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Wnioski i rekomendacje

3

Wnioski i rekomendacje (1)
▪

Obecny rynek usług szkoleniowo – doradczych dla rolników nie jest możliwy do jednoznacznego zdefiniowania. Generalnie, rolnikom trudno jest
określić czym jest a czym nie jest szkolenie czy doradztwo. Wiele spotkań informacyjnych, np. organizowanych lokalnie na wsiach czy gminach, jest
określanych jako ‚szkolenie’. Szkoleniami określane są spotkania i wykłady na targach czy pokazach polowych. Jednocześnie szkolenia to także
wykłady i seminaria oferujące certyfikowaną wiedzę. Podobnie jest z rozumieniem doradztwa. Doradcą jest nie tylko osoba z doświadczeniem
i wykształceniem rolniczym, ale bardzo często sprzedawca. Niektórzy rolnicy doradztwo traktują na tyle szeroko, że jako doradcę wskazują nawet
innego rolnika, np. z większym doświadczeniem lub gospodarstwem. Nie ma zdefiniowanych pojęć w tym zakresie, obie kategorie są szerokie
i płynne. Sprzyja to chaosowi i utrudnia ocenę organizacji oferujących tego typu usługi.

▪

Wszystkie firmy, które prowadzą spotkania z rolnikami są przez nich kojarzone z usługami szkoleniowymi – począwszy od instytucji państwowych (na
poziomie centralnym i powiatowym) oraz samorządowych i lokalnych (gmina, sołtysi, organizacje wiejskie, etc.) poprzez firmy dystrybucyjne,
pośredników sprzedaży płodów rolnych, samych klientów (np. mleczarnie, cukrownie), aż po firmy prywatne oferujących swoje usługi. Najbardziej
jednoznacznie ze szkoleniami kojarzą się Ośrodki Doradztwa Rolniczego. ODR wskazywany jest na pierwszym miejscu, jako instytucja świadcząca
usługi szkoleniowo – doradcze przez około 70% rolników. Przy czym należy zaznaczyć, że organizacja ta kojarzona jest przede wszystkim
z doradztwem administracyjno – prawnym (np. pomoc w wypełnianiu wniosków), które postrzegane i oceniane jest jako dobre. Na kolejnych dwóch
miejscach wymieniani są odpowiednio dystrybutorzy i producenci produktów dla rolnictwa. Są oni istotnie częściej wymieniani przez rolników
z największych gospodarstw rolnych (odpowiednio 24% i 19% w gosp. 50 ha +) i kojarzeni przede wszystkim z doradztwem agrotechnicznym. Ogólnie
można powiedzieć, że im większe gosp. tym więcej wymienionych instytucji, firm świadczących usługi szkoleniowo – doradcze. Natomiast liczba
spotkań i zaproszeń jest na tyle duża, że rolnicy się w nich gubią, a co więcej często nie są w stanie nawet określić kto był organizatorem szkolenia na
którym byli.

▪

W związku z powyższym niezwykle istotne jest efektywne budowanie świadomości i pozytywnego wizerunku profesjonalnego usługodawcy oraz
relacji pomiędzy samym doradcą a rolnikiem. Marketing szeptany odgrywa bowiem istotną rolę w wyborze doradców i szkoleń. Rolnicy decydują się
na te usługi, które polecą im inni. Wybierają te szkolenia, z których zadowoleni byli inni znajomi rolnicy lub które poleciła im zaufana osoba lub osoba
pracująca w branży (np. sprzedawca).

4

Wnioski i rekomendacje (2)
▪

Jak już wcześniej wspominano, rynek usług szkoleniowo doradczych jest niezwykle szeroki, nie tylko ze względu na zakres definicji, liczbę
identyfikowanych usługodawców ale również ze względu na doświadczenia. Ogólnie można powiedzieć, że korzystanie z usług szkoleniowodoradczych jest wręcz wpisane w pracę rolnika. Oczywiście, im większe gospodarstwo tym większe prawdopodobieństwo doświadczeń, nawet
z wieloma różnymi usługodawcami oraz większa częstotliwość korzystania z usług szkoleniowo – doradczych. Nawet w grupie małych gospodarstw
rolnych 2- 9,9 ha, która charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem korzystania z tego typu usług, aż 78% deklaruje że miało z nimi styczność
w ostatnich 3 latach. W grupie rolników z gospodarstw 30 ha + korzystanie z usług szkoleniowo – doradczych jest natomiast powszechne (95%
korzystających).

▪

W związku z dużym wysyceniem rynku otwartość na płatne usługi doradczo – szkoleniowe wydaje się niewielka, szczególnie wśród rolników
z gospodarstw średnich i dużych, którzy „czują się rozpieszczani” przez zabiegających o nich producentów i dystrybutorów. Obecnie rolnicy są
otwarci głównie na płatną wiedzę specjalistyczną (np. w zakresie niszowych hodowli czy własnego przetwórstwa) lub taką, która dotyczy kwestii
zarządczo – finansowych np. :
➢ w jaki sposób efektywnie rozliczać czy prowadzić księgowość?
➢ jak zwiększyć efektywność produkcji (większe gospodarstwa) – zmiany technologii upraw, sposobu nawożenia i ochrony, mechanizacja?
➢ jaki profil gospodarstwa przyniesie dochód (małe gospodarstwa) - czy i kiedy gospodarstwa ekologiczne lub niestandardowe hodowle się
opłacają?
➢ jakie konsekwencje dla gospodarstwa niosą zmiany w przepisach?

▪

W ramach ogólnych informacji o obecnym rynku usług szkoleniowo – doradczych warto również wspomnieć o wizerunku i ocenie wybranych
usługodawców, z którymi kontakt ma największa grupa rolników.
➢ Spośród instytucji publicznych, urzędowych rolnicy najczęściej korzystają z usług Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Niezależnie od kategorii
wielkości gospodarstwa rolnego, można powiedzieć że z usług Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w ostatnich trzech latach, skorzystało więcej
niż połowa rolników (51% wśród gosp. 2-9,9 po 69% w gosp. 50 ha +). Jest to instytucja obsługująca najszersze grono przedstawicieli polskich
gospodarstw rolnych, przy czym zdaniem rolników świadczy przede wszystkim usługi szkoleniowo – doradcze w zakresie kwestii prawno,
aministarcyjno –księgowych. Doradztwo w tym zakresie oceniane jest jako dobre. Doradztwo specjalistyczne, agrotechniczne świadczone przez
ODR oceniane jest znacząco słabej – zdaniem rolników jest mało nowoczesne w zakresie treści i formy. Brakuje w nim odniesień do praktyki
rolniczej i jest mało specjalistyczne (koncentruje się na kwestiach ogólnych a nie precyzyjnych rozwiązaniach czy pomysłach), a także słabo
dostępne (brak informacji o bieżącym programie szkoleń).
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Wnioski i rekomendacje (3)
➢ Obok ODR znacząco rolę odgrywają przedstawiciele producentów i dystrybutorów produktów dla rolnictwa. Ogólnie, w skali całości rynku,
korzystanie z ich usług jest mniej popularne. Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiciele producentów i dystrybutorów, co naturalne,
koncentrują swoją aktywność doradczo – szkoleniowo przede wszystkim na gospodarstwach dużych – z ich usług w tym zakresie skorzystało,
w ostatnich 3 latach, odpowiednio 60% i 70% gospodarstw posiadających 50 ha i więcej (to jest porównywalnie do ODR w tej grupie
gospodarstw). Co ważne ta grupa doradców koncentruje się na tematach, w których doradcy urzędowi zdaniem rolników słabo sobie radzą.
Usługi doradców firm sprzedających produkty dla rolnictwa koncentrują się na szeroko pojętej agrotechnice: nowych rozwiązaniach np. siew
bezworkowy, nowych produktach, radzeniu sobie z bieżąca sytuacją na polu (choroby, szkodniki itp.). Ich doradztwo oceniane jest jako
kompetentne, merytoryczne i ciekawie przekazane. Niestety ze względu na specyfikę działania tych firm, dotyczą zazwyczaj produktu,
rozwiązania jednego lub kilku producentów przez co spostrzegane są czasami jako mało obiektywne. Pozyskane informacje są cenne jednak
wymagają weryfikacji poprzez porównanie z ofertą innych producentów.
▪

Na ten moment, najbliższą ideałowi i zaspokajającą większość potrzeb rolników jest usługa szkoleniowo – doradcza w formie wizyty
w gospodarstwie demonstracyjnym. Łączy ona bowiem praktykę z nabywaną wiedzą, umożliwia indywidualne podejście – zadanie interesujących dla
każdego pytań – oraz ułatwia zapamiętanie istotnych treści. Rolnicy cenią sobie możliwość praktycznego, organoleptycznego poznania metod
stosowanych w odwiedzanym gospodarstwie i ich efektów. Ponieważ w tej formie szkolenia wszystko jest niejako „na talerzu”, szkolenia te są
uznawane za bardzo wiarygodne.
Najczęściej doświadczenia z tą formą szkolenia mają przedstawiciele średnich i dużych gospodarstw: w gospodarstwach 30 – 49,99 ha takie
doświadczenia ma już około 67% zarządzających nimi, a w gospodarstwach 50 ha + takie doświadczenia miało 78% rolników. Wcześniejsze dobre
doświadczenia przekładają się na chęć skorzystania z tego typu usługi w przyszłości – większość (93%) zarządzających gospodarstwami 50 ha +
deklaruje zainteresowanie (zdecydowane lub nieco mniejsze) wizytą w gospodarstwie demonstracyjnym. Im mniejsze gospodarstwo tym liczba
deklaracji chęci skorzystania z takiej usługi jest mniejsza. Jednak nawet w grupie wykazującej najmniejsze zainteresowanie - gospodarstwach 2-9,99
ha – ten wskaźnik należy uznać za bardzo wysoki; 73 % zainteresowanych.
To, że demonstracja w gospodarstwie jest wysoko ocenianą i oczekiwaną formą szkolenia potwierdza również fakt wyższej skłonności do płacenia za
szkolenia w gospodarstwach demonstracyjnych niż w przypadku innych szkoleń rolniczych.
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Wnioski i rekomendacje (4)
▪

Aby zachęcić rolnika do wyjazdu i odbycia wizyty w gospodarstwie pokazowym, trzeba dobrze opisać miejsce oraz spodziewane efekty takiej wizyty.
Oznacza to, że nie będzie wystarczającym dostarczenie ulotki czy ogólnego e-maila z ofertą. Preferowaną przez rolników i najbardziej efektywną
formą zaproszenia byłby telefon lub wizyta osobista, w której doradca – sprzedawca mogłyby po rozpoznaniu potrzeb przedstawić ofertę w sposób
najbardziej spersonalizowany, wybierając spośród oferty obecnej czy planowanej to gospodarstwo pokazowe, w którym wizyta mogłaby najpełniej
odpowiedzieć na jego potrzeby. Rolnicy preferują gospodarstwa pokazowe które są podobne do ich własnych pod względem wielkości, lokalizacji,
klasy gleby, poziomu mechanizacji i zaawansowania technologicznego. Umożliwia to wprowadzenie „podpatrzonych” rozwiązań do własnego
gospodarstwa. Jest to szczególnie ważne dla rolników z gospodarstw małych i średnich, dla których wyjazd do gospodarstw „idealnych” nie jest
inspirujące czy motywujące, a wręcz frustrujące i zniechęcające do korzystania z tego typu usług. Postrzegają to jako stratę czasu, którego i tak
zawsze mają za mało. Poza tym warto wziąć pod uwagę następujące, dodatkowe oczekiwania rolników:
➢ Niezbyt duża odległość (do 100km) – ze względu na czas spędzony poza własnym gospodarstwem ważne jest to szczególnie dla rolników
z małych gospodarstw, którzy nie mają pracowników, którzy mogliby ich zastąpią podczas nieobecności czy prowadzących hodowlę).
W przypadku przedstawicieli gospodarstw średnich i większych ta odległość (do 100 km) jest również preferowana, ale są oni bardziej elastyczni
i skłonni pojechać dalej, gdyby tylko tematyka i mnogość pokazanych maszyn, upraw itp. była wystarczająco atrakcyjna. Warto przy tym
zaznaczyć, że chętnie korzystaliby z transportu zorganizowanego do dalej położonych gospodarstw pokazowych. Zapewnienie takiego
transportu może być ważnym czynnikiem decyzyjnym, wpisuje się bowiem w jedną z głównych potrzeb rolników względem szkoleń –
umożliwienie wymiany doświadczeń, zapewnienie czasu na dyskusję i budowanie relacji między samymi rolnikami (znajomości, które
procentują z czasem). A z drugiej strony podnosi efektywność szkolenia już na miejscu, w gospodarstwie – rolnik, nie jest zmęczony podróżą.
➢ Wiarygodność gospodarstwa - bardziej pożądane są gospodarstwa pokazowe prowadzone przez rolników niż firmy. Gospodarstwo pokazowe
powinno stosować zróżnicowane rozwiązania i produkty, nie pochodzące od jednego producenta. Pokazywać informacje obiektywnie, nie
jednostronne. Ważne jest dla rolników by poznać nie tylko co poszło/ idzie dobrze, ale również co się nie udało tak by mogli się zabezpieczyć
przez pewnymi błędami czy oszacować prawidłowo ryzyko wdrożenia danych rozwiązań u siebie. Zapraszając do takiego gospodarstwa
przedstawicieli producentów czy autorytety, osoby znane ze środowiska warto wybierać tych o których „dobrze się mówi” i są znane. Im szersza
oferta pokazu np. maszyn, praw , czy tematyka wykładu wstępnego tym większa wiarygodność szkolenia, a co za tym idzie chęć uczestnictwa.
➢ Możliwość zadawania pytań – aby uzyskać odpowiedź na trapiące ich pytania, zindywidualizować doświadczenie.
➢ Nabycie konkretnych umiejętności (nie tylko obejrzenie obejścia).
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Wnioski i rekomendacje (5)
Kierunki rozwoju
▪

Potrzeby gospodarstw względem usług szkoleniowo – doradczych różnią się w zależności od ich wielkości, prowadzonej działalności rolnej czy nawet
wieku rolnika. W oparciu o zaobserwowane w badaniu potrzeby, poniżej zestawiono oczekiwane kierunki rozwoju usług doradczo-szkoleniowych
w zakresie tematyki i uzyskanego efektu.
• Wszystkie gospodarstwa:
✓ nastawienie na nowości we wszystkich obszarach funkcjonowania gospodarstwa, przede wszystkim w zakresie szeroko pojętej
agrotechniki:
➢ stosowania środków ochrony roślin i trudności w ochronie upraw (np. wycofywanie substancji aktywnych i środków do ochrony
upraw, nowe szkodniki w uprawach, rozpoznanie chorób grzybowych
➢ nowych technologii np. wykorzystanie GPS w uprawie
➢ nowych rozwiązań agronomicznych np. siew bezorkowy
➢ czy nawozów (około 10%) – wybór, nowości np. nawożenie dolistnie.
✓ efektywne wykorzystanie przepisów, norm prawnych w celu uzyskania optymalizacji kosztowej prowadzenia gospodarstwa rolnego korzystanie z dopłat i innych form pomocy w UE oraz zapewnianych przez centralne lub lokalne władze
✓ pozyskanie umiejętności z zakresu zarządzania i prowadzenia finansów gospodarstwa np. poszukiwanie różnych form finansowania (w
tym możliwych oszczędności), prognozowanie cen oraz optymalizacja wydatków (np. informacje o cenach lokalnych oraz globalnych
uwarunkowaniach wpływających na konkretne uprawy), pozyskanie, poprawienie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych
✓ nastawienie na szkolenia, które realnie coś dają – certyfikat lub konkretne umiejętności; pozwolą na skorzystanie z jakiegoś programu dla
rolnictwa, uzyskanie dofinansowania lub nabycie wiedzy, która umożliwi oszczędzanie (np. zdobycie umiejętności w zakresie inseminacji
zwierząt pozwalające zaoszczędzić na usługach weterynaryjnych),
✓ szkolenia dobrze dopasowane do profilu gospodarstwa (rodzaj produkcji, wielkość areału itp.) - konieczne jest przedstawienie
szczegółowego programu lub dokładne opisanie grupy docelowej, tak by rolnik był w stanie określić, czy szkolenie będzie dla niego
przydatne = by nie czuli znudzenia i nie zniechęcali się do kolejnych szkoleń,
✓ szkolenia praktyczne – z pokazem maszyn, agrotechniki lub uprawianych odmian, w których rolnicy mogą zobaczyć efekt pracy, ale także
dowiedzą się o zastosowanych krokach pozwalających ten efekt uzyskać.
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Wnioski i rekomendacje (6)
Kierunki rozwoju

•

•

✓ preferowane są szkolenia w mniejszych grupach, najlepiej w formie mieszanej wykład + pokaz. Nie akceptują formy samego wykładu,
chyba, że byłby on prowadzony w formie interaktywnej, z możliwością dyskusji → wykład powinien być jedynie podstawą do wywołania
tematu, zadawania pytań itp.
Średnie i duże gospodarstwa (powyżej 10ha):
✓ istotnie częściej, niż rolników z mniejszych gospodarstw rolnych, interesują ich maszyny rolnicze: pokazy, zastosowania, utrzymanie,
modernizacja, wymiana (kiedy?),
✓ nowe technologie w uprawie, ochronie i nawożeniu, umożliwiające praktyczne stosowanie rolnictwa precyzyjnego np. użycie GPS do
ograniczania stosowania nawozów i środków ochrony, nawożenie dolistne, itp.
✓ zarządzanie gospodarstwem (organizacja pracy, rozwiązania informatyczne),
✓ analizy biznesowe, w tym finansowe – co jest opłacalne, bilanse zysków i strat dla poszczególnych upraw aby w sposób realny zarządzać
gospodarstwem.
Małe gospodarstwa (poniżej 10 ha):
✓ jak zwiększyć efektywność, zoptymalizować opłacalność w małym gospodarstwie rolnym:
▪ jak przekwalifikować gospodarstwo aby było opłacalne / możliwe kierunki rozwoju (sadownictwo, leśnictwo, ekologia,
agroturystyka)?
▪ jak poradzić sobie z ograniczeniami bez stosowania dużych nakładów (trudne gleby, susza, zniszczenia spowodowane przez
zwierzęta leśne, etc.)
✓ doradztwo / szkolenia specjalistyczne w zakresie ekologicznych upraw, hodowli rzadkich zwierząt (np. owce Nolana czy inne), proste
przetwórstwo (np. serów, owoców i warzyw) – poszukują swojej niszy.
✓ doradztwo / szkolenia skierowane do osób mieszkających na wsi, ale niekoniecznie rolników, w zakresie upraw ogólnie, ale też upraw
ekologicznych (warzyw, owoców, upraw pod szkłem).

9

Wnioski i rekomendacje (7)
Kierunki rozwoju
•

▪

Młodzi rolnicy (18-44 lata)
✓ istotnie częściej, niż pozostali gospodarze, chętnie korzystają i korzystaliby ze szkoleń, doradztwa z wykorzystaniem form
teleinformatycznych najlepiej w formie moderowanego forum czy czatu. Jest to pokolenie lepiej wykształcone i co naturalne z racji wieku
bardziej biegłe w korzystaniu z komputera (jest to dla nich codzienność). Biorąc pod uwagę przyspieszenie procesu zmiany pokoleń
w polskich gospodarstwach rolnych, można się spodziewać, że wykorzystanie nowoczesnych, zdalnych form kontaktu będzie kluczowe
również dla rozwoju usług doradczo – szkoleniowych. Szczególnie jest to ważne z punktu widzenia młodych rolników prowadzących małe
i średnie gospodarstwa czy hodowlę, tych którzy mogą sobie pozwolić na opuszczenie gospodarstwa wyłącznie na kilka godzin.
✓ mocno zainteresowani są szkoleniami związanymi z przetwórstwem, szczególnie ci z małych lub specjalistycznych gospodarstw rolnych
(warzywnictwo, sadownictwo). Co odważniejsi i lepiej wykształceni nie wykluczają wprowadzania na rynek własnej, lokalnej marki
przetworów.
✓ najbardziej otwarci na wszelkie szkolenia są jednak rolnicy w wieku 35-44 lata z gospodarstw 10 ha+ . Mają oni już pewne, nabyte
w praktyce doświadczenie, przez co będą grupą bardzo wymagającą, a nadal dużo chęci i siły do inwestowania w swoje gospodarstwo.
Interesują ich tematy będące w trendzie, na topie np. ekologiczne rozwiązania dla rolnictwa czy pozyskanie lub pogłębiane umiejętności
miękkich z zakresu sprzedaży i negocjacji, tak by móc być partnerem w rozmowach biznesowych ze swoimi odbiorcami płodów rolnych
oraz produktów.

