programów doradczych oraz ich dostępności dla rolników jako źródła
informacji potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Konieczne jest zatem przyspieszenie działań upowszechniających i dokształcających oraz zwiększenie dostępności doradztwa rolniczego (państwowego jak
i prywatnego), jako głównej formy przekazywania wiedzy rolnikom. Równocześnie należałoby się zastanowić nad finansowymi instrumentami wspierającymi
proces wdrażania integrowanej ochrony.
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MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANDRZEJ PODLEŚNY, STANISŁAW BAWOŁ,
ANDRZEJ OBST, ANDRZEJ BANDYK, BEATA WIELKOPOLAN
Z NAJ OM O Ś Ć ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN W ŚWIETLE BADAŃ
ANKIETOWYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

Słowa kluczowe: integrowana ochrona roślin, gospodarstwo rolne, rolnictwo, wiedza
STRESZCZENIE

W roku 2014 przeprowadzono badania ankietowe dotyczące świadomości rolników
w dziedzinie integrowanej ochrony roślin i poglądów rolników dotyczących wykorzystania programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem. Badania wykonano
w ośrodkach doradztwa rolniczego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
i wielkopolskiego w ramach wiosennych szkoleń. W badaniu próbę badawczą stanowiło
360 respondentów z różnych powiatów regionu Warmii i Mazur oraz Wielkopolski, którzy zostali wybrani według wskazanych kryteriów. W opinii większości właścicieli badanych gospodarstw, wiedza ankietowanych na temat zagadnień związanych z integrowaną
ochroną roślin, ogranicza się do znajomości podstawowych definicji związanych z tym
tematem. Świadomość producentów rolnych na temat integrowanej ochrony roślin, stosujących nawożenie mineralne i intensywną ochronę plantacji pestycydami, jest większa
niż rolników posiadających mało obszarowe gospodarstwa i stosujących tradycyjne technologie uprawy. Wiedza rolników na temat omawianych zagadnień, często skorelowana
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jest z wykształceniem rolników, przy czym większą znajomością omawianych zagadnień,
wykazali się w odpowiedziach respondenci ze średnim i wyższym wykształceniem. Wiek
ankietowanych nie wpływał w istotnych sposób na stan wiedzy badanych. Ankietowani pochodzący z terenów województwa wielkopolskiego wykazywali się większą znajomością zagadnień związanych z integrowaną ochroną roślin, aniżeli respondenci biorący
udział w badaniu z województwa warmińsko-mazurskiego.
MAGDALENA JAKUBOWSKA, ANDRZEJ PODLEŚNY, STANISŁAW BAWOŁ,
ANDRZEJ OBST, ANDRZEJ BANDYK, BEATA WIELKOPOLAN
KNOWLEDGE OF RULES OF INTEGRATED PLANT PROTECTION
IN A QUESTIONNAIRES BY FARMERS

Keywords: integrated crop protection, agricultural holdings, farming, knowledge
SUM M A RY

The questionnaire research was carried out in a 2014 regarding the farmers’ awareness
of integrated plant protection and their opinions on the influence of computer software in
farm management. The study was conducted in the agricultural advisory centers in Warmia and Mazury and Wielkopolskie. The research was conducted on 360 farms, located
from different district of the both regions. In the opinion of the majority of the owners of
surveyed households, knowledge of the respondents about on issues related to the integrated plant protection, limited to the basic definitions. The awareness of the owners of
the large-sized farms, where both mineral fertilization and pesticide protection are used,
is greater in compulsion to the small-sized farms who apply cultivation technologies on
a small scale. Moreover, a greater understanding of discussed issues in the respondents
indicated with secondary education than higher. Age of respondents did not have any
significant impact to the state of the respondents. The surveyed originating in the area of
the Wielkopolska region showed significantly greater knowledge of issues related to the
integrated plant protection than the respondents in the study of Warmia and Mazury.
e-mail: M.Jakubowska@iorpib.poznan.pl
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OCENA STANU ZAGROŻENIA PLANTACJI
BURAKA CUKROWEGO PRZEZ PRZĘDZIORKA CHMIELOWCA
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Nadesłany: 20.03.2015
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1. Wstęp
W Polsce przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae Koch) jest agrofagiem
obserwowanym głównie w uprawach roślin ozdobnych, szklarniowych oraz sadach [Maciesiak i Olszak 2006, Meszka i Łabanowska 2005, Sekrecka i in. 2009].
Na plantacjach buraka cukrowego jego występowanie było początkowo notowane
jedynie w rejonach suchych i gorących, tj. krajach basenu Morza Śródziemnego,
południowej Ameryki oraz niektórych regionach USA. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku występowanie szkodnika nasilało się w innych krajach europejskich
o mniej sprzyjającym klimacie, takich jak Belgia [Legrand i Wauter 1996, Legrand
i in. 2000], Francja [Szilvasi i in. 1998], Hiszpania oraz Wielka Brytania [Dewar
i in. 2000]. W Polsce pierwsze doniesienia o obecności przędziorka chmielowca
na plantacjach buraka cukrowego pojawiły się w sezonie 2011. Wcześniej szkodnik nie był w ogóle postrzegany jako zagrożenie dla tej rośliny. Latem 2011 r. po
raz pierwszy stwierdzono jego żerowanie na jednym polu w rejonie Cukrowni
Opalenica. W kolejnym sezonie jego obecność stwierdzono na plantacjach buraka cukrowego na Kujawach, w rejonach Cukrowni Kruszwica oraz byłej Cukrowni Dobre, przy czym nadal były to przypadki sporadyczne. Przełomowym
1 Wkład pracy: Agnieszka Ulatowska – 50%, Dariusz Górski – 25%, Jacek Piszczek 25%.
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był rok 2013, w którym przędziorek zaatakował wiele plantacji, w pobliżu których żerował w roku 2012. Masowe pojawienie stwierdzono ponadto w okolicach
Golubia-Dobrzynia, a także na południu kraju. Sytuacja pogorszyła się znacząco
w roku 2014.
Przędziorek chmielowiec atakuje rośliny od obrzeży pól, miedz, zarośli, szpalerów przydrożnych drzew, gdzie zimuje w załamaniach i spękaniach kory [Hinfner i Homonnay 1966]. W sprzyjających warunkach szybko migruje w głąb pola.
Rozwój populacji początkowo nie jest intensywny, gdyż samice przędziorka potrzebują czasu – od trzech do pięciu pokoleń – na zaadaptowanie się na nowej
roślinie żywicielskiej. Samice letnich pokoleń składają 3–5-krotnie więcej jaj, dlatego największą liczebność roztoczy obserwuje się w środku lata – lipcu i sierpniu.
W warunkach wysokich temperatur i niskiej wilgotności powietrza proces ten
zachodzi bardzo szybko. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że często występujące susze sprzyjają rozwojowi i ekspansji przędziorków.
Szkody wyrządzają wszystkie ruchome stadia rozwojowe. Wysysają sok z tkanek liści i ogonków liściowych [Nowacki i Bunalski 1996]. Szacuje się, że intensywne żerowanie przędziorka skutkuje spadkiem plonu korzeni w granicach od
20 do 55% [Legrand i in. 1996] oraz zawartości cukru w korzeniach nawet o 2%
[Legrand i in. 2000]. Obniża to istotnie opłacalność uprawy, gdyż plantatorzy
otrzymują wynagrodzenie za dostarczony do cukrowni „cukier” tzn. plon korzeni
przeliczony na zwartość cukru 16%. Zawartość wyższa jest premiowana, a w sytuacji przeciwnej na rolnika nakładane są kary. Problem pogłębia fakt, że obecnie
do ochrony buraka przed przędziorkiem chmielowcem nie ma zarejestrowanych
żadnych akarycydów.
Cel badań: Ocena stopnia zagrożenia przez przędziorka chmielowca plantacji
buraka cukrowego, położonych w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Materiały i metody
Monitoring stopnia zasiedlenia plantacji przez przędziorka chmielowca przeprowadzono w 2014 roku. Łącznie lustracji poddano 662 plantacje położone na terenie trzech powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: aleksandrowskiego,
włocławskiego oraz radziejowskiego. Obserwacje roślin prowadzono od czerwca
do września. Plantacje sklasyfikowano w czterech grupach. Wyodrębniono je ze
względu na liczebność szkodnika, obszar występowania, intensywność przebarwień i deformacji liści oraz ogólny stan kondycji roślin. Charakterystykę grup
przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Klasyfikacji plantacji ze względu na stopień uszkodzenia liści przez
przędziorka chmielowca
Skala zasiedlenia