Biorąc pod uwagę, całość informacji pozyskanych w toku badania, można powiedzieć, że rynek usług szkoleniowo – doradczych jest duży,
a w przyszłości zapewne będzie jeszcze większy:
• już teraz, trzy piąte rolników deklaruje, że na pewno skorzysta w najbliższym roku przynajmniej z jednej usługi szkoleniowo – doradczej.
• do tego aż połowa rolników czuje się mniej lub bardziej zagrożona jeśli chodzi o ich własną przyszłość jako rolników. O ile sytuacja się nie
poprawi (obecnie co piąty rolnik posiadający użytki rolne 2-9,99 ha ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa negatywnie), z dużym
prawdopodobieństwem można prognozować wzrost szkoleń, doradztwa specjalistycznego w zakresie poszukiwania nisz, kierunków rozwoju lub
przekwalifikowania gospodarstwa.
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Informacje o badaniu i metodologia

11

Informacje o badaniu (1)

Badanie było realizowane w dwóch etapach:
1) Badanie jakościowe – poznanie oczekiwań rolników odnośnie oferty szkoleń oraz zebranie insightów do części ilościowej,
2) Badanie ilościowe - właściwy pomiar zachowań oraz postaw.
Głównym celem projektu jest dostarczenie rekomendacji w obszarze budowania/ modyfikacji oferty usług szkoleniowo – doradczych skierowanych do
Rolników.

Krok 1.
Badanie jakościowe.
Poznanie oczekiwań rolników i zebranie
insightów do części ilościowej

Krok 2.
Badanie ilościowe.
Właściwy pomiar zachowań i potrzeb
Rolników w zakresie usług szkoleniowo doradczych

Krok 3.
Rekomendacje.
Opracowanie zaleceń marketingowych
i wskazówek do action planów.
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Informacje o badaniu (2)
Badanie jakościowe
Krok 1.
Badanie jakościowe.
Zebranie insightów do części ilościowej oraz
poznanie oczekiwań Rolników

Krok 2.
Badanie ilościowe.
Właściwy pomiar zachowań i potrzeb Rolników w
zakresie usług szkoleniowo - doradczych

Cel projektu

Badana próba

Realizacja badania

Przedstawiciele gosp. rolnych

Identyfikacja obecnej sytuacji na
rynku i perspektyw jego rozwoju
• Identyfikacja mocnych i słabych stron obecnej
oferty usług doradczo - szkoleniowej
• Określenie ewentualnych kierunków zmian
celu zwiększenia efektywności skutecznego
dodarcia do grupy docelowej

Krok 3.
Rekomendacje.
Opracowanie zaleceń marketingowych
i wskazówek do action planów.

Badanie jakościowe TDI
•

•

Wywiady z przedstawicielami gospodarstw
rolnych, traktowanych jak „eksperci” w
zakresie usług doradczo-szkoleniowych, z
uwzględnieniem podziału na produkcję
roślinną i zwierzęcą oraz wielkość gosp.
rolnego (dokładny podział na kolejnym
slajdzie)
W sumie zrealizowano 14 wywiadów
pogłębionych

Badanie realizowane jest techniką telefonicznych
wywiadów pogłębionych (TDI)
Realizacja badania: 03-14.12.2020
Czas trwania wywiadu - ok 75 min.
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Informacje o badaniu (3)
Próba badawcza – badanie jakościowe
▪

Próba: Wywiady przedstawicielami małych, średnich i dużych gosp. rolnych, z uwzględnieniem podziału na produkcję roślinną i
zwierzęcą, zgodnie z poniższą tabelą
Struktura próby

▪

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Gosp. 100 ha +

2

2

Gosp. 30-100 ha

2

2

Gosp. 5-10 ha

3 mix

Gosp. 2-5 ha

3 mix

Pozostałe kryteria rekrutacyjne:
•
•

•

Respondent to osoba odpowiedzialna za podejmowanie kluczowych decyzji w gospodarstwie, np. właściciel/ współwłaściciel, agronom /
zarządca.
Zastosowano miękki podział każdej z powyższych grup ze względu na posiadane doświadczenia z profesjonalnym doradztwem i szkoleniami. Przy
czym, w każdej grupie przebadany został min. 1 przedstawiciel gospodarstwa, który ma doświadczenie i uczestniczył w szkoleniu w ostatnich 2
latach.
Szerokie zróżnicowanie gospodarstw pod względem geograficznym, uprawianych roślin, hodowanych zwierząt itp.

Informacje o badaniu (4)
Badanie ilościowe
Krok 1.
Badanie jakościowe.
Zebranie insightów do części ilościowej oraz
ocena wybranych materiałów komunikacyjnych

Krok 2.
Badanie ilościowe.
Właściwy pomiar zachowań i potrzeb Rolników w
zakresie usług szkoleniowo - doradczych

Cel projektu

Badana próba

Osoby decyzyjne w gosp. rolnych
powyżej 2 ha

Zachowania i oczekiwania
względem usług szkoleniowych
Głównym celem badania było określenie potrzeb i
oczekiwań względem usług szkoleniowo – doradczych
m.in..:
•

Określenie potrzeb i oczekiwań wobec usług:
preferowana tematyka, forma szkoleń, skłonność do
korzystania z płatnych szkoleń itp..

•

Określnie przyczyn nie korzystania z tego typu usług

•

Określenie świadomość spontanicznej i
wspomaganej jednostek doradztwa rolniczego

•

Określenie stopnia zadowolenia z dostępnej oferty
usług szkoleniowych pod względem wybranych
aspektów; również w odniesieniu do spotkań w
gosp. demonstracyjnych, pokazowych.

•

•

Ogólnopolska próba przedstawicieli gosp.
rolnych – decydentów/ współdecydentów w
zakresie zarządzania i zakupów (główne
decyzje)
Gosp. rolne wielkości min 2 ha, w podziale:
➢ 10 ha + - próba losowo - kwotowa
kontrolowana ze względu na wielkość
oraz region (podstawowa); N=853
➢ 2-9,99 ha – próba losowa (booster);
N=102
W sumie zrealizowano 955 wywiady.

Krok 3.
Rekomendacje.
Opracowanie zaleceń marketingowych
i wskazówek do action planów.

Realizacja badania

Badanie telefoniczne CATI
Badanie realizowane jest techniką telefonicznych
(CATI)
Realizacja badania: 18 grudnia 2020 – 13 stycznia
2021 roku.
Czas trwania wywiadu - ok 20 min.
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Informacje o badaniu (5)
Próba badawcza – badanie ilościowe
▪

Trzon badania ilościowego stanowiły gosp. rolne powyżej 10 ha prowadzące produkcję roślinną i/lub zwierzęcą.
Stanowią one 25% wszystkich gosp., jednak ze względu na fakt iż zarządzają ponad 70% wszystkich użytków
rolnych w kraju, są kluczowe z punktu widzenia celów badania. Dodatkowo w badaniu, jako booster ujęto gosp.
małe, wielkości między 2-9.99 ha (n=102).

▪

Próba do badania grupy gosp. rolnych 10ha opracowana została na podstawie danych GUS za rok 2018 i miała
charakter losowo - kwotowy, kontrolowany ze względu na region (NUST 1) oraz wielkość gosp. rolnego (w
obrębie regionu).
•

Ze względu na znacząca nadreprezentację gosp. do 30 ha, a tym samym małą podstawę do wnioskowania
o większych gospodarstwach na etapie realizacji, zastosowano nieproporcjonalny dobór (próba do
realizacji - „liczba wywiadów zrealizowana”), który zwiększył udział największych gospodarstw, co pozwala
na wnioskowanie w obrębie tych grup.

•

Na etapie analiz, dane zostały przeważone do rzeczywistej struktury gosp. rolnych 10ha + - „próba
reprezentatywna (ważenie)”.

•

Tak dobrana próba pozwala na poprawne (reprezentatywne) wnioskowanie zarówno na poziomie Polski/
regionów, jak i poszczególnych segmentów wielkość gospodarstw rolnych.
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Informacje o badaniu (6)
Próba badawcza – badanie ilościowe
▪

Struktura gosp. rolnych 10 ha + → próba reprezentatywna (ważenie)

Region Centralny
Region Południowo-Zachodni
Region Południowy
Region Północno-Zachodni
Region Północny
Region Województwo Mazowieckie
Region Wschodni
Ogółem

▪

Ogółem
36787
23754
12707
66887
69252
64022
78857
352266

Struktura gosp. rolnych wg. GUS 2018
10-15
15-20
20-30
30-50
19283
7244
5436
3277
7424
3577
4477
3433
5276
2597
2108
1443
24870
11986
12509
8269
23057
12118
15286
10021
30168
15998
8951
6096
31944
17076
14452
9778
142022
70596
63219
42317

50 ha i więcej
1547
4843
1283
9253
8770
2809
5607
34112

10-15
47
18
13
59
56
72
75
340

Próba reprezentatywna ważenie
15-20
20-30
30-50
50 ha i więcej
18
13
8
4
9
11
8
12
6
5
4
3
29
30
20
22
29
37
24
21
38
22
15
8
41
35
23
15
170
153
102
85

Ogółem
90
58
31
160
167
155
189
850

Próba do realizacji (nadreprezentacja większych gospodarstw)
10-15

Region Centralny
Region Południowo-Zachodni
Region Południowy
Region Północno-Zachodni
Region Północny
Region Województwo Mazowieckie
Region Wschodni
Ogółem

29
12
8
39
36
44
47
215

Liczba wywiadów do realizacji
15-20
20-30
30-50
50 ha i więcej
11
8
18
10
6
7
18
28
4
4
7
9
19
20
45
54
18
24
53
50
25
14
32
16
27
23
52
33
110
100
225
200

Regiony:

Ogółem

76
71
32
177
181
131
182
850

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Południowo – zachodni – dolnośląskie, opolskie
Północno-zachodni – lubuskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie.
Południowy – małopolskie, śląskie
Północny – kujawsko-pomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie
Centralny – łódzkie, świętokrzyskie.
Mazowieckie
Wschodni - lubelskie, podkarpackie, podlaskie.

17

Informacje o badaniu (7)
Jak czytać wyniki?
Błąd statystyczny zależy nie tylko od wielkości próby, ale również od wielkości szacowanego wskaźnika struktury (odsetka). Błąd przy danej liczebności
próby jest największy, gdy szacowany wskaźnik struktury wynosi 0,5 (50). W miarę jak wskaźnik ten zbliża się do zera lub do 100, błąd systematycznie
maleje.
Jeżeli nie wiemy, jaka będzie wielkość obliczanego odsetka, lub też, jak to zwykle bywa, w badaniu obliczamy wiele różnych wskaźników przyjmujących
różne wartości, to błąd badania obliczamy jako błąd maksymalny, przyjmując wartość szacowanego odsetka 50.
Jeżeli jednak obliczamy błąd konkretnego wskaźnika, którego wartość w próbie wyniosła np. 9, to błąd tego konkretnego wskaźnika będzie znacznie
mniejszy niż błąd maksymalny.
W niniejszym badaniu wielkość próby wynosi odpowiednio: N=853 - gosp. rolne 10 ha + ogółem (próba ważona), N=102 – booster, gosp. rolne 2-9,99 ha
Dla takiej próby błąd statystyczny wynosi odpowiednio:
Szacowany wskaźnik

Ogółem 10 ha + N=853

Booster 2-9,99 ha N=102

50 (błąd maksymalny)

+/- 3,4 p.proc.

+/- 9,7 p.proc.

40 (lub 60)

+/- 3,3 p.proc.

+/- 9,5 p.proc.

30 (lub 70)

+/- 3,1 p.proc.

+/- 8,9 p.proc.

20 (lub 80)

+/- 2,7 p.proc.

+/- 7,8 p.proc.

10 (lub 90)

+/- 2,0 p.proc.

+/- 5,8 p.proc.

5 (lub 95)

+/- 1,5 p.proc.

+/- 4,2 p.proc.

Oznaczenia graficzne zastosowane w raporcie:

Badanie jakościowe

Badanie ilościowe, gosp. rolne 10 ha +
N=853
(dane ważone do struktury
reprezentatywnej)

Badanie ilościowe – booster
„Małe” gosp. 2-9,99 ha
N=102 (losowa)
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Źródła informacji wykorzystywane przez rolników i miejsce
usług szkoleniowo – doradczych
Spostrzeganie usług doradczo szkoleniowych
Znajomość instytucji, firm świadczących usługi szkoleniowo- doradcze
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Wykorzystywane źródła i miejsce usług doradczo szkoleniowych
▪

▪

▪

▪

Głównymi źródłami profesjonalnej wiedzy rolników, oprócz szerokiego własnego doświadczenia, są: Internet (w tym czasopisma branżowe, YouTube
i fora rolnicze) oraz prasa rolnicza. Jest to naturalne biorąc pod uwagę dostępność do informacji, a także komfort korzystania, przy ograniczonym
czasie wolnym od obowiązków gospodarskich. Z materiałów zawartych w Internecie, prasie rolniczej można korzystać w każdej wolnej chwili, nie
trzeba się dostosowywać czasowo, terminowo.
Szkolenia i doradztwo rolnicze także pełnią istotną rolę w dostarczaniu informacji dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego, szczególnie
doradcy urzędowi, przedstawiciele dystrybutorów oraz producentów. W przypadku instytucji publicznych, rolnicy deklarują chęć korzystania z tego
typu pomocy w momencie gdy dotyczy to kwestii prawnych, finansowych i dokumentacji. W tym zakresie sami nie czują się wystarczająco
kompetentni lub chcą by ktoś inny sprawdził ich umiejętności. Generalnie jednak, wielu z nich deklaruje otwartość na wszelkiego typu szkolenia,
doradztwo i doświadczenia związane z rolnictwem. Chcą dowiadywać się nowych rzeczy, orientować w którą stronę rozwija się rolnictwo jako całość,
jak kształtują się trendy i ceny.
Większą otwartość na szkolenia i doradztwo (także płatne) dostrzec można wśród rolników:
➢ Z dużych gospodarstw – mają więcej środków, a także czasu (jeśli zatrudniają pracowników), mniej przeszkadza im konieczność dojazdu, ale
przede wszystkim są otwarci na innowacje w zakresie uprawy i ochrony oraz aktywnie poszukują alternatywnych rozwiązań w zakresie
rolnictwa. Wydają się bardziej ciekawi i otwarci na nowe rozwiązania.
➢ Którzy chcą się przekwalifikować – częściej z mniejszych gospodarstw – poszukują rozwiązań szybkich i ekonomicznych.
➢ Prowadzących gospodarstwa wyspecjalizowane w hodowli, warzywnictwie, sadownictwie – próbują znaleźć metody maksymalizujące zyski albo
poszerzające rynek zbytu.
➢ Młodsi, mniej doświadczeni – chcą się kształcić także teoretycznie, są bardziej elastyczni, bez utartych przyzwyczajeń, a także mają łatwość
korzystania z nowinek technologicznych.
Część rolników nie ukrywa jednak, że na szkolenia chodzi tylko wtedy gdy musi. Są to częściej ci, którzy mieli negatywne doświadczenia lub nie widzą
perspektyw dla rozwoju swojego gospodarstwa.
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Typy informacji poszukiwane w danych źródłach wiedzy i miejsce
szkoleń (1)

Internet

• Poszukiwanie informacji o produktach, nowościach, cenach, nabywanie wiedzy podstawowej oraz
porównywanie produktów (wyszukiwarki, strony producentów i dystrybutorów)
• Poszukiwanie ciekawostek o uprawie, maszynach, zastosowaniach (YouTube)
• Informacje lokalne oraz związane z dotacjami, programami rolnymi (strony gmin, strony rządowe)

Fora rolnicze / Znajomi
rolnicy

• Rozwiązywanie bieżących problemów, szukanie informacji, które pozwolą „ustrzec się błędów”
• Poszukiwanie doświadczeń praktycznych z daną substancją, mieszaniną, chorobą roślin, maszyną
rolniczą, firmą (marką)
• Wymiana informacji o efektywności uprawy (danej rośliny, odmiany, nawożenia czy ochrony)

Prasa branżowa
(drukowana lub online)

• Nowości w zakresie rolnictwa
• Trendy w zakresie upraw, ceny płodów rolnych
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Typy informacji poszukiwane w danych źródłach wiedzy i miejsce
szkoleń (1)

Dystrybutorzy nawozów
i środków ochrony

• Doradztwo sezonowe w zakresie wyboru produktów (nowych, skutecznych, dostępnych, cen).
Weryfikacja wiedzy zaczerpniętej z Internetu
• Diagnostyka i doradztwo bieżące w razie problemów z ochroną roślin (choroby, grzyby, rzadziej chwasty)

Profesjonalne doradztwo
i szkolenia

• Obowiązkowe, zakończone udzieleniem certyfikatu, pozwolenia (np. chemizacyjne)
• Usługi wypełniania wniosków, ubieganie się o dopłatę, poszukiwanie finsnsowania
• Obiektywne informacje, niezależne od producentów
• Wiedza ogólna, książkowa, pogłębiona w danym obszarze (ochrona zbóż, hodowla koni ciężkich, itp.)

Targi rolne
/ pokazy polowe

• Innowacje i nowości w rolnictwie
• Rozwiązania i pomysły wyspecjalizowane w danym obszarze (sadownictwo, hodowla, uprawa kukurydzy,
itp.)
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„Doradztwo w rolnictwie” – skojarzenia
Spontaniczne skojarzenia uzyskane od badanych osób pokazują, że doradztwo w rolnictwie jest rozumiane szeroko, zarówno jako okazjonalna pomoc
wyspecjalizowanych ośrodków typu ODR, specjalistów prywatnych oraz sprzedawców nawozów i środków ochrony roślin, ale także codzienna wymiana
doświadczeń pomiędzy rolnikami.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego –
odpłatna pomoc w wypełnianiu
wniosków (dofinansowanie,
modernizacja, środki UE)

Doradztwo w rolnictwie

Przy okazji zakupu środków
ochrony roślin czy nawozów –
sprzedawcy / handlowcy

Rzadko spotykane, słabo dostępne
(małe gospodarstwa)

Osoby z kwalifikacjami
(wykształcenie rolnicze +
doświadczenie)

Usługa bezpłatna (duże
gospodarstwa)

Urzędnicy
administracyjni

Wymiana doświadczeń pomiędzy
rolnikami

Skojarzenia z doradztwem idą dwutorowo:
= Oficjalne, urzędowe doradztwo – fundusze unijne, dokumentacja, pozyskiwanie funduszy. Usługi płatne, dostępne dla wszystkich.
= Agronomiczne – pomoc w efektywnym prowadzeniu gospodarstwa. Płatne oraz bezpłatne. Dostępne głównie dla gospodarstw
średnich i dużych.
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„Szkolenia w rolnictwie” – skojarzenia
Szkolenia w rolnictwie to kategoria kojarząca się z obowiązkiem i koniecznością. Deklaracje w zakresie chęci korzystania ze szkoleń są pozytywne,
natomiast sama ocena efektów budzi sporo zastrzeżeń.

Brak nowości, szablonowe,
przestarzałe

Szkolenia w rolnictwie

Problem z wiarygodnością
(promocja produktów, technologii,
etc.) jeśli organizowane przez firmy

ODR / Centrum Kształcenia
Ustawicznego / firmy prywatne

Zdobywanie uprawnień,
certyfikatów

Bezpłatne, jeśli organizowane przez
gminę (korzystają głównie mniejsze
gospodarstwa)

Obowiązek

Organizowane przez klienta typu
mleczarnia, cukrownia (bezpłatne)

= Szkolenia rolnicze budzą u rolników przede wszystkim negatywne odczucia (brak nowości, nieciekawe, a jeśli bezpłatne, to
problem z wiarygodnością). Warto wziąć to pod uwagę w komunikacji i promocji.
= Brak skojarzeń z gospodarstwami pokazowymi i wiedzą praktyczną. Są one albo mniej znane albo nie kojarzą się z określeniem
‚szkolenie’.

24

Czym jest doradztwo i szkolenie rolnicze?
▪

▪

Generalnie, nie wiadomo czym jest a czym nie jest szkolenie rolnicze. Wiele spotkań informacyjnych, np. organizowanych lokalnie na wsiach czy
gminach, jest określanych jako ‚szkolenie’. Szkoleniami określane są spotkania i wykłady na targach czy pokazach polowych. Jednocześnie szkolenia to
także wykłady i seminaria oferujące certyfikowaną wiedzę. Podobnie jest z rozumieniem doradztwa. Doradcą jest nie tylko osoba z doświadczeniem
i wykształceniem rolniczych, ale bardzo często sprzedawca. Niektórzy rolnicy doradztwo traktują na tyle szeroko, że jako doradcę traktują nawet
innego rolnika, np. z większym doświadczeniem lub gospodarstwem. Nie ma zdefiniowanych pojęć w tym zakresie, obie kategorie są szerokie i płynne.
Nie ma też wyznaczonych standardów, co można nazwać dobrym a co złym szkoleniem czy doradztwem, a co za tym idzie nie wiadomo za co warto,
a za co nie warto płacić.
Problemy z jednoznacznym definiowaniem usług doradczo – szkoleniowych w rolnictwie sprzyja chaosowi i utrudnia ocenę organizacji oferujących
tego typu usługi. Na tak nieokreślonym rynku rolnikom trudno samodzielnie funkcjonować.
➢ Wzrasta potrzeba poszukiwania rekomendacji. Dużą rolę więc odgrywa „marketing szeptany” w wyborze doradców i szkoleń. Rolnicy decydują
się na te usługi, które polecą im inni. Wybierają te szkolenia, z których zadowoleni byli inni znajomi rolnicy lub które poleciła im zaufana osoba
lub osoba pracująca w branży (np. sprzedawca).
➢ Istotna jest budowa relacji pomiędzy doradcą a rolnikiem. Obie strony starają się skracać dystans, budować przyjacielskie relacje, które
procentują przywiązaniem i przyzwyczajeniem do swoich usług. Obecnie jest to widoczne szczególnie w dużych gospodarstwach, do których
regularnie przyjeżdżają stale ci sami przedstawiciele handlowi czy doradcy terenowi, regionalni. Znają problemy danego rolnika, wizytują
uprawy, generalnie traktowani są jak znajomi, a nie tylko sprzedawcy. Tego typu relacje są rzadsze w przypadku kontaktów z doradcami ODR
i innych instytucji publicznych, którzy nie inicjują sami kontaktów z rolnikami.
➢ Wzrasta także rola przypadku. Wybór jest często podyktowany bieżącą potrzebą (np. uzyskania certyfikatu) lub aktualną sytuacją
w gospodarstwie („mam czas to pojadę”, „kolega jechał to zabrałem się z nim”).
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Spostrzeganie doradztwa rolniczego – małe gospodarstwa
▪

Obecnie, spostrzeganie doradztwa przez rolników zależy od wielkości
gospodarstwa oraz specyfiki prowadzonej produkcji rolnej.
✓ Małe gospodarstwa – mają wrażenie, że usług doradczych w rolnictwie jest
niewiele i są w większości płatne. Ośrodki doradztwa są zamykane, a gminy
nie przejmują ich obowiązków w wystarczającym stopniu. Sprzedawcy
środków ochrony i nawozów, nie udzielają im wsparcia. Brakuje też szkoleń
specjalistycznych, dedykowanych dla małych gospodarstw, poruszających
istotne dla nich problemy. Obecnie więc małe gospodarstwa rzadziej niż
średnie i duże korzystają ze szkoleń, a wiedzę czerpią głównie z Internetu.
To u nich dostrzec można największą potrzebę, przynajmniej deklarowaną, w
zakresie szkoleń.
✓ Gospodarstwa wyspecjalizowane – także małe – żywią przekonanie, że
możliwości szkoleniowych jest więcej. Rzadziej poszukują informacji
w Internecie, ponieważ wiedza tam zawarta jest powierzchowna, a czasami
nierzetelna. Doradztwo rolnicze jest odpowiedzią na ich indywidualne
potrzeby. Tego typu gospodarstwa korzystają częściej z doradców płatnych,
np. w zakresie ochrony roślin (np. sadów) czy też ochrony zwierząt (np.
weterynarze). One mają też często zapewniane szkolenia darmowe
w ramach prowadzenia specjalistycznej produkcji (np. buraka cukrowego czy
produkcji mleka). Te gospodarstwa są szczególnie otwarte na nową wiedzę,
możliwości zmian i praktyczne zastosowania.

„Na naszym terenie to nie działa, od jakichś 3 lat nie ma
żadnych szkoleń (…) Kiedyś korzystałem, pomagali w
przygotowaniu biznesplanu i przygotowaniu
dokumentów.” [Małe gospodarstwo, 5-10ha, produkcja
roślinna]
„Byłem kiedyś na szkoleniu i nie byłem zadowolony.
Rozmawiali o rolnictwie, o rozwoju, o przyszłości.
Skupieni byli na dużych rolnikach, w przedziale 30100ha, a ja mam 4ha to mówili tylko że za małe, że
nieopłacalne (…) A my chcemy iść nie na ilość, chcemy na
jakość, kierujemy się na ekologiczne (…) Takich
specjalistycznych szkoleń dla nas nie ma.” [Małe
gospodarstwo, 2-5ha, produkcja zwierzęca]

„Płatne doradztwo, to korzystamy tylko przy składaniu
wniosków na dopłaty. Mąż bierze też udział w kursach
chemizacyjnych (…) Bardzo często radzimy się naszego
weterynarza (…) mamy do niego zaufanie.” [Małe
gospodarstwo, 2-5ha, produkcja zwierzęca]
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Spostrzeganie doradztwa rolniczego – średnie i duże gospodarstwa
▪

▪

Gospodarstwa średnie i duże – z jednej strony mają poczucie, że doradztwa
i szkoleń w rolnictwie jest dużo i jest ono coraz bardziej powszechne, z drugiej
strony nie są z niego do końca zadowoleni.
✓ Doradztwo rolnicze w zakresie agronomii kojarzą z przedstawicielami
handlowymi lub doradcami producentów (głównie nawozów). Uznają je za
bezpłatne, przekazywane w ramach zakupu produktów potrzebnych do
produkcji. Ci doradcy są dla nich dostępni w zakresie porad telefonicznych,
a nawet wizyt na polu. Mają jednak świadomość stronniczości i spostrzegają
je jako mniej wiarygodne.
✓ Z pomocy ODR lub instytucji państwowych korzystają odpłatnie jeśli kwestie
dotyczą formalnych, niezbędnych dokumentów czy wniosków. Zwykle nie
korzystają z dobrowolnych szkoleń organizowanych przez te instytucje,
ponieważ uznają je za mało kompetentne i nie nadążające za zmianami.
Generalnie jest to grupa otwarta na szkolenia, która ma jednak duże oczekiwania
z nimi związane. Jednocześnie, przyzwyczajona do darmowych usług w tym
zakresie, na razie nie jest więc chętna by płacić większe sumy za specjalistyczne
doradztwo.

„ODR-y to w porównaniu do firm zewnętrznych są daleko
do tyłu w kwestiach wiedzy, materiałów, doświadczenia.”
[Średnie gospodarstwo, 30-100ha, produkcja zwierzęca]

„Płatny doradca to osoba, która jest wyspecjalizowana w
jakimś kierunku i nie jest opłacona przez żadnego
dystrybutora ani firmę, jest po prostu niezależna (…)
Jeżeli za coś płacimy to nie ma tego, że nam jakaś firma
wywiera nacisk na osobę, która prowadzi to szkolenie”
[Duże gospodarstwo, 100ha+, produkcja zwierzęca]
„Płatne doradztwo to coś co da nam większy zysk,
przychód. Poprawi jakieś wady w naszym gospodarstwie.
Zmiany technologii uprawy czy inne nawożenie, inne
zabiegi. Coś co nam podniesie rentowność, opłacalność.”
[Duże gospodarstwo, 100ha+, produkcja roślinna]
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Znajomość instytucji doradczych i szkoleniowych
▪

▪

▪

▪

Rolnicy znają bardzo wiele typów firm, instytucji które prowadzą usługi szkoleniowo – doradcze. Ze względu na to, że sama kategoria usług nie jest
jednoznaczna, wszystkie podmioty, które prowadzą spotkania z rolnikami są przez nich kojarzone z usługami szkoleniowymi – począwszy od firm
dystrybucyjnych, pośredników sprzedaży płodów rolnych, samych klientów (mleczarnie, cukrownie), poprzez instytucje państwowe (na poziomie
centralnym i powiatowym) oraz samorządowe i lokalne (gmina, sołtysi, organizacje wiejskie, etc.), aż po firmy prywatne oferujących swoje usługi.
Ilość spotkań i zaproszeń jest na tyle duża, że rolnicy się w nich gubią. Ze względu na szeroką ofertę z której korzystają potrafią mylić instytucje i nie
zawsze wiedzą które szkolenie przez kogo było prowadzone. Czasami nie pamiętają nawet czego dotyczyło spotkanie które określili jako „szkolenie”.
Ważne jest więc by efektywnie budować świadomość i pozytywne skojarzenia z organizacją tak by rolnicy potrafili ją rozpoznać. By nie było pomyłek,
by wiedzieli do kogo się udać, warto także budować trwałe relacje doradca – rolnik, ponieważ osobiste zaangażowanie i znajomość konkretnej osoby
sprzyja związaniu się z instytucją i pozytywne jej spostrzeganie.
Powszechnie znane i określane jako pełniące funkcje doradczo – szkoleniowe są ODR. Ich wizerunek jest jednak niejednoznaczny. Pozytywny
w zakresie doradztwa administracyjno – prawnego, ale negatywny w zakresie porad agrotechnicznych czy hodowli.
Znane są także firmy dystrybucyjne zajmujące się często także skupem płodów rolnych. Ich zasięg jest lokalny więc w różnych obszarach Polski znane
są inne firmy, np. Osadkowski czy Agrosimex. To one udzielają rolnikom „pierwszej pomocy” w zakresie upraw (nawożenia, środków ochrony, etc.) i są
określani jako doradcy. W przypadku hodowli zwierząt często podstawowym doradcą jest weterynarz.
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Podstawowe źródła informacji wykorzystywane przy prowadzeniu
gospodarstwa rolnego
Podstawowymi
źródłami
informacji, wymienianymi w
pierwszej kolejności,
są:
Internet, doradcy urzędowi
oraz prasa rolnicza. Warto
zauważyć,
że
doradcy
urzędowi
mają
większe
znaczenie dla rolników z
najmniejszych gosp.
wymienia ich na pierwszym
miejscu, jako głównie źródło
informacji mniej więcej co
piąty-szósty
przedstawiciel
gosp. 2-10 ha i 10-30 ha. Dla
rolników
zarządzających
gospodarstwami
większymi
(powyżej 30 ha) wiesze
znaczenie ma natomiast prasa
rolnicza.

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek wskazań – pierwsze
wymienione spontanicznie
Internet

10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

29

29

31

18

14

9

20

32

26

9

6

7

3

4

5

2

2

1

1

2

1

4

8

4

2

3

1

-

1

-

-

-
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Doradcy urzędowi np. z ODR/ Izby
Rolniczej/ Stacji Chemiczno-Rolniczej

18

Prasa rolnicza

11

Szkolenia, wykłady, seminaria

11

Doradcy producentów produktów dla
rolnictwa
Literatura fachowa (książki,
poradniki)
Doradcy dystrybutorów produktów
dla rolnictwa

Gosp.
10 ha +
N=853

29
17
A
22

8

6
5
4

4

4

Znajomi / rodzina

Materiały reklamowe (broszury,
ulotki, foldery)

2

Targi i wystawy

1

Pytanie Z1. Z których źródeł informacji, poza własnym doświadczeniem, korzysta Pan(i) regularnie przy prowadzeniu
gospodarstwa rolnego?

4

1

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;

%

29

Źródła informacji wykorzystywane przy prowadzeniu
gospodarstwa rolnego – ogółem, wszystkie wymienione
Internet, prasa rolnicza są
podstawowym
źródłem
informacji Rolników. Jest to
naturalne biorąc pod uwagę
dostępność do informacji i
komfort korzystania, przede
wszystkim biorąc pod uwagę
ograniczony czas wolny od
obowiązków gospodarskich. Z
materiałów zawartych w
Internecie, prasie rolniczej
można korzystać w każdej
wolnej chwili, nie trzeba się
dostosowywać
czasowo,
terminowo.

Internet

A 47
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Doradcy urzędowi np. z ODR/ Izby
Rolniczej/ Stacji Chemiczno-Rolniczej
Doradcydystrybutorów produktów dla
rolnictwa
Doradcy producentów produktów dla
rolnictwa

20

25

29

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

51

60

60

44

57

63

20

21

23

30

30

24

15

13

18

28

15

13

12

14

19

14

15

12

8

6

7

4

7

11

12

10

3

3

2

6

3

3

3

3

14
11

Programy rolnicze w telewizji

10-29,99 ha
N=423

17

Literatura fachowa (książki, poradniki)

Targi i wystawy

53

29

Szkolenia, wykłady, seminaria

Materiały reklamowe (broszury, ulotki,
foldery)

Gosp.
10 ha +
N=853

47

Prasa rolnicza

Znajomi / rodzina
Szkolenia
i
doradztwo
rolnicze pełną jednak istotną
rolę
w
dostarczaniu
informacji
dotyczących
prowadzenia gosp. rolnego. ,
szczególnie
doradcy
urzędowi,
przedstawiciele
dystrybutorów
oraz
producentów.

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek wskazań – wszystkie
wymienione spontanicznie

8
5
3

Pytanie Z1. Z których źródeł informacji, poza własnym doświadczeniem, korzysta Pan(i) regularnie przy prowadzeniu
gospodarstwa rolnego?

11

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;

%

30

Ogólna ocena najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji
Jeśli rolnicy korzystają z danego źródła informacji to nie
bez powodu - uznają je za mniej lub bardziej przydatne,
ale zawsze coś wnoszące. Do źródeł informacji
ocenianych jako najbardziej przydatne należą: Internet,
znajomi/ rodzina oraz doradcy urzędowi (najwyższe
odsetki ocen „bardzo przydatne”).

Gosp.
10 ha +
N=853

%
Przydatne (bardzo)

Internet

42

Prasa rolnicza

18

43

Średnio i mało przydatne

12 3

58

20 4

59

15 3

„Ja lubię stronę Agrobiznes. Tam codziennie są
podawane ceny żyta, warzyw, owoców, ziemniaków.”
[Małe gospodarstwo, 2-5ha, produkcja roślinna]

Szkolenia, wykłady, seminaria

23

Doradcy urzędowi np. z ODR/ Izby
Rolniczej/ Stacji Chemiczno-Rolniczej

32

„Rolnicy nagrywają wszelkiego rodzaju vlogi i tam
można zobaczyć jaką chemię stosują, jak to później
wygląda na polu i posłuchać co mają do powiedzenia
(…) Brakuje takiej obiektywnej opinii konsumenta rolnika i tego się właśnie szuka w Internecie.” [Duże
gospodarstwo, 100ha+, produkcja zwierzęca]

Doradcy/ przedstawiciele dystrybutorów
produktów dla rolnictwa

17

64

15

Doradcy producentów produktów dla
rolnictwa

15

66

16 3

„Bardzo dobrze posługuję się Internetem i mam
wspaniałych znajomych rolników, z którymi
wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Na dzień
dzisiejszy informacji mi nie brakuje” [Średnie
gospodarstwo, 30-100ha, produkcja roślinna]

40

Znajomi / rodzina

10

Programy rolnicze w telewizji

52

42
53

10 5

15
25

4

4
12

Przydatne

Bardzo przydatne

Raczej przydatne

Mało przydatbe

Pytanie Z2. Jak ocenia Pan(i) przydatność wykorzystywanych przez Pana(ą) źródeł informacji? Ocena losowo wybranych 3
źródeł z których korzysta dany rolnik

31

Świadomość spontaniczna instytucji, ośrodków świadczących usługi
szkoleniowo - doradcze)
Biorąc pod uwagę wysokie
miejsce doradców urzędowych
w rankingu źródeł informacji,
nie dziwi, że na pierwszym
miejscu, wśród instytucji
świadczących
usługi
szkoleniowo – doradcze,
wskazywany
jest
ODR.
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego wymienia, zależnie
od wielkości gospodarstwa,
około 70% rolników.
Na kolejnych dwóch miejscach
wymieniani są odpowiednio
dystrybutorzy i producenci
produktów dla rolnictwa. Są
oni
istotnie
częściej
wymieniani przez rolników z
największych
gospodarstw
rolnych (odpowiednio 24% i
19% w gosp. 50 ha +).
Ogólnie można powiedzieć, że
im większe gosp. tym więcej
wymienionych instytucji, firm
świadczących
usługi
szkoleniowo – doradcze.

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Pierwsza wymieniona
Wszystkie wymienione
ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego
(wojewódzki/ powiatowy)

Gosp.
10 ha +
N=853

60
65

A

73
78

Wszystkie wymienione
10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

77

82

79

3
15
4
15

3
17
2
13

15

20

24

12

14

19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

5

3

14

13

9

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

2
4

3

4

3

4

8

6

2

6

4

2

6

2

Dystrybutor produktów dla rolnictwa
Producent produktów dla rolnictwa

13

13

Prywatna firma doradcza

2

1
3
1
5
1
3
1
3

Rolniczy Instytut Naukowy np. IUNG

2
7

1
4

4

3

5

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1

1
1
1

1

4

2

1

1

2

14

8

9

Izby Rolnicze
Odbiorcy/ firmy którym sprzedaję swoje
płody rolne

Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie lub oddziały
Nie znam

5
1

3
A 21

13

Pytanie Z3a. Proszę wymienić wszystkie Instytucje/ ośrodki, które świadczą Pan(i) zdaniem
usługi szkoleniowo – doradcze dla Rolników?

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;

%

32

Świadomość wspomagana wybranych instytucji
Wszelkie instytucje/ ośrodku
urzędowe działające w Polsce
są znane rolnikom.
Znajomość ODR, Okręgowej
Stacji Chemiczno – Rolniczej,
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa czy
Izb
Rolniczych
jest
powszechna – jeśli nie we
wszystkich grupach wielkości
gospodarstw rolnych, to na
pewno w średnich i większych
(30 ha +).
Znajomość
Centrum
Doradztwa
Rolniczego
w
Brwinowie lub oddziałów, w
porównaniu do wymienionych
wcześniej
instytucji,
jest
stosunkowo niska – zna tę
instytucję 40-48% Rolników,
zależnie od wielkości gosp. Co
naturalne, ze względu na
lokalizację, znajomość CDR
jest istotnie wyższa wśród
rolników 10 ha + z regionu
mazowieckiego – 66%

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek znających
Okręgowa Stacja ChemicznoRolnicza

74

A

95

Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa

Izby Rolnicze

99

97

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

A

68

99

76

47

40

%

86

A

ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego
(wojewódzki/ powiatowy)

Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie lub oddziały (Kraków,
Poznań, Warszawa, Radom)

Gosp.
10 ha +
N=853

88

Pytanie Z3b. Czy zna Pan(i) następujące Instytucje/ ośrodki przynajmniej ze słyszenia?

91

10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

84

90

97

98

100

100

99

99

99

72

87

91

47

48

48

90

92

96

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Obecna sytuacja rynku doradczo-szkoleniowego w zakresie
rolnictwa i perspektyw jego rozwoju
Motywy i bariery korzystania z tych usług
Podmioty liczące się na tym rynku – ocena, opinie
Identyfikacja mocnych i słabych stron obecnej oferty
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Obecna sytuacja rynku doradczo – szkoleniowego w zakresie rolnictwa
▪

▪

▪

Wielkość gospodarstwa decyduje obecnie o ilości i jakości dostarczanego wsparcia:
➢ Gospodarstwa średnie i duże (powyżej 30-50 ha) – mają zaspokojoną podstawowa opiekę poprzez zaangażowanie sprzedawców (im większe
gospodarstwo tym więcej dystrybutorów zabiega o ich względy). Rolnicy uznają ich za kompetentnych (w zakresie sprzedawanych produktów,
znających nowości i zastosowania dla poszczególnych substancji) oraz wiarygodnych (ponieważ oferują szeroką gamę produktów). Są często z
nimi zaprzyjaźnieni, albo przynajmniej się znają, stąd zdarza się że handlowcy przyjeżdżają na pole by pomóc w diagnozie np. choroby roślin i
doradzić konkretny środek. Tego typu doradztwo uznają za bezpłatne, przy okazji zakupu środków ochrony, nawozów i nasion.
➢ Małe gospodarstwa (poniżej 10ha), a także średnie (do 30ha) – kupują środki w lokalnych sklepach, rzadko lub nigdy są odwiedzane przez
przedstawicieli handlowych. Doradcami bywają dla nich odbiorcy płodów rolnych (często także dystrybutorzy typu Osadkowski). Często nie
korzystają w ogóle z doradztwa i szkoleń, ponieważ nie stać ich na nie. Są natomiast głównymi odbiorcami bezpłatnych szkoleń organizowanych
przez gminy lub lokalne ODRy.
Oprócz wielkości gospodarstwa, także specjalizacja ma znaczenie przy udzielaniu wsparcia. Część hodowców ma zapewnione szkolenia przez
podmioty odbierające ich produkty (np. mleczarnie) lub oferujące swoje usługi (np. kliniki weterynaryjne). Podobnie w przypadku upraw
kontraktowych takich jak buraki cukrowe czy ziemniaki dla przemysłu – szkolenia i wskazówki do uprawy przekazywane są przez cukrownię lub
klienta ostatecznego.
De facto wszyscy rolnicy korzystają z pomocy ODR lub innych zapraszanych przez gminy instytucji by odbyć odpłatne szkolenia obligatoryjne (np. w
zakresie chemizacji – wykorzystania środków ochrony roślin lub BHP), a także korzystają z pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty (państwowe
lub unijne).
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Korzystanie z usług szkoleniowo – doradczych w ostatnich 3 latach (1)
▪

Korzystanie z usług szkoleniowo – doradczych jest czymś naturalnym dla rolników, a przypadku przedstawicieli większych gospodarstw rolnych jest
to usługa powszechna. Pojedynczy rolnicy z gospodarstw powyżej 30 ha + nie korzystali tego typu usług w ostatnich 3 latach. Natomiast w grupie
gospodarstw 2-10 ha odsetek niekorzystających z usług doradczo – szkoleniowych wynosi 22%, co w duże mierze związane jest z brakiem informacji o
szkoleniach (24%), brakiem czasu związanym z brakiem pomocy lub prowadzeniem gospodarstw obok pracy zawodowej „na etacie” (18%) czy
samym wiekiem rolnika (im starsi, szykujący się do przekazania gospodarstwa tym mniej chętni do uczestnictwa w szkoleniach).