Charakterystyka grupy

0 – brak szkodnika

brak symptomów żerowania

1 – słabo zasiedlone

populacja szkodnika niewielka, nieliczne przebarwienia liści, zasiedlone jedynie brzegi
plantacji

2 – silnie zasiedlone

liczna populacja szkodnika, znaczne przebarwienia blaszek liściowych, początki migracji
szkodnika w głąb pola

3 – bardzo silnie zasiedlone

bardzo liczna populacja szkodnika, rośliny w złej kondycji, liście silnie przebarwione,
zdeformowane i zasychające, wyraźnie widoczna i daleko posunięta ekspansja
szkodnika w głąb plantacji

Źródło: Badania własne.

W okresie lustracji plantacji w zależności od liczebności szkodnika oraz terminu zasiedlenia obraz uszkodzeń roślin był silnie zróżnicowany. Początkowo były
to niewielkie, żółte przebarwienia fragmentów blaszek liściowych na skraju pola.
Z upływem czasu, w miarę zwiększania liczebności szkodnika, objawy jego żerowania obserwowano na coraz większych połaciach, a nawet na całej plantacji.
Głębokość zasiedlenia pola i wygląd roślin stanowiły pośrednio miarę liczebności
szkodnika oraz jego szkodliwości.

3. Wyniki i dyskusja
W 2014 roku warunki meteorologiczne na Kujawach sprzyjały przędziorkom.
Znikoma ilość opadów oraz wysokie temperatury utrzymujące się od lipca do połowy sierpnia stwarzały korzystne warunki dla rozwoju szkodnika, przyczyniając
się do szybkiego tempa jego rozmnażania i migracji (rysunek 1).
Występujące w lecie na poddanym monitoringowi terenie deszcze miały charakter intensywnych burz o niewielkim zasięgu i nie posiadały istotnego wpływu
na rozwój szkodnika. Według Cazaux i in. [2014] przy średniej dobowej temperaturze powietrza wynoszącej 18°C rozwój jednego pokolenia przędziorka chmielowca trwa około 20 dni, natomiast w temperaturze o dziesięć stopni wyższej,
skraca się do jednego tygodnia, czasem kilku dni. Optimum termiczne dla tego
gatunku wynosi 27°C, przy wilgotności powietrza w granicach 20–40% [Legrand
G., Wauter A. 1996].
Wyniki monitoringu zamieszczono w tabeli 2. Rezultaty badań pokazują, że na
blisko 60% spośród wszystkich monitorowanych plantacji wystąpił przędziorek
chmielowiec, w tym 33,7% było zasiedlonych w stopniu słabym, 16,8% w stopniu
silnym, a 9,5% w stopniu bardzo silnym.
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Rysunek 1

Warunki meteorologiczne podczas badań

Źródło: Badania własne.

Wyniki monitoringu stopnia zasiedlenia plantacji przez
przędziorka chmielowca (T. urticae)
Powiat

radziejowski

włocławski

aleksandrowski

Liczba
plantacji

Gmina

Tabela 2

Liczba plantacji zasiedlonych w stopniu
0

1

2

3

Bytoń

126

78

41

6

1

Osięciny

68

39

22

6

1

Piotrków Kujawski

3

0

0

3

0

Radziejów

162

80

47

24

11

Topólka

52

15

24

7

6

Brześć Kujawski

5

0

0

4

1

Choceń

75

28

37

9

1

Lubanie

31

0

6

20

5

Lubraniec

36

18

14

3

1

Bądkowo

104

7

32

29

36

Źródło: Badania własne.

Suma

662

265

223

111

63

%

100

40,0

33,7

16,8

9,5
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Wśród badanych gmin stwierdzono bardzo silne zróżnicowanie w stopniu
zagrożenia lustrowanych plantacji przez przędziorka chmielowca (rysunek 2).
W gminie Bądkowo stwierdzono 93,3% plantacji zasiedlonych, z czego 62,5 %
w stopniu silnym i bardzo silnym. W sąsiedniej gminie Lubanie na wszystkich
obserwowanych plantacjach odnotowano obecność szkodnika, jednak monitorowano ich trzykrotnie mniej. W gminach Choceń, Lubraniec, Radziejów oraz
Topólka procent zasiedlonych plantacji wahał się w granicach od 50% do 71,2%,
co oznacza, że szkodnik występował na co drugiej plantacji lub częściej. Przy
czym, nasilenie szkodnika było niewielkie, a plantacje o bardzo silnym zasiedleniu stwierdzono tylko w sporadycznych przypadkach.
Rysunek 2
Stopień zasiedlenia plantacji przędziorka chmielowca
w poszczególnych gminach

Źródło: Badania własne.

Z wcześniejszych obserwacji wynika, że tereny gdzie liczebność szkodnika
w 2014 roku była wysoka, będą stanowiły jego rezerwuar i źródło zagrożenia w latach następnych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w sezonie 2015 – przy sprzyjających warunkach meteorologicznych – zasiedlane będą te
same i pobliskie rejony, a także tereny położone dalej na północ, gdyż tam jeszcze nie odnotowano obecności agrofaga na buraku cukrowym. Szkodnik może
być przemieszczony na duże odległości biernie, z wiatrem i prądami powietrza
na produkowanych przez kądziołki niciach [Legrand G., Wauters A., Muchembled
C., Richard-Molard M. 2000]. Umożliwia mu to kolonizację plantacji położonych
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daleko od miejsca pierwotnego występowania. W związku z tym konieczne jest
prowadzenie monitoringu na szerszą skalę, również w północnych rejonach kraju,
w celu szybkiego wychwycenia zagrożenia. W przypadku tego agrofaga, ochrona
plantacji buraka bez wsparcia chemicznego, jest trudnym zadaniem. W dobrze
pojętym interesie zarówno producentów środków ochrony roślin, producentów
cukru jak i samych plantatorów, jest zarejestrowanie w najbliższym czasie przynajmniej jednego preparatu. Doraźnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Związek Plantatorów lub Cukrownię
o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin na okres
nieprzekraczający 120 dni (zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009). W sytuacji zarejestrowania preparatów celowe
jest stworzenie modeli prognostycznych, uwzględniających m.in. dane meteorologiczne, ułatwiających plantatorom podejmowanie decyzji dotyczących terminu, efektywności, czy ekonomicznej opłacalności wykonania zabiegu. Szkodnik
w najbliższych latach powinien zostać również uwzględniony w Systemach Sygnalizacji Agrofagów.