▪

Ogólnie, najczęściej rolnicy korzystają z usług doradców urzędowych, przede wszystkim ODR (niezależnie od kategorii wielkości gosp. powyżej 50%
korzystających) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powyżej 1/3 rolników). Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gospodarstw
średnich i dużych, korzystanie z usług doradców producenta czy dystrybutora produktów dla rolnictwa jest tylko nieznacznie niższe, jak korzystanie z
doradców urzędowych.

▪

Przedstawiciele producentów i dystrybutorów, co naturalne, koncentrują swoją aktywność doradczo – szkoleniowo przede wszystkim na
gospodarstwach dużych – z ich usług w tym zakresie skorzystało odpowiednio 60% i 70% gospodarstw posiadających 50 ha i więcej. Podobnie jest z
korzystaniem ze szkoleń organizowanych przez firmy odbierające od rolników płody rolne – im wiesze gospodarstw tym większe
prawdopodobieństwo otrzymania i korzystania z takiej oferty (26% wśród gosp. 2-30 ha vs 46% wśród gosp. 50 ha +). W konsekwencji rolnicy z
gospodarstw rolnych min. 30 ha + mają większe szanse na korzystanie z usług doradczych, a co za tym idzie większe doświadczenia w tym zakresie.
Przykładowo badani z gospodarstw 30-50 ha oraz 50 ha + korzystali w ostatnich 3 latach średnio z usług około czterech instytucji. W przypadku
badanych z gospodarstw mniejszych, do 30 ha, jest to nie więcej jak 3 instytucje.
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Korzystanie z usług szkoleniowo – doradczych w ostatnich 3 latach (2)
Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek odpowiedzi „Tak”
Skorzystanie z minimum 1 usługi

87

95

96

49

48

51

33

46

60

36

54

70

61

76

69

7

10

16

43

49

50

14

15

21

8

16

15

19

21

30

30

26

41

46

9

7

13

16

A 89

49

41
51

10

64
8
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Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

15

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub
oddziały

12

Izby Rolnicze

14
26
7

A

37

36

ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego (wojewódzki/
powiatowy

Prywatną firmę doradczą

50 ha +
N=204

29

Dystrybutora produktów dla rolnictwa np.
nawozów, maszyn środków ochrony roślin

Odbiorców/ firmy którym sprzedaje Pan/i swoje
płody rolne np. cukrownia, mleczarnia

30-49,99 ha
N=226

35

Producenta produktów dla rolnictwa np. nawozów,
maszyn środków ochrony roślin

Rolniczy Instytut Naukowy np. IUNG

10-29,99 ha
N=423

78

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą

Pytanie Z3c. Czy w
ostatnich 3 latach
korzystał(a) Pan(i) ze
szkoleń lub doradztwa
prowadzonego przez:

Gosp.
10 ha +
N=853

44
15
10
20

A

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;

%
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Korzystanie z usług szkoleniowo – doradczych w ostatnich 3 latach (3)
Im większe gospodarstwo tym
więcej
doświadczeń
różnymi
usługodawcami
oraz
większa
częstotliwość korzystania z usług
szkoleniowo
–
doradczych.
Przykładowo,
około
połowa
gospodarstw do 30 ha korzysta z
usług szkoleniowych raz w roku lub
rzadziej, w przypadku gospodarstw
50 ha + ten wskaźnik wynosi 23%.
Częstotliwość
korzystania
ze
szkoleń silnie uzależniona jest
również od sytuacji gospodarstwa
– im kondycja gospodarstwa jest
lepsza, im ma więcej nowszych
maszyn, im lepiej wykształcony
rolnik tym częściej korzysta ze
szkoleń. W takich gospodarstwach
świadomość korzyści jakie niesie za
sobą korzystanie z takich usług jest
większa, co w duże mierze
zapewne łączy się z łatwością
wdrażania
„podpatrzonych”
rozwiązań.

Średnia liczba instytucji/
firm z których usług
szkoleniowo –
doradczych korzystali

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Gosp.
10 ha +
N=853

2,5

3,14

%
10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

2,9

3,8

4,4

Częstotliwość korzystania z usług szkoleniowo – doradczych; korzystający przynajmniej z 1 usługi w ostatnich 3 latach
Gosp. 2-9,99 ha N=80

16

Gosp. 10 ha + N=759

17

20

10

18

14

26

27

28
24

Rzadziej niż raz w roku

1 raz w roku

2 razy w roku

3 razy w roku

10-29,99 ha
N=369

30-49,99 ha
N=215

50 ha +
N=196

1 raz w roku
lub rzadziej

50

34

23

2 razy w roku

23

25

25

3 razy w roku

12

24

19

4 razy w roku i
więcej

15

17

33

4 razy w roku i więcej
Pytanie Z3c. Czy w ostatnich 3 latach korzystał(a) Pan(i) ze szkoleń lub doradztwa prowadzonego przez
Pytanie Z6a. Jak często w skali roku korzysta Pan(i) z usług szkoleniowo – doradczych?

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Otwartość na odpłatne usługi doradczo – szkoleniowe
▪

▪

▪

Otwartość na płatne usługi doradczo – szkoleniowych w rolnictwie wydaje się niewielka:
• W przypadku gospodarstw średnich i dużych, wysycenie tego rynku jest spore. Rolnicy „czują się rozpieszczeni” przez zabiegających o nich
producentów i dystrybutorów. Rolnicy z wielkich gospodarstw bywają zapraszani na szkolenia w postaci wycieczek (do gospodarstw, hoteli,
także za granicę). O gospodarstwa średnie zabiegają dystrybutorzy lub odbiorcy płodów rolnych, którzy przyjeżdżają nie tylko z ofertami ale
także udzielają podstawowej pomocy i dzielą się wiedzą.
• W przypadku gospodarstw małych, którym brakuje pomocy i wsparcia, korzystanie ze szkoleń czy doradztwa płatnego oraz poszukiwanie tego
typu rozwiązań jest ograniczone, ponieważ brakuje im:
✓ Czasu – rolnicy pracują na gospodarstwie sami, często jest to dla nich dodatkowa praca (poza etatem).
✓ Ciekawej oferty – doświadczenia ze szkoleniami prowadzonymi w gminach, także przez ODRy, nie zachęcają (w zakresie aktualności
wiedzy, kompetencji, a także sposobu jej przekazywania).
✓ Pieniędzy na dodatkowe szkolenia.
Obecnie rolnicy są więc otwarci głównie na płatną wiedzę specjalistyczną, której nie otrzymają od dystrybutorów lub taką, która dotyczy
finansowych aspektów gospodarowania. Uczestniczą więc przede wszystkim i korzystają odpłatnie z pomocy w zakresie pozyskiwania funduszy,
prowadzenia monitoringu specjalistycznych upraw (np. sadownictwo) lub jeśli dokonują radykalnej zmiany w rodzaju działalności lub profilu upraw.
Obecnie grupą która najczęściej płaci za szkolenia są gospodarstwa o średnim areale. Jednak także one są przyzwyczajone do wszelkiego typu dotacji
i zniżek. Już sam fakt przyznania rabatu może być dla nich czynnikiem motywującym do wzięcia udziału w szkoleniu.

„Płatne szkolenie musi być zrobione w danym kierunku (…)
Poszedłbym jakby było z ekologii, jakie są wymogi by mięso
było ekologiczne (…) Temat suszy, nawodnień, melioracji.”
[Małe gospodarstwo, 5-10ha, produkcja zwierzęca]

„Rolnicy mogliby ponieść część kosztów, ale niedużą. Jeśli będzie to
rzecz, która będzie wymagała większego wydatku, to nie będzie
chętnych.” [Duże gospodarstwo, 30-100ha, produkcja roślinna]
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Korzystanie z płatnych usług szkoleniowo - doradczych
Rolnicy
korzystają
przede
wszystkim,
wyłącznie
z
bezpłatnych
usług
szkoleniowo
doradczych.
Tylko
około jedna czwarta
przedstawicieli
Polskich gospodarstw
rolnych korzystała w
ostatnich 3 latach
chociaż
z
jednej
usługi płatnej.

Gosp. 2-9,99 ha N=80

%

Gosp. 10 ha + N=759

7

Korzystanie wyłącznie z usług bezpłatnych

14
18
16

70

75

płatne

zarówno płatne jak i bezpłatne

10-29,99 ha
N=369

30-49,99 ha
N=215

50 ha +
N=196

68

79

76

bezpłatne

„Jest tyle oferowanego w tych czasach bezpłatnego doradztwa, że nie
trzeba szukać płatnych doradców. Po prostu to nie ma sensu. My mamy
te informacje od znajomych, od doradców, przedstawicieli handlowych,
od producentów, od wszystkich po kolei. Jest taka masa informacji, że
nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas był w stanie przerobić to.” [Duże
gospodarstwo, 100ha+, produkcja zwierzęca]
„Mnie się podoba taka forma jak dotychczas, że firmy które
sprzedają środki ochrony roślin i producenci nawozów czy nasion
organizują bezpłatne szkolenia czy konferencje.” [Duże
gospodarstwo, 100ha+, produkcja roślinna]
Pytanie Z4. Czy były to szkolenia/ doradztwo…?

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Studium przypadku – doradztwo płatne – małe gospodarstwo
▪
▪

Respondent: pan Damian prowadzi w województwie mazowieckim gospodarstwo
około 10ha o profilu warzywniczo-sadowniczym.
Doradztwo: Soska Konsulting, doradztwo w zakresie sadownictwa
• Forma doradztwa: stałe, w zależności od potrzeb – telefoniczne lub wizyty
osobiste + alerty pogodowe i w zakresie ochrony (naloty owadów)
• Płatność: płatne, około 1.000 rocznie
• Informacja: doradca znany w okręgu, polecony przez znajomych rolników
• Elementy pozytywne:
✓ Posiada kilka stacji pomiarowo-badawczych w okolicy i na tej podstawie
przesyła dane o zagrożeniach (insektycydowe, rozwój chwastów)
✓ Szczegółowe doradztwo w zakresie uprawy – od nawożenia do ochrony –
kiedy, czym, w jakich dawkach
✓ Dodatkowe usługi, np. pokaz cięcia drzew
✓ Sprawdzony, zaufany, pewny, widać efekty od kilku lat
• Elementy negatywne: poleca środki drogie, „z wyższej półki”, ale podaje
alternatywy tańsze, które pan Damian stosuje
• Co warto zmienić: nic

„Prowadzimy gospodarstwo warzywniczo-sadownicze.
Uprawiamy kapustę pekińską i sady jabłonie. Troszkę
wchodzimy w grusze.”

„Znajomy polecił nam, powiedział że jest
zadowolony. Spróbowaliśmy, zrezygnowaliśmy z
Agrosimexu. Najbardziej zachęciło nas to, że
większość sąsiadów ma od niego usługi (…) Oferuje
program do nawożenia do danej uprawy. Ochronę
gospodarstwa poprzez stacje badawcze, co pokażą
mu, jakie są szkodniki i choroby w danym okresie.
Przesyła nam smsa z informacją, jakim środkiem
wykonać zabieg i jakie dawkowanie (…) W każdej
chwili można do niego zadzwonić i spytać się
indywidualnie, czego się potrzebuje. Jak jest chęć, to
może przyjechać do gospodarstwa i lustrację
przeprowadzić (…) Pokazy cięcia koło stycznia-lutego
organizuje, które są darmowe, przyjeżdża gość z
Holandii i pokazuje nowości w cięciu (…) Widać
rezultat tego wszystkiego, płaci się, ale i jest
korzyść.”
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Studium przypadku – doradztwo płatne – średnie gospodarstwo
▪
▪

Respondent: pani Adrian prowadzi w województwie lubelskim gospodarstwo o
powierzchni ponad 70ha oraz hodowlę trzody chlewnej.
Szkolenie: dotyczące uprawy i ochrony pszenicy i rzepaku
• Organizator: gazeta Agropolska
• Płatność: tak, z rabatem dla prenumeratora gazety (ok. 100zł), bez prenumeraty
było drożej (300zł).
• Informacja o szkoleniu: informacja w gazecie + e-mail
• Miejsce: hotel 4 lub 5-cio gwiazdkowy pod Lublinem
• Materiały po szkoleniu: nie było
• Czas trwania: 8h
• Elementy pozytywne:
✓ Prelegent z Niemiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wiedza
przekazana na przykładach, w postaci analizy uprawy w danym roku.
✓ Informacje o nowościach w uprawie, ochronie, etc.
✓ Możliwość zadawania pytań, dzielenia się wiedzą.
✓ Przystępny sposób przekazywania informacji.
✓ Miejsce spotkania + obiad.
• Co warto zmienić: trudno powiedzieć, respondent zadowolony. Ewentualnie aby
było bliżej. Na to spotkanie musiał jechać 150km.

„Mamy ponad 70ha gruntów. Mamy świnie – tucznik
otwarty, w tym momencie 3tys. sztuk. Mamy małe
prosiaki i sprzedajemy jako duże tuczniki. A z upraw
polowych to jest kukurydza – około 40 ha a reszta to
jest pszenica. (…) Mamy stałych klientów na odbiór
tuczników (…) a jeśli chodzi o zboże to sprzedajemy do
jednej paszarni.”

„Przyjechał taki facet z Niemiec, który naprawdę ma
wiedzę i po prostu rozmawialiśmy o pszenicy i o
rzepaku. Oni tam właśnie mają firmy, które zajmują
się doradztwem rolniczym, zewnętrzne firmy. U nas
tego brakuje. (…) Nowości przede wszystkim (…) Te
szkolenia polegają na tym, że podejmujemy temat
odnośnie jakiejś uprawy, powiedzmy rzepaku i to jest
jedna część wykładu. Druga część to ten
przedstawiciel firmy doradczej opisuje sytuację w
danym roku, jakie ma założenia na wiosnę i
analizując każdy miesiąc przez np. ostatni rok. Takie
konkretne informacje, nie jakaś tam wiedza
teoretyczna, ogólna, tylko konkretne informacje na
kolejne miesiące.”
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Studium przypadku – doradztwo płatne – duże gospodarstwo
▪
▪

Respondent: pan Wojciech prowadzi w województwie kujawsko-pomorskim
gospodarstwo o powierzchni 750 ha z uprawą roślinną.
Szkolenie: dotyczące uprawy roślin wysokobiałkowych
• Organizator: ODR w Minikowie
• Płatność: tak, choć korzystał z dofinansowania programu dla młodego rolnika.
Samodzielnie zapłacił ok 150zł
• Informacja o szkoleniu: konieczność odbycia szkolenia w ramach uczestnictwa w
programie
• Czas trwania: 4 godziny
• Elementy pozytywne: respondent nie znalazł nic pozytywnego
• Elementy negatywne:
✓ Forma wykładowa – nieciekawa, teoretyczna, nużąca
✓ Temat poruszony powierzchownie i czysto teoretycznie
• Co warto zmienić: formułę spotkania – więcej przykładów, pokazania roślin i ich
problemów, interakcja z grupą.

„Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną. Mamy
około 750ha. Głównie uprawiamy pszenicę, rzepak,
kukurydzę i częściowo też buraki cukrowe. (…) Mamy
stałych odbiorców przeważnie. 90% rzepaku biorą
zakłady tłuszczowe. Zboża, kukurydza – bardzo dużo
bierze firma Cargill.”

„Korzystałem z premii dla młodego rolnika i musiałem
odbyć takie szkolenie. (…) Tam nie było żartów. Bardzo
poważne szkolenie. Uważam, że z takiego szkolenia
się mniej wyniesie, mniej praktyczne. Ono było jak
byśmy siedzieli w klasie na wykładzie i słuchali
nauczyciela. Typowy wykład. (…) Nie podobają mi się
kompletnie takie szkolenia. Ja uważam, że w tych
ODR-ach są ludzie, którzy inaczej podchodzą do
produkcji, mniej praktycznie i bardziej starodawnie.
Nie jest to nowoczesne rolnictwo. Ci przedstawicielie
handlowi dają nowoczesne produkty, są bardziej na
czasie.”
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Forma w jakiej zazwyczaj odbywają się szkolenia/ doradztwo
Rolnicy mają doświadczenie przede
wszystkim
ze
szkoleniami/
doradztwem w formie wykładu –
seminarium. Większość z nich miała
okazję uczestniczyć w takim
spotkaniu.
Szkolenia w formie mieszanej
(wykład + pokaz na polu) czy w
gospodarstwie demonstracyjnym,
uznawane za najbliższe ideałowi, to
forma znana nie więcej jak co
piątemu rolnikowi.
Warto zauważyć, że już co 8my
młody rolnik, w wieku 18-34 lata,
uczestniczył
w
szkoleniu
realizowanym
w
formie
internetowego,
moderowanego
forum. Biorąc pod uwagę, że jest to
grupa intensywnie i sprawnie
korzystająca z nowych technologii,
można się spodziewać, że w raz ze
zmianą pokoleń w gosp. rolnych
nastąpi
konieczność
szerszego
wyjścia z ofertą usług szkoleniowo –
doradczych w formie zdalnej,
wykorzystującej możliwości nowych
technologii teleinformatycznych.

Gosp.
2-9,99 ha
N=80

Odsetek wskazań
Wykład, seminarium - w sali
konferencyjnej
Mieszane; wykład + pokaz w terenie, na
polu

Gosp.
10 ha +
N=759

84
16

%

87
20

10-29,99 ha
N=369

30-49,99 ha
N=215

50 ha +
N=196

86

90

87

21

14

19

6

9

20

Osobiście; spotkałem się z doradcą na
moim polu

11

8

Osobiście spotkałem się z doradcą u mnie
w domu

9

7

6

7

10

Pokaz w gospodarstwie
demonstracyjnym

9

11

11

10

13

Internetowo w formie
moderowanego forum

6

5 (18-34 lata) – 13%

5

4

7

Osobiście, to ja pojechałem do doradcy

5

8

8

8

6

4

3

2

2

5

1

3

3

1

6

1

2

3

Telefonicznie
Internetowo, w formie wymiany e-maili
Inaczej

3

Pytanie Z6. W jakiej formie zazwyczaj prowadzone były te szkolenia i/lub doradztwo, z którego
Pan/i korzystał/a?

Najczęściej najmłodsi

1
Korzystający z usług szkoleniowo doradczych w ostatnich 3 latach

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Źródła informacji o szkoleniach/ doradztwie
Głównym źródłem informacji o
szkoleniu jest sam organizator.
Zaproszenia telefoniczne czy
mailowe
są
najczęściej
wymienianą formą komunikacji.
Rzadziej
rolnicy
otrzymują
zaproszenia listowne.
Bardzo dobrze działa również
„poczta pantoflowa” - mniej
więcej co piąty – szósty rolnik
otrzymał informację o szkoleniu,
możliwość spotkania się z
doradcą
od
rodziny
lub
znajomych.
Poza tym wartą uwagi jest
również
komunikacja
Internetowa, szczególnie jeśli
chodzi
o
młodsze
grupy
wiekowe.

Gosp.
2-9,99 ha
N=80

Odsetek wskazań
Doradcy urzędowi np. z ODR/ Izby
Rolniczej/ Stacji Chemiczno-Rolniczej

Gosp.
10 ha +
N=759

30
15

%
10-29,99 ha
N=369

30-49,99 ha
N=215

50 ha +
N=196

37 A

38

35

33

Najczęściej najmłodsi
(18-34 lata) – 24%

14

19

20

Internet

21

Znajomi/ rodzina

19

13

13

12

17

Doradcy dystrybutorów produktów
dla rolnictwa

19

17

15

24

25

Urząd gminy

16

16

19

7

5

Ogólnie od organizatora
(telefonicznie, listownie itp.)

14

27 A

26

29

34

12

11

13

16

Doradcy producentów produktów dla
13
rolnictwa

A

Od Sołtysa

8

10

12

7

2

Materiały reklamowe (broszury,
ulotki, foldery)

8

9

10

7

6

5

9

8

Prasa rolnicza

5

Pytanie Z5. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o możliwości skorzystania z tych szkoleń/ doradztwa?