4. Wnioski
1. W 2014 roku na 60% monitorowanych plantacji stwierdzono występowanie
przędziorka chmielowca, w tym 9,5% było zasiedlonych w stopniu bardzo
silnym.
2. Warunki meteorologiczne na Kujawach w 2014 roku sprzyjały rozwojowi
przędziorka chmielowca. Znikoma ilość opadów oraz wysokie temperatury
utrzymujące się od lipca do połowy sierpnia stwarzały korzystne warunki
dla szybkiego tempa jego rozmnażania oraz migracji.
3. Można prognozować, że w sprzyjających warunkach siedliskowych zagrożone masowym występowaniem przędziorka chmielowca będą rejony, gdzie
w roku 2014 stwierdzono największą liczebność szkodnika, tj. gmina Lubanie oraz Bądkowo.
4. Szkodnik w najbliższych latach powinien zostać uwzględniony w systemach
sygnalizacji agrofagów oraz w systemach wspomagających podejmowanie
decyzji w integrowanej ochronie roślin.
Autorzy składają podziękowania za pomoc w realizacji badań Działowi
Surowcowemu Pfeifer & Langen Polska S.A.
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AGNIESZKA ULATOWSKA, DARIUSZ GÓRSKI, JACEK PISZCZEK
OCENA STANU ZAGROŻENIA PLANTACJI BURAKA CUKROWEGO PRZEZ
PRZĘDZIORKA CHMIELOWCA (TETRANYCHUS URTICAE KOCH.) W
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Słowa kluczowe: burak cukrowy, przędziorek chmielowiec, monitoring
STRESZCZENIE

Obserwacje stopnia zagrożenia plantacji burka cukrowego przez przędziorka chmielowca prowadzono od czerwca do września 2014 roku. Lustracji poddano 662 plantacje położonych w trzech południowych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego
(aleksandrowskim, włocławskim i radziejowskim). Wyniki monitoringu wykazały obecność przędziorka chmielowca na 60% przebadanych plantacji, w tym 26,3% było zaatakowanych w stopniu silnym i bardzo silnym.

AGNIESZKA ULATOWSKA, DARIUSZ GÓRSKI, JACEK PISZCZEK
MONITORING OF THE TWO-SPOTTED SPIDER MITE (TETRANYCHUS URTICAE
KOCH.) OCCURANCE ON SUGAR BEET CROPS IN KUYAVIAN-POMERANIAN
VOIVODESHIP

Keywords: sugar beet, two spotted spider mite, monitoring
SUM M A RY

Monitoring of the two-spotted spider mite occurrence were conducted on sugar beet
crop in southern districts of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Observations were carried out in 2014, from June to September. A total of 662 plantations were assessed.
Monitoring results showed that 60% of sugar beet plantations were settled by two-spotted spider mite, 26,3 % of them severely.
e-mail: A.Ulatowska@iorpib.poznan.pl
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1. Wstęp
Wierzby krzewiaste jako rośliny wieloletnie, uprawiane na tym samym stanowisku stwarzają bardzo dobre siedlisko dla entomofauny, zarówno szkodliwej jak
i pożytecznej. Plantacje można traktować jako wyspy śródpolne. Prawidłowe
działanie mechanizmów samoregulujących w agrocenozach jest uzależnione od
bioróżnorodności organizmów żywych. Bioróżnorodność można wspomagać poprzez dodatkowe działania mające na celu ochronę i zwiększenie zasobności oraz
aktywności naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Siedliska graniczące z polami tzw. marginalne, zwane też wyspami środowiskowymi (leśne wyspy śródpolne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne) wraz z szatą roślinną i towarzyszącą jej entomofauną mogą odegrać znaczącą rolę w integrowanej ochronie roślin. Nie zawsze jednak równowaga między owadami zostaje zachowana.
W sprzyjających warunkach szkodniki na plantacjach wierzby mogą wywołać
ogromne straty. Silna gradacja szkodników nalistnych może spowodować ograniczenie powierzchni asymilacyjnej liści, a w efekcie mniejszy przyrost pędów do
40% [Kendall i in 1996]. Owady uszkadzające karpy i pędy są mniej widoczne,
jednak straty spowodowane ich żerowaniem mogą być równie duże. Obecnie istnieje wiele odmian wierzby, które różnią się przyrostem masy, pokrojem rośliny,
jak również podatnością na porażenie przez agrofagi. Doradca powinien być zorientowany we właściwościach podstawowych odmian wierzby, by swoją wiedzą
1 Wkład pracy: Katarzyna Nijak – 50%, Wojciech Miziniak – 50%.
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w tym względzie wspierać rolników. Dlatego celem pracy była ocena zróżnicowania porażenia przez szkodniki na trzech odmianach wierzb: Turbo, Kortowskiej
i Start. Wiedza ta pomoże w ustaleniu optymalnej mieszaniny odmianowej roślin
wierzby, jako jednej ze strategii ochrony.

2. Cel, materiał i metody
W sezonie wegetacyjnym 2012 i 2013 prowadzono doświadczenia na plantacji Salix spp. zlokalizowanej niedaleko Torunia w miejscowości Koniczynka. Plantacja
była usytuowana pomiędzy polami uprawnymi i przylegała do drogi lokalnej. Odmiany Turbo, Kortowska i Start były posadzone w rzędach obok siebie. Doświadczenie przeprowadzono w blokach, w czterech powtórzeniach. Prace badawcze na
plantacji prowadzono w sezonie wegetacyjnym od maja do września. Wykonano makroskopową ocenę występowania szkodników i wielkość powodowanych
przez nie uszkodzeń na stu losowo wybranych pędach na każdym z poletek, analizując wszystkie ich części. Pojedyncze osobniki owadów były wyłapywane w celu
identyfikacji. Każdorazowo oceniano wielkość uszkodzeń na stu liściach danej
odmiany. Zastosowano procentową skalę oceny porażenia - pojedyncze uszkodzenia były oceniane jako 1% powierzchni liści z objawami, i kolejno 5%, 10%,
15%, 25% zależnie od wielkości obserwowanych uszkodzeń. Do skonstruowania
skali oceny posłużono się schematami uszkodzeń proponowanymi przez Brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (MAFF, Wielka Brytania
1979). Skale te stanowią podstawę do oceny porażenia innych roślin uprawnych
i są zatwierdzone jako obowiązujące standardy EPPO. Z kolei rodzaj uszkodzeń
powodowanych przez dany gatunek fitofaga porównywano i identyfikowano na
podstawie klucza [Osmołowski 1980].

3. Wyniki i dyskusja
Dokonano oceny wielkości uszkodzeń powodowanych przez szkodniki na
trzech odmianach wierzby hodowanej na cele energetyczne. Wyniki uzyskanych
obserwacji sugerują duże zróżnicowanie odmian pod względem ich podatności
na porażenia przez fitofagi. Pozostałe fitofagi w mniejszym stopniu przyczyniają
się do strat plantatorów. Wśród najczęściej obserwowanych były charakterystyczne uszkodzenia blaszki liściowej, powstałe na skutek żerowania: mszyc, chrząszczy wielożernych (dużych i małych), naliściaków i innych ryjkowcowatych, grupy
owadów pryszczarkowatych oraz gąsienic. W tabeli 1. odnotowano skład gatunkowy owadów najliczniej występujących na badanych odmianach wierzby i nasilenie występowania szkodników spotykanych na tych odmianach.
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Tabela 1
Nasilenie występowania szkodników na badanych odmianach wierzby
Turbo

Kortowska

Start

mszyca wierzbowo korowa

Szkodniki

Miodownicowate

Rodzina

+

++

++

mszyca wierzbowa pospolita

Mszycowate

+

+

++

pienik wierzbowy

Pienikowate

+

++

++

pienik olchowiec

Pienikowate

+

+

+

listnik zmiennobarwny

Żukowate

+

+

++

ogrodnica niszczylistka

Żukowate

++

++

++

chrabąszcz majowy

Żukowate

+

+

+

kruszczyca złotawka

Żukowate

+

+

+

łozówka złotawa

Stonkowate

++

++

+

wprzeczka zmiennobarwna

Stonkowate

++

++

+++

szarynka wiklinówka

Stonkowate

+

+

++

szarynka iwowa

Stonkowate

+

+

+

jątrewka pospolita

Stonkowate

+

+

+++

jątrewka wiklinówka

Stonkowate

+

+

+++

rynnica topolowa

Stonkowate

+

+

+

rynnica wierzbowa

Stonkowate

+

+

+

ryjosz zieleńczak

Ryjkowcowate

++

++

+

kruszczak zielony

Ryjkowcowate

++

++

++

krytoryjek olchowiec

Ryjkowcowate

+

++

++

naliściak pączkojad

Ryjkowcowate

+

++

++

naliściak pokrzywiak

Ryjkowcowate

+

+

++

niekreślanka wierzbówka

Sówkowate

++

++

++

pryszczarek liściowiec

Pryszczarkowate

+

++

++

przeziernik mróweczka

Przeziernikowate

+

+

+

listnica

Pilarzowate

---

---

+

naroślarz wierzbowiec

Pilarzowate

---

+

---

naroślarz iwowiec

Pilarzowate

+

+

+

podrzut szary

Sprężykowate

+

+

+

+ słabe nasilenie szkodnika

+++ bardzo duże nasilenie szkodnika

++ duże nasilenie szkodnika

() nie wystąpił

Źródło: Opracowanie własne.
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Wierzby są miejscem bytowania ponad 450 gatunków owadów, z których 50 jest
szkodnikami upraw wikliny [Sage 1998]. W Europie stwierdzono ponad 200 gatunków fitofagów pokarmowo związanych z wierzbą [Georgiev i in. 2004]. Natomiast
według Czerniakowskiego i Czerniakowskiego [1995] w południowo-wschodniej Polsce występuje ponad 100 gatunków żerujących na wierzbach. Jednak nie
wszystkie z tych szkodników są obiektem zainteresowania hodowcy wierzb na cele
energetyczne. W tych wyliczeniach uwzględniono zarówno szkodniki techniczne
jak i zmniejszające przyrost biomasy. Te ostatnie są głównym zmartwieniem plantatorów wierzby. Występowanie szkodników na plantacji może mieć charakter
gradacyjny i miejscowy, dla danego obszaru lub regionu. Istnieje duża zmienność
w składzie gatunkowym szkodników na poszczególnych plantacjach. Na plantacji w Koniczynce jednymi z głównych szkodników były chrząszcze. Achremowicz
[1960] zaklasyfikował chrząszcze Coleoptera jako największe zagrożenie dla wierzby. W sprzyjających warunkach chrząszcze żerujące na liściach mogą powodować defoliacje, hamować wzrost roślin oraz doprowadzić do zamierania młodych
odrostów [Kendall i in 1996]. Chrząszcze najchętniej żerują na szczytach pędów,
na młodych liściach. Jednak szybki wzrost Salix spp. zmusza owady do większej
aktywności, powodując dodatkową stratę energii i zwiększając ryzyko związane
z żerowaniem. Ponadto zmiany w otoczeniu powodują spadek konsumpcji, a co
za tym idzie wolniejszy wzrost i rozwój owadów [Zvereva i in. 1998]. Chrząszczem
uważanym za groźnego szkodnika wierzb na terenie Szwecji oraz Wielkiej Brytanii
jest szarynka wiklinówka (Galerucella linolea F.). Gatunek ten odznacza się krótkim
okresem rozwoju, a w trakcie jednego sezonu wegetacyjnego mogą wystąpić nawet
cztery pokolenia. W ciągu całego okresu poboru prób na plantacji szarynki były
wyłapywane i notowano uszkodzenia liści spowodowane ich żerowaniem. Według
Czerniakowskiego i Czerniakowskiego [1995] najbardziej szkodliwy jest jednak
żer imagines na rozwijających się wiosną pędach wikliny. Jątrewka wiklinówka jest
uważana w Wielkiej Brytanii za głównego szkodnika na plantacjach wierzby, zdolnego wywoływać defoliacje pędów [Peacock i in. 1999]. Na badanej plantacji jątrewka najliczniej wystąpiła na odmianie Start, pozostałe odmiany były uszkadzane
w niewielkim stopniu. Wynika z tego, że nie wszystkie odmiany wierzby są tak samo
atrakcyjne pokarmowo dla poszczególnych grup owadów.
W tabeli 2. przedstawiono procentowo wielkość uszkodzeń blaszek liściowych
poszczególnych odmian wierzby, aby zobrazować opisywane wyniki. Zliczono
wszystkie pobory prób w sezonie. Natomiast rozpatrując comiesięczne pobrania,
zauważamy największe uszkodzenia liści w miesiącach sierpniu i wrześniu kiedy
uszkodzenia dochodziły do kilkudziesięciu procent w zależności od warunków
pogodowych, będących istotnym czynnikiem wpływającym na żerowanie owadów [Remlein-Starosta, Nijak 2010].
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Tabela 2

Średnie roczne uszkodzenia blaszek liściowych
Rok

Odmiana
Turbo

Kortowska

Start

2012

8,96%

9,22%

14,83%

2013

7,46%

8,41%

11,01%

Źródło: Opracowanie własne.