6
Korzystający z usług szkoleniowo doradczych w ostatnich 3 latach

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Motywy i bariery korzystania z usług doradczo – szkoleniowych
W badaniu jakościowym zebrane zostały czynniki, które biorą pod uwagę rolnicy myśląc o skorzystaniu lub odrzuceniu usług doradczo-szkoleniowych:
MOTYWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konieczność odbycia szkolenia / wymóg (np. szkolenia chemizacji czy BHP)
Bliska odległość (teren powiatu)
Dogodny termin (miesiące zimowe)
Interesująca osoba wykładowcy (praktycy oraz naukowcy prowadzący badania polowe)
Interesująca tematyka (dotycząca nowości, cen, pozyskiwania funduszy)
Odpowiednia grupa docelowa (rolnicy o podobnym profilu gospodarstwa, wielkości, wieku)
Możliwość spotkania się z innymi rolnikami, „przegadania” tematu oraz nawiązania kontaktów
Zajęcia praktyczne - pokaz maszyn, pokaz polowy, wyjazd do gospodarstwa pokazowego
Szkolenia bezpłatne

BARIERY
• Brak potrzeb w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności / Przekonanie , że własne
doświadczenie wystarcza
• Dostępna wiedza od dystrybutorów / handlowców – uznawana za wystarczającą,
dostarczana na bieżąco (szczególnie wśród średnich i dużych gospodarstw)
• Przy korzystaniu z ODR - negatywny wizerunek doradców w zakresie porad i
szkolenia agrotechnicznego
• Brak informacji o szkoleniu
• Odpłatność
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Elementy zachęcające i zniechęcające – kilka cytatów
„Zachęcają na pewno kompetencje doradców. Zachęca to, że są
bezpłatne. Ludzie mogą się coś dowiedzieć, nie muszą płacić.
Zniechęca brak kompetencji, powierzchowność. Niedoinformowanie.”
[Małe gospodarstwo, 2-5ha, produkcja roślinna]

„Podoba mi się jeśli doradca jest niezależny, a nie że spotkania
organizowane są przez firmy i ich doradcy są właśnie uzależnieni (…) i
dany doradca bardzo mocno promuje produkty bądź też technologie
danej firmy.” [Duże gospodarstwo, 100ha+, produkcja zwierzęca]

„Najważniejszy temat. Jeżeli byłaby modernizacja małych
gospodarstw, to bym skorzystał. Dużych nie. Jeżeli byłoby o
innowacyjności w rolnictwie, czyli nowoczesne maszyny, nowoczesne
uprawy, nowoczesna hodowla zwierząt to tak.” [Małe gospodarstwo,
5-10ha, produkcja zwierzęca]

„Szkolenie ma pomóc w maksymalizacji zysków mojego biznesu. Jeśli
ktoś to oferuje, to płacę (…) Zależy też od czasu i skali produkcji. Do
jakiejś skali produkcji wystarczy tylko ODR. Przy większej skali, w
systemie szkolenia trochę skostniałym ODR nie wystarcza, wtedy się
idzie do prywatnego, bo on ma większy zasób wiedzy praktycznej i
nowoczesnej, na czasie. On zna wszystkie przepisy nowe od strony
praktycznej.” [Duże gospodarstwo, 100ha+, produkcja zwierzęca]

„Na pewno nie, że jest to gdzieś daleko. Dobrze żeby było poza
sezonem.” [Małe gospodarstwo, 5-10ha, produkcja roślinna]

„Od osoby prowadzącej zależy jaką ona dysponuje wiedzą, jak potrafi
to przekazać i czy potrafi zachęcić żeby skorzystać z tego szkolenia,
żeby zastosować to u siebie w praktyce (…) Niezbyt drogie żeby była
szansa wziąć udział w takim szkoleniu. Tak maksymalnie do 300zł
byłoby akceptowalne.” [Średnie gospodarstwo, 30-100ha, produkcja
zwierzęca]

„Często są to szkolenia połączone z różnymi atrakcjami typu bal,
nocleg w hotelu. Ostatnio uczestniczyłem w szkoleniu z Procamu,
gdzie była nasza gwiazda – Karol Bielecki, szczypiornista. Często są
różne atrakcje, nagrody, konkursy, kto bardziej słuchał na tych
szkoleniach. Można naprawdę wygrać atrakcyjne nagrody. Przede
wszystkim jest tam mnóstwo ludzi z niesamowitym
doświadczeniem. Widać to, jak opowiadają o czymś, że wiedzą o
czym mówią.” [Duże gospodarstwo, 100ha+, produkcja roślinna]

47

Czynniki motywujące do korzystania z usług szkoleniowo – doradczych,
korzystający (1)
Podstawą zainteresowania usługą szkoleniowo – informacyjną jest
konkretna potrzeba informacyjna dotycząca prowadzenia gosp.
rolnego (agrotechniczna, formalno- prawna itp.) lub konieczność,
wymóg uzyskania odpowiedniego dokumentu (szczególnie dotyczy
to mniejszych gospodarstw, do 30 ha).
Rolników motywują również wszelkiego rodzaju ciekawostki
i nowinki, które mogą być przydatne w ich gospodarstwach. Przede
wszystkim te, które mogą ułatwić codzienną pracę i podnieść
efektywność produkcji. Ten czynnik motywuje częściej rolników
posiadających większe gospodarstwa (min. 10 ha +), które maja
szanse na rozwój i są podstawowym źródłem dochodu rolnika.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie dziwi fakt, że rolnicy z większych
gospodarstw bardzo sobie również cenią możliwość prowadzenia
podczas szkolenia otwartych rozmów i dyskusji z innymi
uczestnikami
rynku
rolnego
(rolnikami,
producentami,
dystrybutorami, naukowcami itp.). Przedstawiciele mniejszych
gospodarstw do 10 ha, skoncentrowani są natomiast na
konkretnym nurtującym ich temacie, w którym potrzebują
wymiernej, jednoznacznej pomocy np. wypełnienie wniosku.
Można powiedzieć zatem, że przedstawiciele, doradcy firm/
instytucji świadczących usługi szkoleniowo - doradcze, powinni
mieć wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, szczególnie z
zakresu rozpoznawania potrzeb informacyjnych rolników, jak
i twardą, najlepiej popartą własnymi doświadczeniami, wiedzę
z zakresu prowadzenia gosp. Zwykły przedstawiciel handlowy =
sprzedawca nie przekona rolnika do uczestnictwa w szkoleniu, tym
bardziej jeśli jest ono płatne.

Gosp.
2-9,99 ha
N=80

Odsetek wskazań
Potrzeba poszerzenia/ zdobycia wiedzy

Gosp.
10 ha +
N=759

51

46

Potrzeba bycia na bieżąco - nowinki,
nowości, ciekawostki

49 A

36

Ciekawy/ interesujący temat

33

34

Konieczność odbycia szkolenia / wymóg

20

20

Wymiana informacji, możliwość rozmowy z
innymi rolnikami, producentami...
Potrzeba pomocy w przygotowaniu wniosku
o dotację/ płatność

5

Dogodny termin

4

18 A

10
3

4

Udział innych rolników

1

3

Bliska odległość

1

3

Interesująca osoba wykładowcy/ doradcy

1

3

Pokaz maszyn

1

4

Pokaz polowy

1

4

Bezpłatne szkolenie

-

Pytanie Z7. Co Pana(ią) przekonało, zmotywowało do uczestnictwa w tych spotkaniach
szkoleniowo-doradczych?

Korzystający z usług szkoleniowo doradczych w ostatnich 3 latach

%

6 A
Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Czynniki motywujące do korzystania z usług szkoleniowo – doradczych,
niekorzystający (2)
Podobne czynniki zmotywowałyby do uczestnictwa w
szkoleniu rolników, którzy nie korzystają z usług doradczo –
szkoleniowych lub korzystali z nich dalej jak 3 lata temu:
• Ciekawy, interesujący temat oraz nowinki,
• Bliska odległość,
• Dogodny termin,
• Konieczność odbycia szkolenia,
• Bezpłatne szkolenia.

Gosp.
2-9,99 ha
N=22*

Odsetek wskazań

14

%

35
13

5

Bliska odległość

Ta grupa będzie jednak bardzo trudna do pozyskania i
przekazania im, że warto korzystać z takich usług, bowiem
ponad co trzeci z nich jasno i kategorycznie wskazuje, że nic go
nie przekona.

41

Nic mnie nie przekona
Ciekawy temat – ogólnie

Gosp.
10 ha +
N=94

12

10

Bezpłatne szkolenie
Dogodny termin

5

Konieczność odbycia szkolenia / wymóg

5

9
8

Nowości, nowinki w rolnictwie
Nabycie konkretnych umiejętności

8
14

8

* Mała liczebność próby

Pytanie Z11. Co by Pana(ią) przekonało, zmotywowało do uczestnictwa spotkaniu szkoleniowo
– doradczym?

Niekorzystający usług szkoleniowo doradczych w ostatnich 3 latach
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Przyczyny niekorzystania z usług szkoleniowo - doradczych
Jak
już
wcześniej
wykazano,
największa
grupa
niezainteresowanych i nie korzystających z usług szkoleniowo
– doradczych jest wśród rolników zarządzających
gospodarstwami małymi, 2-99 ha. W Polsce istnieje 764 tys.
takich gospodarstw (stan na koniec 2018 roku). Biorąc pod
uwagę, że 22% z nich nie korzysta z usług - szkoleniowo
doradczych daje nam potencjał na poziomie około 180 tys.
gospodarstw rolnych. Mniej więcej dwóch piątych (72 tys.) nic
nie przekona do korzystania z tych usług (patrz poprzedni
slajd). Większość z nich najprawdopodobniej stanowią rolnicy
w wieku emerytalnym, przekazujący powoli swoje
gospodarstwo młodszemu członkowi rodziny lub dopiero
zastanawiający się nad tym. Tej przyczyny nie da się obejść,
zlikwidować → usługodawca nie ma na nią wpływu. Podobnie
jest z gospodarzami prowadzącymi gospodarstwo wyłącznie
na potrzeby własne i rodziny, dla których gospodarstwo jest
często dodatkiem do pracy zawodowej na etacie,
niejednokrotnie w całkiem innej branży. Dla części z nich
zajmowanie się gospodarką jest wręcz męczącym
obowiązkiem, od którego nie mogą odstąpić ze względów
rodzinnych, tradycji, honoru. Tych również niezwykle trudno,
jeśli nie niemożliwym, będzie przekonanie do uczestnictwa w
szkoleniu.
Na pozostałe przyczyny niekorzystania ze szkoleń usługodawcy
mają jednak wpływ: polepszenie dotarcia z informacją o
szkoleniach, dostosowanie czasu i terminu to możliwości
rolnika itp.

Pytanie Z10. Dlaczego nie korzysta Pan(i) z usług szkoleniowo – doradczych?

Gosp.
2-9,99 ha
N=22

Odsetek wskazań
Korzystanie własnej wiedzy i
doświadczenia wystarcza, brak potrzeby
Brak wiedzy o szkoleniach, nie dostaje
zaproszeń

Gosp.
10 ha +
N=94

18

38

14
27

Ograniczenia związane z wiekiem rolnika

14

B

12
10

18

9

Za daleko

4

Gospodarstwo prowadzone na własne
potrzeby

3

Brak funduszy

3

Specyficzny profil działania

A

28

Brak czasu

Małe gospodarstwo

%

14 B

2

* Mała liczebność próby

Niekorzystający usług szkoleniowo doradczych w ostatnich 3 latach

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Ocena szkoleń w których brali udział respondenci
Kiedy szkolenie się podoba / Mocne strony
-

-

-

Tematyka – odpowiednio dobrana do odbiorcy, zawierająca nowości
(technologiczne, produktowe, agronomiczne)
Target. Podobne grono odbiorców – rolnicy mogą wymienić
doświadczenia, nawiązać kontakty oraz wysłuchać dostosowanych do
nich treści.
Kwestie organizacyjne
➢ Dostępny wcześniej program spotkania – z zaznaczonymi
godzinami, tematami wystąpień = możliwość uczestnictwa w tych
częściach, które są interesujące
➢ Małe grupy = umożliwiają interakcję z prowadzącym i uczestnikami
➢ Krótkie, 3-4 godzinne, by pogodzić z czynnościami gospodarskimi
Treści przekazywane w lekki, zabawny sposób, z anegdotami,
konkursami

„Był konkurs, który do dziś pamiętam: który zabieg jest najważniejszy w
ochronie zbóż. Były trzy zabiegi, trzech przedstawicieli handlowych
wychodziło na środek i każdy musiał argument przedstawić dlaczego jego
zabieg jest najważniejszy. Było bardzo wesoło i łatwiej zapamiętać.” [Duże
gospodarstwo, 100ha+, produkcja roślinna]

Kiedy szkolenie się nie podoba / Słabe strony
-

-

-

Nudne, nieciekawe – w zakresie tematyki i sposobu prowadzenia (bez
przykładów, interakcji)
➢ Przewaga wiedzy teoretycznej nad praktyczną
➢ Przeładowane wiedzą i skomplikowanym przekazem
Stronnicze – promujące daną technologię czy produkty. Do materiałów
dołączane są reklamówki (oferty bankowe, etc.)
Zbyt ogólne – podejmujące tematy lub dotyczące zbyt szerokiej grupy
rolników, co powoduje że treści są słabo dopasowane do warunków
lokalnych, wielkości gospodarstwa, specjalizacji, etc.
Materiały po szkoleniu – nieciekawe, mało przydatne, słabe graficznie,
nieczytelne (drobnym drukiem)

„Ukrócić ilość informacji i przekazać ja bardziej prosto (…) nie
jesteśmy studentami na wykładzie tylko rolnikami, którzy
powinni otrzymać prosty przekaz.” [Duże gospodarstwo,
100ha+, produkcja zwierzęca]
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Ocena poszczególnych instytucji/ ośrodków świadczących usługi szkoleniowo
– doradcze (1)
Niezależnie od instytucji, firmy
która powadzi szkolenie, jest ono
oceniane przynajmniej dobrze.
Oceny
negatywne
szkoleń/
doradztwa z którego korzystają
rolnicy pojawiają się niezwykle
rzadko. Średnia na skali 1-10, gdzie
1
oznacza
zdecydowanie
niezadowolony
a
10
–
zdecydowanie zadowolony waha
się w zależności od ocenianej
instytucji między 7,0 a 8,3.
Nie odnotowano istotnych różnic
w średniej ocenie poszczególnych
instytucji ze względu na wielkość
gospodarstwa.

Odsetek Top2Box (oceny 10 +9)
Najczęściej wybierani
usługodawcy

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą
Producenta produktów dla rolnictwa
Dystrybutora produktów dla rolnictwa

Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Odbiorców/ firmy którym sprzedaje
Pan/i swoje płody rolne

Pytanie Z8. Proszę powiedzieć na ile jest Pan(i) zadowolony ze szkoleń/ doradztwa
świadczonego przez; ocena losowo wybranych spośród wykorzystywanych

Gosp.
10 ha +
N=759

Średnia
ocena
8,0

39

7,3

33

8,1

38

ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego
(wojewódzki lub powiatowy)

Izby Rolnicze

Ogólnie jednak można powiedzieć,
że instytucje urzędowe są
oceniane
lepiej
niż
firmy
komercyjne świadczące usługi
szkoleniowo – doradcze, które są
niejako
dodatkiem
do
podstawowej oferty danej firmy.

Gosp.
2-9,99 ha
N=80

58
46

B

32

39
37

7,9
23

8,0

Korzystający z usług szkoleniowo doradczych danej instytucji/ organizacji

Średnia
ocena
8,0
7,7
7,5

24

8,3

mała liczebność próby
N<10

37

40

%

7,9
7,8
7,0

31

7,6

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Ocena poszczególnych instytucji/ ośrodków świadczących usługi szkoleniowo
– doradcze (2)
▪

Jak już wspomniano, rolnicy dobrze oceniają wszystkich dostawców usług szkoleniowo – doradczych, przy czym należy pamiętać, że usługi
świadczone przez instytucje urzędowe oceniane są lepiej, przede wszystkim ze względu na obiektywizm, wiarygodność doradców oraz przydatność
przekazywanych informacji. Wynika to zapewne z faktu, że rolnicy do tych ośrodków udają się przede wszystkim po informacje formalno – prawne,
które są zero-jedynkowe. W przypadku doradztwa prowadzonego przez przedstawicieli producentów, dystrybutorów czy odbiorców produktów
rolnych, rolnik jest zmuszony do przeprowadzenia dodatkowej analizy otrzymanych informacji i podjęcia samodzielnej, własnej decyzji. Rolnicy są
świadomi tego, że doradztwo tych firm jest prowadzone obok głównej ich działalności, przede wszystkim w celu budowania relacji oraz pozycji
handlowej. W związku z tym, co naturalne, efektywność tego doradztwa jest niższa - rzadziej niż w przypadku instytucji urzędowych stosują się
w pełni do ich porad. Niezależnie od tej ogólnej oceny, informacje przekazywane przez producentów, dystrybutorów czy odbiorców produktów
rolnych są niezwykle ważne dla rolników – są to informacje postrzegane jako będące na czasie, nowinki oraz podane w bardzo przystępny
i nowoczesny sposób. A ponieważ zazwyczaj należą do darmowych i podejmujących tematy inne niż instytucje urzędowe, to rolnicy będą nadal
chętnie korzystali z nich w przyszłości.

▪

Ocena i postrzeganie poszczególnych usługodawców:
➢ Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – jest przede wszystkim słabo znane rolnikom, a więc niemożliwe do oceny. Rolnicy praktycznie
nie mają skojarzeń z tą instytucją.
➢ ODR (wojewódzkie i powiatowe) – są powszechnie znane i wykorzystywane, szczególnie w zakresie usług doradztwa administracyjnego
(pisanie wniosków). Zapewniają szkolenia wymagane dla rolników (chemizacja czy BHP). Szkolenia i doradztwo formalno – prawne oceniane jest
dobrze. Gorsze oceny otrzymuje doradztwo specjalistyczne, agrotechniczne - zdaniem rolników jest mało nowoczesne w zakresie treści i formy,
brak odniesień do praktyki rolniczej, mało specjalistyczne (koncentrują się na kwestiach ogólnych a nie precyzyjnych rozwiązaniach czy
pomysłach), a także słabo dostępne (brak informacji o bieżącym programie szkoleń).
➢ Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza - kojarzona jest przede wszystkim z badaniami gleby oraz planami nawożenia. Postrzegana jako
kompetentna, choć nie wykonują wszystkich analiz (dużym gospodarstwom zdarza się wysyłać próbki do specjalistycznych laboratoriów, np. za
granicę). Konieczność płacenia za usługi ogranicza korzystanie z niej do minimum. Forma przekazywania wyników badań, również pozostawia
dużo do życzenia – oczekiwana jest forma bardziej jasna, zrozumiała. Przedstawienie wyników w dostępniejszej, nowocześniejszej formie
mogłoby ułatwić rolnikom samodzielną analizę.
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Ocena poszczególnych instytucji/ ośrodków świadczących usługi szkoleniowo
– doradcze (2)
➢ Producenci produktów dla rolnictwa – ich szkolenia i usługi doradcze dotyczą przede wszystkim nowych rozwiązań. Oceniane są jako
kompetentne, merytoryczne i raczej ciekawe. Te dotyczące oferty produktowej, ponieważ często dotyczą produktów tylko jednego producenta,
są spostrzegane jako mało obiektywne. Pozyskane informacje są cenne jednak wymagają weryfikacji poprzez porównanie z ofertą innych
producentów.
➢ Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów, pasz, itp. - główne źródło wiedzy i porad poza formalno –prawnych dla rolników z
gospodarstw średnich i dużych. Usługa doradztwa jest łatwo dostępna. Szkolenia dotyczące nowych rozwiązań oceniane są jako kompetentne,
merytoryczne i raczej ciekawe. W związku z tym, że dotyczą zazwyczaj szerokiej grupy produktów, od różnych producentów, są spostrzegane
jako bardziej wiarygodne.
➢ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oceniana jest przez rolników korzystających z jej usług dobrze i bardzo dobrze.
Przekazywane informacje są aktualne i na czasie, jednak sama forma ich przekazania jest dla rolników mało atrakcyjna, przez co mniej
przystępna.
➢ Prywatne firmy doradcze (np. Agrosimex, Soska Konsulting i inne) - Korzystają z nich nieliczni rolnicy, zwykle wyspecjalizowani w danej
uprawie (np. sadownicy, producenci ziemniaków dla przemysłu). Oceniane jako przydatne w zakresie ochrony upraw oraz bieżących konsultacji
z doradcami.