Najliczniejszą grupą chrząszczy występujących na wierzbie krzewiastej, obok
gatunków z rodziny stonkowate jest rodzina ryjkowcowate Curculioninae [Sądej
i in. 2004]. Najgroźniejsze są duże ryjkowce, które nie tylko żerują na liściach, ale
również uszkadzają drewno, powodując uszkodzenia fizjologiczne oraz technologiczne. Na badanej plantacji eudominantami były naliściaki pokrzywiak i pączkojad, widoczne na każdym pędzie na plantacji. Innymi szkodnikami występującymi licznie na pędach były mszyce wierzbowo-korowe i wierzbowe. Żerują one
w ogromnych koloniach zarówno na pędach jak i na wierzchołkach. Schnaider
[1965] zauważył na wiklinie uprawnej, mszyce żerujące na wierzchołkach pędów
i dolnej stronie liści oraz stwierdził, że gromadne ich żerowanie hamuje wzrost
pędów. Zdaniem Szczukowskiego i in.[1998] spośród pluskwików równoskrzydłych mszyce mogą mieć największy wpływ na wzrost pędów. Czerniakowski
[2005] stwierdził, że mszyca wierzbowo pniowa może mieć ujemny wpływ na
wzrost pędów wierzby i rozwój systemu korzeniowego. Do szkodników ważnych
gospodarczo zalicza się w Szwecji pryszczarka liściowca. Przy silnej gradacji tej
muchówki, liście na których złożone zostały jaja i utworzyły się galasy opadają, co
powoduje straty w plonie biomasy do 30% [Ollerstam i in 2002]. Jednak na naszych polskich odmianach żerowanie pryszczarka jest ograniczone i w niewielkim
nasileniu. Na wierzbach krzewiastych spotykane są również postacie larwalne
motyli powodujące często gołożery. Jednak wierzby są roślinami o silnym przyroście pędów. Po zakończeniu żerowania przez gąsienice, pędy wciąż przyrastają,
wytwarzając nowe liście. Rośliny jednak nie regenerują tkanek na uszkodzonych
odcinkach. Według Czerniakowskiego [2005] niekreślanka wierzbówka jest jednym z 17 najbardziej szkodliwych fitofagów występujących na wierzbie. Należy
on do owadów powodujących duże straty zarówno na plantacjach matecznych jak
i produkcyjnych.
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4. Podsumowanie
Stwierdzono duże zróżnicowanie w porażeniu poszczególnych odmian wierzb
przez fitofagi, co może być wykorzystane w celach hodowlanych oraz stanowić
podstawę odpowiedniego doboru odmian przy zakładaniu plantacji.
Najniższe uszkodzenie blaszek liściowych zanotowano na odmianie Turbo.
Najwyższy procent uszkodzenia liści stwierdzono na odmianie Start.
Wykazano bardzo duże zróżnicowanie odmian wierzby krzewiastej pod względem ich porażenia przez agrofagi.
We wszystkich stadiach rozwojowych największe straty w przyroście biomasy
powodowała Phratora vulgtissima L.
Agrofagi wykazują bardzo wyraźne preferencje pokarmowe, przede wszystkim
zauważalne wśród owadów powodujących największe szkody: Phratora vulgatissima L., Earias chlorana L. oraz Dasyneura marginemtorquens Winn. I.
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PODATNOŚĆ WYBRANYCH ODMIAN WIERZBY SALIX SPP. NA FITOFAGI
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STRESZCZENIE

Celem przeprowadzonych badań było wytypowanie odmian wierzby najbardziej i najmniej atrakcyjnych pokarmowo dla szkodników. Badania prowadzono na trzech odmianach Turbo, Start i Kortowska. Wykazano różną atrakcyjność pokarmową badanych odmian wierzby. Najsilniej atakowaną odmianą był Start. Najmniejsze uszkodzenia blaszek
liściowych zanotowano w odmianie Turbo.
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SUSCEPTIBILITY OF CHOSEN WILLOW SALIX SPP. VARIETIES TO PESTS

Keywords: willow varieties, resistance, pests, insects, cultivation
SUM M A RY

The aim of the study was to select willow varieties the most and the least attractive as
a food source to pests. Three willow varieties were chosen: Turbo, Start and Kortowska.
They characterized with diverse attractiveness. Start was attacked the most often and the
plants belonging to Turbo variety had their leaf blades the least damaged.
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1. Wstęp
Od setek tysięcy lat do dzisiaj ludzie wykorzystywali i wykorzystują owady, skorpiony, węże, kleszcze, trujące rośliny, różne patogeny i toksyny z nich uzyskiwane
w akcjach terroru i konfliktach. W czasach prehistorycznych, kiedy ludzie mieszkali głównie w jaskiniach, wypłaszano ich stamtąd wrzucając tam roje pszczół,
szerszeni czy mrówek. Dla zatrucia strzał mogli wykorzystywać trujące związki
z roślin (mandragora lub ciemiernik) lub owadów (kusakowatych rodzaju Paederus i stonkowatych rodzaju Diamphidia).
Wykorzystuje się mikroorganizmy lub inne biologiczne czynniki lub toksyny niezależnie od ich pochodzenia i metody uzyskania w ilościach. które nie
uzasadniają ich użycia dla profilaktyki, ochrony lub innych pokojowych celów.
U wroga wywołuje się tortury, ból lub chorobę ludzi lub/i zwierząt domowych,
albo niszczenie żywności. Skutkiem tego będą: cierpienia fizyczne i psychiczne,
deficyt żywności i głód, śmierć, straty ekonomiczne. Mimo konwencji i lokalnych
uregulowań prawnych takie zdarzenia miały i dotychczas mają miejsce w wielu
rejonach świata [Peterson 1990, Lipa 2006, Lockwood 2012]. Szczególnie szeroko
opisywane jest wykorzystywanie owadów, np. pcheł przez Japończyków w czasie
I Wojny Światowej i muchówek przez Amerykanów w czasie Zimnej Wojny.
1 Wkład pracy: Jan Boczek- 70%, Mariusz Lewandowski - 30%.
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Należy jednak równocześnie wspomnieć o próbach wykorzystywania niekiedy
owadów w celach obronnych - wykrywania min i trujących gazów. W Chorwacji
uczono pszczoły wykrywania bomb. Obok karmników pozostawiano przez 4 dni
trotyl. Po 4 dniach kamerą śledzono ich loty, zatrzymywały się około bomb. Podobne doświadczenia prowadzono w Kanadzie i USA. Próbowano także wykorzystywać duże chrząszcze, którym na grzbiecie umieszczano kamerki czy urządzenia podsłuchowe i śledzono ich loty, jak żywych dronów.

2. Przykłady działań do XVIII wieku
Z czasów prehistorycznych jest sporo doniesień o wykorzystaniu organizmów
w konfliktach, jednak brak opisów, dowodów. Niewątpliwie owady kłujące,
żądlące, najwcześniej pszczoła, a później szerszeń, bolimuszka, kuczmanowate,
zajadkowate, komary, skorpiony, były wykorzystywane dla zadania bólu i tortur,
a nawet uśmiercenia, jeśli człowieka wiązano i pozostawiano na zewnątrz budynku. Jakkolwiek nie wiedziano, że owady były wektorami chorób, nieświadomie je
rozprzestrzeniano [Lockwood 2009].
Przykładów zatrucia wód przez wrzucanie do studni, rzek i strumyków zwłok
chorych ludzi i zwierząt jest sporo z tamtych czasów, ale i w średniowieczu.W 600
r p.n.e. Solon, wódz ateńczyków zatruł wody rzeki Pleisthnes korzeniami ciemiernika powodując gwałtowne biegunki i później odniósł dzięki temu zwycięstwo
nad obrońcami miasta Kirrha. W 908 r. Duńczycy i Norwegowie napadli na Chester w Anglii. Drążyli kanał pod murami miasta i wtedy Anglicy wprowadzili tam
roje pszczół i zatrzymali te prace. Węgrzy w podobny sposób odstraszyli w 1289 r.
Austriaków od miasta Güssing. W czasie 30-letniej Wojny, w 1atach 1600-tych
Szwedzi napadli na Kissingen i wtedy roje pszczół rzucone na nich spłoszyły konie i spowodowały ucieczkę z pola walki. W osiemnastym wieku mieszkańcy Belgradu rojami pszczół odpędzili napadających na miasto Turków.
Około 200 r. p.n.e. kartagiński generał pozostawił wrogom duże ilości wina
zatrutego mandagorą. Toksyny rośliny spowodowały ogromną senność. Generał
wrócił i pozabijał swoich śpiących przeciwników.
Hannibal w 190 r.p.n.e. odniósł zwycięstwo nad królem Pergamonu Eumenesem przez wrzucenie koszy z wężami na jego statki.
W I wieku n.e. w czasach Cesarstwa Rzymskiego tysiące ludzi zabito przez
podawanie wrogom przynęty – miodu z rejonu gdzie pszczoły zbierały pożytek
z trujących roślin, rododenronów.
W 1343 r. Mongołowie opanowali i przez 3 lata utrzymywali port w Kaffa na
Krymie, do czasu aż dżuma ich zdziesiątkowała. Uchodząc stamtąd zdążyli powrzucać do miasta zadżumione zwłoki. Owady, a prawdopodobnie głównie pchły,
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i gryzonie, psy i koty rozprzestrzeniły bakterię po mieście i rejonie śródziemnomorskim, wskutek czego zmarło 25 milionów ludzi, jedna czwarta Europy. Ten
przypadek, tak zwanej „Czarnej Śmierci“, opisywany jest jako największa pandemia ludzkości.

3. Wieki XVIII-XX
W 1763 r. Sir Jeffrey Amherst, szef sił brytyjskich w koloniach amerykańskich
przesłał Indianom koce i chusty pochodzące z brytyjskiego szpitala, gdzie panowała ospa. Wkrótce choroba opanowała Indian [Anonymus 1990].
W 1799 Napoleon Bonaparte najechał na Syrię ze swoją 13 tysięczną armią.
Gdy osiągnęli Jaffę żołnierze zaczęli chorować na dżumę. Napoleon ze swoją armią, aby nie być opanowanym przez Turków wycofał się do Kairu, ale stracił 2000
żołnierzy. W 1801 r. Napoleon wysłał 20 000 armię na Haiti w celu opanowania wyspy. Wkrótce jednak na żółtą febrę umierało dziennie 40 żołnierzy i do
października stracił 80% żołnierzy, kłutych przez Aedes aegypti. Wzmocnił armię
dalszymi 20 000, i ci również masowo chorowali i umierali. Skapitulował i wrócił
do Europy z 3 000 żołnierzy. W 1812 r. Napoleon napadł na Rosję z 450 000 żołnierzy, nawet z planem opanowania następnie Indii. Już w Polsce żołnierze masowo chorowali na tyfus, a wektorem były wszy. W ciągu miesiąca stracił 80 000
żołnierzy, a po osiągnięciu Moskwy - we wrześniu, stracił już 1/3 armii. W sumie
stracił w tej kampanii, głównie dzięki wszom, bakteriom tyfusu i biegunki, ponad
200 000 żołnierzy. Znacznie mniej żołnierzy zginęło od kul.
W secesyjnej wojnie w Stanach Zjednoczonych zginęło 488 000 żółnierzy, z tego 2/3 z powodu dwóch chorób przenoszonych przez komary: malarii
i chorób przewodu pokarmowego. Wcześniej, w 1847 r. w wojnie Amerykańsko-Meksykańskiej także zginęło ponad 11 tysięcy żołnierzy, 4/5 uczestników z powodu żółtej febry, przenoszonej przez Aedes aegypti [Lockwood 1987, Woodall
2006, Tschanz 2008].