„Sprzedawcy służą pomocą w wyborze preparatu, bo teraz jest tego
multum na rynku i są lepsze i gorsze. Oni wiedzą co polecić rolnikowi.
I mamy darmowa poradę. Płacimy tylko za ten preparat który
kupimy.” [Małe gospodarstwo, 5-10ha, produkcja roślinna]
„ODR jest dość niezależny. Ale posiadają często wiedzę taką
nieaktualną. Głównie korzystam z ich pomocy jeśli chodzi o
dofinansowania różnego rodzaju.” [Duże gospodarstwo, 100ha+,
produkcja zwierzęca]

„Słyszałem o Brwinowie. Czasem kalkulacje upraw, z którymi się
zapoznaję są robione przez pracowników. Są pomocne, ale też
trzeba je przeanalizować pod kątem stosowania we własnym
gospodarstwie. Zapoznać się, ale nie koniecznie skupić na
ostatecznej cyfrze, bo nie zawsze są adekwatne do sytuacji w
danym gospodarstwie (…) Dobrze byłoby żeby te kalkulacje były z
możliwością dopasowania poszczególnych zabiegów, czy wielkości
gospodarstwa.” [Duże gospodarstwo, 100ha+, produkcja roślinna]
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Ocena poszczególnych instytucji/ ośrodków świadczących usługi szkoleniowo
– doradcze (3)
Gosp.
10 ha +
N=759

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (N=260)

Producent produktów dla rolnictwa (N=206)

Dystrybutor produktów dla rolnictwa (N=238)

ODR (N=414)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (N=283)

Odbiorcy płodów rolnych (N=162)

Mają kompetentnych doradców

7,6

Są obiektywni, niezależni w swoich
opiniach
Przekazują przydatne informacje

8,4

6,8

8,3
8,5

7,9

Przekazywane informacje są aktualne/
na czasie

8,2

Są wiarygodni

8,6

7,6

Przekazują informacje w interesujący
sposób
W przyszłości chętnie ponownie
skorzystam z ich usług

8,7
8,0

8,2
8,1

Ich usługi są łatwo dostępne

8,0

Stosuję się do ich porad

8,6
8,2

7,4
Niska ocena

6,0
7,0
8,0
Pytanie Z9. Chciał(a)bym teraz porozmawiać bardziej szczegółowo o usługach szkoleniowo – doradczych których Pan(i) korzystała. Na ile
zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzanymi w odniesieniu do… Proszę ocenić to na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że jest Pan(i)
„Zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza”, a 10 – „Zdecydowanie się Pan(i) zgadza”. Respondent oceniał max 4 instytucje, losowo wybrane
spośród wykorzystywanych w ostatnich 3 latach.

8,5

Wysoka ocena
9,0
Korzystający z usług szkoleniowo doradczych danej instytucji/ organizacji

10,0
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Ocena poszczególnych instytucji/ ośrodków świadczących usługi szkoleniowo
– doradcze (4)
Gosp.
10 ha +
N=759

Porównanie ocen poszczególnych usługodawców

Cecha:
Najlepszy wynik
Drugi wynik
Najniższy wynik

Okręgowa Stacja Producent
Dystrybutor
Chemiczno-Rolnicza produktów dla
produktów dla
(N=260)
rolnictwa (N=206) rolnictwa (N=238) ODR (N=414)

Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Odbiorcy płodów
Rolnictwa (N=283) rolnych (N=162)

Mają kompetentnych doradców

8,4

7,6

7,7

8,2

8,2

7,8

Są obiektywni, niezależni w swoich opiniach

8,3

6,8

7,0

8,3

8,1

7,1

Przekazują przydatne informacje

8,5

7,9

7,9

8,4

8,3

7,9

Przekazywane informacje są aktualne/ na czasie

8,6

8,2

8,3

8,3

8,5

8,1

Są wiarygodni

8,7

7,6

7,7

8,5

8,4

7,8

Przekazują informacje w interesujący sposób

8,2

8,0

7,9

8,1

8,1

7,8

W przyszłości chętnie ponownie skorzystam z ich
usług

8,6

8,1

8,3

8,5

8,6

8,0

Ich usługi są łatwo dostępne

8,2

8,0

8,3

8,3

8,2

7,9

Stosuję się do ich porad

8,5

7,4

7,4

7,9

8,2

7,7

Pytanie Z9. Chciał(a)bym teraz porozmawiać bardziej szczegółowo o usługach szkoleniowo – doradczych których Pan(i) korzystała. Na ile
zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzanymi w odniesieniu do… Proszę ocenić to na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że jest Pan(i)
„Zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza”, a 10 – „Zdecydowanie się Pan(i) zgadza”. Respondent oceniał max 4 instytucje, losowo wybrane spośród Korzystający z usług szkoleniowo doradczych danej instytucji/ organizacji
wykorzystywanych w ostatnich 3 latach.
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Ocena poszczególnych instytucji/ ośrodków świadczących usługi szkoleniowo
– doradcze (5)
Gosp.
10 ha +
N=759

Cechy wyróżniające danego usługodawcę

Cecha:
nie pasuje do usługodawcy (-0,7;-1>
zupełnie nie pasuje do usługodawcy (<-1)
bardzo pasuje do usługodawcy (>1)
pasuje do usługodawcy (0,7;1>

Okręgowa Stacja Producent
Dystrybutor
Chemiczno-Rolnicza produktów dla
produktów dla
(N=260)
rolnictwa (N=206) rolnictwa (N=238) ODR (N=414)

Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Odbiorcy płodów
Rolnictwa (N=283) rolnych (N=162)

Mają kompetentnych doradców

-0,45

-0,32

-0,28

-0,69

-0,63

0,03

Są obiektywni, niezależni w swoich opiniach

-0,74

-2,23

-2,05

0,03

-1,30

-2,55

Przekazują przydatne informacje

0,34

0,40

0,19

0,73

0,27

0,35

Przekazywane informacje są aktualne/ na czasie

1,01

1,21

1,11

0,22

1,33

1,04

Są wiarygodni

1,49

-0,33

-0,19

1,17

0,78

0,03

Przekazują informacje w interesujący sposób

-1,53

0,58

0,09

-0,73

-1,13

-0,06

W przyszłości chętnie ponownie skorzystam z ich
usług

0,82

0,85

1,07

1,21

1,63

0,95

Ich usługi są łatwo dostępne

-1,32

0,66

1,10

0,20

-0,72

0,53

Stosuję się do ich porad

0,39

-0,82

-1,03

-2,13

-0,24

-0,31

Pytanie Z9. Chciał(a)bym teraz porozmawiać bardziej szczegółowo o usługach szkoleniowo – doradczych których Pan(i) korzystała. Na ile
zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzanymi w odniesieniu do… Proszę ocenić to na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że jest Pan(i)
„Zdecydowanie się Pan(i) nie zgadza”, a 10 – „Zdecydowanie się Pan(i) zgadza”. Respondent oceniał max 4 instytucje, losowo wybrane spośród Korzystający z usług szkoleniowo doradczych danej instytucji/ organizacji
wykorzystywanych w ostatnich 3 latach.
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Wyjazdy zagraniczne w celu szkolenia
▪

▪

▪

Obecnie rolnicy wyjeżdżają za granicę w celach szkoleniowych dużo rzadziej niż 15-20 lat temu. Wówczas wyjazdy były organizowane przez gminy lub
lokalne ODR, a także przez samorządy w celach wymiany doświadczeń. Rolnicy czuli się wyróżnieni taką możliwością i wspominają to doświadczenie
do dzisiaj. Podstawowym wrażeniem było zetknięcie się z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie rolnictwem w Zachodniej Europie.
Wydaje się, że teraz wyjazdy zagraniczne organizowane są głównie samodzielnie:
• Rolnicy ze średnich i dużych gospodarstw jeżdżą na targi rolne do Niemiec czy Szwajcarii, a także odwiedzają zaprzyjaźnione gospodarstwa na
Zachodzie. Mają wrażenie, że obecnie służy to raczej wymianie doświadczeń niż czerpaniu inspiracji.
• Mali gospodarze także planują wyjazdy zagraniczne, głównie by zobaczyć gospodarstwa wyspecjalizowane, np. w przetwórstwie serów czy mało
znanej w Polsce hodowli (np. owiec mięsnych Nolana). Poszukują nisz, czują potrzebę przekwalifikowania czy modernizacji gospodarstwa.
Traktują te wizyty jak praktyczne szkolenia, by określić swoje potrzeby i zaaplikować konieczne rozwiązania u siebie. Ocena takich wizyt wiąże się
z nabytymi umiejętnościami oraz realnością obejrzanych rozwiązań – jeśli pojawia się potencjalne możliwości, są zadowoleni.
Rolnikom z bardzo dużych gospodarstw zdarza się wyjeżdżać na pokazy i szkolenia zagraniczne na zaproszenie firm dystrybucyjnych (najczęściej
sprzedawców maszyn rolniczych). Są to najczęściej bonusy dla stałych czy też dobrych klientów. Przykładem może być zwiedzanie fabryki maszyn Claas
czy John Deere w Niemczech.

„Wybieramy się z żoną do Niemiec tam gdzie hodowla tych owiec jest. Te owce
nasze które kupujemy są takie, że nie potrzebujemy jakichś budynków, płytek, nie
wiadomo czego jeszcze. Ale chcemy zobaczyć tamta hodowlę, jak to jest
poukładane na miejscu.” [Małe gospodarstwo, 5-10ha, produkcja zwierzęca]
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Wykorzystanie gospodarstw demonstracyjnych w usługach
szkoleniowo - doradczych
Dotychczasowe doświadczenia
Otwartość na tę formę szkolenia
Identyfikacja słabych i mocnych stron demonstracji w gospodarstwie
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Gospodarstwa pokazowe
▪

▪

▪

▪

▪

Szkolenia w formie demonstracji w gospodarstwie są dość dobrze znane - ponad dwie trzecie rolników słyszało o tej formie szkolenia. Jak można było
się spodziewać jest to usługa lepiej znana przedstawicielom z gospodarstw większych (np. 85% znających w gosp. 50 ha +), a biorąc pod uwagę
poruszane zazwyczaj tematy na takich szkoleniach oraz korzyści jakie za sobą niosą, również przez nich chętniej wybierana i rozważana do skorzystania
w przyszłości (ponad połowa - 55%- rolników z gospodarstw 50 ha + deklaruje zdecydowane uczestników w takich szkoleniach w przyszłości).
Wizyta w gospodarstwie demonstracyjnym to forma szkolenia uznawana jest przez rolników za najbliższą ideałowi. Łączy bowiem praktykę z
nabywaną wiedzą, umożliwia indywidualne podejście – zadanie interesujących dla każdego pytań – oraz ułatwia zapamiętanie istotnych treści.
Obecnie, elementy pokazu występują już powszechnie na targach, różnych imprezach rolniczych, a szkolenia coraz częściej mają formę mieszaną
(część teoretyczna oraz pokaz w terenie), szczególnie gdy dotyczą maszyn lub porównania odmian. Rolnicy przyzwyczaili się już do takiej formy,
polubili ją, a ich oczekiwania w związku z tym wzrosły i stały się bardziej konkretne.
Aby zachęcić do wyjazdu i odbycia wizyty w gospodarstwie pokazowym, trzeba dobrze opisać miejsce oraz spodziewane efekty takiej wizyty. Warunki
zachęcające to:
✓ Niezbyt duża odległość (do 100km) – ze względu na czas spędzony poza własnym gospodarstwem (mniej koszty podróży).
✓ Możliwość zadawania pytań – aby uzyskać odpowiedź na trapiące ich pytania, zindywidualizować doświadczenie.
✓ Nabycie konkretnych umiejętności (nie tylko obejrzenie obejścia).
✓ Obejrzenie gospodarstw wyspecjalizowanych (konkretna hodowla lub uprawa lub przetwórstwo).
✓ Obejrzenie gospodarstw odpowiadających rolnikom pod względem wielkości, lokalizacji, klasy gleby, poziomu mechanizacji i zaawansowania
technologicznego – aby mogli „podpatrzone” rozwiązania zastosować u siebie w gospodarstwie.
✓ Nadanie wiarygodności gospodarstwu. Bardziej pożądane są prowadzone przez rolników niż firmy; przez osoby stosujące zróżnicowane
rozwiązania i produkty niż pochodzące od jednego koncernu; przekazujące informacje zobiektywizowane niż jednostronne; a także znane, o
których „dobrze się mówi”
Skłonność do inwestowania czasu, a nawet pieniędzy (na dojazd oraz pobyt) w gospodarstwach demonstracyjnych jest większa niż w przypadku innych
szkoleń rolniczych. Wzrasta im więcej powyższych kryteriów jest spełniana.
W sytuacji korzystania z prostych, niewerbalnych form zapraszania na tego typu szkolenia np. ulotki, plakaty, warto korzystać z określenia „wizyta w
gospodarstwie pokazowym” niż „demonstracja w gospodarstwie”, to drugie określenie może wprowadzać w błąd co poniektórych rolników mających
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mniejsze doświadczenie z tą formą szkolenia – mogą je rozumieć jako wizytę doradcy na ich własnym polu.

Idealne gospodarstwo demonstracyjne
▪

Oczekiwane przez rolników cechy gospodarstwa pokazowego:
✓ Nowoczesne – korzystające z nowych technologii uprawy, nawożenia oraz ochrony roślin lub hodowli. Rolnicy jako grupa są konserwatywni,
wolą korzystać ze sprawdzonych i przetestowanych już rozwiązań. Tego typu „gospodarstwa przyszłości” pomagają im zobaczyć i oswoić nowe
rozwiązania. Przy czym, rolnicy z mniejszych gospodarstw chcą przede wszystkim oglądać i poznawać efekty zastosowanych działań, natomiast
rolnicy z większych gospodarstw chcą się uczyć konkretnych, sprawdzonych już rozwiązań. Dla gospodarstw specjalistycznych (np. hodowlanych)
jest to możliwość sprawdzenia, na ile nowoczesne technologie (np. robotyzacja) zmieniają procesy produkcyjne i wpływają na efektywność czy
usprawnienie pracy.
✓ Wiarygodne – pokazujące zarówno mocne jak i słabe strony swoich działań i zastosowanych rozwiązań. Rolnicy przyzwyczaili się, że wszelkie
demonstracje (produktów czy usług) służą celom komercyjnym, co oznacza, że prezentowane są przede wszystkim mocne strony. Rolnicy
natomiast uczą się także na błędach. Idealne byłoby dla nich rzetelne przedstawianie obu stron, sukcesów, ale też niedociągnięć, które się
pojawiły w gospodarstwie.
„Oni zawsze nam będą pokazywać, że to wszystko
jest ładne i piękne, ale nam nie pokażą, że też
popełnili jakieś błędy.” [Duże gospodarstwo,
100ha+, produkcja roślinna]
✓ Niezależne – w zakresie wykorzystywanych produktów i rozwiązań rolnicy starają się znaleźć obiektywne informacje. Chcieliby zobaczyć jak
jedna uprawa może różnić się przy wykorzystaniu różnych nawozów, środków ochrony czy metod uprawy.
✓ Nastawione na prezentację praktycznych szkoleń – realne doświadczenia rolnicy są w stanie porównać z własną codziennością oraz łatwiej je
przyswoić i zapamiętać. Wiedza teoretyczna łatwiej się asymiluje gdy poparta jest obrazem lub konkretną, wykonaną przez nich czynnością.
Coraz częściej spotykane są pokazy maszyn rolniczych w gospodarstwach, gdzie można obejrzeć zastosowane rozwiązania, ale tez ich dotknąć
oraz porozmawiać z użytkownikami. W podobny sposób chcieliby przyswajać wiedzę w zakresie nawożenia, ochrony czy agrotechniki.
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Idealne gospodarstwo demonstracyjne
✓ Korzystające z wiedzy i doświadczenia autorytetów rolniczych – rolnicy chętnie słuchają naukowców, którzy prowadzą badania i testy w
terenie. Jest to dla nich idealne połączenie wiedzy z praktyką i dopełnienie ich codziennego doświadczenia. Dzięki praktyce uznają go za
partnera, a dzięki badaniom maja przekonanie, że dowiedzą się czegoś nowego lub czegoś więcej. Jeśli więc w tego typu gospodarstwie pracuje
lub przyjeżdża na wykład naukowiec, jest to dla nich zachęta do uczestnictwa.
„Jak spojrzeć na takiego profesora to jest to teoretyk, ale
przez to, że prowadzi doświadczenia i takimi wynikami na
szkoleniach się dzieli, to nie jest to ‚sucha’ wiedza.” [Duże
gospodarstwo, 100ha+, produkcja zwierzęca]
✓ Ładne, zadbane, spełniające wszystkie zasady BHP – prezentacja mniej popularnych, ale istotnych kryteriów prowadzenia gospodarstwa.
Możliwość przemycenia mniej popularnej wiedzy, np. rozplanowanie wejść i wyjść, włazów, drabin, etc.
✓ Prezentujące swoje osiągnięcia lub doświadczenia w Internecie, np. poprzez publikację filmików – daje to rolnikom możliwość poznania
gospodarstwa oraz dokonania wstępnej oceny, na ile wizyta tam może być ciekawa czy użyteczna.
▪

Jeśli gospodarstwo demonstracyjne spełniałoby powyższe kryteria lub chociaż część z nich, rolnicy są skłonni do ponoszenia większych niż
standardowo kosztów. Mogą dojechać dalej niż w obrębie swojego powiatu, ponieść koszty dojazdu, a nawet niewielkie nakłady w zakresie pobytu
tam i uczestnictwa. Deklaracje takie składają jednak głównie gospodarstwa średnie i duże.

„Kiedy jadę po wiedzę to nie kieruję się kosztami. Staram się
umówić 2-3 rolników, żeby jechali ze mną (…) Wymienimy
doświadczenia, weselej będzie, czas szybciej ucieknie.” [Duże
gospodarstwo, 100ha+, produkcja zwierzęca]
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Świadomość usług w formie demonstracji w gosp. pokazowym

Nie zawsze jednak Rolnicy dobrze
rozumieją określenie demonstracji w
gosp. (30-40% błędnych wskazań).
Można podejrzewać, że część z nich
myli je z wizytą doradcy na ich
własnym polu.
Częściej
znają
i
prawidłowo
identyfikują tę formę szkolenia rolnicy
z
wykształceniem
kierunkowym,
średnim i wyższym, z nowoczesnych
gosp., w których maszyny stosunkowe
młode (pon. 5 lat) stanowią min 50%
parku maszynowego.

%

Świadomość usługi; gosp. demonstracyjnych – słyszeli o tej formie
Gosp. 2-9,99 ha N=102

Gosp. 10 ha + N=853

30

34
Słyszeli o
demonstracji w
gosp.

Ponad 2/3 rolników słyszało o
możliwości korzystania z usługi
szkoleniowo – doradczej w formie
demonstracji
w
gospodarstwie
rolnym.
O ile nie ma różnic miedzy gosp.
najmniejszymi (2-9.9 ha) a 10 ha +, o
tyle w obrębie tej drugiej grupy widać
duże zróżnicowanie – im większe
gosp. tym większa świadomość. W
przypadku gosp. 50 ha + ta wiedza jest
prawie powszechna - 85% znających.

69

1

69
Tak

Nie

Odsetek znających tę formę usługi
szkoleniowo - doradczej
10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

66

75

85

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Rozumienie co stoi za demonstracją w gosp.
Gosp. 2-9,99 ha N=70

10

Gosp. 10 ha + N=586

11 3

4
16

23
63
Tak, prawidłowe rozumienie
Nie, nie wiem

70
Tak, inne
Trudno powiedzieć

Pytanie P4. Czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o możliwości korzystania z usługi szkoleniowo-doradczej w formie demonstracji w gosp.?
Pytanie P5. Czy wie Pan(i) na czym polega ta forma prowadzenia szkolenia/ doradztwa?

Odsetek prawidłowo identyfikujących
demonstrację w gosp.
jest to wizyta na polu pokazowym/
doświadczalnym połączona z przekazaniem
informacji o nowościach technologicznych,
uprawach itp.
10-29,99 ha
N=278

30-49,99 ha
N=169

50 ha +
N=174

71

69

71
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Obecne doświadczenia i chęć skorzystania z demonstracji w gosp. w
przyszłości
Około połowa Rolników
miała okazję uczestniczyć już Uczestnictwo w szkoleniu w formie demonstracji w gospodarstwie
w szkoleniu realizowanym w
Gosp. 2-9,99 ha N=102
Gosp. 10 ha + N=853
gosp. pokazowym.
Im
większe gosp. tym częściej
1
występują
takie
doświadczenia: w gosp. do 30
44
ha jest to ok 50% natomiast w
48
52
55
gosp. 50+ takie doświadczenia
miało 78% rolników.