4. Dwudziesty wiek
Rozwój mikrobiologii w okresie przełomu XIX i XX wieku spowodował świadome, szersze wykorzystywanie patogenów roślin i zwierząt.
W czasie I Wojny Światowej w obrębie Niemiec utworzono sabotażową grupę
kierowaną przez Rudolfa Nadolnego. W 1916 r. w Finlandii, gdzie stacjonowały
rosyjskie konie, a później w Rumunii, USA i Argentynie w stajniach z końmi
umieszczano ampułki z wąglikiem, a w oborach, w portach w kilku miastach USA
z krowami – ampułki z nosacizną. W Argentynie także niemieccy agenci rozprze-
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strzeniali nosaciznę (glanders) w porcie w Buenos Aires oraz próbowali niszczyć
pola z pszenicą rozprzestrzeniając patogenny grzyb.
W czasie II Wojny Światowej szerokie badania nad rozprzestrzenianiem patogenów przez owady były prowadzone w Kanadzie, zresztą we współpracy z USA.
Wykorzystywano doświadczenia japońskie z pchłami i dżumą. Badano także przenoszenie patogenów przez komary i prace te kontynuowano po wojnie. Francuzi
w tym czasie próbowali walczyć z nazistami wprowadzając stonkę ziemniaczaną,
a Niemcy planowali rozprzestrzenić stonkę w Anglii, zresztą bezskutecznie.
Genewska konwencja z 1925 r. zakazywała stosowania broni chemicznej i biologicznej, ale nic nie mówiła o doświadczeniach, produkcji i przechowywaniu takiej broni.
W okresie międzywojennym w wielu krajach, a przede wszystkim w Niemczech, USA i Szkocji testowano patogeny (wąglik, brucelloza, tularemia) i ich
przemysłową produkcję, oraz toksyny (botulina).
Najszerszy i najbardziej brutalny program badań był rozwinięty w Japonii,
gdzie testowano te organizmy na więźniach, a później stosowano przeciw chińskim żołnierzom i cywilom w wielu zbrojnych kampaniach w latach 1939-45.
W 1940 r. Japońska armia zrzucała ceramiczne bombki z pchłami niosącymi patogeny tyfusu plamistego. W 1941 r. w czasie Wojny Chabarowskiej Japończycy
zrzucali pchły niosące patogen dżumy, co spowodowało epidemię tej choroby.
W miastach Harbin, a później także Pingfan tysiąc ludzi zajmowało się produkcją
takiej broni. Produkowano jej 300 kg na miesiąc i testowano rozwój dżumy na
setkach więźniów i jeńców. W specjalnym budynku hodowano szczury stanowiące rezerwuar patogena. Podobne prace prowadzone były przez badaczy w ZSRR,
w Mongolii i w kilku stanach w USA. Zajmowano się mikroorganizmami powodującymi wąglik, nosacizmę, brucellozę, tularemię oraz patogenami roślin ryżu,
zbóż, ziemniaków. Komary, pchły, wszy, stonka były masowo hodowane. Liczne
takie kampanie były na szczęście nieskuteczne, gdyż nie dopracowano metod rozprzestrzeniania patogenów. Około 400 000 Chińczyków zmarło jednak jako rezultat japońskiej broni biologicznej.
W okresie Zimnej Wojny w Stanach Zjednoczonych opracowywano możliwość wykorzystania tularemii jako broni biologicznej. Przygotowano bombki,
które miały być zrzucane i każda rozprzestrzeniała patogen na obszarze 41 km2.
Testowano także zachowanie pcheł (Xenopsylla cheopis) i komarów. Równocześnie w Związku Radzieckim badano możliwości rozprzestrzeniania przez kleszcze chorób zwierząt domowych jak: choroba wirusowa pyska i racic krów, owiec,
świń, kóz oraz powodowanej przez Chlamydophila psittaci choroby drobiu. Opracowano także metody masowej produkcji milionów pasożytniczych owadów
[Anonymus 2013].
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Od 1962 r. opracowywano w USA patogeny roślin, począwszy od rdzy pszenicy (Puccinia graminis var.tritici) i mykotoksyny uzyskanej z tego grzyba i z Fusarium nivale. Na przedmieściach Tokio obserwowano chorobę ludzi określaną jako
„czerwoną chorobę pleśni“, jako rezultat spożywania ryżu porażonego Fusarium.
W czasie wojny koreańskiej (1950-53) Amerykanie zrzucali w ceramicznych
bombkach na wroga patogen brucellozy (Brucella suis). Takie bombki zrzucali
też Japończycy w czasie II Wojny Światowej przeciw Chińczykom. W Północnej
Korei pojawiła się wtedy dżuma i wąglik, którą mieli zrzucić Amerykanie. Miały
być zrzucane pchły i szczury, szarańcza, wszy, skoczogonki i widelnice. Międzynarodowa komisja potwierdziła, że USA w tej wojnie mogły wykorzystywać owady i patogeny do walki biologicznej. Amerykanie i Brytyjczycy uważali, że broń
biologiczna jest lepsza, niż atomowa. Pod koniec lat 50-tych w laboratorium Fort
Detrick produkowano na miesiąc 130 milionów komarów przenoszących żółtą febrę i 50 milionów pcheł na tydzień. W latach 60-tych w tym laboratorium eksperymentowano z malarią, dengą, cholerą, wąglikiem, biegunką, gorączką powrotną
i tularemią [Barbera et al. 2001].
W czasie wojny o niepodległość w 1948 Izrael miał zanieczyszczać wody dla
Akry salmonellą, powodując wybuch tyfusu wśród mieszkańców.
W 1972 Narody Zjednoczone wydały, po uzgodnieniu z Paktem Warszawskim
i Wielką Brytanią, konwencję o broni biologicznej i toksynach. Stany Zjednoczone zaprzestały produkcji i pozostały tylko przy doświadczeniach z tego zakresu.
Zostały zniszczone zapasy takiej broni i zwolniono 2 300 osób wcześniej się tym
zajmujących. Konwencja ta później została podpisana przez Związek Radziecki,
Wielką Brytanię, USA. i 34 inne kraje.
W 1962 roku, z poparciem prezydenta J.F. Kennediego, prowadzono hodowle
owadów w kierunku ich odporności na niskie temperatury i insektycydy. W późniejszych latach 60-tych badano raczej toksyny i takie patogeny, które nie były
rozprzestrzeniane przez owady [Peterson 1990].
W wojnie rodezyjskiej w latach 1978-80 wykorzystywano patogeny cholery,
wąglika i toksyny dla gryzoni. Dziesiątki tysięcy ludzi chorowało, setki zmarły.
W wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 r. tysiące litrów toksyny botulinum o potężnej
sile miała armia Iraku [Zilinskas 1997].
W 1995 r. osiem krajów miało oficjalne programy obronne z bronią biologiczną: Chiny, Iran, Irak, Izrael, Libia, Północna Korea, Syria i Tajwan.

5. Wiek XXI
We wrześniu 2001 r. wielu członków kongresu i innych dyplomatów USA otrzymało listy z bakteriami wąglika. W 2008 jeszcze takie kraje jak: Chiny, Kuba,
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Egipt, Izrael, Północna Korea, Rosja, Syria i Tajwan, mogły mieć programy wykorzystywania broni biologicznej. W 2011 r. 165 krajów podpisało zobowiązanie
o niekorzystaniu w przyszłości z broni biologicznej
[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bioogical_warfare].

6. Terroryzm rolniczy
Ósma plaga egipska brzmi: przyszedł Mojżesz do faraona i ostrzegł go, że jeśli
nie wypuści Izraelitów - cały Egipt zje szarańcza (http://www.drtomoconnor.com/3430/3430lect05a.htm).
W ostatnim okresie występują na świecie częste przypadki różnych form terroru i wykorzystywania broni biologicznej także przeciwko rolnictwu.
W tym wypadku niestety często bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić
czy mamy do czynienia z kryminalnym terroryzmem, czy z naturalnym zjawiskiem
masowego pojawu patogena, pasożyta czy szkodnika. Taki atak i jego konsekwencje
trudno przewidzieć. Opisywane są w wielu krajach świata ogromne straty, w miliardach dolarów, powodowane przez pojawiający się nagle, bez udziału człowieka, na
dużym terenie patogen roślin (np. zaraza ziemniaczana) lub zwierząt (np. choroba
racic i pyska).
Rolnictwo jest szczególnie wrażliwe, i zagrożone terroryzmem. Uprawy obejmują duże tereny, każda ma inny terminarz rozwoju. Żywność jest najmniej chroniona przed terrorystami [Lipa 2006, Żuber 2006]. Taki terroryzm rolniczy pociąga za sobą straty plonu roślin lub/i pogłowia zwierząt domowych, a więc straty
u producenta roślin czy hodowcy zwierząt. W zależności od skali ataku może
mieć wpływ na konsumentów, ich świadomość i ceny. Producenci tracą nie tylko swoje plony, wartość roślin czy zwierząt, ale ponoszą koszty ich utylizowania
i zapewnienia warunków kwarantanny. Spadek plonu czy liczby zwierząt wpłynie
także na danym terenie na transport, zatrudnienie pracowników, rzeźnie, handel,
wypoczynek i biura podróży. Terroryzm rolniczy generuje także koszty polityczne. Może wywoływać stratę zaufania do rządu, który nie ochronił kraju przed
atakiem.
Ministerstwo Rolnictwa USA opracowało 6-punktową strategię dotyczącą: zapobiegania i odstręczania od terrozmu: międzynarodowej współpracy w tym zakresie, planowanie odpowiednich zabiegów, badania w kierunku działań przeciwterroryzmowi, zasady ochrony obiektów rolniczych i przechowywanej żywności.
W czasie Wojny Secesyjnej Konfederaci oskarżali Unię o napuszczenie w niektórych rejonach w południowych stanach pluskwiaka Murgeritia histrionica, co
spowodowało duże straty plonu roślin kapustnych. Ostatnio rozbudowano program badań nad patogenami roślin i zwierząt. W roku 2001 zabezpieczono na
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ten cel w USA 41 milionów dolarów, w 2008 konieczne było już 241 milionów.
Opisywane są tam przypadki kryminalnych działań terrorystycznych, zwłaszcza
z zakresu zanieczyszczenia przechowywanej żywności.
W literaturze szczegółowo opisywane jest 21 głośnych przypadków terroryzmu rolniczego: z USA (5 przypadków), Izraela (4) oraz z Kanady, Chin, Filipin,
Australii, Ugandy, Kenii i z Europy. Pięć z nich oceniono jako kryminalne, wynikające z nienawiści, zazdrości, a 16 - z motywacją polityczną i finansową. Wspomnę o kilku: Arabowie zatruli w 1978 r. rtęcią cytrusy eksportowane z Izraela,
przez co ich eksport w tym roku zmalał o 40%.We Włoszech wszystkie cytrusy
z Izraela zostały usunięte ze sklepów jako zatrute. W 1997 r. winorośl w 2 palestyńskich wioskach została opryskana toksycznymi substancjami, co doprowadziło do zniszczenia winnic i 17 000 t winogron. W 2000 r. Palestyńczycy sprzedali
Izraelowi jaja z salmonellą i 2 osoby zmarły w Izraelu. W 1970 r. członkowie Ku
Klux Klanu w USA, aby ukarać hodowców, zatruli cyjanidem wodę pitną dla krów
w Ashville, Alabama. Trucizna zatruła 30 krów, a 8 dalszych chorowało. W Australii opisywany jest przypadek straszenia hodowców bydła, że ich krowy zostaną
otrute, jeśli farmerzy nie będą głosować za zmianami w więziennictwie. Na szczęście nigdy do tego nie doszło [Pate i Barbera i in. 2001, Cameron 2001, O,Connor
i in. 2014].
W Kalifornii, w 1989 r. hodowcy chcieli zatrzymać opryskiwanie pól malationem, gdyż powodowało to ginięcie wrogów naturalnych szkodników owoców.
Zagrozili wypuszczeniem szkodliwej muchówki, owocanki południówki (Ceratitis capitata) - szkodnika, który tam zresztą występował. W 1981 r, farmer w stanie
Wisconsin zazdrościł sąsiadowi pięknego stada krów, więc zatruł pestycydem jego
pasze, na skutek czego zdechło 100 krów. Sprawca znalazł się w więzieniu. Opisywane są także inne groźby działań dla załatwienia różnych własnych spraw, np.:
zastosujemy takie czy inne trucizny na rośliny uprawne czy zwierzęta hodowlane,
jeśli lokalne władze nie załatwią określonej sprawy.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Zakwaszanie i wapnowanie gleb”. Praca zbiorowa. Wydawca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Szczecin 2015, s. 236.
Aktualne problemy i wyzwania związane z racjonalnym wykorzystaniem oraz
zarządzaniem ekosystemami lądowymi dowodzą, że zakwaszenie stanowi jeden
z ważniejszych elementów chemicznej degradacji gleb i pozostaje nadal dużą barierą w produkcji roślinnej i ochronie środowiska. Monografia przedstawia stan
zakwaszenia gleb w Polsce, terytorialne zróżnicowanie stopnia zakwaszenia oraz
wpływ typu gleby, sposobu jej użytkowania, zawartości próchnicy czy kategorii
agronomicznej na zakwaszenie. Autorzy opisują m.in. przyczyny zakwaszenia
gleb, zarówno przyrodnicze jak i antropogeniczne, prezentują metody badań
i oceny stanu zakwaszenia. W dalszej części przedstawiono wapnowanie jako narzędzie zarządzania glebami zakwaszonymi, omawiając przy okazji właściwości
buforowe gleb, a także oddziaływanie zakwaszenia i wapnowania na środowisko.
W publikacji prezentuje się także metody i przykłady określania potrzeb wapnowania oraz właściwych dawek nawozów.
Książka przygotowana w oparciu o wyniki badań i publikacje zespołu autorskiego oraz prace naukowe związane z problematyką zakwaszania i wapnowania
gleb publikowane przez innych autorów, krajowych i zagranicznych, skierowana
jest przede wszystkim do pracowników naukowych i studentów zajmujących się
tą problematyką, może być jednak również interesująca i przydatna dla doradców
rolniczych.
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WSKAZÓWKI DL A AU TORÓW

1. W kwartalniku Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są orygi“ prace naukowe z zakresu metodyki i organizacji doradznalne i przeglądowe
twa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich,
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami
z produkcji rolniczej, polityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach.
2. W Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są również:
“
• informacje
o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz ze
wsią i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wymienionych dziedzinach;
• noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych (do l 100 znaków);
• inne informacje w wymienionych dziedzinach;
3. Artykuły należy dostarczyć wydawcy w następującej formie:
• tytuł artykułu i streszczenie w języku polskim i angielskim – maksymalnie
14 wierszy, czcionką 12 pkt.;
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
• treść podzielona na rozdziały i z wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem;
• napisane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany
Word 2003 i wersje nowsze);
• dopuszczalna objętość prac do 20 000 znaków;
• rysunki, tabele, wykresy i grafika dołączone w pliku zasadniczym, oraz dodatkowo w oddzielnych plikach w programach źródłowych, w których zostały wykonane, najlepiej w programach Word, Excel i CoreIDRAW w formacie B5;
• dane literaturowe - odwołania w tekście do pozycji literaturowych z nazwiskiem autora i rokiem wydania, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym,
np. [Kowalski 1990];
• alfabetyczny wykaz literatury na końcu artykułu, numerowany każdorazowo
z nazwiskiem autora, pierwszą literą (literami) imienia, rokiem wydania
(podanym w nawiasach półokrągłych) oraz po dwukropku tytułem publikacji, wydawnictwem lub nazwą czasopisma, numerem woluminu i strony;
– przykład: Kowalski J., Nowak A. (1997): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa, 5-17;
• jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być
przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów
(przypisy nadawane automatycznie);
• klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty
będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
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• wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku,
dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za
nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
4. Tekst artykułu lub informacji, złożony w formacie B5 powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłany pocztą elektroniczną) oraz w dwóch wydrukach, w tym samym formacie.
5. Nadesłane recenzje, omówienia, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy
w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski.
6. Do nadsyłanych prac należy dołączyć następujące dane: pełne imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres pracy, numer telefonu
i adres poczty e-mail.
7. W przypadku artykułów współautorskich należy podać % wkład pracy każdego z Autorów.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania lub nie przyjęcia do druku.
9. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
10. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR.
11. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie l egzemplarz autorski.
12. Prace należy nadsyłać na następujący adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Redakcja „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
WYM AGANIA FORM A LNO - PR AW N E
Redakcja informuje Autorów, że na stronie internetowej www.cdr.gov.pl w zakładce Zagadnienia Doradztwa Rolniczego zamieszczane są treści kolejnych numerów ZDR oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.
Autorzy przekazujący treści do opublikowania w Zagadnieniach Doradztwa
Rolniczego, przyjmują tym samym następujące warunki ich publikacji w ZDR:
– potwierdzają, że przekazany tekst jest wolny od wad prawnych i nie narusza
dóbr osobistych osób trzecich,
– ponoszą odpowiedzialność za status prawny materiałów użytych do wytworzenia dzieła,
– upoważniają wydawcę do korzystania z dzieła, wydawania, zwielokrotniania
drukiem dzieła w kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” a także:
- publikowania w wersji elektronicznej w formie zwartej na stronie
www.cdr.gov.pl
- publikowania dzieła w bazach czasopism naukowych.