%

Odsetek znających tę formę usługi
szkoleniowo - doradczej
10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

50

67

78

Podobnie jest z chęcią
Tak
Nie
Nie pamiętam
korzystania z takiej formy
szkolenia w przyszłości – im
wiesze gosp. tym większe Chęć uczestnictwa w demonstracji w gosp., w przyszłości
Odsetek zdecydowanie zainteresowanych
Gosp. 2-9,99 ha N=102
zainteresowanie tego typu
Gosp. 10 ha + N=853
szkoleniem w firmie demonstracji w
szkoleniami (73% w grupie 2gosp.
7 3
62
9,99ha vs 93% w grupie 50ha
10-29,99 ha 30-49,99 ha
50 ha +
+: odpowiedzi zdecydowanie i
11
N=423
N=226
N=204
19
38
raczej tak). Można natomiast
43
35
47
55
powiedzieć, że niezależnie od
wielkości, typu gosp., itp. –
demonstracja
w
gosp.
42
30
Definicja odczytana respondentowi: Demonstracja w gospodarstwie to
pokazowym cieszy się dużym
forma usługi szkoleniowo – doradczej, w której Rolnik odwiedza
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zainteresowaniem.
gospodarstwo pokazowe lub doświadczalne, gdzie ma możliwość
zdecydowanie nie
nie wiem
zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i praktykami stosowanymi
Pytanie P6. Czy kiedykolwiek uczestniczył(a Pan(i) w tej formie szkolenia?
Pytanie P7. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowana skorzystaniem z takiej formy szkolenia w przyszłości?

w danym typie gosp. np. wykorzystanie nowoczesne technologii,
poznanie nowych odmian roślin itp.
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Mocne strony demonstracji w gospodarstwie
Rolnicy, którzy mieli okazję
odwiedzić
gosp.
demonstracyjne,
bardzo
dobrze oceniają to szkolenie.
Cenią
sobie
możliwość
praktycznego,
organoleptycznego poznania
metod stosowanych w tym
gospodarstwie i ich efektów.
Ponieważ w tej formie
szkolenia
wszystko
jest
niejako
„na
talerzu”,
szkolenia te są uznawane za
wiarygodne, a stosunkowo
luźna forma dająca możliwość
rozmowy, dyskusji pozwala
na dogłębne zapoznanie się z
tematem,
ocenę
i
ewentualną
próbę
wdrożenia
poznanych
rozwiązań
w
swoim
gospodarstwie.

Gosp.
2-9,99 ha
N=49*

Odsetek wskazań – „najbardziej
podobało się”
Wszystko mi się podobało

20

Praktyczne poznanie - można zobaczyć/
dotknąć

Gosp.
10 ha +
N=486

14

37

Pokaz nowości: odmian, maszyn, technologii

20

44
15

10

Kontakt - możliwość rozmowy, dyskusji

11

8

Widać efekty, co robić a co nie

7

Praktyczne zajęcia, nabycie nowych
umiejętności

6

6

Kompetencje prowadzących

4

4

Szeroka gama prezentowanych produktów:
maszyn, odmian itp.

4

3

Kompleksowość, szeroki zakres informacji

4

5

Rozwiązania możliwe do przeniesienia na
własne gosp.

2

1

Ładne, nowoczesne gospodarstwo

2

2

Pytanie P6a. Co się Panu(i) najbardziej podobało w tej formie szkolenia?

%

„Dla mnie to jest bardzo
istotne, ponieważ pola nie
oszukamy. Tu wiadomo, że
jedna odmiana wyjdzie bardzo
dobrze a reszta kiepsko. Nikt
nie stoi nad nami, nie
pokazuje wybranych zdjęć,
tylko możemy iść i sami
namacalnie zobaczyć.” [Duże
gospodarstwo, 100ha+,
produkcja zwierzęca]
„Jeśli fizycznie ktoś opisuje jakąś roślinę
czy choroby, to każdy może to inaczej
ocenić. A jak się zobaczy, to wiadomo o
czym mówimy.” [Średnie gospodarstwo,
30-100ha, produkcja roślinna]

„Można różne uprawy z zastosowaniem różnych
nawozów czy różnych metod upraw porównać, co jest
bardziej korzystne do zastosowania, jak najlepiej
prowadzić te rośliny.” [Małe gospodarstwo, 5-10ha+,
produkcja roślinna]

Brali udział w szkoleniu w gosp. demonstracyjnym
*mała liczebność próby
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Słabe strony demonstracji w gospodarstwie
Rolnicy praktycznie nie mają
zastrzeżeń do tej formy
szkoleń. Jeśli jakieś się
pojawiają, dotyczą częściej
kwestii organizacyjnych (za
dużo osób, za krótkie, za
długie, niedogodny termin,
za
daleko)
niż
merytorycznych,
kompetencyjnych.

„Na naszym terenie
[Mazowieckie] nie ma
takich gospodarstw
pokazowych. Trzeba
jechać Wielkopolska,
Łódź, albo gdzieś na
północ.” [Małe
gospodarstwo, 5-10ha+,
produkcja roślinna]

Gosp.
2-9,99 ha
N=49*

Odsetek wskazań – „nie podobało się”
Wszystko mi się podobało
Daleko, czas dojazdu

Gosp.
10 ha +
N=486

57

62

4

5

Brak, niskie kompetencje, nieprzygotowanie
prowadzącego

4

Kiepska pogoda - za zimno, deszczowo

2

3

Mało czasu, za krótkie

2

2

Długie, za długie

2

1

Niedogodne terminy szkoleń, mało terminów

2

Niedostosowanie tematyki, profilu do potrzeb
rolnika

2

Zachowanie innych uczestników

2

Podawanie nieprawdy i/lub brak obiektywizmu
Nie wiem/ trudno powiedzieć

%

1

2
pojedyncze wskazania,
poniżej 1 p.proc.

1

1

„Uważam, że trochę
brakuje obiektywnych
gospodarstw. Wiadomo,
na takich gospodarstwach
jest już trochę
‚wyłącznościowych’
produktów. Brakuje
gospodarstwa, które
byłoby typowo prywatne,
gdzie gospodarz założył
swoje doświadczenia.
Teraz to było widać, że
firma obsługiwała i dużo
produktów swoich używa.”
[Duże gospodarstwo,
100ha+, produkcja
zwierzęca]

3
12

Pytanie P6b. Co się Panu(i) najmniej podobało w tej formie szkolenia? Jakie dostrzega Pan(i) wady, miejsca
do poprawy w tej formie szkolenia?

16
Brali udział w szkoleniu w gosp. demonstracyjnym
*mała liczebność próby
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Preferowana odległość do gospodarstwa demonstracyjnego
Rolnicy nie chcą zbyt daleko
jeździć do gosp. pokazowych.
Najlepiej
gdyby
takie
szkolenie odbywało się w
najbliższej okolicy, do 50 km,
ewentualnie
100
km.
Niemniej i tak są skłonni
pojechać dalej do gosp.
pokazowego niż gdyby mieli
jechać na szkolenie w sali
konferencyjnej. Potwierdza
to wniosek, że demonstracja
jest
ogólnie
bardziej
pożądaną formą szkolenia.
Im wiesze gospodarstwo tym
rolnik jest bardziej skłonny do
dalszej podróży. Co wynika
zapewne z większych potrzeb
i oczekiwań oraz szerszych
doświadczeń w zakresie tego
typu szkoleń.

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek wskazań

35

Do 50 km
51-100 km

19

301-500 km

1

501-1000 km

2

50 ha +
N=204

65

55

51

30

18

24

25

34

7

6

12

13

4

3

4

9

2

2

2

3

-

-

1

2

1

6

1

1

1

7

3

2

52

22

10

Powyżej 1000 km

Nie wiem/ trudno powiedzieć

30-49,99 ha
N=226

48

6

201-300 km

2
14A

„Jeśli byłoby to takie naprawdę gospodarstwo przyszłości, to nawet cały dzień
mógłbym poświęcić, żeby dojechać i z ciekawości zobaczyć.” [Duże gospodarstwo,
100ha+, produkcja roślinna]

%
10-29,99 ha
N=423

25

11

101-200 km

Zależy od gospodarstwa

Gosp.
10 ha +
N=853

3
1
6
%

Odsetek deklarujących skłonność do przejechania danej
odległości by odbyć szkolenie w sali konferencyjnej

Pytanie P8. Jak daleko jest Pan(i) skłonna pojechać by odbyć szkolenie w gosp. demonstracyjnym?
Pytanie P10. A jak daleko jest Pan(i) skłonna pojechać by odbyć szkolenie odbywające się w sali szkoleniowej/ konferencyjnej?
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Motywatory do skorzystania ze szkolenia w dalej położonym gosp.
demonstracyjnym
Ciekawy, interesujący temat będący
w danym momencie w kręgu
zainteresowań danego Rolnika oraz
możliwość poznania najnowszych,
innowacyjnych technologii, może go
skłonić do dalszej podróży.
Warto zwrócić uwagę, że mniej
więcej co 10ty Rolnik z grupy 10 ha +,
chętnie uczestniczyłby w szkoleniu
gdyby był zapewniony wyjazd
zorganizowany. Z jednej strony
potrzeba
ta
jest
bardzo
pragmatyczna: nie muszę sam
organizować transportu, nie będę
zmęczony prowadzeniem pojazdu
podczas szkolenia, z drugiej wpisuje
się w ogólne potrzeby rolników
względem szkoleń – zapewnienie
możliwości i odpowiedniego czasu do
wymiany doświadczeń. Zapewnienie
transportu zorganizowanego do dalej
położonych gosp. demonstracyjnych
może zatem budować przewagę i
zwiększyć
zainteresowanie
szkoleniem.

Gosp.
2-9,99 ha
N=74

Odsetek wskazań – „nie podobało się”
nic mnie nie zachęci

25

ciekawy, interesujący temat

24

innowacje, nowości rynkowe technologie, uprawy

5

zwrot kosztów dojazdu/ pobytu

5

wyjazd zorganizowany- zapewnienie
transportu, noclegu

4

temat związany z profilem gosp. rolnika

4

nie wiem/ trudno powiedzieć

20
12

7

potrzeba, konieczność np. pod nową
inwestycję

%

29

12

dogodny termin

gwarancja jakości szkolenia kompetentny prowadzący, organizator
szeroka gama prezentowanych
produktów: upraw, maszyn
konkretne efekty, rezultaty do
zobaczenia/ poznania

Gosp.
10 ha +
N=769

Częściej średnie i duże gosp. (powyżej
50 ha) – po 17% wskazań w obu
grupach

6

4
2
9

Częściej małe i średnie gosp. po 9%
wskazań w obu grupach vs 3% w
grupie 50 ha +

6

3

„W autobusie można jeszcze
wszystko przegadać (…) poznać
się (…) potem procentują takie
kontakty, dzwonimy, radzimy się.”
[Średnie gospodarstwo, 30100ha, produkcja roślinna]

3

3

1

3

1
16

Pytanie P9. Co by Pana(ią) przekonało, zmotywowało by pojechać do dalej położonego gospodarstwa demonstracyjnego?

16
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Studium przypadku – udział w szkoleniu – małe gospodarstwo
▪

▪

Respondent: pani Ewa prowadzi z mężem gospodarstwo 10-cio hektarowe oraz hoduje
krowy w województwie mazowieckim. Uprawiają kukurydzę, która w całości przeznaczona
jest na użytek własny.
Szkolenie: wizyta w gospodarstwie pokazowym z hodowlą bydła mlecznego.
• Organizator: gmina albo mleczarnia (respondentka nie pamięta)
• Płatność: bezpłatne
• Informacja o szkoleniu: respondentka nie pamięta
• Materiały po szkoleniu: nie było
• Elementy pozytywne:
✓ Możliwość obejrzenia większej produkcji mleczarskiej
✓ Przyjrzenie się maszynom dojarskim i innym rozwiązaniom technologicznym
✓ Pozytywne emocje i doświadczenie, które się wspomina
• Elementy negatywne: brak możliwości zastosowania obejrzanych rozwiązań we
własnym gospodarstwie.
• Co warto zmienić: zapraszać do gospodarstw podobnej wielkości lub trochę
większych, by obejrzane rozwiązania (techniczne, organizacyjne, żywieniowe) móc
rozważyć do stosowania we własnym gospodarstwie.

„Nasze gospodarstwo jest niewielkie, ma około 10ha.
Uprawiamy kukurydzę i łąki na pasze. Mamy 19 krów
łącznie z jałówkami. Tylko na mleko. Jesteśmy członkami
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (…) Mamy zbiornik,
a oni odbierają od nas mleko.”

„Zwiedzaliśmy duże rodzinne gospodarstwo mleczne.
My jako tacy mali gospodarze, wprowadziło w nas
zawrót głowy, czego tam nie było. I nowoczesne
dojarki, odkażarki, to zautomatyzowane wszystko (…)
Jeśli chcemy coś skorzystać, to nie możemy mówić
abstrakcyjnie, bo ta obora na 100 sztuk jest nie w
moim zasięgu. Mogę się nią zachwycić, ale niewiele z
tego zastosuję u siebie w gospodarstwie. Chodzi, żeby
zobaczyć rozwiązania, które są w ramach możliwości
mojego gospodarstwa – co podejrzeć, co poprawić.
(…) Nasz zasięg to 20 – 50 krów. Ponad 100 to już są
większe gospodarstwa i tam są rozwiązania droższe.”
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Studium przypadku – udział w szkoleniu – duże gospodarstwo
▪

▪

Respondent: pan Karol prowadzi gospodarstwo 200ha z produkcja zwierzęcą w zakresie
bydła mięsnego. Uprawia kukurydzę, pszenice i rzepak, zarówno na użytek własny jak i na
sprzedaż.
Szkolenie: wizyta w gospodarstwie pokazowym z produkcją roślinną.
• Organizator: Indywidualna wizyta w gospodarstwie firmy Agrosieć, po wcześniejszym
umówieniu terminu
• Płatność: bezpłatne
• Informacja o szkoleniu: od przedstawiciela handlowego tej firmy
• Materiały po wizycie: nie było
• Elementy pozytywne:
✓ Możliwość porównania uprawy uproszczonej z tradycyjną
✓ Możliwość obejrzenia czegoś co respondent planował spróbować we własnym
gospodarstwie, dopytanie o szczegóły
✓ Indywidualna rozmowa, oprowadzenie
✓ Samodzielne ustalenie tematów i czasu trwania wizyty
• Elementy negatywne: trudno wskazać w tym konkretnym przypadku. Generalnie
jednak firmy organizujące korzystają tylko ze swoich produktów. Brakuje
niezależnych przedsięwzięć w tym zakresie.
• Co warto zmienić: w tym przypadku niewiele, ale możliwość korzystania z takich
pokazów w szerszym zakresie zastosowań.

„Prowadzę gospodarstwo o powierzchni około 200 ha.
Uprawiam pszenicę, rzepak, kukurydzę i jeżeli chodzi o
hodowlę to hodujemy bydło (…) Bydło nasze wyjeżdża za
granicę, najczęściej do Niemiec i Austrii.”

„Firma Agrosieć handluje nawozami, maszynami i
chemią różnego rodzaju. To spotkanie było
zorganizowane w jednym z ich gospodarstw, gdzie są
zasiane w różnych technologiach te same rośliny bądź
też można zobaczyć na polu różne odmiany w jednym
dniu siane.(…) Chciałem zobaczyć, porównać,
szczególnie że akurat wtedy chodziło o dwie uprawy
żeby porównać uproszczoną z tradycyjną i całą resztę
dopiero zobaczyłem jak tam byłem na miejscu.”

„Mocną stroną jest to, że widzimy namacalnie i gołym
okiem jak to wygląda na polach dane rozwiązanie.
Negatywną stroną chyba zawsze jest to, że jest
organizowane przez jakąś firmę i te firmy wywierają
presję tylko i wyłącznie na swoje produkty.”
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Oczekiwania – poszukiwanie informacji oraz niespełnione
potrzeby w zakresie doradczo – szkoleniowym
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Prawdopodobieństwo skorzystania z usług szkoleniowo – doradczych w
najbliższym roku (1)
Trzy piąte rolników na
pewno skorzysta w
najbliższym
roku
przynajmniej z jednej
usługi szkoleniowo –
doradczej.
Im
większe
gospodarstwo
tym
większe
prawdopodobieństwo
korzystania z usług
szkoleniowo
doradczych
w
przyszłości.
O ile najczęściej rolnicy
korzystają z usług ODR
(patrz slajd 37), o tyle
chęć korzystania z
usług tej instytucji w
przyszłości jest nadal
wysoka, jednak plasuje
się za doradztwem
udzielanym
przez
producentów
czy
dystrybutorów.

33
% zdecydowanych na skorzystanie z usługi
przynajmniej 1 instytucji

Dystrybutora produktów dla rolnictwa np.
nawozów, maszyn środków ochrony roślin

Gosp.
10 ha +
N=853

61

61

32 29 12

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą
Producenta produktów dla rolnictwa np. nawozów,
maszyn środków ochrony roślin

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

36
50

29

23

40 18

10

50 ha +
N=204

59

66

70

27

33

34

46 6 4

43

46

47

38 8 5

43

49 5 3

42

41

49

42

40

49

39

40

46

19

42

38 12 6

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

46

17

39

36 14

raczej tak
raczej nie

30-49,99 ha
N=226

44

38 25 14

Izby Rolnicze

10-29,99 ha
N=423

39 11 14

ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego (wojewódzki/
powiatowy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

%

% odpowiedzi „zdecydowanie tak”

2410

7

28 25 22

22

25 33 25

13

23

28

35

28 20 22

23

21 30 29

16

20

26

29

zdecydowanie tak
zdecydowanie nie

Pytanie P1. Czy w najbliższym roku zamierza Pan (i) skorzystać z usług szkoleniowych lub doradczych
prowadzonych przez… (12 instytucji na liście):

Korzystający i/ lub znający daną
instytucję

Istotność statystyczna między frakcjami:
A:2-9,99 ha; B:gosp. 10 ha +;
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Obecne problemy i wyzwania w rolnictwie - tematy interesujące rolników (1)
Układając programy doradczo – szkoleniowe dla rolników, warto wziąć
pod uwagę problemy i wyzwania o których mówią, by tematyka szkoleń
była zbliżony do bieżącej sytuacji gospodarstw.
Rolnicy przede wszystkim zainteresowani są tematami związanymi z
szeroko pojętą agrotechniką. Przede wszystkim najnowszymi
informacjami z zakresu:
• stosowania środków ochrony roślin i trudności w ochronie upraw
np. rzepaku, warzyw (około 20-25% rolników):
✓ wycofywanie substancji aktywnych i środków do ochrony
upraw (zmieniające się prawo UE),
✓ nowe szkodniki w uprawach,
✓ rozpoznanie chorób grzybowych
• nowych technologii (około 20%) np. wykorzystanie GPS w uprawie
• czy nawozów (około 10%) – wybór, nowości np. nawożenie
dolistnie.
Tematy formalno - prawne, w których specjalizują się instytucje
urzędowe, wymieniane są jako pierwsze, czyli najważniejsze, nie
więcej jak przez około 10% rolników. Wyjaśnia to więc
w dużym stopniu, dlaczego doradztwo ODR czy ARiMR jest rzadziej niż
producenci, dystrybutorzy wymieniane jako to, z którego rolnik
skorzysta w najbliższym roku (patrz poprzedni slajd). Zdaniem rolników
obowiązki administracyjne – wypełnianie dokumentacji, kwestie
prawne – wymagają coraz więcej pracy i wiedzy, można się więc
spodziewać, że zainteresowanie doradztwem w tym zakresie będzie
rosło.

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek wskazań – pierwsze
wymienione
Środki ochrony roślin; wybór, nowości, jak
zastąpić wycofywane środki
Nowe technologie; np. wykorzystanie
technologii GPS w uprawie
Nawozy: wybór, nowości np. nawożenie
dolistnie

Gosp.
10 ha +
N=853

21

23

21

18

6

Ekologiczne rozwiązania dla rolnictwa;
nawożenie, ochrona, uprawy

10
8

Pozyskiwania środków UE

5

Wypełnienia wniosków o dopłaty
(państwowe lub unijne)

5

Specjalistyczne w zakresie prowadzonej
przeze mnie działalności/uprawy/ hodowli

4

Choroby, ryzyko i prognozy występowania
chorób

2

Szkolenia chemizacji (wykorzystania
środków ochrony roślin)

2

4
4
1
8

1
4

Zarządzania gospodarstwem; ogólnie

2

3

Maszyny rolnicze; nowości, obsługa

1

3

Pytanie P2. W jakim zakresie/ temacie chciał(a)by/ potrzebuje Pan(i) korzystać z usług szkoleniowo - doradczych?

%

Częściej duże gosp. po 6%
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Obecne problemy i wyzwania w rolnictwie - tematy interesujące rolników (2)
Poza tematami oczywistymi i popularnymi, stanowiącymi podstawę
potrzeb informacyjnych (środki ochrony roślin, nowe technologie,
nawozy, prawo – formalne), rolnicy wymieniają cały szereg różnych,
specyficznych dla danego gospodarstwa potrzeb. Najpopularniejsze z
nich to ekologia w rolnictwie, badania gleby czy szkolenia z
chemizacji,
choroby
w
szczególności
ryzyko
i prognozy ich występowania oraz sposoby zabezpieczania się przed
nimi np. ptasia grypa, ASF.
Warto również zaznaczyć, że dość znaczna grupa rolników interesuje
się tematami związanymi z zarządzaniem, finansami gospodarstwa
czy pozyskaniem umiejętności typowo miękkich z zakresu komunikacji i
umiejętności sprzedażowych oraz negocjacyjnych (ok. 10%).
Szczególnie te ostatnie mogą być przydatne rolnikom prowadzącym
mniejsze gosp. rolne, prowadzące specyficzne, niszowe produkcje.
Rolników w ramach tej grupy tematów interesuje wszystko co może
dać odpowiedź na pytanie - jak prowadzić gospodarstwo by było
opłacalne? - wydajność, efektywność, wahania koniunktury. Obecnie
mierzą się między innymi z takimi wyzwaniami jak:
• trudności ze sprzedażą wyprodukowanych płodów, niskie ceny
skupu towarów oraz brak umiejętności i siły negocjacyjnej
• jakość ziemi = stosowanie nawozów w sposób optymalny kosztowo
• wpływ cen w Europie i na świecie na ceny w Polsce oraz wpływ
Covid na ceny np. mięsa
• brak, trudność w pozyskiwaniu siły roboczej oraz wzrost kosztów
pracy → wzrost kosztów prowadzenia gosp. rolnego.
• pogoda i wszelkie utrudnienia z nią związane – susze, nawadnianie,
ulewne deszcze i grad – niszczenie plonów

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek wskazań – wszystkie
wymienione
Środki ochrony roślin; wybór, nowości, jak
zastąpić wycofywane środki
Nowe technologie; np. wykorzystanie
technologii GPS w uprawie
Nawozy: wybór, nowości np. nawożenie
dolistnie
Ekologiczne rozwiązania dla rolnictwa;
nawożenie, ochrona, uprawy
Pozyskiwania środków UE

Gosp.
10 ha +
N=853
A 46

35
30

34

18

A 31

11

Częściej młodzi

13 rolnicy: 18-44 lata18%

Specjalistyczne w zakresie prowadzonej
przeze mnie działalności/uprawy/ hodowli

11

16

Próby glebowe, badania gleby

10

14

Choroby, ryzyko i prognozy występowania
chorób

10

14

8

Nasiona- ogólnie

7

Częściej duże

A

9

Wypełnienia wniosków o dopłaty
(państwowe lub unijne)

Częściej duże
gosp. 50 ha + 40%

11

11

Maszyny rolnicze; nowości, obsługa

%

14 gosp. 50 ha + - 23%

9
A

19

Szkolenia chemizacji (wykorzystania środków
ochrony roślin)

6

A 17

Zarządzania gospodarstwem; ogólnie

5

7

Częściej duże gosp.
50 ha + - 26%

Opracowanie planu nawozowego/
5
6
nawożenia
Pytanie P2. W jakim zakresie/ temacie chciał(a)by/ potrzebuje Pan(i) korzystać z usług szkoleniowo 74
doradczych? * Na wykresie pokazano w wskazania powyżej 5 p. proc.

Obecne problemy i wyzwania w rolnictwie - tematy interesujące rolników (3)
▪

Szczególną grupę usług szkoleniowo – doradczych stanowią rolnicy w średnim wieku 35-44 lata, z gosp. 10 ha +. Mają oni już pewne doświadczenie
i nadal dużo chęci i siły do inwestowania w swoje gospodarstwo – widać to nawet po liczbie wymienianych tematów, w których chcieliby pogłębić
swoją wiedzę. Średnio, ogólnie rolnicy spontanicznie wymieniali między 2-3 tematy, przy czym rolnicy w wieku 35-44 lata wymieniali ich średnio
o jeden więcej (3-4). Warto zauważyć, że istotnie częściej niż rolnicy z innych grup wiekowych interesują ich tematy takie jak: ekologiczne rozwiązania
dla rolnictwa (20%), specjalistyczne dla danej działalności (26%), choroby ogólnie (23%) jak i pozyskanie umiejętności miękkich z zakresu sprzedaży
i negocjacji (4%).

▪

W badaniu jakościowym, rolnicy wskazali również kilka obszarów tematycznych, szczególnie interesujących, które poruszone na szkoleniach mogłyby
ich skłonić do płatności:
• Kwestie prawne, np. zmiany w przepisach związanych z rolnictwem i ich konsekwencje.
• Sprawy finansowo – księgowe z poradnictwem w jaki sposób efektywnie rozliczać czy prowadzić księgowość.
• Modernizacja gospodarstw:
✓ jak zwiększyć efektywność produkcji (większe gospodarstwa) – zmiany technologii upraw, sposobu nawożenia i ochrony, mechanizacja,
✓ jaki profil gospodarstwa przyniesie dochód (małe gospodarstwa) – przykłady hodowli niestandardowych (lamy, owce mięsne),
gospodarstwa ekologiczne – kiedy się opłacają.
• Kwestie klimatyczne – trendy, jak i kiedy rozpoznawać zagrożenia i sposoby radzenia sobie z niekorzystnymi sytuacjami (susza, zapewnienie
wilgotności, odpowiednie odmiany i produkty do stosowania w danym klimacie).
• Specjalistyczne – w zakresie hodowli, przetwórstwa, drobnej produkcji (np. serów), uprawy warzyw.

„Dużo więcej administracyjnych rzeczy, wypełnianie
papierów. Jest dużo niuansów, w których trudno się połapać,
a jak się zna to można z nich skorzystać.” [Średnie
gospodarstwo, 30-100ha, produkcja roślinna]

„Dział, w którym jest opisywana obecna sytuacja
klimatyczna na polach i jakie są przypuszczenia na
wiosnę przyszłego roku, na co zwrócić uwagę, co kupić,
czego nie kupić na przykład.” [Średnie gospodarstwo, 30100ha, produkcja zwierzęca]
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Format szkolenia
▪

▪

▪

Oczekiwania w zakresie formatu szkoleń rolniczych, czyli czasu i sposobu ich organizowania różnią się w zależności od wielkości i profilu
gospodarstwa oraz rodzaju szkolenia:
• Hodowcy, szczególnie z mniejszych gospodarstw, preferują szkolenia krótkie (do 2- 3 godzin) oraz bardzo bliskie odległości od domu (do 50km),
ponieważ nie są w stanie na długo opuścić gospodarstwa. Jeśli jest to gospodarstwo z produkcją mieszaną, wybierają szkolenia w sezonie
zimowych, kiedy nie ma jeszcze upraw polowych. W ich przypadku warto próbować szkoleń online.
• Średnie gospodarstwa są przyzwyczajone do rytmu rocznego, jednak wszelkie szkolenia i wyjazdy kojarzą im się z miesiącami zimowymi. Jedynie
doradztwo w zakresie ochrony upraw oraz poznanie różnych odmian (wygląd, potencjalne plonowanie) jest w stanie nakłonić ich do
uczestnictwa w pokazach polowych w czasie sezonu (maj-czerwiec).
• Duże gospodarstwa, szczególnie takie które zatrudniają pracowników, mogą brać udział w szkoleniach przez cały rok.
Przyjęty format szkolenia powinien uwzględniać także otwartość i zaawansowanie technologiczne rolników. W dużym stopniu wiąże się to
z wiekiem oraz wykształceniem (= im młodsi oraz lepiej wykształceni tym większe możliwości szkoleń online). Koniecznie trzeba pamiętać także o
dostępności połączeń Internetowych. Zdarzają się miejsca, gospodarstwa z trudnościami w dostępie lub złą jakością połączeń online.
Rolnicy zwracają też uwagę na wielkość grup szkoleniowych i preferują formaty warsztatowe i mniejsze grupy. Ciekawe wydają się im także cykle
spotkań na różne tematy. Ważne jednak by były prowadzone w małych grupach, z możliwością rozmowy i zadawaniem pytań.

„Nie robić szkoleń na 200-300 osób, tylko małe, stricte
dopasowane do rolników którzy uczestniczą, żeby każdy
mógł zadać pytanie i uzyskać odpowiedź.” [Małe
gospodarstwo, 5-10ha, produkcja zwierzęca]

„Bardziej zimowe okresy, gdzie rolnicy mają więcej czasu. Ale
też przed żniwami krótko, gdzie możemy zobaczyć dużo
odmian w fazie gotowej do zbioru prawie, gdzie można
zobaczyć dużo różnic między odmianami, a także wejść na
pole”. [Duże gospodarstwo, 100ha+, produkcja roślinna]
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Preferowana forma szkolenia/ doradztwa
Nie ulega wątpliwości, że forma szkolenia w postaci wykładu,
seminarium w sali konferencyjnej jest najbardziej preferowana przez
rolników, niezależnie od ich wieku, wielkości prowadzonego przez nich
gospodarstwa itp. Jest to forma najczęściej wykorzystywana obecnie,
nie dziwi więc, że rolnicy wskazują ją jako najbardziej preferowaną –
najlepiej ją po prostu znają. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby
informacyjne i oczekiwania rolników względem szkoleń, w przypadku
szkoleń agrotechnicznych nie może być to na pewno sam wykład.
Rolnicy oczekują formy interaktywnej, w której będą mogli zadawać
pytania, dyskutować oraz dzielić się swoim doświadczeniem
i informacjami.
Niezależnie od powyższego, wydaje się jednak, że formą która
w największym stopniu jest w stanie odpowiedzieć na obecne
i przyszłe potrzeby rolników jest demonstracja w gospodarstwie,
poprzedzona ewentualnie niezbyt długim, wprowadzającym
w temat wykładem.
Warto również wprowadzać, poszerzać zakres wykorzystania form
teleinformatycznych z wykorzystaniem moderowanego forum czy
czatu. Jest to forma, którą wymienia już co piąty rolnik z grupy 18-44
lata. Oczywiście jest to grupa bardziej biegła w technologiach
i naturalnym jest, że częściej z nich korzystają i bardziej preferują.
Niemiej zmiana pokoleniowa w polskich gospodarstwach rolnych
przyspieszyła w ostatnich latach, więc taka zmiana w ofercie
szkoleniowo – doradczej wydaje się tym bardziej wskazana. Z tej
formy zapewne chętnie również korzystaliby rolnicy z ograniczonymi
zasobami czasu, którzy nie mają możliwości korzystania z form
wymagających dłuższej nieobecności w gospodarstwie np. hodowcy.

Gosp.
2-9,99 ha
N=102

Odsetek wskazań
Wykład, seminarium - w sali
konferencyjnej

Gosp.
10 ha +
N=853

69

63

Mieszane; wykład + pokaz w terenie, na
polu

30

33

Osobiście, spotkanie z doradcą na
moim polu

14

12

Osobiście, spotkanie z doradcą u mnie
w domu

%

Częściej rolnicy z regionu
południowego- 24%

9

7

Pokaz w gospodarstwie
demonstracyjnym

12

A

Internetowo w formie
moderowanego forum

13

12 Częściej młodzi rolnicy oraz

Osobiście, w miejscu pracy doradcy

15

5

Internetowo, w formie wymiany e-mail
Inaczej

lepiej wykształceni: 18-44
lata-21%, wyższe – 19%

6

8

Telefonicznie

2

20

12
7
6

Pytanie P3. W jakiej formie powinno być prowadzone szkolenie/ doradztwo by mogło spełnić
Pana(i) oczekiwania względem takiej usługi?
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Preferowane miejsca i organizator szkoleń rolniczych
▪

▪

Generalnie, rolnicy chcieliby się szkolić w bliskiej odległości od swojego gospodarstwa. Preferują teren powiatu, a nawet gminy. Wskazują chęć
szkoleniach razem z najbliższymi sąsiadami z powiatu by mieli możliwość poznania się i wymiany doświadczeń. Wskazują na miejsca publiczne typu
szkoły, urzędy czy Straż Pożarna, jeśli dysponują salami. Najchętniej spotkaliby się jednak u któregoś z rolników, by połączyć formę wykładu i pokazu w
gospodarstwie. Rolnicy z dużych gospodarstw wskazują natomiast, że chętnie pojechaliby gdzieś dalej aby spotkać podobnych sobie dużych
gospodarzy. Chętnie uczestniczą w wyjazdach 2-dniowych, z noclegiem i możliwością zwiedzenia jakiegoś miejsca (gospodarstwa pokazowego,
instytutu badawczego, itp.)
Organizatorem szkoleń potencjalnie najbliższym ideałowi powinny być zdaniem rolników lokalne ODR. Są one dostępne, to znaczy obecne prawie w
każdym powiecie. Ich pracownicy nie są sprzedawcami, nie są związani zatem z żadną marką czy producentem i powinni być wiarygodni. Ponadto,
mieszkając lokalnie, doradcy ODR powinni najlepiej orientować się w potrzebach rynku lokalnego, rodzaju i możliwościach ziemi uprawnej, najlepszych
uprawach ale też zagrożeniach i być w stanie kompetentnie pomagać. A organizacja pokazów polowych, poletek doświadczalnych czy wizyt u
konkretnych rolników nie wymagałaby od lokalnych rolników dłuższych wyjazdów. Oczekiwanie rozwinięcia tego sektora jest widoczne w każdej
grupie rolników. Spodziewane są nie tylko szkolenia czy doradztwo, ale wręcz koordynacja aktywności rolników, np. inspiracja do kontaktów
wzajemnych, zakładania zrzeszeń i pomocy wzajemnej. Ponadto, dobrze by doradcy z ODR mieli rozeznanie, np. przeprowadzili ankiety w swoim
terenie, jakie potrzeby mają lokalni rolnicy i z myślą o tym układali programy szkoleniowe.

„[ODR] Oni znają najbardziej potrzeby rynku na terenie naszego powiatu. Oni
powinni wiedzieć, jakie to są gleby, jakie można sadzić rośliny, jakie opryski na
terenie powiatu. Każdy powiat, każda gmina ma inną specyfikę gleb i inne chwasty
będą rosły, inne nawożenie, inna przepuszczalność wodna gleby. Oni powinni to
bardziej koordynować”. [Małe gospodarstwo, 5-10ha, produkcja zwierzęca]
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Informacja o szkoleniach, zapraszanie
▪

Jedną z przyczyn braku uczestnictwa w szkoleniach jest brak szeroko dostępnej informacji oraz mało precyzyjny opis szkolenia. Zdaniem rolników
informacje o szkoleniach powinny być dostępne:
• W urzędach gmin – na stronach internetowych oraz fizycznie na tablicy ogłoszeń.
• Rozprowadzane przez sołtysów lub rozwieszane na tablicach ogłoszeń na wsiach.
• Warto też indywidualizować zaproszenia i zwracać się do rolników bezpośrednio, np. e-mailem, sms lub telefonicznie. Z takich form korzystają
np. dystrybutorzy czy producenci i odnosi to dobry skutek. Nie mają nic przeciwko by doradcy z ODR-ów dzwonili z zaproszeniami na
dedykowane szkolenia.
• W prasie branżowej, choć będzie to mniej skuteczne. Może dotrzeć jednak precyzyjniej do danej grupy rolników
• Na popularnych forach internetowych, np. Agrofoto.pl. Informacja dotrze na pewno do rolników bardziej biegłych informatycznie i młodszych.

▪

Ważne dla rolników jest to aby szkolenia były precyzyjnie opisane. Chcieliby wiedzieć na co się decydują. Kto będzie na szkoleniu, jaki zakres będzie
obejmowało. Przy czym nie chcą sami tego weryfikować tylko otrzymać zindywidualizowane, odpowiednie dla nich zaproszenie.

„Sołtys powinien ogłosić. Na naszym terenie ma do wszystkich
numery telefonów więc za pomocą smsów powinien ogłosić o tym
szkoleniu”. [Małe gospodarstwo, 5-10ha, produkcja roślinna]

„Mamy teraz bezpłatną usługę z Gminy gdzie informują nas o
wielu rzeczach, np.. o zbiórce elektroodpadów, szkoleniach
komputerowych także o innych szkoleniach urząd może
powiadamiać”. [Małe gospodarstwo, 2-5ha, produkcja roślinna]
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Oczekiwania w zakresie cech doradcy / szkolenia
▪

Dużą rolę w ocenie szkolenia odgrywa osoba prowadząca. Rolnicy nie wskazują
konkretnych osób (autorytetów w branży), które skłoniłyby ich do udziału. Pokazują
natomiast cechy doradców, które ich zdaniem gwarantują dobrą jakość szkolenia:
• Wiarygodność – szkoleniowiec dostarcza szerokiej wiedzy, prezentuje środki
różnych marek i producentów oraz posiada doświadczenie praktyczne.
Wiarygodność zapewnia instytucja prowadząca, np. naukowa, państwowa,
z wieloletnim doświadczeniem.
• Zaangażowanie – osoby podchodzące z pasją do tematu, oddane swojej pracy
oraz troszczące się o gospodarstwo rolnika, z którym współpracują. Zakłada
z jednej strony kompetencję, z drugiej jednak nie pomija aspektu indywidualnego
podejścia oraz troski o gospodarstwo rolnika.
• Kompetencja – wiedza teoretyczna + praktyczna + korzystanie z nowoczesnych
rozwiązań (urządzeń, sposobów gospodarowania) + umiejętność przekazania
treści w zrozumiały sposób.
• Wiedza praktyczna – rolnicy chcą mieć przekonanie, że przekazywaną wiedzę
można wdrożyć w praktyce. Chcieliby słuchać o zastosowaniach,
przeprowadzonych eksperymentach i ich efektach, o problemach i jak je
rozwiązywać
• Wizualizacja treści – szkoleniowiec powinien odpowiednio zaprezentować
omawiane treści. Męczące dla rolników są slajdy pełne tekstu. Warto je
uzupełniać dużymi zdjęciami, szczególnie gdy omawiana jest ochrona roślin.
Potrzebują zobaczyć chorobę, insekta czy chwast by rozpoznać je później u siebie.

„Najbardziej chodzi o to by osoba była wiarygodna
i żeby naprawdę chciała pomóc w gospodarstwie, a
nie tylko mieć korzyści dla siebie.” [Małe
gospodarstwo, 5-10ha, produkcja roślinna]

„Doradca to można powiedzieć opiekun rolnika.
To jest osoba, urzędnik, który jest przyjazny,
opiekuńczy, wręcz troszczy się o rolnika, pomaga
mu w różnych sprawach, celach, służy pomocą,
zaprasza na szkolenia. Taki po prostu przyjaciel.”
[Średnie gospodarstwo, 30-100ha, produkcja
zwierzęca]

„Przede wszystkim żeby pokazać te rośliny, żeby
więcej wytłumaczyć (…) pokazać jej objaw
choroby. (…) Na żywo zobaczenie odmian różnych
pszenic czy rzepaku (…) Bardzo podobały mi się
demonstracje produktów i ich działania. Na
przykład jak dany produkt pokrywa roślinę,
praktyczne pokazanie tego. [Duże gospodarstwo,
100ha+, produkcja roślinna]
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Obecna sytuacja gospodarstw rolnych oczami rolników
Aneks
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Sytuacja gospodarstw rolnych
Odsetek odpowiedzi (%)

2-9,99 ha
N=102

10 ha +
ogółem
N=853

10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

M1. Proszę powiedzieć, jak ocenia
Pan(i) obecną sytuację materialną
swojego gospodarstwa?

Negatywnie

21

14

14

14

12

Pozytywnie

52

50

49

51

55

M2. Jak postrzega Pan/i swoją
przyszłość jako rolnika?

Zagrożona

51

50

53

41

41

Nie zagrożona

24

24

22

33

29

31

38

34

54

56

60

62

65

46

43

6

9

7

10

24

63

65

64

72

64

31

26

29

18

12

M3. Jak określiłby Pan/i stan
posiadanych w gospodarstwie maszyn
rolniczych?
M4. Które z tych stwierdzeń najlepiej
opisuje Pana/i gospodarstwo:

Przynajmniej połowa to maszyny
stosunkowo nowe (do 5 lat)
Większość to maszyny stare
(powyżej 5 lat)
Moje gospodarstwo jest jednym z
najnowocześniejszych w okolicy,
stanowi wzór dla innych rolników
Moje gospodarstwo jest podobne do
innych gospodarstw w okolicy
Moje gospodarstwo wymaga
inwestycji aby dorównać innym
gospodarstwom w okolicy
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Gospodarz – osoba decyzyjna w gosp. rolnym
2-9,99 ha
N=102

10 ha +
ogółem
N=853

10-29,99 ha
N=423

30-49,99 ha
N=226

50 ha +
N=204

18-34 lata

12

17

16

22

15

35-44 lata

24

20

20

17

19

45-54 lata

18

20

18

24

23

55-64 lata

33

33

33

30

31

14

11

11

7

11

Rolnicze

48

54

56

68

70

Nie rolnicze

52

46

44

32

30

Podstawowe/ zawodowe

33

41

43

35

28

Średnie

44

40

39

46

49

Wyższe

23

19

18

20

24

Odsetek odpowiedzi (%)
M5. W jakim jest Pan/i wieku?

65 lat +

M6. Jakie posiada Pan(i)
wykształcenie?
M6. Jakie posiada Pan(i)
wykształcenie?
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Dziękujemy za uwagę!
Pytania, wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia:
agnieszka.jankow@imas.pl
elzbieta.wieslaw@imas.pl

